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คำนำ
ในการตอบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ต อ ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การย า ยถิ่ น
ในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS) เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (MMN) ไดตีพิมพเผยแพร
รายงานวิจัยฉบับตอเนื่อง เรื่องการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงขึ้น และสำหรับรายงานฉบับนี้จะ
นำเสนอสถานการณ ป จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั บ การกั ก ขั ง และการส ง กลั บ แรงงานข า มชาติ
ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการศึกษาตอเนื่องจากรายงานที่ตีพิมพในปพ.ศ.2551 เรื่องการยายถิ่น
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง: หนังสือคูมือการศึกษาเชิงลึก เรื่องการจับ การกักขัง และการสงกลับ
แรงงานขามชาติ
รายงานฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ วิ เ คราะห เชิ ง ลึ ก และวิ เ คราะห อ ย า งเป น ระบบในการจั บ
การกักขัง และการสงกลับประเทศตนทางผานประสบการณของแรงงานขามชาติ ซึ่งจากการสัมภาษณ
แรงงานขามชาติ เจาหนาทีห่ ลักทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนการวิจยั เชิงเอกสารทีเ่ กีย่ วของ รายงานวิจยั ฉบับนี้
ไดตรวจสอบนโยบายและกระบวนการที่ถูกนำมาใชสำหรับการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติตางๆ สะทอนถึงนโยบายเหลานั้นอยางไร ขอมูลจากการ
สั ม ภาษณ แ สดงให เ ห็ น ว า กรณี ก ารจั บ การกั ก ขั ง และการส ง กลั บ ประเทศต น ทางนั้ น เกิ ด ขึ้ น ปกติ
เปนประจำ และจากประสบการณของแรงงานขามชาติแสดงใหเห็นวาการละเมิด การทุจริต และ
การไมเคารพเกียรติและศักดิศ์ รีความเปนมนุษยของแรงงานขามชาติยงั เกิดขึน้ อยางตอเนือ่ งไมลดนอยลง
ถึ ง อย า งไรก็ ต าม ความพยายามล า สุ ด ในการอนุ ญ าตให จ ดทะเบี ย นแรงงานข า มชาติ ตลอดจน
การนำระเบี ย บปฏิ บั ติ อ ย า งเป น ระบบในการจั บ การกั ก ขัง และการส ง กลั บ ประเทศต น ทางมาใช
หากแตกระบวนการตางๆ ยังคงเปนแบบเฉพาะกิจ และขัดแยงกับมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชน
การศึกษาครั้งนี้ แรงงานขามชาติไดรับการสัมภาษณเพื่อแบงปนประสบการณของพวกเขาจาก
การถูกจับ ถูกกักขัง และถูกสงกลับประเทศตนทางทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แตเดือนมกราคม พ.ศ.2554 ตลอดจน
ประสบการณที่เกี่ยวของตางๆ ซึ่งบอยครั้งพวกเขาเผชิญกับความเจ็บปวดและการถูกลิดรอนสิทธิ
ความเปนมนุษยกถ็ กู แบงปนดวยเชนกัน ซึง่ ทางเครือขายฯ (MMN) ขอขอบพระคุณและยินดีเปนอยางยิง่
สำหรับความกลาหาญของพวกเขาที่ไดแบงปนเรื่องราวเหลานั้นออกมา

iv

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก:
ประสบการณของผูยายถิ่นวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ

รายงานฉบับนี้ที่ไดจัดพิมพขึ้นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2556 และไดยื่นเสนอตอผูแทนของ
รัฐบาลประเทศพมาและกัมพูชา ตลอดจนไดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายรวมกับสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมืองประเทศไทย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เพื่อรวมแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือตอ
ขอเสนอแนะของรายงาน ซึ่งรายละเอียดของการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายนี้ไดรวบรวมจัดพิมพ
ไวในรายงานฉบับปรับปรุงแกไขฉบับนี้
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร
ในชวงทศวรรษทีผ่ า นมา พืน้ ทีห่ ลักในการทำงานของเครือขายการยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้ำโขง
(MMN) คือ การตรวจสอบและรณรงคผลักดันเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย นโยบาย และ
กระบวนการในการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ การนำมาใชและใชในทางที่ผิด
ของอำนาจในการตรวจคนเขาเมือง ยังคงเปนประเด็นนาหวงกังวลเปนอยางยิ่ง เนื่องจากกอใหเกิด
ผลกระทบดานลบตอการดำรงชีวิตของแรงงานขามชาติ และเปนรากเหงาของปญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตางๆ มากมายที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน ในชวงปที่ผานมา มีหลายกรณีที่แรงงานขามชาติ
ตองเสียชีวิตระหวางการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายตรวจคนเขาเมืองโดยเจาหนาที่รัฐ
การศึกษาครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อทำการวิจัยในประเด็นเหลานี้บนฐานของงานศึกษาที่เครือขายฯ
ไดดำเนินการกอนหนานี้ และนำเสนอขอมูลสถานการณลา สุดเกีย่ วกับกฎหมาย นโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติตอแรงงานขามชาติ ในการจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศในประเทศไทย รายงานฉบับนี้
ยังมีเปาหมายที่จะนำเสนอการวิเคราะหเชิงลึก และการวิเคราะหอยางเปนระบบในการจับ การกักขัง
และการสงกลับจากประสบการณในพื้นที่ซึ่งสะทอนโดยแรงงานขามชาติ
รายงานวิจัยฉบับนี้ไดตรวจสอบนโยบายและกระบวนการที่ถูกนำมาใชสำหรับการจับ การกักขัง
และการสงกลับแรงงานขามชาติในประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติตางๆ สะทอนถึงนโยบายเหลานั้น
อยางไร จากการสัมภาษณแรงงานขามชาติมากกวา 200 ราย รวมถึงเจาหนาที่รัฐ และการวิจัย
เชิงเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งดำเนินการโดยทีมวิจัยของเครือขายฯ

ขอคนพบจากการวิจัย
การจับ
ความรู สึ ก หวาดกลั ว การถู ก จั บ ส ง ผลต อ สภาวะทางจิ ต ใจแรงงานข า มชาติ เ ป น อย า งมาก
ดวยเพราะพวกเขาอาจถูกจับไดทุกที่ ทุกเวลา และพวกเขาแทบจะไมสามารถปองกันตัวเองจากการ
จับกุมได การบุกจับในชวงกลางคืนหรือเชามืดนั้นไมใชสิ่งผิดปกติ ซึ่งนั่นหมายความวาชีวิตของแรงงาน
ขามชาติไมเคยอยูโดยปราศจากความกลัวหรือความหวาดระแวงเลย จากขอมูลแรงงานที่ใหสัมภาษณ
พบวา รอยละ 31 ถูกจับในสถานทีท่ ำงาน รอยละ 22 ถูกจับในบานพักของตนเอง หนึง่ ในแรงงานขามชาติ
เลาวา
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“ผมเปลือยทอนบน ไมไดใสเสื้ออยู ตอนที่ตำรวจเขาบุกจับ ผมไมไดรับอนุญาตแมแต
จะใสเสือ้ หลังจากทีถ่ กู จับแลว ตอนทีเ่ จาหนาทีบ่ กุ จับ พวกเขามาพรอมกับตำรวจจำนวนมาก
เพื่อจะไดจับแรงงานขามชาติไดมากๆ”
แรงงานประมงชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง

แรงงานข า มชาติ จ ำนวนมากถู ก จั บ ทั้ ง ที่ มี ใ บอนุ ญ าตทำงานหรื อ เอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
การขาดมาตรฐานในการปฏิบตั เิ ปนสาเหตุใหแรงงานขามชาติขาดความมัน่ ใจในการทำงานของเจาหนาที่
นอกจากนี้ แรงงานยังสะทอนขอสงสัยในเรื่องคาใชจายที่แพงและระยะเวลาที่นานในการขอใบอนุญาต
ทำงานทีค่ วรจะสามารถปกปองคุม ครองพวกเขา ขณะทีก่ ารปฏิบตั งิ านดานตรวจคนเขาเมืองยังถูกนำมา
บังคับใชกับพวกเขาแบบตามอำเภอใจ หนึ่งในแรงงานขามชาติใหขอมูลวา
“ตำรวจทองทีส่ ง่ั ใหผมหยุด ขณะทีผ่ มกลับมาจากตลาดนัดวันหยุด ทัง้ ทีผ่ มก็แสดงใบอนุญาต
ทำงาน และพยายามอธิ บ ายว า ผมได ขึ้ น ทะเบี ย นอย า งถู ก กฎหมายแล ว แต ผ มกลั บ
ถูกตบหนาโทษฐานที่ผมเถียงเขา.........”
แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดพังงา

ภายใตกฎหมายสากลและกฎหมายไทย ผูใดก็ตามหากถูกจับมีสิทธิไดรับทราบสาเหตุของการ
จับกุมและขอกลาวหา แตจากการศึกษาพบวา นอยกวาครึง่ หนึง่ ของแรงงานขามชาติทใี่ หขอ มูลการถูกจับ
ไดรับทราบขอกลาวหา และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาหลังจากนั้น โดยที่จำนวนไมนอยใหขอมูลวา
การแจงสิทธิดังกลาวเปนภาษาที่พวกเขาไมเขาใจไดทั้งหมด

การกักขัง
จากการศึกษาพบวาในขณะที่ถูกกักขัง แรงงานขามชาติไดรับการปฏิบัติดวยวิธีการที่แตกตาง
หลากหลาย ถูกกักขังในสถานกักขังแตละประเภทตางกันไป และระยะเวลาในการถูกกักขังที่ตางกัน
ซึ่งมีกรณีการทำรายรางกายและการละเมิดทางเพศเกิดขึน้ ดวยเชนกัน โดยหนึง่ ในแรงงานขามชาติหญิง
เปดเผยวา
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“เจาหนาที่ใชกระบองแตะตามตัวแรงงานขามชาติหญิง รวมถึงตัวฉันดวย เพื่อตรวจคนตาม
รางกาย ตำรวจตรวจคนตามรางกายโดยที่ไมมีเจาหนาที่ผูหญิงอยูดวยเลยในขณะนั้น”
แรงงานหญิงในภาคการเกษตรชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

ขั้นตอนการคัดกรองแรงงานขามชาติกอนที่จะถูกสงไปกักขังถือเปนสิ่งสำคัญ เพื่อปองกัน
ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม และเพื่อใหแนใจวากลุมคนที่มีความเปราะบางจะไดรับการ
คุมครอง ในทางปฏิบัติยังพบเปนประจำวาเจาหนาที่ยังบกพรองในการคัดกรองแรงงานขามชาติ
ซึ่งสงผลตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปนการสงกลุมคนที่มีความเปราะบางเขาไปอยูในสถานที่
ที่อันตรายที่สุด สำหรับผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีเพียงรอยละ 3 เทานั้นที่ระบุวาเจาหนาที่ไดมี
การสอบถามเพือ่ คัดกรองวาพวกเขาเปนเหยือ่ จากการถูกละเมิดดานแรงงาน เปนเหยือ่ จากการคามนุษย
หรือผูลี้ภัยหรือไม
ผูใหขอมูลจำนวนมากถูกสงกลับทันทีเมื่อถูกสงตอไปยังสถานที่กักขัง โดยไมไดรับการไตสวน
พิจารณาและตัดสินคดี ไมมีเวลาที่จะไดทำการยื่นอุทธรณ และไมมีเวลาพิสูจนสถานะของตนเอง
ที่สำคัญที่สุดที่ตองเนนย้ำคือไมมีโอกาสเขาสูกระบวนการยุติธรรมคือ แรงงานขามชาติสวนใหญเลาวา
พวกตนถูกใหลงชื่อในเอกสารคำรับสารภาพ ซึ่งเขียนเปนภาษาไทยที่พวกเขาไมเขาใจ หนึ่งในแรงงาน
พมาเลาวา
“ตำรวจที่ พ าฉั น ไปที่ ศ าล บอกให ฉั น ลงชื่ อ รั บ สารภาพทุ ก ข อ กล า วหา และฉั น ก็ เชื่ อ
ในคำแนะนำของเขา”
แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดเชียงใหม

แรงงานขามชาติที่ใหขอมูลในงานศึกษานี้จำนวนมากไดเลาถึงสภาพแวดลอมในสถานกักขัง
ที่แออัด และไมถูกสุขลักษณะ ซึ่งเปนปญหาที่พบเสมอเมื่อแรงงานขามชาติถูกกักขังในหองขังของ
สถานีตำรวจเปนระยะเวลานาน หรือบนพาหนะที่ใชสำหรับการสงกลับ และเคลื่อนยายพวกเขาไปยัง
สถานที่กักขัง จากการศึกษาพบวา บอยครั้งปญหาความแออัดนั้นเกิดจากการไมมีเงินจายคาปรับ
ซึ่งสงผลใหพวกเขาตองถูกกักขังรวมกับผูกักขังรายใหมอื่นๆ นอกจากนี้ ผูใหขอมูลยังกลาวถึงอาหาร
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ที่ดอยคุณภาพ การขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ราคาของใชจำเปนอื่นๆ ที่สูงมาก เชน บะหมี่
กึ่งสำเร็จรูป และกระดาษชำระ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องความยากลำบากในการเขาถึงการรักษา
พยาบาล การไมแยกเพศของผูถูกกักขัง เนื่องจากเจาหนาที่หญิงที่มีไมเพียงพอ ขอมูลดังกลาวเหลานี้
สะทอนใหเห็นถึงเงื่อนไขและตัวแปรตางๆ ในสถานกักขังในประเทศไทย
“ฉันเคยใชน้ำจากกอกลางสวมมาอาบน้ำ เราจำเปนที่จะตองซื้อน้ำสะอาดและอาหารเอง”
แรงงานประมงชาวพมา จังหวัดพังงา

“ในหองมีผนังสูง 3 เมตร ใชแบงหองจากหองอาบน้ำและหองสวม แตไมมปี ระตูกนั้ ระหวางหอง
และไมมีชองลมสำหรับระบายอากาศ ดังนั้นเมื่อมีคนปสสาวะ ทั้งหองก็จะเหม็นไปหมด”
แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดเชียงใหม

“ที่สถานีตำรวจมุกดาหาร เจาหนาที่จะจัดหาอาหารใหกับผูตองกักที่ไมมีญาติมาเยี่ยม แตถา
ญาติของผูต อ งกักมาเยีย่ ม เจาหนาทีจ่ ะบอกใหพวกเขาซือ้ อาหารมาใหดว ยเชนกัน เจาหนาที่
ยังไดขมขูญาติพี่นองของผูตองกักวาจะไมไดเขาเยี่ยม ถาไมซื้ออาหารหรือกาแฟมาให
เจาหนาที่”
แรงงานโรงงานชาวลาวในกรุงเทพฯ จังหวัดมุกดาหาร

การสงกลับประเทศตนทาง
ระหวางการสงกลับ แรงงานขามชาติเลาถึงการที่ตองถูกยัดเขาไปอยูในรถเกาๆ ที่คนขับขับขี่
อยางอันตราย และปฏิเสธที่จะหยุดพัก เพื่อใหพวกเขาไดกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือเขาหองน้ำ
“ตอนที่ฉันอยูบนรถสงกลับ ฉันรูสึกกลัวมากเพราะคนขับขับรถเร็วมาก ฉันทั้งหิวน้ำ หิวขาว
แตก็กลัววาเจาหนาที่จะโกรธและตะคอกใส ถาฉันพูดรองขออะไร”
แรงงานผูวางงานชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง
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“ตอนที่เราถูกสงกลับ เจาหนาที่ไมจัดหาอะไรใหเรากินเลยแมแตน้ำ และไมจอดพักใหเรา
เขาหองน้ำเลย”
แรงงานกอสรางชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

ขอเสนอแนะ
เครือขายการยายถิน่ ในอนุภมู ภิ าคลุม น้ำโขง (MMN) ยืนยันวา เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
รัฐบาลไทยควรนำการจับ การกักขัง และการสงกลับแบบทางเลือกที่เปนไปไดจริงมาใชในการจัดการ
แรงงานขามชาติที่ไมไดขึ้นทะเบียน และควรใชวิธีการจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศตนทาง
เปนวิธีปฏิบัติที่เปนทางเลือกสุดทาย นอกจากนี้ ยังจำเปนจะตองมีการปฏิรูปเพื่อใหเกิดการจำกัด
จำนวนการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ รวมทั้งใหมีความโปรงใส สอดคลองกับ
มาตรฐานสากลดานสิทธิมนุษยชนภายใตการกำกับดูแลขององคกรอิสระ เราขอเรียกรองใหรัฐบาล
ปรับปรุงและเพิ่มความพยายามในการอำนวยความสะดวกตอการยายถิ่นที่ถูกกฎหมาย และสงเสริม
งานที่มีคุณคาและสภาพการดำรงชีวิต เพื่อปองกันสถานการณที่การบังคับใชการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจคนเขาเมืองกลายเปนสิ่งจำเปน จากผลการศึกษาครั้งนี้ เครือขายฯ เชื่อวายังมีประเด็นจำเปน
เรงดวนสำหรับการปฏิรูป ดังนั้น สำหรับขอเสนอแนะ เครือขายฯ ขอเรียกรองให
1. มีนโยบายที่ชัดเจนและนำมาใชอยางเครงครัด เพื่อปกปองคุมครองแรงงานขามชาติจากการ
ถูกจับ ถูกกักขัง หรือถูกสงกลับตามอำเภอใจ หรือโดยไมมีเหตุผล
2. รัฐบาลควรยุติการจับหรือสงกลับแรงงานขามชาติจำนวนมากในแตละครั้ง
3. ในกรณีการกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย แรงงานขามชาติตองไดรับการปลอยตัวในทันที
และตองไดรับคาชดเชย
4. รัฐบาลทุกประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม น้ำโขงตองดำเนินคดีทางกฎหมายขัน้ สูงสุดกับเจาหนาทีร่ ฐั
ที่ทำรายรางกายหรือละเมิดทางเพศแรงงานขามชาติ ในขณะถูกจับกุม กักขัง หรือระหวางการสงกลับ
ประเทศตนทาง
5. ทุกฝายที่เกี่ยวของควรยุติการขมขูหรือกรรโชกแรงงานขามชาติในระหวางกระบวนการจับกุม
กักขัง และสงกลับ เครือขายฯ ขอเสนอวาใหเจาหนาที่เผยแพรแนวระเบียบปฏิบัติตอสาธารณชน
และสรางการตรวจสอบการปฏิบัติงานกันเองระหวางหนวยงานของรัฐ
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ขอเสนอแนะตอรัฐบาลประเทศตนทาง
1. เจาหนาที่จากประเทศตนทางของแรงงานขามชาติจัดหาการใหความชวยเหลือดานกงสุล
และการสนับสนุนดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและเหมาะสม เมื่อมีการรองขอจากประชาชนของตน หรือ
แมแตจากแรงงานขามชาติในสถานกักขัง
2. รัฐบาลประเทศตนทางของแรงงานขามชาติควรเจรจากับรัฐบาลไทย เพื่อยุติการสงกลับ
แรงงานขามชาติจำนวนมากในแตละครั้ง
3. รัฐบาลประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ สรางความรวมมือกับรัฐบาลไทยในนามของ
แรงงานขามชาติ เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจับกุม กักขัง และสงกลับอยูบนพื้นฐานของมนุษยธรรม
และแนวปฏิบัติที่มีความปลอดภัย

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลไทย
การจับ
1. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายตองไดรับการฝกอบรม และฝกใชกฎหมายที่สอดคลองกับ
หลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อสามารถนำไปปรับใชได
2. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายมีการเผยแพรกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เปนปจจุบัน
เกี่ยวกับกระบวนการจับ การกักขัง และการสงกลับตอสาธารณะ และมีความโปรงใส
3. ควรมี ก ารทบทวนการปฏิ บั ติ ใ นการจั บ การกั ก ขั ง และการส ง กลั บ แรงงานข า มชาติ
โดยตำรวจตรวจคนเขาเมือง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติการควบคุมตามแนวชายแดนรวมกับกลุมแรงงาน
ขามชาติ ภาคประชาสังคม และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม
4. แรงงานขามชาติที่ถูกจับกุมตองไดรับการแจงสิทธิและเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมาย
ทีเ่ หมาะสม รวมถึงการไดรบั ความชวยเหลืออืน่ ๆ เชน จากเจาหนาทีอ่ งคกรพัฒนาเอกชนและเจาหนาที่
จากสถานกงสุล
5. มีการจัดจางลามแปลภาษาที่มีความชำนาญประจำสถานีตำรวจในพื้นที่ที่มีแรงงานขามชาติ
จำนวนมาก สำหรับพื้นที่อื่นๆ นั้น เจาหนาที่ประจำสถานีตำรวจจะตองทำหนาที่เพื่อมั่นใจวาแรงงาน
ขามชาติสามารถเขาถึงการแปลภาษาได ตลอดจนสรางเครือขายกับองคกรพัฒนาเอกชนหรือสถานทูต
เพื่อประสานงานในกรณีดังกลาว
6. ยุติการเขาบุกจับชวงเวลากลางคืนและเชามืดทันที ในกรณีที่การดำเนินการดังกลาวมีความ
จำเปนและเหมาะสม การปฏิบัติการนั้นๆ ตองอยูภายใตการกำกับดูแลทางกฎหมายอยางเขมงวด
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7. เจาหนาที่ที่ดำเนินการจับกุมตองใหมั่นใจวามีการสัมภาษณที่เหมาะสม เพื่อระบุกลุมคน
ที่มีความเปราะบางที่จำเปนตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษ หรือควรถูกสงตอไปยังหนวยงาน
ที่เชี่ยวชาญในการคัดกรองและใหความชวยเหลือที่เหมาะสม
การกักขัง
8. ประเทศไทยควรนำการกักขังแบบทางเลือกอื่นมาใชจัดการกับแรงงานขามชาติที่ไมไดขึ้น
ทะเบียน
9. เจาหนาที่ใชการกักขังบุคคลหลบหนีเขาเมืองสำหรับเปนวิธีปฏิบัติที่เปนทางเลือกสุดทาย
เทานั้น
10. เจาหนาที่ไมกักขังแรงงานขามชาติที่เปนกลุมคนที่มีความเปราะบาง ไดแก เด็ก ผูแสวงหา
การลี้ภัย หญิงตั้งครรภ คนชรา ผูพิการ บุคคลที่ตองไดรับการดูแลรักษาทางการแพทยเปนพิเศษ หรือ
ผูที่เปนเหยื่อจากการคามนุษย
11. เจาหนาทีต่ อ งใหมนั่ ใจวาผูถ กู กักขังไดรบั การปฏิบตั อิ ยางมีมนุษยธรรมเปนไปตามหลักสากล
และมาตรฐานที่ใชสำหรับการกักบริเวณ ประกอบดวย
a. การบริการดานสุขภาพ ขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของการถูกกักขังในภาษาที่บุคคลนั้นเขาใจ
ความชวยเหลือดานกฎหมาย การพักผอนหยอนใจ ตลอดจนการไดรับน้ำและอาหาร
ที่เพียงพอ
b. ปราศจากการปฏิบัติที่เลวราย ไดแก การลวงละเมิดทั้งทางรางกายและจิตใจ
c. แยกผูตองกักผูหลบหนีเขาเมืองออกจากนักโทษคดีอาญา
d. สามารถคัดคานการถูกกักขังภายใตกฎหมายไดอยางเหมาะสม
e. สามารถติ ด ต อ กั บ โลกภายนอกได ไม ว า จะเป น สมาชิ ก ในครอบครั ว และตั ว แทน
จากสถานกงสุล
12. เจาหนาที่ทำการกักขังโดยแบงแยกหญิง-ชาย และมีการจัดการที่เหมาะสมสำหรับกรณีที่มี
ผูตองกักเปนครอบครัว
13. มอบหมายให มี เ จ า หน า ที่ ต ำรวจตรวจคนเข า เมื อ งหญิ ง และตำรวจหญิ ง ในจำนวน
ที่เหมาะสมประจำสถานกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและสถานีตำรวจ
14. เจาหนาที่ดำเนินการคัดกรองแรงงานขามชาติเพื่อปองกันการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการถูกบังคับใชแรงงาน หรือผูที่มีคุณสมบัติในการรองขอสถานะผูลี้ภัย และตองสงตอแรงงาน
ขามชาติเหลานั้นไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทันที เชน UNHCR
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ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก:
ประสบการณของผูยายถิ่นวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ

การสงกลับประเทศตนทาง
15. เจาหนาที่ของไทยจะตองไมดำเนินการสงกลับแรงงานขามชาติ หากไมสามารถรับประกัน
ไดถึงความปลอดภัยของผูถูกสงกลับ และความปลอดภัยในประเทศตนทาง
16. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายตองปฏิบัติตอแรงงานขามชาติเหลานั้นดวยมนุษยธรรมและ
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
17. มาตรฐานความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะของพาหนะสำหรับการสงกลับ ผูขับขี่และ
ความปลอดภัยของผูโดยสาร เปนสิ่งที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัดในการสงกลับแรงงานขามชาติ
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ระเบียบวิธีวิจัย
โครงการวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลรายกรณีเกี่ยวกับการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทย เพื่อเพิ่มองคความรูที่ไดจากงานศึกษากอนหนานี้ของเครือขายฯ

1. คำถามการวิจัย
สำหรับการวิจัยปฐมภูมิและทุติยภูมิ โครงการนี้ดำเนินการตามคำถามหลัก คือ

คำถามหลัก:
แนวโนมและประเด็นที่เกี่ยวของกับการจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศตนทางในปจจุบัน
เปนอยางไร

คำถามรอง:
i)
ii)
iii)
iv)

นโยบายและกระบวนการอยางเปนทางการในการจับ การกักขัง และการสงกลับเปนอยางไร
การปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในการจับ การกักขัง และการสงกลับเปนอยางไร
การละเมิดสิทธิแรงงานขามชาติในกระบวนการการจับ การกักขัง และการสงกลับเปนอยางไร
สิทธิและการเขาถึงขอมูลและกระบวนการยุติธรรมใดบางที่แรงงานขามชาติสามารถไดรับ
เมื่อถูกจับ ถูกกักขัง และถูกสงกลับ
v) นโยบายวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับสอดคลองกับมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชน
ระดับภูมิภาคและระดับสากลอยางไร
vi) การปฏิบัติจริงสะทอนใหเห็นถึงนโยบายของรัฐและมาตรฐานของกระบวนการอยางเปน
ทางการอยางไร
vii) การดำเนินการใดของเจาหนาที่เกี่ยวกับการจับ การกักขัง และการสงกลับที่สอดคลองกับ
มาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและในระดับสากล
viii) ตองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางเพื่อปรับปรุงกระบวนการการจับ การกักขัง และการสงกลับ
ใหดีขึ้น
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ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก:
ประสบการณของผูยายถิ่นวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ

2. ระเบียบวิธีวิจัย
งานศึกษานีไ้ ดเก็บขอมูลทัง้ ขอมูลปฐมภูมแิ ละขอมูลทุตยิ ภูมิ ในสวนของขอมูลปฐมภูมิ ประกอบดวย
1) การสัมภาษณแรงงานขามชาติโดยใชแบบบันทึกขอมูลที่เปนมาตรฐาน และ 2) การเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักและผูที่เกี่ยวของ (เจาหนาที่, เจาหนาที่สถานกงสุล, เจาหนาที่รัฐ
และผูปฏิบัติงานพิเศษในกรณีการจับกุม การกักขัง และสงกลับ, ผูเชี่ยวชาญดานอนามัย และอื่นๆ)
การเก็บขอมูลทุติยภูมิ ประกอบไปดวย (1) การตรวจสอบและรวบรวมขาว (2) ยื่นขอตัวเลขสถิติ
อยางเปนทางการจากหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ (3) ยืน่ ขอเอกสารทางราชการทีเ่ กีย่ วของกับขัน้ ตอน
การจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศ (4) ศึกษาเชิงเอกสารเกี่ยวกับนโยบายที่มีการเผยแพรทงั้ ใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (5) รายงาน บทสรุป แถลงการณเกีย่ วกับประเด็นนีใ้ นประเทศไทยจากขอมูล
ของสหประชาชาติ เชน คณะทำงานในประเด็นวาดวยการกักขังตามอำเภอ ผูแ ทนพิเศษของสหประชาชาติ
วาดวยสิทธิแรงงานขามชาติ เปนตน

3. ขอบเขตของการศึกษา
a) ในการเก็บขอมูลกรณีศึกษา ทางโครงการพยายามเก็บขอมูลจากประสบการณของแรงงาน
ขามชาติที่ครอบคลุมทั้งการจับ การกักขัง และการสงกลับ ในแบบที่เปนทางการ กึ่งทางการ และ
ไมเปนทางการ
b) เก็บขอมูลการจับ การกักขัง และการสงกลับทั้งกลุมแรงงานชายและกลุมแรงงานหญิง
c) การวิจัยครั้งนี้เนนการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ (ทั้งที่ขึ้นทะเบียนแลว
และยังไมไดขึ้นทะเบียน) จากประเทศพมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งปฏิบัติการที่เกิดขึ้นอยูภายใตการ
ควบคุ ม ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องกฎหมายคนเข า เมื อ ง แม ว า เครื อ ข า ยฯ พบว า มี แรงงานข า มชาติ
จากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก 3 ประเทศที่กลาวมาขางตน แตแรงงานขามชาติเหลานั้นไมไดอยูใน
กลุมเปาหมายของการเก็บขอมูลครั้งนี้
d) กลุม เปาหมายของการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเนนกลุม ทีม่ ปี ระสบการณการจับ การกักขัง และการสงกลับ
นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 เปนตนมา
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4. วิธีการเก็บขอมูล
4-1 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ
a) จริยธรรมในการวิจัยและการพัฒนาแบบบันทึกขอมูลที่เปนมาตรฐาน
การเก็บขอมูลรายกรณีศึกษานั้น จะตองมั่นใจวาจะไมสงผลกระทบตอความปลอดภัยของ
บุคคลนั้นๆ การรักษาความลับเกี่ยวของกับบุคคลนั้น รวมทั้งตองเปนขอมูลที่เปนประโยชนและ
สามารถนำมาใชในการรณรงคผลักดันเชิงนโยบายไดในอนาคต แบบบันทึกขอมูลที่เปนมาตรฐานนี้
ไดรับการพัฒนารวมกันกับภาคีของโครงการ
b) การแปลเอกสาร
แบบบันทึกขอมูลการจับ การกักขัง และการสงกลับถูกแปลเปนภาษาไทย ภาษาพมา ภาษา
ไทใหญ และภาษาเขมร เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลกรณีศึกษา ซึ่งดำเนินการโดยใช
แตละภาษาของแรงงานขามชาติ
c) ภาคีโครงการที่มีสวนรวมในการเก็บขอมูลเบื้องตน
เพื่อใหมั่นใจไดวาองคกรภาคีและบุคคลที่เกี่ยวของกับการสัมภาษณ และเก็บขอมูลในงาน
วิจัยชิ้นนี้มีความเขาใจในเรื่องจริยธรรมและวิธีการดำเนินงาน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลตามเปาประสงค
ของโครงการ การเก็บขอมูลเบื้องตนจะอยูในความดูแลขององคกรภาคีตามรายชื่อในตารางดานลาง
ในการรับผิดชอบการเก็บขอมูลตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
d) พื้นที่สำหรับการเก็บขอมูล
การเลือกพื้นที่สำหรับเก็บขอมูลเบื้องตนอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 1) จำนวนแรงงาน
ข า มชาติ ใ นพื้ น ที่ 2) ภาคี โ ครงการที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ก ารสร า งองค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ชุ ม ชนและ
ความสัมพันธกับชุมชนแรงงานขามชาติที่ไดรับผลกระทบ 3) มีการกระจายตัวในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศไทย 4) ความสมดุลของพื้นที่ มีแรงงาน
สวนใหญเปนชาวพมา กัมพูชา หรือลาว
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พื้นที่ศึกษา
จังหวัดเชียงใหม และ
อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก
จังหวัดระยอง
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดพังงา
จังหวัดระนอง

ภาคีโครงการ
มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ (MAP)
มูลนิธิสงเสริมศักยภาพสตรี (EMPOWER)
มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ (MAP)
มูลนิธิสงเสริมศักยภาพสตรี (EMPOWER)
มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส (FAR)
ศูนยฉุกเฉินของสตรีกัมพูชา (CWCC)
มูลนิธิเพื่อนหญิง (FOW)
มูลนิธิสงเสริมศักยภาพสตรี (EMPOWER)
มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (FED)
มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (FED)

e) ฐานขอมูล
เพื่อทำใหสามารถจัดการขอมูลกรณีศึกษาการจับ การกักขัง และการสงกลับจำนวนมาก
ทางเครือขายฯ ไดพัฒนาและใชระบบฐานขอมูล โดยขอมูลรายกรณีจะถูกสงมายังกองเลขาของ
เครือขายฯ เพื่อตรวจสอบขอมูล และสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากภาคีโครงการ หากจำเปนตองมีการ
ตรวจสอบข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เมื่ อ ข อ มู ล ผ า นการตรวจสอบแล ว จะมี ก ารนำเข า สู ร ะบบฐานข อ มู ล
กรณีศึกษาทั้งหมดที่สงมายังกองเลขาเครือขายฯ มีมากกวา 240 กรณี และในทายที่สุด มีจำนวน
212 กรณีที่ถูกนำไปใชในการวิเคราะห

4-2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ
a) การตรวจสอบและรวบรวมขาว
กองเลขาเครือขายฯ และภาคีโครงการรวมตรวจสอบขาวและบันทึกจำนวนการรายงานขาว
เกี่ยวกับการจับ การกักขัง และการสงกลับแรงงานขามชาติ สถานที่ที่เกิดขึ้น กลุมอาชีพของแรงงาน
ขามชาติที่มีการนำเสนอในขาว เปนตน
b) การวิจัยในสวนของนโยบาย
เครือขายฯ ไดทำการศึกษาทั้งกรอบสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวของ กฎหมายของไทย
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจับ การกักขัง และการสงกลับ สำหรับขอมูลที่ไมมีการ
เผยแพรตอสาธารณะนั้น ทางเครือขายฯ ไดทำหนังสือรองขอขอมูลจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
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4-3 การสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ
a) การสัมภาษณผใู หขอ มูลสำคัญมีวตั ถุประสงคหลักสองประการ คือ เพือ่ ใหไดขอ มูลจากภาครัฐ
ซึ่งเปนสวนสำคัญในการเขาใจกระบวนการเกี่ยวของกับการจับ การกักขัง และการสงกลับประเทศตาม
กฎหมายของประเทศไทย ตัวอยางเชน ระเบียบของเจาหนาทีใ่ นกระบวนการจับ การกักขัง และการสงกลับ
ประการทีส่ อง คือ เพือ่ สามารถเขาใจการตอบสนองของพวกเขาตอกรณีการจับ การกักขัง และการสงกลับ
b) ในสวนของผูใหขอมูลสำคัญสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมหลักๆ คือ 1) ผูกำหนดนโยบาย
และเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายในประเทศไทย 2) ผูที่เกี่ยวของจากประเทศตนทางของแรงงาน
ขามชาติ ในที่นี้รวมถึงเจาหนาที่จากสถานกงสุล องคกรอิสระ ครอบครัวของแรงงานขามชาติ และ
3) ผูชำนาญการ เชน ตัวแทนทางกฎหมาย และผูเชี่ยวชาญดานสุขภาวะ เปนตน
c) เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงและโครงการที่เกี่ยวของไดแนวคำถามในการ
สัมภาษณสำหรับกลุมเปาหมายทั้งสามดังที่กลาวมาแลว โดยมีจำนวนผูใหขอมูลหลักทั้งสิ้น 17 ราย

5. การจัดอบรม/ประชุมรวมกับเครือขายพันธมิตร
ในการดำเนินโครงการไดมีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือขึ้นหลายครั้ง ไดแก เดือนสิงหาคม
พ.ศ.2554 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2555 และเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ในระหวางการประชุมโครงการ
เจาหนาที่จากเครือขายฯ ไดไปเยี่ยมภาคีโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงระเบียบวิธีวิจัย และ
รวมกันหาแนวทางจัดการปญหาที่เกิดขึ้น
เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “ความ
ทาทายวาดวยการกักขังภายใตการตรวจคนเขาเมือง: จากเอเชียสูยุโรป” โดยความรวมมือจากโครงการ
Global Detention Project ระหวางการประชุมเวทีประชาชนเอเชีย-ยุโรป ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ.2555 ณ กรุงเวียงจันทน ประเทศลาว โดยในการประชุมครั้งนี้ ประเด็นตางๆ จากการศึกษานี้
ไดถูกนำไปแลกเปลี่ยนถกเถียง และผูเขารวมการประชุมไดรวมกันพัฒนาขอเสนอแนะวาดวยประเด็น
การกักขังแรงงานขามชาติภายใตการตรวจคนเขาเมือง ซึ่งถูกสะทอนไวในรายงานฉบับสมบูรณของ
งานศึกษาชิ้นนี้ดวยเชนกัน

14

ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก:
ประสบการณของผูยายถิ่นวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ

อักษรยอและความหมาย
ACRA

สมาพันธบริษัทจัดหางานกัมพูชา

ADD

การจับ การกักขัง และการสงกลับ

AI

องคการนิรโทษกรรมสากล

AICHR

คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน

ANM

เครือขายปฏิบัติการเพื่อแรงงานขามชาติ

APRRN

เครือขายสิทธิผูลี้ภัยภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

APWLD

สมาคมผูหญิง กฎหมาย และการพัฒนาแหงเอเชียแปซิฟก

ASP

พิธีสารตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่น เอกสารแนบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร

ATP

พิ ธี ส ารเพื่ อ ป อ งกั น สกั ด กั้ น และลงโทษการค า มนุ ษ ย โดยเฉพาะในผู ห ญิ ง และเด็ ก
เอกสารแนบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องคกร (พิธีสารเพื่อตอตานการคามนุษย)

CAT

อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการต อ ต า นการทรมานและการปฏิ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร า ย
ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

CEDAW

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ

CRC

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

CRPD

อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ

CSO

องคกรภาคประชาสังคม

CWCC

ศูนยฉุกเฉินของสตรีกัมพูชา

FAR

มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส

FED

มูลนิธกิ ารศึกษาเพื่อการพัฒนา

FOW

มูลนิธิเพื่อนหญิง
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HRW

องคกรเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ICPED

อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันบุคคลจากการสูญหายโดยถูกบังคับ

ICCPR

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ICERD

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

ICESCR

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ICRMW

อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว

IDC

องคการวาดวยการกักขังสากล

ILO

องคการแรงงานระหวางประเทศ

IOM

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน

MAP

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ

MMN

เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

MOU

บันทึกความเขาใจ/บันทึกขอตกลง

NHRCT

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ประเทศไทย)

NV

การพิสูจนสัญชาติ

OHCHR

สำนักงานสหประชาชาติขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน

SC

คณะกรรมการเครือขาย

SR

ผูตรวจการพิเศษแหงสหประชาชาติ

SWAN

เครือขายปฏิบัติงานสตรีไทใหญ

TBBC

องคการมนุษยธรรมชายแดนไทย-พมา

UDHR

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

UNHCR

สำนักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ

UNICEF

กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติิ

WGAD

คณะทำงานเรื่องการจับกุมโดยพลการแหงสหประชาชาติ

YCOWA

สมาคมแรงงานยอง ชี อู
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สวนที่ 1: กฎหมายและนโยบายตอแรงงานขามชาติในประเทศไทย
การยายถิ่นเขาสูประเทศไทย
ขอเท็จจริงและจำนวน:
แรงงานขามชาติในประเทศไทย*
จำนวนแรงงานขามชาติที่เขาเมืองอยางผิดกฎหมาย:
• ทั้งหมด: 1,272,415 คน
• กลุมชาติพันธุ: 24,351 คน
• พมา: 905,573 คน
(ชาย: 504,171 คน หญิง: 401,402 คน)
• กัมพูชา: 235,521 คน
(ชาย: 145,384 คน หญิง: 90,137 คน)
• ลาว: 106,970 คน
(ชาย: 53,164 คน หญิง: 53,806 คน)
จำนวนแรงงานขามชาติที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
แรงงานข า มชาติ ที่ เ ข า เมื อ งผิ ด กฎหมาย แต ไ ด
ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลไทยภายใตมติคณะรัฐมนตรี
(รอการพิสูจนสัญชาติ): 1,248,064 คน
แรงงานทีเ่ ขาเมืองผิดกฎหมาย และเสร็จสิน้ การพิสจู น
สัญชาติ: 505,238 คน (ชาย: 266,291 คน หญิง:
238,947 คน)
แรงงานข า มชาติ ผู เข า เมื อ งโดยถู ก กฎหมาย ผ า น
กระบวนการจัดหาภายใตบันทึกความเขาใจ (MOU):
72,356 คน (ชาย: 41,974 คน หญิง: 30,382 คน)
ที่ ม า: สำนั ก บริ ห ารแรงงานต า งด า ว ข อ มู ล เดื อ น
มกราคม 2555
*จำนวนแรงงานตางดาวที่ไดรับการบันทึก ณ เดือน
ธันวาคม 2554
กลองขอความที่ 1

การอพยพเขามาในประเทศไทยของแรงงาน
ขามชาติสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และเติมเต็มชองวางในตลาดแรงงานทีส่ ำคัญของไทย
แตการดำเนินการจับ การกักขัง และการสงกลับ
สะทอนถึงความไมปลอดภัยในการดำรงชีวิต และ
การถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ แรงงาน
ของแรงงานขามชาติ
ประเทศไทยมี แรงงานข า มชาติ ป ระมาณ
2.5 ถึ ง 3 ล า นคน ทั้ ง ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นและไม ไ ด
ขึน้ ทะเบียน มาจากประเทศพมา กัมพูชา และลาวi
มากกวาสามในสีข่ องแรงงานขามชาติทข่ี น้ึ ทะเบียน
มาจากประเทศพมา สวนทีม่ าจากประเทศกัมพูชา
และลาวอีกประมาณรอยละ 10ii นอกจากนั้นยังมี
ผู ลี้ ภั ย ชาวพม า อี ก กว า 140,000 คนอาศั ย อยู
ในศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวสำหรั บ ผู ลี้ ภั ย ใกล กั บ เขต
ชายแดนiii ซึ่งพวกเขาเหลานั้นไมไดรับอนุญาตให
ทำงาน แรงงานข า มชาติ ส ว นใหญ ต อ งทำงาน
ที่ มี ทั ก ษะต่ ำ ในภาคส ว นที่ ไ ด ค า แรงต่ ำ เช น
ภาคเกษตรกรรม กอสราง การผลิตอาหาร โรงงาน
เสื้อผา และงานรับใชในบานiv

ตัวเลขแรงงานขามชาติในประเทศไทยแสดง
ใหเห็นวาไมไดรบั ผลกระทบอยางมากจากเศรษฐกิจ
โลกและวิ ก ฤติ ท างการคลั ง ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น นั บ ตั้ ง แต
ป พ.ศ.2551 ซึ่งแรงงานสวนใหญเลือกที่จะยังอยูในประเทศไทยตอไปv วิกฤติดังกลาวอยางไรก็ตาม
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของแรงงานขามชาติ รวมถึงความสามารถในการหางาน การสะสมเงิน
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หรือสงเงินกลับบานvi การสูญเสียงานและการถูกกดคาจาง ซึ่งเปนผลจากความตองการในตลาดโลก
ที่ ล ดลง ส ง ผลกระทบต อ อุ ต สาหกรรมที่ ส ว นใหญ ใช แรงงานขามชาติ ในเวลาเดียวกัน ราคาสินคา
อุปโภคบริโภคทีเ่ พิม่ สูงขึน้ สรางความตึงเครียดใหกบั แรงงานขามชาติ โดยสงผลตอแรงงานหญิงมากที่สุดvii
ในปจจุบัน มีกระบวนการอนุญาตใหจดทะเบียนแรงงานขามชาติชาวพมา ลาว และกัมพูชา
3 ระบบ คือ 1) การขึน้ ทะเบียนแรงงานขามชาติทไี่ มมเี อกสารสำหรับประเทศไทยเทานัน้ 2) การขึน้ ทะเบียน
แรงงานขามชาติที่อยูในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิสูจนสัญชาติ (NV) ภายใตบันทึกความ
เขาใจวาดวยความรวมมือในการจางงานของแรงงาน (MOU) กับแตละรัฐบาล และ 3) การจางแรงงาน
ขามชาติรายใหม ผานบริษัทจัดหางานภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางงาน
ของแรงงาน (MOU) จำนวนของแรงงานเหลานี้ยังคงมีปริมาณนอย แตก็เกิดการขยายตัวอยางตอเนื่อง
แมวาจะมีการขยายกรอบการทำงานเพื่อคุมครองแรงงานขามชาติในประเทศไทย แรงงานที่
ขึ้นทะเบียนหรือไมไดขึ้นทะเบียนยังคงเผชิญความทาทายและอันตรายในประเทศไทย ในปพ.ศ.2553
คนหางานชาวกะเหรีย่ ง 9 คน ถูกยิงเสียชีวติ ทีอ่ ำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึง่ มีการกลาวหาวาเกีย่ วของกับ
เจาหนาที่ตำรวจviii ในปตอมา สองพี่นองแรงงานขามชาติหญิงที่แมวาจะขึ้นทะเบียนเรียบรอยแลว
ไดจมน้ำเสียชีวิต เนื่องจากพยายามหลบหนีจากการบุกเขาตรวจคนในชวงดึก โดยตำรวจในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ตix สำหรับผูลี้ภัยและผูแสวงหาการลี้ภัยยังขาดการปกปองคุมครองที่เหมาะสมโดยรัฐไทย
ตัวอยางที่ถูกนำเสนออยางกวางขวางคือ กรณีที่เกี่ยวของกับผูลี้ภัยชาวมุสลิมโรฮิงยาจากประเทศพมา
ในป พ.ศ.2552 ที่พยายามเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียทางเรือ ในปพ.ศ.2551 ราชนาวีไทยไดบังคับ
ใหผูลี้ภัยผูซึ่งมีเสบียงจำกัดและลอยเควงควางอยูในนานน้ำไทยกลับออกไปทะเลนอกนานน้ำไทย
โดยเรือที่ผุพังx ภายใตการวิพากษวิจารณจากนานาชาติ รัฐบาลไทยกลับอางวาผูลี้ภัยเหลานั้นเปน
แรงงานขามชาติทางเศรษฐกิจxi การตอบสนองของเจาหนาทีร่ ฐั ตอกรณีผแู สวงหาการลีภ้ ยั ชาวโรฮิงยานี้
แสดงใหเห็นถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจ ซึง่ ยังเปนขาวพาดหัวจนทุกวันนี้ ในปพ.ศ.2551 รัฐบาลไทย
ไดบังคับใหมีการสงตัวผูลี้ภัยชาวมงนับพันคนจากศูนยพักพิงชั่วคราวของไทยในจังหวัดเพชรบูรณ
กลับไปยังประเทศลาวxii และอีก 158 คน จากศูนยกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองในจังหวัด
หนองคาย แมจะมีการเรียกรองจากสำนักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติในการยับยั้งการ
สงกลับเปนการชัว่ คราวxiii และใหสถานะภายใตการรับรองของสำนักงานขาหลวงใหญแหงสหประชาชาติ
แกผูลี้ภัยบางสวนxiv
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ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก:
ประสบการณของผูยายถิ่นวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ

การขาดแคลนงานที่มีคุณคานำไปสูการจับ การกักขัง และการสงกลับ
การขาดแคลนงานที่มีคุณคาซึ่งแรงงานขามชาติประสบอยูนั้น สามารถนำไปสูสถานการณของ
การจับ การกักขัง และการสงกลับได สถานภาพทางกฎหมายในฐานะแรงงานขามชาติในประเทศไทย
ขึ้ น อยู กั บ การจดทะเบี ย นอยู กั บ นายจ า งเฉพาะคนใดคนหนึ่ ง ซึ่ ง แรงงานข า มชาติ อ าจถู ก ละเมิ ด
ต อ งอยู ใ นสถานการณ ที่ ถู ก แสวงหาผลประโยชน จ ากการทำงาน ซึ่ ง หากเลื อ กที่ จ ะออกจากงาน
ยอมหมายถึง การสูญเสียสถานภาพทางกฎหมาย
หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงาน:
และเสี่ยงตอการถูกสงกลับ ในฐานะสมาชิกของ
ในปพ.ศ.2542 รัฐสมาชิกทั้งหมดของ ILO ไดลงมติ
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ประเทศไทย ยอมรับปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน
ยอมรับที่จะสงเสริมและสรางความตระหนักใน ในการทำงาน ซึง่ เปนหลักพืน้ ฐานสีป่ ระการทีท่ กุ ประเทศ
เรื่องงานที่มีคุณคาสำหรับทุกคน งานทีม่ คี ณ
ุ คาจะ ตองปฏิบตั ติ ามไมวา ประเทศนัน้ ๆ จะรวมลงสัตยาบัน
นำมาซึ่งโอกาสใหแกทั้งหญิงและชายใหสามารถ ในอนุสัญญาดวยหรือไมก็ตาม หลัก 4 ประการ และ
ทำงานอยางมีเสรีภาพ มีความปลอดภัย และดำรง ขอตกลงหลัก 8 ประการคือ
• เสรีภาพในการสมาคม และการเจรจาตอรองรวม
ไวซึ่งศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แนวปฏิบัติในการ
(C87 and 98)
สรางงานที่เหมาะสมของ ILO นั้นประกอบไปดวย • การขจัดการบังคับใชแรงงานทุกรูปแบบ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรสี่ประการ คือ การ
(C29 and 105)
•
การยุติการใชแรงงานเด็ก (C138 and 182)
สรางงาน การรับรองหลักประกันสิทธิในที่ทำงาน
การขยายความคุม ครองทางสังคม และการสงเสริม • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ทำงาน
(C100 and 111)
การเจรจาทางสั ง คม ความเสมอภาคทางเพศ
เชนเดียวกับปฏิญญาของอนุสัญญาที่เกี่ยวกับแรงงาน
การพึง่ พากันของวัตถุประสงคเหลานีค้ อื ตัวกำหนด ขามชาติ ปฏิญญานีร้ ะบุเปนการเฉพาะวา “ILO ควรให
ปจจัยในการสรางงานที่มีคุณคาไดสำเร็จ ความ ความสนใจเปนพิเศษตอปญหาของบุคคลที่มีความ
ลมเหลวของปจจัยหนึ่งจะสงผลกระทบตอความ ตองการพิเศษทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงาน
ผูวางงานและแรงงานขามชาติ”
สำเร็จของทั้งหมด
กลองขอความที่ 2

ความสำเร็จในการสรางสภาพการทำงาน
ทีม่ คี ณ
ุ คาสำหรับทุกคน รวมถึงแรงงานขามชาติ เปนกุญแจสำคัญของประเทศไทยในการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนา และเปนการรับประกันวาผลที่ไดจากการพัฒนาจะถูกแบงปนสูสังคม นอกจากนี้ ยังเปน
กุญแจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการทำงานและการดำรงชีวติ ของแรงงานขามชาติ เพือ่ ไมใหเขา
เหลานัน้ ถูกผลักเขาสูส ถานะของการเปนแรงงานขามชาติผิดกฎหมาย
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ตารางที่ 1 สถานะของการใหสัตยาบันในหลักการของมาตรฐานแรงงานโดยรัฐบาลไทย
พื้นฐานทั่วไป
C29 อนุสัญญาวาดวยการเกณฑแรงงาน, 1930 (ฉบับที่ 29)
C87 อนุสัญญาวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน, 1948 (ฉบับที่ 87)
C98 อนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาตอรองรวม,
1949 (ฉบับที่ 98)

26/02/1969
-

C100 อนุสัญญาวาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน, 1951 (ฉบับที่ 100)

08/02/1999

C105 อนุสัญญาวาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ, 1957 (ฉบับที่ 105)

02/12/1969

C111 อนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ, 1958 (ฉบับที่ 111)

-

C138 อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ำที่ใหจางงานได, 1973 (ฉบับที่ 138)

11//05/2004

C182 อนุสัญญาวาดวยการหามและการดำเนินการโดยทันที เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุด
ของการใชแรงงานเด็ก, 1999 (ฉบับที่ 182)
เกี่ยวของกับแรงงานขามชาติ
C97 อนุสัญญาวาดวยการอพยพเพื่อการทำงาน (ฉบับแกไข), 1949 (ฉบับที่ 97)

16/02/2001

-

C143 อนุสัญญาวาดวยแรงงานอพยพ (บทบัญญัติเพิ่มเติม), 1975 (ฉบับที่ 143)

-

C181 อนุสัญญาวาดวยการจัดหางานภาคเอกชน, 1997 (ฉบับที่ 181)

-

C189 อนุสัญญาวาดวยแรงงานในประเทศ, 2011 (ฉบับที่ 189)

-

แหลงขอมูล: ILO, NORMLEX สามารถอานเพิ่มเติมไดที่ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:1:0::NO:::

การบังคับใชมาตรฐานดานแรงงาน
แรงงานขามชาติสามารถเปลี่ยนนายจางใหมไดภายใตเงื่อนไขที่จำกัดมาก คือ เมื่อนายจางเกา
เสียชีวิต นายจางปดกิจการหรือถูกเอาเปรียบอยางรุนแรง แรงงานขามชาติที่ขึ้นทะเบียนแลวมีเวลา
เพียง 7 วันในการหานายจางใหม และเปลี่ยนขอมูลเอกสารเพื่อใหสอดคลองกับการจางงานใหม
ขณะที่แรงงานขามชาติที่เขามาทำงานภายใต MOU มีเวลาเพียง 3 วันเทานั้น หากแรงงานขามชาติ
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลเอกสารการจางงานไดตามเวลาที่กำหนด นั่นหมายความวา สถานะการ
ขึ้นทะเบียนเปนโมฆะและอยูในสถานะผิดกฎหมายxv การจำกัดการเคลื่อนยายของแรงงานขามชาติ
รวมถึงเงื่อนไขดานระยะเวลาที่สั้นมากในการหานายจางใหม ทำใหในทายที่สุดแลวแรงงานขามชาติ
จำเปนจะตองทำงานอะไรก็ตามที่สามารถหาได โดยอาจไมคำนึงถึงเรื่องคาจางหรือความเสี่ยงในการ
สูญเสียสถานภาพการขึ้นทะเบียน
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การขาดการตรวจสอบดานแรงงานและการบังคับใชบทลงโทษตอนายจางทีไ่ มปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
แรงงาน หมายความวา นายจางจำนวนมากไมไดปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นแมวาแรงงานขามชาติ
จะพยายามใหไดรบั อนุญาตจดทะเบียนผานการพิสจู นสญ
ั ชาติ หรือผูท ไ่ี ดรบั การจางงานผานกระบวนการ
MOU แตก็ยากนักที่พวกเขาจะไดทำงานที่ไดรับความคุมครองและมีมาตรฐานแรงงาน
ขอจำกัดเหลานี้และการขาดการบังคับใชมาตรฐานการจางงานที่มีอยู นอกจากจะทำใหแรงงาน
ขามชาติเสี่ยงตอการถูกละเมิด หรือถูกจับ ถูกกักขัง และถูกสงกลับแลว พวกเขายังไมไดถูกคำนึงถึงวา
มีความจำเปนตอตลาดแรงงาน

หลักประกันสิทธิในการทำงาน
เพื่อใหเกิดการยอมรับและเคารพสิทธิของแรงงานขามชาติ แรงงานทั้งหมดโดยเฉพาะแรงงาน
ที่ดอยโอกาสหรือแรงงานที่ยากจนจำเปนตองมีตัวแทน มีสวนรวม และมีกฎหมายที่ดี ที่นำมาบังคับใช
และทำงานเพื่อพวกเขา ไมขัดกับผลประโยชนของพวกเขาเหลานั้น
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ครอบคลุ ม สิ ท ธิ แ รงงานของแรงงานที่ ท ำงาน
ในภาคเศรษฐกิจ ภายใตภาคงานดังกลาว แรงงาน
ข า มชาติ จ ะได รั บ ความคุ ม ครองตามกฎหมาย
โดยไม ค ำนึ ง ถึ ง สถานะทางกฎหมายของเขา
แต พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ม ไ ด ค รอบคลุ ม ไปยั ง
ภาคสวนอืน่ ทีม่ กี ารจางแรงงานขามชาติจำนวนมาก
ผานการขึน้ ทะเบียนเปนประจำทุกป งานในภาคสวน
ดังกลาวประกอบดวย ภาคเกษตรกรรม ประมง
งานบริการ และงานบาน ซึ่งเหลานี้ไมถูกรวมอยู
ในกฎหมาย

ทำแทงหรือสงกลับ: ผิดกฎหมายถาทำ ผิดกฎหมาย
ถาไมทำ
แรงงานขามชาติหญิงที่ตั้งครรภถูกขมขูอยางเปดเผย
ทั่ ว ไปด ว ยนโยบายการส ง กลั บ ที่ ถู ก นำมาใช ซ้ ำ ๆ
ในชวงสิบปที่ผานมา เจาหนาที่ทองถิ่นมักสนับสนุน
ใหนายจางสงลูกจางหญิงทีต่ ง้ั ครรภกลับประเทศตนทาง
แนนอนวาไมมกี ารลาคลอดสำหรับแรงงานขามชาติหญิง
ผลทีต่ ามมาคือการไมมที างเลือกของแรงงานขามชาติหญิง
ทำใหพวกเธอเลือกทีจ่ ะทำแทง ซึง่ เปนสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมาย
ในประเทศไทย ผูหญิงจำนวนมากเสียชีวิต หรือตอง
ทนทุกขกับผลกระทบในระยะยาวอันเปนผลมาจาก
การทำแท ง เถื่ อ น สำหรั บ ผู ห ญิ ง ที่ เ ลื อ กจะเก็ บ ลู ก
ของตนไว ตองลำบากกับการดำเนินชีวิตที่ไมไดรับ
ความช ว ยเหลื อ ทางสั ง คมใดๆ และปราศจากการ
สนับสนุนจากครอบครัว
แหลงขอมูล: Pollock, Pearson, Kusakabe
กลองขอความที่ 3

ในพระราชบัญญัตกิ ารทำงานของคนตางดาว
พ.ศ.2551 ได ใ ห สิ ท ธิ แ ละการคุ ม ครองแรงงาน
ขามชาติทแ่ี ตกตางจากแรงงานไทย แมวา กฎหมาย
จะบอกชัดเจนวาครอบคลุมถึงแรงงานขามชาติ
แตการบังคับใชกฎหมายก็ยงั ไมทวั่ ถึง และใชตามอำเภอใจ งานศึกษาจำนวนมากพบวาแรงงานขามชาติ
มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเกินกวากฎหมายกำหนด และไดรับคาแรงนอยกวาคาแรงขั้นต่ำที่ระบุไว
ในกฎหมาย
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แรงงานขามชาติเสียเปรียบจากการถูกกีดกันและไมสามารถเขาถึงสิทธิแรงงานที่มีอยู สำหรับ
แรงงานขามชาติที่แจงความวาไมไดรับคาจาง ถูกเอาเปรียบ หรือถูกละเมิดจากสภาพการทำงาน
กลับสงผลใหพวกเขาตองถูกไลออกจากงานอยูบอยครั้ง การถูกเลิกจางนำไปสูการสูญเสียสถานะ
ทางกฎหมาย พวกเขามักถูกสงกลับกอนที่จะสามารถยุติขอพิพาทเหลานั้นได นอกจากนี้ ระดับการ
พึง่ พานายจางของแรงงานขามชาติอาจจะมีสว นทำใหแรงงานไมกลาลุกขึน้ มากระทำการใดๆ นอกจากนี้
แรงงานขามชาติจำนวนมากยังตองพึ่งพานายจางในเรื่องที่พักตามที่เจาหนาที่ทองถิ่นไดพยายาม
สงเสริมใหนายจางจัดหาที่พักใหแกแรงงานขามชาติในสถานที่ทำงาน แรงงานที่มีขอพิพาทกันนายจาง
ยอมหมายความวา พวกเขาจะตองสูญเสียที่พักดวย ในการสรางความตระหนักในเรื่องสิทธิ ควรมีการ
สรางความเขาใจระหวางนายจางและแรงงานถึงสิทธิและความสัมพันธของทั้งสองฝาย แตในพ.ร.บ.
คุม ครองแรงงานระบุเพียงกฎและระเบียบทีเ่ กีย่ วกับการทำงานตองเขียนในภาษาไทย ซึง่ แรงงานขามชาติ
บางสวนไมสามารถอานเขียนภาษาไทยได
ระดับความเขมขนในการพึ่งพานายจาง และอุปสรรคในการหานายจางใหมโดยไมสูญเสีย
สถานะทางกฎหมายสงผลอยางยิ่งตอสถานการณของการบังคับใชแรงงาน ตามอนุสัญญาวาดวยการ
ยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ.2500 (ฉบับที่ 105) กลาวถึงการบังคับวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในสองประเด็น คือ อันตรายจากการลงโทษ และความไมสมัครใจ

การขยายความคุมครองทางสังคม
ในการสงเสริมการเปนสวนหนึ่งของสังคมและความกาวหนาเพื่อใหมั่นใจวาทั้งแรงงานชาย
และหญิงมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย มีชวงเวลาพักที่เหมาะสม ครอบครัว
ไดรับการคำนึงถึงและใหคุณคาทางสังคม มีการชดเชยที่เหมาะสมเมื่อสูญเสียรายได และสามารถ
เขาถึงการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมได
ภายใต MOU ใหม นายจางของแรงงานขามชาติทมี่ หี นังสือเดินทางชัว่ คราว สามารถนำลูกจาง
เหลานัน้ เขาสูระบบประกันสังคมได หากพวกเขาตองการ นี่ถือเปนการปรับเปลี่ยนเล็กๆ จากนโยบาย
การจดทะเบียนแรงงานขามชาติของไทยที่แรงงานขามชาติอยูภายใตระบบการประกันสุขภาพแหงชาติ
แตถูกแยกออกจากการสมัครเขาระบบประกันสังคม ดังนั้น หากยึดตามภายใต MOU แลว แรงงาน
ขามชาติทุกคนสามารถเขาสูระบบประกันสังคมได ยกเวนผูที่อยูในภาคเกษตรกรรมและแรงงานรับใช
ในบานxvi นอกจากนี้ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2554 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหแรงงานขามชาติทดี่ ำเนินการ
ขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นกอนแลวสามารถเขาสูระบบประกันสุขภาพของเอกชนได โดยนายจางเปนผูดูแล
คาใชจายxvii กองทุนประกันสังคมนี้จะชวยลดชองวางของแรงงานขามชาติที่ไมสามารถเขาสูระบบ
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ประกันสังคม เพราะพวกเขายังไมไดรับพาสปอรตชั่วคราว และจะใหการครอบคลุมกรณีที่แรงงาน
ขามชาติไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทำงาน
แรงงานขามชาติที่ถูกกีดกันออกจากระบบนั้น จากนั้นจะถูกตัดสิทธิไดรับคาชดเชยเมื่อเกิด
อุบัติเหตุในที่ทำงาน นอกจากนี้ ยังเปนการขัดขวางการรวมตัวและการเรียกรองเพื่อสิทธิในการ
มีสภาพแวดลอมการทำงานที่ดีขึ้น

การสงเสริมการเจรจาและแกไขความขัดแยง
การมีสวนรวมขององคกรนายจางและแรงงานขามชาติชวยหลีกเลี่ยงขอพิพาทในการทำงาน
และชวยในการสรางสังคมที่เหนียวแนน
ปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีนั้นไดยึดถือ
ตามอนุสัญญาวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน พ.ศ.2491 (ฉบับที่ 87)
และอนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาตอรองรวม
พ.ศ.2492 (ฉบับที่ 98) เปนอนุสัญญาหลักของ ILO ดังนั้นประเทศไทยจึงถูกผูกมัดใหถือปฏิบัติตาม
อนุสัญญาทั้งสอง แมวาประเทศไทยจะไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 87 ในการรับรองสิทธิของ
แรงงานและนายจางทุกคนในการสรางหรือเขารวมองคกรทีพ่ วกเขาเลือกเองโดยไมตอ งขออนุญาตกอน
ในอนุสัญญาฉบับที่ 98 ไดสงเสริมการเจรจาตอรองรวมโดยตัวแทนของสหภาพ และสิทธิในการรวม
ออกเสียงสะทอนความคิดเห็นในที่ทำงาน นอกจากนี้ ยังคุมครองแรงงานและนายจางที่มีการรวมตัว
เปนสหภาพ และปลอดจากการแทรกแซงกิจกรรมของกันและกัน
ขณะที่อนุสัญญาหลักๆ เหลานี้ควรจะถูกนำมาใชเพื่อจัดหาความคุมครองที่สำคัญตอแรงงาน
ขามชาติและใหพวกเขาไดมสี ทิ ธิในการพัฒนาสภาพการทำงาน แตใจความสำคัญของอนุสญ
ั ญาเหลานี้
กลับไมไดถูกนำมาแปลความในกฎหมายของไทย ภายใตพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518
แรงงานขามชาติถูกกีดกันจากการจัดตั้งสหภาพแรงงานใหมหรือเปนเจาหนาที่ในสหภาพที่จัดตั้งขึ้นแลว
เนือ่ งดวยเจาหนาทีส่ หภาพตองเปนคนไทยโดยกำเนิด และมีสญ
ั ชาติไทยเทานัน้ แมวา แรงงานขามชาติ
สามารถเขารวมสหภาพได แตสวนมากแลวพวกเขายังไมสามารถเขารวมได เนื่องดวยหลายพื้นที่
ที่มีแรงงานขามชาติทำงานอยู กลับไมมีสำนักงานสหภาพแรงงานเลย นอกจากนี้ แรงงานขามชาติ
จำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานหญิงนัน้ ซึง่ ทำงานในอุตสาหกรรมทีไ่ มมสี หภาพแรงงาน เชน งานเกษตรกรรม
งานบาน งานบริการทางเพศ การนำกฎหมายแรงงานมาปฏิบตั ใิ ชเพียงบางสวน สงผลใหแรงงานขามชาติ
บางสวนถูกเลิกจางเมื่อพวกเขาพยายามที่จะเขารวมองคกรหรือพยายามเรียกรองสิทธิ และแนนอน
วาการถูกไลออก กอใหเกิดการสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย และถูกสงกลับประเทศกอนทีข่ อ พิพาทจะเสร็จสิน้
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กรอบแนวทางปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนสากลวาดวยการจับ
การกักขัง และการสงกลับ
มีการคาดการณวาการขยายขอบเขตสำหรับการอนุญาตใหจดทะเบียนแรงงานขามชาติภายใต
MOU กับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการลดการจับ การกักขัง และการสงกลับ แตยัง
ไมสามารถเปนเชนนัน้ ไดในบางกรณี เพราะแรงงาน หัวใจหลักของเรื่อง
ข า มชาติ สวนใหญยังไมสามารถเขาสูระบบการ แรงงานข า มชาติ หมายถึ ง บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งใน
จดทะเบียนได และบางสวนเนือ่ งจากสภาพขอจำกัด กิจกรรมที่ไดรับคาตอบแทนในรัฐที่ตนไมไดมีสัญชาติ
ในเงือ่ นไขทีต่ ามมากับการจดทะเบียน ทำใหแมแต นั้นๆ
ผูท ขี่ นึ้ ทะเบียนแลว ยังมีความเปนไปไดที่จะถูกจับ ผูลี้ภัย หมายถึง บุคคลที่มีความกลัวเปนที่ตั้งอันเกิด
แม ป ระเทศไทยเองจะเป น ภาคี ข องสนธิ สั ญ ญา จากการถูกลงโทษดวยเหตุผลเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา
ระหวางประเทศในการรับประกันสิทธิของผูที่ไมใช สัญชาติ การเปนสมาชิกของกลุมสังคมเฉพาะ หรือ
กลุ ม ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง อยู น อกประเทศ
สัญชาติไทยทีถ่ กู จับและสงกลับประเทศ แตกระนัน้
บานเกิดของเขาหรือเธอ ไมสามารถหรือกลัว ไมเต็มใจ
ในทางปฏิบัติแลวกลับถูกนำมาใชเพียงบางสวน ที่ จ ะได รั บ การช ว ยเหลื อ ภายใต ก ารคุ ม ครองของ
ประเทศนั้นๆ
และไมสอดคลองกัน

การปกปองคุมครองผูคน
ที่เคลื่อนยาย

การจับ หมายถึง การจับกุมบุคคลอันถูกตัดสินวามี
ความผิดตามกฎหมาย หรือดำเนินการโดยเจาหนาทีร่ ฐั
การกักขัง หมายถึง การกักขังบุคคลไวในพื้นที่แคบ
หรือพื้นที่ที่จำกัด อันไดแก คุก คายปด สถานกักขัง
พื้นที่เปลี่ยนผานของสนามบิน สถานที่ซึ่งอิสรภาพ
หรือการเคลือ่ นยายถูกจำกัด และมีเพียงการออกนอก
พรมแดนของประเทศเทานัน้ ทีจ่ ะเปนโอกาสมีอสิ รภาพ
จากการถูกจำกัดพื้นที่ได
การสงกลับประเทศตนทาง หมายถึง การกระทำของ
รัฐในการใช อ ำนาจอธิ ป ไตยของตนในการย า ยคน
ต า งด า วออกจากเขตแดนของตนไปยั ง สถานที่ อื่ น
หลังจากปฏิเสธความชวยเหลือหรือยกเลิกคำอนุญาต
ใหสามารถอยูในประเทศได
การกีดกัน หมายถึง การปฏิเสธอยางเปนทางการ
ในการรับคนตางดาวเขามาอยูในรัฐ

มาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนสากลไดสง เสริม
สิ ท ธิ ข องประชาชนในการเคลื่ อ นย า ย ในระดั บ
พื้ น ฐานที่ สุ ด คื อ ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใ นการมี ชี วิ ต
มีเสรีภาพ และความปลอดภัยของบุคคล โดยมี
สนธิสญ
ั ญาหลักดานสิทธิมนุษยชน 9 ฉบับดวยกัน
กลาวคือ 2 ฉบับเปนเรือ่ งการปกปองคุม ครองความ
เปนพลเมือง สิทธิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม ขณะที่ 5 ฉบับใหความคุม ครองสำหรับ
กลุมเฉพาะ เชน เด็ก ผูหญิง แรงงานขามชาติ
ผูพิการ การตอตานการแบงแยกสีผิว และ 2 ฉบับเกี่ยวของกับการตอตานการทรมานและการถูกบังคับ
สูญหาย สนธิสัญญาเหลานี้เปนขอผูกมัดทางกฎหมายในการใหความคุมครองประชาชนทุกคนและรัฐ
ที่ใหสัตยาบันแลวจะตองปรับเปลี่ยนกฎหมายและนโยบายของประเทศตนใหสอดคลองกับสนธิสัญญา
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หลักการสำคัญตามเอกสารดานสิทธิมนุษยชน
คื อ การไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ แ ละความเท า เที ย ม
สิทธิมนุษยชนเปนสิ่งสากล ดังนั้นจึงไมตองนำมา
เชื่อมโยงกับสถานะพลเมือง ในขณะที่รัฐพยายาม
สรางชองวางระหวางความเปนพลเมืองและไมใช
พลเมืองในกฎหมายรัฐ ปฏิเสธสิทธิใดๆ ทีไ่ มถกู ตอง
ตามกฎหมาย โดยสิ ท ธิ ต า งๆ จะต อ งเป น ไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องรั ฐ เท า นั้ น ในทางปฏิ บั ติ
การตีความเอกสารดานสิทธิมนุษยชนนั้นมีความแตกตางหลากหลายไปตามความแตกตางของรัฐ
เหลานี้ทำใหแรงงานขามชาติมีความเปราะบาง และอยูภายใตดุลยพินิจของรัฐและความไมแนนอน
ทางการเมือง
การเนรเทศ หมายถึง การกระทำโดยเจาหนาทีข่ องรัฐ
โดยความตัง้ ใจและเพือ่ วัตถุประสงคเรือ่ งความปลอดภัย
โดยการกำจัดบุคคลหรือกลุม ของบุคคลทีร่ ฐั ไมตอ งการ
ออกนอกเขตแดนของรัฐ
ทีม่ า: Convention on the Status of Refugees (1951),
Migrant Workers’ Convention (1990), IOM, UNHCR
(1999)
กลองขอความที่ 4

สิทธิในการเคลื่อนยาย
สิทธิในการเคลือ่ นยายโดยอิสระของผูค นไดถกู ระบุไวในกฎหมายระหวางประเทศ ปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR) กลาววา “ทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศ รวมถึงประเทศของตน
และสามารถจะกลั บ ไปยั ง ประเทศของตน” (มาตรา 12.2) สนธิ สั ญ ญาหลั ก ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อีกจำนวนหนึ่งยังชวยเสริมสรางหลักการนีxviii
้ แมวาปฏิญญาอาเซียนวาดวยแรงงานขามชาติจะสะทอน
มาตรฐานนีไ้ ดเพียงแผวเบาก็ตาม ในการสงเสริมสิทธิวา ดวยเสรีภาพในการเคลือ่ นยายนัน้ รัฐไมสามารถ
ขับไลคนในชาติของตนได และทุกรัฐถูกคาดหวังที่จะยอมรับพลเมืองของพวกเขากลับประเทศ
อยางไรก็ตาม เสรีภาพในการเคลื่อนยายนับวาเปนการทาทายแนวคิดรวมสมัยของรัฐชาติ
ภายใตการไหลเวียนของประชากร ซึ่งถูกมองวาเปนภัยคุกคามตออำนาจอธิปไตยของชาติ รัฐสามารถ
ควบคุมประชาชนที่ไมใชพลเมืองของตนไดในพรมแดนของรัฐ แมวากฎหมายระหวางประเทศจะลด
การใชอำนาจนี้ของรัฐก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานอื่นๆ เชน ในกรณี
ของผูลี้ภัย สิ่งซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปฏิบัติการแบบรวมสมัย นั่นคือ คำกลาวของคณะกรรมการดาน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ว า “นั บ ตั้ ง แต ก ารเดิ น ทางระหว า งประเทศได เรี ย กร อ งให มี เ อกสารที่ เ หมาะสม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนังสือเดินทาง สิทธิในการออกจากประเทศตองหมายรวมถึงสิทธิในการถือครอง
เอกสารเพื่อการเดินทางดวย”xix
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การจับและการกักขัง: วิธีปฏิบัติที่เปนทางเลือกสุดทาย
สิทธิในการมีเสรีภาพและอิสรภาพจากการถูกควบคุมตัวตามอำเภอใจเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุ ษ ย ที่ มี ก ารรั บ ประกั น ให แ ก ป ระชาชนทุ ก คน ทั้ ง แรงงานข า มชาติ ห รื อ พลเมื อ งของรั ฐ xx
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ระบุวา “ทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพและความปลอดภัย บุคคลใดก็ตามไมควรถูกจับหรือกักขังตามอำเภอใจ” (มาตรา 9.1) การใช
การกักขังในการจำกัดอยางเครงครัดตอผูที่ไมใชพลเมืองของรัฐที่สถานภาพการเขาเมืองเปนที่ตอง
สงสัย ยกตัวอยางเชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) เรียกรองใหรัฐใหคำมั่นวาจะใชการกักขังเด็ก
ไวเปนทางเลือกสุดทาย และตองมีระยะเวลาสั้นที่สุดเทาที่จะเปนไปได (มาตรา 37.b) เชนเดียวกับในป
พ.ศ.2494 ในอนุสัญญาเกี่ยวของกับสถานะของผูลี้ภัย (อนุสัญญาวาดวยผูลี้ภัย) ระบุวา ผูลี้ภัยจะ
ไมถูกลงโทษในกรณีการเขาเมืองที่ผิดกฎหมายหรือการปรากฏตัวในประเทศปลายทาง ซึ่งการควบคุม
การเคลื่อนยายของพวกเขาจะตองถูกจำกัดและนำมาใชจนกวาสถานภาพของบุคคลนั้นจะไดรับการ
ขึ้นทะเบียนหรือไดรับการยินยอมใหอยูในประเทศจากประเทศอื่น (มาตรา 31) แนวทางเกี่ยวกับ
คุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติไดและมาตรฐานเกี่ยวกับการกักขังผูแสวงหาการลี้ภัย ฉบับปรับปรุงแกไข
ซึ่งตีพิมพโดย UNHCR ไดขีดเสนใตเนนย้ำวา ผูแสวงหาการลี้ภัยจะถูกกักขังในกรณีพิเศษเทานั้น
แรงงานข า มชาติ ทั่ ว โลกต อ งเผชิ ญ กั บ การถู ก จั บ ด ว ยสาเหตุ ต า งๆ เช น การเข า เมื อ งโดย
ผิดกฎหมาย การใชเอกสารปลอม การออกจากที่อยูอาศัยโดยไมไดรับอนุญาต การเขาพักแบบผิดวิสัย
การละเมิดหรืออยูเกินเงื่อนไขที่อนุญาตในการเขาเมืองxxi แมวาการจับอาจจะเปนไปตามกฎหมาย
แตบอยครั้งที่แรงจูงใจเบื้องหลังการกระทำของพวกเขาไมไดเกี่ยวของกับกฎหมายคนเขาเมืองเลย
การบุกจับและการจับแรงงานขามชาติอาจถูกนำมาใชขดั ขวางผูย า ยถิน่ อยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ หมายถึง
การกีดกันพวกเขาจากการรองเรียนเกีย่ วกับความรุนแรง การถูกละเมิดสิทธิแรงงาน เปนการแสดงออก
ในทางการเมืองของรัฐในการรณรงคเพื่อใหไดรับการสนับสนุน หรือการเชิญชวนใหประชาชนเขาใจวา
รัฐมีความกระตือรือรนในการปกปองความมั่นคงของชาติ รัฐกักขังแรงงานขามชาติที่สถานภาพการ
เขาเมืองมีขอสงสัยเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนการพิจารณาการกักบริเวณเพื่อรอสงกลับประเทศหรือเนรเทศ
หรือภายใตกฎหมายอาญา กรณีการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ผูตรวจการพิเศษของสหประชาชาติ
ดานสิทธิผยู า ยถิน่ ไดวพิ ากษวจิ ารณการใชดลุ ยพินจิ อยางสูงและอำนาจในการกักขัง ซึง่ ถูกนำมาใชในการ
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายในหลายประเทศ และสามารถทำใหเกิดการละเมิด
เพิ่มสูงขึ้น แรงงานขามชาติสามารถถูกกักตัวไวเปนระยะเวลานาน ในพื้นที่แออัดและไมถูกสุขลักษณะ
ถูกดำเนินการตามอำเภอใจและแบบเฉพาะกิจ ตลอดจนในทางปฏิบัติมักจะถูกปฏิเสธความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย และการเขาถึงขั้นตอนของการทบทวนพิจารณาคดี
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ขณะที่ยังไมมีสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เฉพาะเจาะจงหรือแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวของกับ
การจับและกักขังผูที่ไมใชพลเมือง แตอยางไรก็ตาม กฎหมายระหวางประเทศยังใหความคุมครองอยู
โดย UNHCR ไดมีการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการกักขังผูแสวงหาการลี้ภัย โดยขอกำหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ำวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจำและหลักในการคุมครองบุคคลภายใตการกักขังและ
การคุมขัง (หลักการ) ในทุกรูปแบบ ไดกำหนดมาตรฐานสำหรับการกักขังทุกรูปแบบ
ประชาชนสามารถถูกจับและกักขังไดบนฐานของกฎหมายภายในประเทศเทานั้น คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ซึ่งทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอตกลง ICCPR ไดชี้แจงถึง
ความหมายของการกักขังตามอำเภอใจและเรียกวา “การกระทำตามอำเภอใจ” ซึ่งไมไดหมายความ
อยางงายๆ แตเพียงวา “ละเมิดกฎหมาย” แตยงั หมายรวมถึง “ความไมเหมาะสมหรือความอยุตธิ รรม”xxii
เมื่อมีการกักขังเกิดขึ้น ผูที่ถูกกักขังทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติดวยความมีมนุษยธรรมและเคารพ
ในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (ICCPR มาตรา 10, หลักการ 1) ภายหลังการถูกจับ แรงงานขามชาติ
ควรถูกนำตัวไปควบคุมไวตามสถานะของพวกเขา กลาวคือ พวกเขาควรจะถูกแยกออกจากบุคคลที่อยู
ระหวางการพิจารณาคดีอาญาและผูท ถี่ กู ตัดสินคดีแลว (ICRMW มาตรา 17(1), รางหลักการ 8) การดูแล
เปนพิเศษมีความจำเปนสำหรับผูถ กู กักขังทีเ่ ปนกลุม คนทีม่ คี วามเปราะบาง เชน ผูห ญิง เด็ก และผูป ว ย
ในปพ.ศ.2527 อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย
ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ไดหามการทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ
การลงโทษ และเรียกรองใหรัฐปองกันการกระทำเหลานี้โดยเจาหนาที่รัฐเอง (CAT มาตรา 6, หลักการ
6) ในปพ.ศ.2544 พิธีสารภายใตอนุสัญญา CAT ระบุถึงการอนุญาตใหหนวยงานอิสระสามารถ
เขาเยี่ยมชมสถานกักขังเปนประจำ เพื่อติดตามตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินการได
แรงงานขามชาติมีสิทธิในการเรียกรองความถูกตองทางกฎหมายในการควบคุมตัวของพวกเขา
กอนจะเขาสูช นั้ ศาล และเขาถึงระบบยุตธิ รรมในประเทศปลายทาง (ICRMW ขอ 9 และ 17, CRC มาตรา
37.d) เพื่อใหแนใจวาแรงงานขามชาติไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่จากการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
และยังคงสามารถติดตอกับโลกภายนอกได หลังจากถูกจับ แรงงานขามชาติสามารถเขาถึงความ
ชวยเหลือจากเจาหนาที่ทางการทูตทันที (ASEAN Declaration ขอ 10; หลักการ 15 และ ICRMW
มาตรา 16) เจ า หน า ที่ ผู ท ำการกั ก ขั ง ต อ งแจ ง ให แรงงานข า มชาติ รู ถึ ง ข อ กล า วหาที่ พ วกเขาถู ก จั บ
ทางเลือกอืน่ ๆ ที่พวกเขาสามารถทำได และตองใหมั่นใจวากระบวนการตางๆ เหลานั้นถูกสื่อสาร
ในภาษาที่แรงงานขามชาติสามารถเขาใจได แรงงานขามชาติมีสิทธิในการขอใหมีลามในกรณีที่มีความ
จำเปนในการดำเนินการทางกฎหมายโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ (ICRMW 16(5) และหลักการ 14)
การปฏิบตั เิ หลานีต้ อ งถูกฝงรากอยูใ นการรักษาผลประโยชนรว มของทุกรัฐ เพือ่ เพิม่ การปกปองประชาชน
ของตนที่อยูตางประเทศ และใหความสำคัญมากขึ้นกับการเคลื่อนยายเพื่อเปนแรงงานทั้งถูกกฎหมาย
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รัฐทุกรัฐจะตองเคารพในสิทธิมนุษยชน
และศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ยชนของ
ผู ย า ยถิ่ น และต อ งยุ ติ ก ารจั บ และ
การกักขังตามอำเภอใจ
ที่มา: UN General Assembly, 2009,
Resolution 63/184

และไมถกู กฎหมายทีม่ เี พิม่ ขึน้ ผลทีต่ ามมาคือ ปจจุบนั สถานทูต
บางแหงไดเริ่มมีการจัดบริการเกี่ยวกับแรงงานขามชาติขึ้น

ในทุกขั้นตอนของการจับ การกักขัง และการสงกลับ
แรงงานขามชาติควรไดรบั การยอมรับอยางเทาเทียมบนพืน้ ฐาน
ของสิทธิความเปนมนุษย ในอนุสญ
ั ญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) สนับสนุนวามนุษยทุกคนมีสิทธิอยางเต็มที่ในการมีความสุข
ในการเปนมนุษย โดยไมตองคำนึงถึงเชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด ซึ่งนั่นไดรองรับสิทธิในความปลอดภัย
ของบุคคล การเขาถึงศาลยุติธรรม และการแกไขปญหาอันเกิดจากการเลือกปฏิบัติ คณะกรรมการ
สนธิสัญญายังไดระบุวา “การปฏิบัติที่แตกตางบนฐานของการเปนพลเมืองหรือผูอพยพถือไดวา
เปนการเลือกปฏิบัติ” เวนแตเพียงสาเหตุของความแตกตางนั้นถูกตองตามกฎหมาย หรือเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนดไวxxiii เชนเดียวกับ ผูถูกกักขังอื่นๆ ที่ไมตองแบกรับคาใชจายอันเกิดจากการละเมิดกฎ
อันเกี่ยวของกับการยายถิ่น (ICRMW มาตรา 17.8) และทายที่สุด แรงงานขามชาติจะตองไมถูกกักขัง
เปนระยะเวลานาน ขณะที่เรื่องของพวกเขาอยูในกระบวนการพิจารณา ในปพ.ศ.2542 คณะทำงาน
เรื่องการจับกุมโดยพลการแหงสหประชาชาติ ไดลงมติรับขอพิจารณาหมายเลข 5 อันเกี่ยวของกับ
สถานการณของผูยายถิ่นและผูแสวงหาการลี้ภัย โดยไดเสนอแนะวาตองการระบุระยะเวลาสูงสุด
โดยบัญญัติไวในกฎหมาย และนั่นเองการควบคุมอาจจะ “ในกรณีที่ไมมี” อาจจะเปนนานขึ้นหรือ
ไมมีแนนอนxxiv

ระเบียบขอกำหนดวาดวยการสงกลับประเทศตนทาง
และการเนรเทศออกนอกประเทศ
แรงงานข า มชาติ จ ะได รั บ การคุ ม ครองในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การส ง กลั บ ประเทศภายใต
หลักเกณฑ 3 ประการที่ระบุไวในกรอบดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ คือ 1) มีการรับประกันการ
ใหอยูเพื่อปกปองคุมครองการสงกลับบุคคลที่อาจจะเผชิญการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง
ตามมา 2) มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยระหวางการสงกลับ 3) การปกปองคุมครองที่เกี่ยวของ
กับการเนรเทศออกนอกประเทศ
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ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก:
ประสบการณของผูยายถิ่นวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ

สิทธิในการไดอยูตอ
ผูลี้ภัยและผูแสวงหาการลี้ภัยไดรับการรับรองการปกปองคุมครองโดยรัฐภายใตอนุสัญญาผูลี้ภัย
พ.ศ.2494 และพิธีสารภายใตอนุสัญญา พ.ศ.2510 สำหรับภาระผูกพันของรัฐที่มีตอสนธิสัญญา
ในการไมบังคับสงกลับ (มาตรา 33.1) หมายความวา ผูลี้ภัยและผูแสวงหาการลี้ภัยไมจำเปนตอง
ออกจากพรมแดนไปยังที่ที่ชีวิตของพวกเขา หรืออิสรภาพของพวกเขาจะถูกคุกคามเพราะเชื้อชาติ
ศาสนา สัญชาติ การเปนสมาชิกของกลุมสังคมเฉพาะหรือความแตกตางของแนวคิดทางการเมือง
หลักการของการไมบงั คับสงกลับถือไดวา เปนหัวใจสำคัญของกฎหมายสากลดานผูล ภี้ ยั และไดกลายมาเปน
จารีตธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายสากลxxv
ขอกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจำ
ขอกำหนดเหลานี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจำทุกคน มีการระบุ
ประเด็นไวอยางกวางๆ ดังนี้
การบริหารจัดการและกระบวนการทางกฎหมาย
• ผูตองกักสามารถไดรับการลงทะเบียน และไดรับการชี้แจงอยางครบถวนถึงเหตุผลและเงื่อนไขของการที่พวกเขา
ถูกกักขังและมีสิทธิที่จะรองขอใหมีลามแปลภาษา ถาจำเปน
• การดูแลเรื่องการสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกอยางเปนประจำตองไดรับการยืนยัน ไดแก สถานทูต และ
ผูแทนดานกฎหมาย ตลอดจนครอบครัว
• สถาบันที่เกี่ยวกับอาญาจะตองมีการสืบสวนอยางเปนประจำ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย
การปกปองคุมครองกลุมผูที่มีความเปราะบาง
• จะตองแยกผูต อ งกักตามประเภททีต่ า งกัน ประเภทตางๆ ไดแก ผูห ญิง ผูช าย และวัยรุน ผูต อ งขังทีย่ งั ไมตดั สินคดี
และอยูในระหวางการไตสวน และผูตองขังที่ถูกตัดสินคดีแลว สำหรับผูตองกักหญิงนั้นจะตองไดรับการดูแล
จากเจาหนาที่หญิงเทานั้น
สุขภาพและสวัสดิการ
• สถาบันเกีย่ วกับอาญาจะตองมีความสะอาดอยูเ สมอ และผูต อ งกักจะตองไดรบั การจัดหาสถานทีท่ ถี่ กู สุขลักษณะ
น้ำดื่ม และหองสุขาที่เปนประโยชนตอสุขภาพ เจาหนาที่จะตองทำใหมั่นใจวาผูตองกักมีขนาดพื้นที่ แสงสวาง
อากาศถายเทและการพักผอนหยอนใจที่เหมาะสมเพียงพอ
• เจาหนาที่ตองจัดหาอาหารและน้ำดื่มที่เหมาะสมและเพียงพอแกผูตองกัก
• ผูตองกักตองไดรับการบริการดานการแพทย รวมถึงการบริการดานจิตเวช และผูตองกักหญิงที่อยูในชวงกอน
และหลังการคลอดตองไดรับการดูแล และจะตองมีพื้นที่สำหรับการใหนมบุตร
กลองขอความที่ 5
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ทุกวันนี้ ทุกคนที่มีความเสี่ยงในการถูกทรมานอยางรายแรง ตามมาดวยการถูกเนรเทศไดรับ
การคุม ครองจากการไมสง กลับภายใตอนุสญ
ั ญาตอตานการทรมาน พ.ศ.2527 สนธิสญ
ั ญาฉบับนีถ้ อื หลัก
วา “รัฐภาคีจะตองไมผลักดัน, สงกลับ (‘refouler’) หรือสงอาชญากรไปยังอีกรัฐหนึ่งซึ่งอาจเชื่อไดวา
บุคคลนั้นๆ จะไดรับอันตรายจากการถูกทรมาน” (CAT, มาตรา 3) หลักการนี้ถูกทำใหเขมแข็งภายใต
ICCPR พ.ศ.2519 มาตรา 7 ที่ไดรับการตีความวา หามมีการสงกลับหากกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะถูก
ทรมาน โดยคณะกรรมการดานสิทธิมนุษยชนยึดหลักการที่วา “รัฐที่เปนภาคีจะตองไมสงปจเจกบุคคล
ไปใหไดรับอันตรายจากการทรมาน หรือการกระทำอื่นๆ ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือการปฏิบัติ
ที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ลดทอนความเปนมนุษยหรือไดรับการลงโทษเมื่อกลับไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยการ
เนรเทศ สงกลับ หรือบังคับกลับ” คณะกรรมการตัดสินใหบุคคลนั้นๆ ไมจำเปนตองกลับประเทศ
ถาที่แหงนั้นไมไดมีการเยียวยาความเจ็บปวย อันเชื่อมโยงกับการรุนแรงของการละเมิดสิทธิของรัฐภาคี
การตัดสินนี้อาจนำไปปรับประยุกตใชกับแรงงานขามชาติที่ประสบปญหาการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจาก
การที่รัฐไมสามารถบังคับใชมาตรฐานดานสุขอนามัยและความปลอดภัยสากลในที่ทำงานได
การสนับสนุนหลักการในระดับสากลในการไมบังคับสงกลับมีความเขมแข็งมาก ในคำแนะนำ
ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูที่ไมใชประชากรของประเทศ คณะกรรมการการวาดวยขจัดการแบงแยก
ทางเชื้ อ ชาติ ไ ด เ สนอแนะว า กฎหมายภายในประเทศว า ด ว ยการเนรเทศไม ค วรเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ
ชาวตางชาติบนฐานของเชื้อชาติ สีผิว หรือความเปนกลุมชาติพันธุ และผูที่ไมใชพลเมืองก็ควรมีสิทธิ
เทาเทียมกัน และมีสิทธิในการอุทธรณกับคำสั่งการเนรเทศออกจากประเทศได ซึ่งเทากับเปนการย้ำถึง
หลักการของการไมบังคับสงกลับที่ถูกเอามาใชกับกรณีบุคคลที่มีความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิความ
เป น มนุ ษ ย ประเด็ น สุ ด ท า ย เป น การสะท อ นให เ ห็ น สิ ท ธิ ก ารมี ชี วิ ต ครอบครั ว ซึ่ ง คณะกรรมการ
มี ข อ เสนอแนะว า การเนรเทศและการส ง กลั บ ประเทศต น ทางควรหลี ก เลี่ ย งเมื่ อ สิ ท ธิ นี้ ถู ก ต อ ต า น
อยางเห็นไดชัด
หากมองไปที่การปฏิบัติตอกรณีเด็กที่ไมมีผูปกครองและเด็กที่ถูกแยกออกจากประเทศตนทาง
ของตน ความเห็นโดยทั่วไปโดยคณะกรรมการดานสิทธิเด็ก ถูกนำไปใชเพิ่มน้ำหนักตอฉันทามติสากล
อันเกี่ยวกับหลักของการไมบังคับสงกลับ คณะกรรมการยึดหลักที่วารัฐไมควรสงเด็กกลับไปยังประเทศ
ที่ “มี เ หตุ ใ ห เชื่ อ ได ว า เด็ ก จะอยู บ นความเสี่ ย ง เป น อัน ตราย” โดยไม ต อ งคำนึ ง ว า อั น ตรายนั้ น จะ
ถูกกระทำโดยรัฐหรือไมใชรฐั เนนย้ำวาในการประเมินความเสีย่ งของอันตรายนัน้ อายุและเพศของเด็ก
เปนสิง่ ทีต่ อ งเอามารวมประเมินดวย เชนกันกับผลกระทบรายแรงตอเด็ก โดยเฉพาะเรือ่ งความเพียงพอของ
อาหารและการบริการสาธารณสุข เด็กๆ ไมควรถูกสงกลับไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงอยางแทจริง
ในเรื่องของการเขาสูการเปนแรงงานเด็ก ถูกเกณฑทหาร หรือเขารวมในความขัดแยง ตัวอยางเชน
การเปนนักรบหรือผูใหบริการทางเพศแกทหาร เปนตน
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เหยื่อของขบวนการคามนุษยนั้นสามารถเขาถึงสิทธิภายใตกฎหมายสากลที่นอยมาก แมวารัฐ
จะพยายามตอสูกับการคามนุษย เมื่อบุคคลถูกระบุวาเขาเปนเหยื่อของการคามนุษยบุคคลนั้นอาจตอง
กลับไปยังประเทศตนทาง โดยไมคำนึงถึงความตองการของบุคคลนั้นๆ หลักการของรัฐภาคีในการ
ตอตานการคามนุษยมเี พียง “การพิจารณารับรองมาตรการหรือกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมโดยอนุญาตให
ผูที่ตกเปนเหยื่อจากการคามนุษยยังสามารถอยูในดินแดนของตนไดเปนการชั่วคราวหรือถาวรในกรณี
ที่เหมาะสม” ในการพิจารณาของรัฐควรจะ “ใหการพิจารณาที่เหมาะสมในเรื่องของมนุษยธรรมและ
ความเห็นอกเห็นใจ” (ATP มาตรา 7) หากมองกลับมาที่เหยื่อของการคามนุษยแลว “ตองคำนึงถึง
ความปลอดภัยที่วาบุคคลนั้นเปนเหยื่อของการคามนุษยและจะตองอยูบนฐานของความสมัครใจ”
(ATP มาตรา 8) OHCHR ขยายสิทธิทจี่ ะไดอยู โดยรัฐจะตอง “รับรองความปลอดภัยจากการทีก่ ลุม เสีย่ ง
จะถูกดึงกลับไปเปนเหยื่อของการคามนุษยอีกครั้ง และใหทางเลือกอื่นในการอยูในประเทศหรือ
สงไปยังประเทศที่สามหรือในสถานที่เฉพาะ (เชน เพื่อปองกันการกลับเขาสูการคามนุษย)”xxvi

การทำงานเพื่อใหเกิดกระบวนการที่เปนธรรม
กลไกเครื่องมือสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลนั้นแทบไมมีการอางถึงในสวน
ของวิธีการในการสงกลับ สภาองคมนตรีแหงยุโรปไดมีการพัฒนาขอเสนอแนะในการรับรองการเคารพ
ในสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และการใหเกียรติแรงงานขามชาติระหวางการสงกลับxxvii อยางไรก็ตาม
การไมมีเครื่องมือที่ชัดเจนในระดับสหประชาชาติและปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริม
สิทธิของแรงงานขามชาติ ทำใหไมมีสิ่งอางอิงในการสงกลับแรงงานขามชาติ ในปฏิญญากรุงเทพวา
ดวยแรงงานขามชาติที่เขาเมืองผิดกฎหมาย พ.ศ.2542 ซึ่งเห็นชอบโดยผูเขารวมการประชุมนานาชาติ
วาดวยการยายถิ่น รวมถึงประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง ไดยืนยันในมาตรา 13 ที่วา “ระยะเวลาของ
ผูที่ไมมีสิทธิในการเขามาและอยูตอ เปนยุทธศาสตรสำคัญในการลดความดึงดูดใจของการคามนุษย...
การกลับคืนจะตองดำเนินการบนฐานของมนุษยธรรมและวิธีการที่ปลอดภัย” แมวาจะไมเปนขอผูกพัน
แตถือเปนการประกาศแนวทางหลักในการปฏิบัติอันเกี่ยวของกับแรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมาย
ในการลงนาม MOU ระหวางประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบานนัน้ ไมไดหมายรวมถึง กระบวนการ
ที่มีมาตรฐานหรือวิธีการในการสงกลับ แมวาพวกเขาจะยืนยันวาแรงงานขามชาติควรจะจายคาใชจาย
สำหรับการสงกลับประเทศผานกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงคนี้ แตชองวางทางกฎหมายเหลานี้
ทำใหแรงงานขามชาติมีความเปราะบางระหวางกระบวนการสงกลับ และยังคงปญหามากขึ้นดวย
แรงงานขามชาติที่ถูกสงกลับไปยังประเทศตนทางของพวกเขานั้น กลับตองกลับเขาสูกระบวนการ
ตอตานมาใชกับผูที่สงพวกเขากลับ

31

อยางไรก็ตาม บทบัญญัติทั่วไปของมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนยังควรถูกนำมาใช เมื่อมีการ
สงกลับผูที่ไมใชพลเมืองนั้นๆ รัฐควรเรียกรองใหเกิดการเคารพสิทธิในชีวิตและรางกาย การใหเกียรติ
และไมควรอยู ภ ายใต บุ ค คลใด การถู ก เนรเทศออกจากประเทศ การถู ก ทรมาน การไม เ คารพใน
สิทธิมนุษยชน หรือการย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อดีตผูตรวจการพิเศษของสหประชาชาติดาน
สิทธิผูยายเนนวา “การขับไล สงกลับ หรือการเนรเทศแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารควรตั้งอยูบนฐาน
ของการเคารพและใหเกียรติ”xxviii
อนุสัญญาระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและครอบครัว มาตรา 22
1. แรงงานข า มชาติ แ ละครอบครั ว ของเขาไม ค วรถู ก เนรเทศออกนอกประเทศแบบกลุ ม แต ค วรพิ จ ารณา
การเนรเทศเปนรายกรณี
2. แรงงานขามชาติและครอบครัวจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศภายใตการตัดสินใจของเจาหนาที่ผูอำนาจ
และเปนไปตามกฎหมายเทานั้น
3. การตั ด สิ น การเนรเทศต อ งถู ก สื่ อ สารในภาษาที่ เขาเหล า นั้ น เข า ใจ เมื่ อ มี ก ารร อ งขอซึ่ ง ไม ใช ก ารเนรเทศ
โดยบังคับ การตัดสินใจจะตองสื่อสารโดยมีเอกสารที่เขียนขึ้นอยางถูกตอง และบันทึกไวแยกจากกรณีที่
เปนการดำเนินการภายใตความมั่นคงของชาติ ที่เหตุผลของการตัดสินใจดำเนินการโดยรัฐ สำหรับบุคคลที่อยู
ในความหวงกังวลควรจะไดรับการชี้แจงสิทธิกอนที่จะมีการตัดสินและดำเนินการ
4. เมือ่ การตัดสินถูกประกาศโดยเจาหนาทีผ่ มู อี ำนาจตามกฎหมาย ผูท อี่ ยูใ นความหวงกังวลควรจะไดรบั การแจงสิทธิ
ถึงเหตุผลวาเขาหรือเธอไมควรจะถูกเนรเทศดวยเหตุใด และกรณีของเขาหรือเธอเหลานั้นตองถูกทบทวน
โดยเจาหนาที่ผูมีอำนาจ นอกจากจะดวยเงื่อนไขของความมั่นคงของชาติ ระหวางการทบทวนกรณี กลุมผูที่อยู
ในความหวงกังวลมีสิทธิในการอยูตอเพื่อรอการเนรเทศ
5. ในกรณี ก ารเนรเทศตามกฎหมายถู ก ทำให สิ้ น สุ ด ลง ผู ที่ อ ยู ใ นความห ว งกั ง วลมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การชดเชย
ตามกฎหมาย และการตัดสินแรกนั้นจะตองไมนำมาใชในการขัดขวางการกลับเขาประเทศของพวกเขาอีกครั้ง
6. ในกรณีของการเนรเทศ กลุมผูที่อยูในความหวงกังวลจะตองไดรับโอกาสไมวากอนหรือหลังการถึงประเทศ
ตนทางในการเรียกรองคาจางและสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวของระหวางที่พวกเขาหรือเธอรอการเนรเทศ
7. โดยปราศจากอคติในการตัดสินการเนรเทศ แรงงานขามชาติหรือสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาที่ถูกตัดสิน
ตางๆ สามารถแสวงหาการเขาเมืองในรัฐอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศตนทาง
8. ในกรณี ก ารเนรเทศแรงงานข า มชาติ แ ละครอบครั ว ของเขา ค า ใช จ า ยในการดำเนิ น การไม ค วรเรี ย กเก็ บ
จากพวกเขา ผูที่อยูในความหวงกังวลอาจจะถูกรองขอใหจายคาเดินทางเอง
9. การเนรเทศออกจากประเทศที่จางแรงงาน รัฐนั้นๆ จะตองไมมีอคติตอแรงงานขามชาติและครอบครัว โดยทำ
ตามเงื่อนไขกฎหมายของประเทศ ไดแก สิทธิในการไดรับคาจางขั้นต่ำ และสิทธิอื่นๆ ที่เขาหรือเธอพึงมี
กลองขอความที่ 6
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ผูที่ไมใชพลเมืองของรัฐไดรับการรับรองความคุมครองระหวางกระบวนการสงกลับภายใต
อนุสัญญาแรงงานขามชาติ ซึ่งมาตรา 22 ของอนุสัญญาถูกนำมาปรับใชกับแรงงานขามชาติและ
ครอบครัวของเขา โดยไมคำนึงถึงสถานภาพการเขาเมือง (กรุณาดู กลองขอความที่ 6) แรงงานขามชาติ
มีสิทธิที่จะไดรับทราบขอกลาวหา เพื่อไดรับการคุมครองและชวยเหลือจากเจาหนาที่สถานทูตของ
ประเทศตนทาง และความชวยเหลือตามสิทธิ (ICRMW มาตรา 23) แรงงานที่มีเอกสารไดรับความ
คุมครองมากกวา พวกเขาจะไมถูกขับไลออกจากรัฐที่ตนทำงาน ยกเวนดวยเหตุผลตามที่ระบุไวใน
กฎหมายของประเทศ หากมีพิจารณาวาตองสงกลับ รัฐตองคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและระยะเวลา
ที่พวกเขาพำนักอยูในประเทศขณะที่มีการจางงาน เปนขอหามในการเนรเทศแรงงานขามชาติหรือ
ครอบครัวของเขา เพื่อกีดกันสิทธิที่เขาควรจะไดรับในการอยูอาศัยและการไดรับใบอนุญาตทำงาน
(ICRMW มาตรา 56)
แรงงานขามชาติไดรบั การรับรองการปกปองคุม ครองการเนรเทศออกนอกประเทศตามอำเภอใจ
และการสงกลับเปนกลุม (ICCPR มาตรา 13 และ ICRMW มาตรา 22) สิทธิทั้งสองประการนี้ตางเอื้อ
ซึ่งกันและกัน กลาวคือ โดยธรรมชาติของการสงกลับคราวละมากๆ ยากที่แรงงานขามชาติเหลานั้น
จะไดรับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และความรวดเร็วในการดำเนินการแทบจะเปนไปไมไดที่รัฐ
จะปฏิบัติตามกฎของการสงกลับแรงงานขามชาติ แรงงานทีม่ เี อกสารถูกจับยอมเสีย่ งตอการสงกลับอยาง
ไมถกู ตองตามกฎหมาย และมีความเสี่ยงสูงที่ผูลี้ภัย เหยื่อจากการคามนุษยและบุคคลที่เสี่ยงตอการ
ทารุณกรรมจะไมถูกระบุตัวตน

กฎหมายและนโยบายของไทยวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ
การขาดความเชื่อมโยงในกฎหมาย
แมวาประเทศไทยจะมีประวัติอันยาวนานในการเปนศูนยกลางการเคลื่อนยายของภูมิภาคและ
เปนประเทศที่ใหแหลงพักพิงชั่วคราวตอผูลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบาน ขณะที่ระบบกฎหมายภายใน
กลั บ ล ม เหลวที่ จ ะอยู ร ว มกั บ ประวั ติ ศ าสตร ดั ง กล า วและบ อ ยครั้ ง ที่ ขั ด แย ง กั บ มาตรฐานสากล
การตอบสนองตอการยายถิน่ สงผลกระทบตอการจำแนกแรงงานขามชาติจำนวนมากออกจากการยายถิน่
ตามแนวทางปกติ และกดมาตรฐานแรงงานในภาคสวนที่มีการจางงานแรงงานขามชาติจำนวนมาก
ใหต่ำลง ในอีกดานหนึ่ง นโยบายที่ตอบสนองนี้ไดกระตุนใหเกิดการแขงขันลงสูระดับลาง และปลอยให
แรงงานขามชาติมีความเปราะบางที่จะถูกจับ ถูกกักขัง และถูกสงกลับ
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กลองขอความที่ 7 สรุปสถานะปจจุบันของไทยตอสนธิสัญญาและหลักการสากล และสิทธิของ
ผูที่ไมใชพลเมืองไดรับจากพันธะผูกพันของไทยกับกฎหมายสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้
ยังเนนใหเห็นอนุสัญญาที่ยังไมไดลงนามที่จะสามารถเสริมสรางการคุมครองใหกับพวกเขาได
ความคุมครองภายใตกฎหมายสากลและชองวางของผูถูกกักขังที่ไมใชพลเมืองในประเทศไทย
ùèçăùĀÜÜāæĄēñĀÖďðŚôÖèāð
ĵ üèćùĀÜÜāöŚāãśöñČòÖÖāè
 ÑśāðÙāäă
ĵ üèćùĀÜÜāöŚāãśöñùåāèÿ
 ÑüÖëĈśôĄĔïĀñ
ĵ íăçĄùāòöŚāãśöñëĈśôĄĔïĀñ
ĵ üèćùĀÜÜāöŚāãśöñÓèďòśòĀß
ĵ *$$1&%
ĵ 01*$$1&%
ĵ 01$"5

ùèçăùĀÜÜāæĄēéĀÖÓĀéĎÙśĎèêòÿċæ÷ďæñ
CRPD

ICCPR

CAT

ATP

ASP

OPCRPD
CEDAW

CRC
ICERD
ICESCR
OPCEDAW

úôĀÐÐāòùāÐô
ĵ ÑśüÐĂúèãðāäòßāèÑĀĔèäēĂ
 öŚāãśöñÐāòêÞăéĀäăäŚü
 ëĈśäśüÖÑĀÖĎèċòĆüè×Ă
ĵ úôĀÐÐāòöŚāãśöñÐāòÓćśðÓòüÖ
 éćÓÓôæćÐÓèæĄēüñĈŚïāñĎäś
 ÐāòÐĀÐÑĀÖúòĆü×ĂÓćÐ
ĵ êÞăÜÜāùăæçăðèćøñÙèÑüÖ
 éćÓÓôæĄēďðŚďãśåĆüùĀÜÙāäăÑüÖ
 êòÿċæ÷æĄēíöÐċÑāüā÷ĀñüñĈŚ
ĵ ÐÝöŚāãśöñÐāòÓćśðÓòüÖċãĒÐ
 ČôÿċñāöÙèæĄēåĈÐòăãòüèùăæçă
 ČôÿċùòĄïāí

ในการให สั ต ยาบั น ต อ สนธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศที่ ก ล า วข า งต น ประเทศไทยมี พั น ธะผู ก พั น ทางกฎหมาย
ในการรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานตอไปนี้แกประชาชนที่ไมใชพลเมืองของตนในการจับ การกักขัง และการสงกลับ
• เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูถูกกักขัง
• การได รั บ ข อ มู ล ถึ ง เหตุ ผ ลในการจั บ กุ ม สิ ท ธิ ข องแรงงานข า มชาติ ใ นฐานะผู ถู ก กั ก ขั ง และกระบวนการ
ที่คาดวาจะดำเนินการ
• การเขาถึงสภาทนายความ เจาหนาที่กงสุล และลาม รวมถึงการประเมินจากสถานภาพผูลี้ภัย
• สามารถคัดคานอุทธรณการถูกกักขังภายใตการใชกฎหมายในชั้นศาลและดำเนินการตัดสินโดยทันที
• การแยกออกจากผูที่อยูระหวางการพิจารณาคดี หรือผูที่ถูกตัดสินลงโทษสำหรับความผิดคดีอาญา
• การแยกที่พักสำหรับผูชายและผูหญิง
• การดูแลดานสุขภาพ ทีพ่ กั ทีถ่ กู สุขลักษณะ อาหาร น้ำ และอุปกรณอาบน้ำ และการเขาถึงการดูแลรักษาทางการแพทย
• การเคารพในหลักการของการไมบังคับสงกลับ
กลองขอความที่ 7
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ตามที่ประเทศไทยไดลงนามใน MOU กับประเทศพมา กัมพูชา และลาว วาดวยกระบวนการ
อนุญาตใหแรงงานขามชาติทอ่ี ยูใ นประเทศไทยสามารถจดทะเบียนสถานะของพวกเขาผานกระบวนการ
พิสูจนสัญชาติไดถูกนำมาใช โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินการใหแลวเสร็จไดถูกขยายออกไปอยาง
ตอเนือ่ ง จากวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2552 เปนวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2553 เทากับวาแรงงานขามชาติ
มีเวลาอีก 120 วัน มีแรงงานขามชาติที่สมัครเขาสูกระบวนการแตไมสามารถพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จ
ในเวลาที่กำหนดเพราะตองผานขั้นตอนมากมาย แมวา “ศูนยพิสูจนสัญชาติแบบเบ็ดเสร็จ” จะสามารถ
ดำเนิ น การได ถึ ง 500 รายต อ วั น นั่ น คื อ ในช ว งต น เดื อ นเมษายนเมื่ อ ใกล ถึ ง กำหนด เจ า หน า ที่
จะสามารถดำเนินการลงทะเบียนไดถึง 380,000 ราย จาก 414,820 รายที่ไดทำการสมัครไวxxix แมจะมี
ความพยายามเชนนี้แตมีการประมาณการกันวายังมีแรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมายอีกกวา 2 ลานคน
ที่ยังคงอยูในประเทศไทย และไมไดเขารวมกระบวนการพิสูจนสัญชาติxxx ดูเหมือนเขาเหลานั้นจะโชค
ไมดีอีกครั้งที่ตองเขาสูกระบวนการขึ้นทะเบียนเมื่อครบกำหนดภายใตกำหนดระยะเวลาใหม ซึ่งกอให
เกิดความหวาดกลัวการปฏิบัติการกวาดลางจับกุม และการสงกลับเปนจำนวนมาก ในเวลาเดียวกัน
คาแรงขั้นต่ำของประเทศที่ขยับสูงขึ้นนับตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2556 เปน 300 บาทตอวัน ซึ่งขยับ
ตัวสูงขึ้นถึงรอยละ 20 และรอยละ 70 ในบางพื้นที่ เชน จังหวัดตากxxxi แมวาการขยับตัวขึ้นของ
คาแรงจะสงผลดีตอรายรับของแรงงาน แตมักเปนสาเหตุของการที่นายจางจำนวนมากไมยอมจาย
คาแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย และยกเลิกการขึ้นทะเบียนเพื่อปกปองพวกเขาจากการจายคาแรงขั้นต่ำ
การจำกัดจำนวน จำกัดมาตรฐานของแรงงาน แรงงานขามชาติเสี่ยงที่จะถูกจับ กักขัง และสงกลับ
ขณะที่นายจางของพวกเขาแสวงหาการลดตนทุนของตนลง และมีการบันทึกวาแรงงานในภาคบริการ
ทางเพศไมสามารถขึ้นทะเบียนได นั่นหมายความวาพวกเขาเหลานั้นจะตองเสี่ยงที่จะถูกจับทั้งการเปน
แรงงานผิดกฎหมายและการขายบริการทางเพศ
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ตารางที่ 2 สถานะของการใหสัตยาบันในอนุสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชนโดยรัฐบาลไทย
สนธิสัญญาหลัก
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) (1965)
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) (1966)
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) (1966)
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย
ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) (1984)
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) (1979)
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) (1989)
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (ICRMW)
(1990)
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันบุคคลจากการสูญหายโดยถูกบังคับ (ICCPED)
(ยังไมบังคับใช)
อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (CRPD) (2006)

มีผลบังคับใช
27/02/2003
มีผลบังคับใช
29/01/1997
มีผลบังคับใช
05/12/1999
มีผลบังคับใช
02/10/2007
มีผลบังคับใช
08/09/1985
มีผลบังคับใช
26/04/1992
ลงนาม
09/01/2012
ใหสัตยาบัน
29/07/2008

สนธิสัญญาที่เกี่ยวของกับการยายถิ่น
อนุสัญญาอันเกี่ยวของกับสถานะผูลี้ภัย (1951) และระเบียบการ (1967)
พิธีการเพื่อปองกัน สกัดกั้น และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะในผูหญิงและเด็ก (ATP),
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร (2000)
พิธีสารเพื่อตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่นฐานทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ (ASP),
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร (2000)
ที่มา: UN Treaty Collection สามารถเขาดูไดที่ http://treaties.un.org/pages/treaties.aspx?id=4&subid=a&lang=en

ลงนาม
18/12/2001
ลงนาม
18/12/2001
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สนธิ สั ญ ญาสากลที่ ไ ทยได ร ว มลงนามเป น ภาคี ไ ด ใ ห ค วามคุ ม ครองที่ ก ว า งขึ้ น เมื่ อ มี ก ารจั บ
การกักขัง และการสงกลับผูที่ไมใชพลเมืองของรัฐ รัฐบาลไทยไดเห็นชอบใน 6 จาก 9 หลักการของ
สนธิสญ
ั ญาดานสิทธิมนุษยชน ซึง่ หมายความวา จะตองมีการปรับแกกฎหมายและนโยบายของประเทศ
(ดูตารางที่ 2) และยังไดลงนามในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันบุคคลจากการสูญหาย
โดยถูกบังคับ (ICCPED) ซึ่งทำใหผูที่ถูกกักขังไดรับการจดทะเบียน และสามารถติดตอสื่อสารกับ
โลกภายนอกได อยางไรก็ตาม สนธิสัญญานี้ยังไมไดถูกบังคับใชในระดับสากล
นอกจากการขยายกรอบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้น ประเทศไทยไดเขารวมในสนธิสัญญาหลัก
สองประการ เพือ่ คุม ครองผูท ไี่ มใชพลเมืองทีอ่ ยูภ ายในประเทศ ไดแก อนุสญ
ั ญาวาดวยการคุม ครองสิทธิ
ของแรงงานโยกยายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (ICRMW) ซึ่งถือวาเปนอนุสัญญาหลัก และ
อนุสัญญาอันเกี่ยวของกับสถานะของผูลี้ภัย พ.ศ.2494 สงผลใหมีจำนวนแรงงานขามชาติและผูลี้ภัย
จำนวนมากในประเทศไทย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงชองวางของกรอบสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
แมวาประเทศไทยจะยังไมไดเขารวมในอนุสัญญาวาดวยผูลี้ภัย หรืออนุสัญญาวาดวยแรงงาน
ขามชาติ แตผลของการเขารวมในกฎหมายสากลยังมีขอผูกพันตอการยึดมั่นในหลักพื้นฐานดาน
สิทธิมนุษยชนที่นำมาใชกับผูที่ไมใชพลเมืองของรัฐ สถานการณการจับ การกักขัง และการสงกลับ เชน
เดียวกับหลักของการไมบังคับสงกลับ (ดูในกรอบแนวทางปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนสากลวาดวยการจับ
การกักขัง และการสงกลับ) ในเวลาเดียวกัน ประเทศไทยเปนสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร UNHCR
จึงตองเคารพในอนุสัญญาผูลี้ภัยและแนวทางปฏิบัติของ UNHCRxxxii

การกีดกันออกจากการขึ้นทะเบียนxxxiii
แรงงานขามชาติในประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2552 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทำงานของคนต า งด า ว พ.ศ.2551 และชุ ด ของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ป ระกาศใช ตั้ ง แต ป
พ.ศ.2535 รัฐบาลไทยประสบความสำเร็จในการติดตามแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารจากประเทศ
เพื่อนบานผานสองแนวทาง คือ (1) อนุญาตใหแรงงานสามารถขึ้นทะเบียนในเวลาที่จำกัดในภาคสวน
งานทีแ่ นนอน (2) จับและสงกลับแรงงานทีไ่ มมเี อกสารการขึน้ ทะเบียนxxxiv และมีความพยายามอยางชัดเจน
ในการสรางแหลงงานหรือพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนและบรรจุแรงงานไวในพื้นที่เหลานั้น
ในปพ.ศ.2546 ประเทศไทยไดลงนามใน MOU กับประเทศเพื่อนบาน คือ พมา กัมพูชา และลาว
ในการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติ โดยมีเปาหมายคือ (1) สรางกระบวนการที่เหมาะสมในการจางงาน
(2) รับรองประสิทธิภาพของการสงกลับแรงงานขามชาติ (3) เพื่อรับรองการปกปองคุมครองแรงงาน
(4) การป อ งกั น และปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการต อ ต า นการข า มแดนที่ ผิ ด กฎหมาย เช น
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การคามนุษย การจางแรงงานผิดกฎหมาย ในการปฏิบัติตาม MOU ประเทศไทย และประเทศตนทาง
เริ่มดำเนินการใน 2 กระบวนการหลัก คือ การพิสูจนสัญชาติ ซึ่งประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ
เตรียมเอกสารเดินทางสำหรับผูที่อยูในประเทศไทย และกระบวนการจางงานภายใต MOU ซึ่งประเทศ
ตนทางจะมีกระบวนการในการจางแรงงานขามชาติกลุมใหมที่เดินทางเขาสูไทยอยางถูกกฎหมาย
หากประสบความสำเร็จ กระบวนการภายใต MOU จะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยายถิ่น
ของผูคนในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง อยางไรก็ตาม แมวาจะเกิดความลมเหลวในการดำเนินงานตาม MOU
แตประเทศไทยยังคงพยายามเปนอยางยิ่งในการดำเนินตามกระบวนการนี้ตอไป และในสวนของ
นโยบายการขึ้นทะเบียนชั่วคราวนั้นก็ยังปฏิบัติอยู กระบวนการขึ้นทะเบียนนั้นไดทำพยายามทำให
แรงงานขามชาติมีสวนรวมกับกระบวนการ MOU
การเขารวมกระบวนการ MOU นัน้ คอนขางซับซอน มีราคาแพง และใชเวลานานสำหรับทุกขัน้ ตอน
การที่แรงงานขามชาติจะไดรับใบอนุญาตทำงาน พวกเขาจะตองเริ่มจากการเขาสูกระบวนการพิสูจน
สั ญ ชาติ เพื่ อ ใช ป ระกอบการทำบั ต รประจำตั ว ถาวรหรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางหรื อ การประกั น สุ ข ภาพ
แตละขั้นตอนนั้นมีคาใชจาย และคาใชจายในการจัดการดานเอกสาร การเดินทาง และคาเสียเวลาจาก
การทำงาน ส ว นใหญ น ายจ า งและแรงงานข า มชาติ ใช บ ริ ก ารของบริ ษั ท เอกชนในการดำเนิ น การ
ซึ่ ง เป น การเพิ่ ม ค า ใช จ า ยมากขึ้ น ในเวลาเดี ย วกั น พ.ร.บ.การทำงานของคนต า งด า ว พ.ศ.2551
ไดแนะนำการจัดเก็บภาษีจากนายจางที่มีการจางแรงงานขามชาติ (มาตรา 8) สงผลใหหลายกรณีเกิด
การหักคาจางโดยนายจาง เพื่อนำไปจายภาษี แรงงานขามชาติจากพมากลัวที่จะถูกหักคาแรง จากการ
เขารวมในการพิสูจนสัญชาติ บางสวนกลัววาจะไมไดรับการพิสูจนสัญชาติ ผลกระทบของการออกมา
ยอมรับวาเปนผูที่ออกจากประเทศโดยผิดกฎหมาย ครอบครัวของพวกเขาจะถูกหักภาษี และชื่อของ
พวกเขาจะถูกนำไปใชในการลงคะแนนเสียงโดยที่ตนเองไมไดเขารวม สำหรับแรงงานที่ขึ้นทะเบียน
ในประเทศไทย มีเวลา มีเงิน และนายจางยินดีในการขึ้นทะเบียน หลายครั้งที่การขาดการจัดการที่ดี
ของประเทศตนทางทำใหเกิดเปนความลาชาอยางมาก ปจจัยเหลานีค้ อื อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนภายใต MOU
ตารางที่ 3 จำนวนของแรงงานขามชาติที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
ชาวพมา*
ชาวกัมพูชา**
ชาวลาว**

500,263
67,238
44,780

แหลงขอมูล: IOM, Migrant Information Note, Issue 16, 08/2012. http://www.burmalibrary.org/docs13/IOM-Migrant_Info_Note_
No_16-en.pdf asdf (ใชขอมูลเมื่อ: 01/11/2012)
* ตั้งแตเดือนมีนาคม 2555
** ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2555
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ทางเลือกที่ไมมีโอกาสเลือก:
ประสบการณของผูยายถิ่นวาดวยการจับ การกักขัง และการสงกลับ

นโยบายเกี่ยวกับแรงงานขามชาติทั้งหมดสงผลตอความไมปลอดภัยของแรงงาน และเปนเพียง
การจดทะเบียนอนุญาตแบบชั่วคราว นับตั้งแตปพ.ศ.2553 แรงงานขามชาติที่เขาสูประเทศไทยภายใต
กระบวนการ MOU ไดรบั อนุญาตใหทำงาน 2 ป และตออายุไดอกี 2 ป แตหลังจากนัน้ แรงงานขามชาติ
จะตองเดินทางกลับไปยังประเทศตนทาง และไมสามารถทำงานในประเทศไทยไดเปนเวลา 3 ป
ภายใตการขึ้นทะเบียนที่ผานมานั้นแรงงานขามชาติสามารถที่จะขึ้นทะเบียนไดเปนระยะเวลาระหวาง
3 เดือน ถึง 2 ป
แรงงานข า มชาติ ที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตั้ ง แต ป พ .ศ.2549 นั้ น ถู ก ปฏิ เ สธ
สิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนยายและตองขึ้นตรงอยูกับนายจางเพียงผูเดียว แรงงานเหลานี้จะตอง
ขออนุญาตจากเจาหนาที่ทองถิ่นในการเดินทางออกนอกพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนไว เชนเดียวกับความ
รุนแรงในดานสิทธิมนุษยชน ความเขมงวดในการเคลือ่ นยายแรงงาน ทำใหเกิดความไมสมดุลของแรงงาน
เนือ่ งจากพวกเขาไมสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความตองการแรงงานได สวนใหญแลว แรงงานตาม
ฤดูกาลตองอยูใ นพืน้ ทีเ่ มือ่ ฤดูกาลจบลง การมีจำนวนแรงงานมากเกิน สงผลตอการกดคาแรงในบางพืน้ ที่
ถาแรงงานตองการเดินทางไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ตัวอยางเชน เมือ่ พวกเขามีสญ
ั ญาการจางงานในพืน้ ทีง่ านอืน่
หรือเมื่อพวกเขาตองไปโรงพยาบาล กรณีการเสียชีวิตของแรงงานบนรถบรรทุก เนื่องจากการขาด
อากาศหายใจ และเนื่องจากการตองหลบซอนตัวในการออกนอกพื้นที่ เปนผลโดยตรงมาจากความ
เขมงวดในเรื่องของอิสรภาพในการเคลื่อนยาย
ในขณะที่โดยหลักการแลว แรงงานที่ขึ้นทะเบียนผานการพิสูจนสัญชาติและผูที่เขาประเทศ
ผานชองทางที่ถูกกฎหมายสามารถเดินทางไดอยางเปนอิสระในประเทศไทย ซึ่งความเขมงวดในการ
เคลื่อนยายมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง แตแรงงานขามชาติยังคงถูกผูกติดอยูกับนายจางเพียงคนเดียว
นั่นยอมหมายถึง ตลาดการเคลื่อนยายแรงงานยังคงถูกควบคุมอยางเขมงวด อยางไรก็ตาม ยังคงมี
ความหวงกังวลตอหลักการของเสรีภาพในการเคลื่อนยายอาจถูกจำกัดอยางเขมงวดอีกครั้ง ดังเชน
ในกรณีของอำเภอแมสอด ซึ่งเจาหนาที่ทองถิ่นไดประกาศหามแรงงานเคลื่อนยาย เนื่องจากความกลัว
ในการทีแ่ รงงานจะไปหางานทีด่ กี วาในพืน้ ทีอ่ นื่ ในทายทีส่ ดุ ครอบครัวของแรงงานกลับมีความเสีย่ งมาก
ยิ่งกวาตัวแรงงานเอง ภายใตมติคณะรัฐมนตรีไดใหผูที่อยูในอุปการะของแรงงานขามชาติสามารถ
เขาเรียนในโรงเรียนไทยไดโดยไมตองคำนึงถึงสถานะทางกฎหมายภายใตการขึ้นทะเบียน 10 ปxxxv
ในความขั ด แย ง กั น นี้ กระบวนการ MOU ซึ่ ง ไม มี แ นวทางจั ด การสำหรั บ ผู ติ ด ตามแรงงาน
ขามชาติ กอใหเกิดความหวงกังวลตอครอบครัวแรงงานขามชาติที่เปนครอบครัวเดี่ยว เมื่อสมาชิก
แตละคนมีสถานภาพทางกฎหมายที่แตกตางกันในการอยูในประเทศไทย ยอมสงผลถึงความเปนไปได
ในการถูกแยกออกจากกันเมื่อมีการบุกจับ และการสงกลับ
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กฎหมายวาดวยการจับ
รัฐธรรมนูญในปพ.ศ.2547 มาตรา 32 ไดใหความคุมครองในสวนของการจับ การกักขัง โดยได
รับรองสิทธิเสรีภาพใน “ชีวติ และบุคคล” จากการทรมาน การทารุณกรรม ความรุนแรง และการทำโทษ
ที่ผิดปกติ นอกจากนี้ ยังใหการจับกุม การกักขัง สามารถทำไดภายใตหมายศาลเทานั้น และบุคคล
มีสิทธิที่จะไดรับทราบขอกลาวหา
การจับและยึดทรัพยบุคคลที่ไมใชพลเมืองไดรับการควบคุมภายใตพ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2552
พ.ร.บ.การทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2551 และคำสั่งตางๆ ภายใตพ.ร.บ.คนเขาเมืองระบุวา ผูที่ไมใช
พลเมือง คือ ผูที่ไมมีถิ่นที่อยูหรือไมมีเอกสารในการระบุไดวาเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย (มาตรา 58)
ผูที่ไมมีสถานะของการเขาทำงานอยางถูกกฎหมายหรือตองสงสัยวาผิดกฎหมายสามารถถูกจับ กักขัง
หรือสงกลับไดโดยเจาหนาที่ (มาตรา 29) พ.ร.บ.การทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2551 ไดระบุวา
เจาหนาที่สามารถจับแรงงานขามชาติที่ไมมีใบอนุญาตทำงาน เมื่อเจาหนาที่สั่งใหแรงงานขามชาติผูนั้น
รายงานตัวตอสถานีตำรวจ แลวแรงงานขามชาติผูนั้นตอสูหรือพยายามหลบหนี ในกรณีที่เจาหนาที่
ไมมีหมายศาล (มาตรา 50) พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ไดอนุญาตให
ดำเนินการไดภายใตเงื่อนไขที่เชื่อไดวาเปนการคามนุษย ซึ่งหากดำเนินการลาชาจะสงผลตอการ
ทำลายหลักฐานหรือทำรายเหยื่อ (มาตรา 27) ในกรณีการบุกจับโดยไมมีหมายศาลในเวลากลางคืนนั้น
จะตองไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ระดับสูงอยางนอยคือนายอำเภอหรือรองผูกำกับการ
บุคคลมีสทิ ธิในการรับทราบขอกลาวหาและคาใชจา ยในการประกันตัว (รัฐธรรมนูญ มาตรา 237
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84) ในขณะที่ถูกคุมขังภายใตการจับกุมตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ผูถ กู คุมขังมีสทิ ธิในการมีทนายและทีป่ รึกษาสวนตัว สามารถ
เขาเยีย่ มได และสามารถเขารับบริการทางการแพทยไดในกรณีทเี่ กิดการเจ็บปวย เจาหนาทีผ่ คู วบคุมตัว
มีหนาที่ในการบอกถึงสิทธิที่ผูถูกควบคุมมีสิทธิไดรับ (วิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 7 ทวิ)
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กฎหมายวาดวยการกักขังxxxvi
แรงงานขามชาติมสี ทิ ธิทจ่ี ะถูกกักขัง
ไดตามอำนาจใน พ.ร.บ.คนเขาเมือง มาตรา
19 และ 20 โดย “พนักงานเจาหนาที่”
มี สิ ท ธิ ที่ จ ะควบคุ ม ตั ว บุ ค คลที่ ไ ม ไ ด เ ป น
พลเมื อ งได ในการกั ก ตั ว แต ล ะครั้ ง ไม มี
กำหนดเวลาทางกฎหมายที่แนนอน แมวา
จะมีชว งเวลาอยูระหวาง 48 ชั่วโมง-7 วัน
แต ก ารกั ก ตั ว สามารถขยายเพิ่ ม ขึ้ น ได
12 วั น ภายใต ค ำสั่ ง ของศาล (พ.ร.บ.
คนเขาเมือง พ.ศ 2522, มาตรา 19-20)
อำนาจในการจับหรือกักขังถูกเพิ่ม
โดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการ
ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงาน
ขามชาติที่ทำงานโดยผิดกฎหมาย (ฉบับที่
125/2553) คำสัง่ ดังกลาวเปนความรวมมือ
พิ เ ศษสำหรั บ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
คนเข า เมื อ งระหว า งกระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย สำนั ก งานตำรวจ
แหงชาติ กองทัพบก และกองทัพเรือ ความ
ร ว มมื อ ระหว า งตำรวจและทหารในการ
จับกุมและควบคุมตัวแรงงานขามชาติที่ยัง
ขาดความโปร ง ใสในการปฏิบัติการและ
นำไปสูความหวงกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตอแรงงานขามชาติที่อยูในสถานกักขัง
สิ่งที่รบกวนในชวงเวลาของการขึ้น
ทะเบียนคือ การกวาดลางแรงงานที่ไมมี
เอกสาร ตัวอยางเชน ในเดือนเมษายน
พ.ศ.2553 มี ก ารประกาศว า จะไม มี ก าร
ขึ้นทะเบียนและชวงเวลาของการจัดการ

แนวทางปฏิบัติในการกักขังคนเขาเมือง
แนวทางการปฏิบัติใหมในมาตรฐานศูนยกักขังของสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง พ.ศ.2553 ตามคำสัง่ 148/2553 โดยปรับปรุง
ขึ้นตามหลักการของรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2550 เกี่ยวกับสิทธิ
และศักดิศ์ รีของบุคคล แนวทางปฏิบตั นิ ช้ี แ้ี จงอำนาจของเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและการกักขังตัวผูย า ยถิน่ ภายใตพระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง 2522 (มาตรา 54 และ 55) มีใจความสำคัญดังนี้
มาตรา 1: เจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองจะตองแจงใหผถู กู ควบคุม
ตัวจากสิทธิตามกฎหมายของพวกเขา และใหบริการแปลภาษา
ในกรณีที่จำเปน
มาตรา 2: (2.1) ผูถูกกักขังหญิงและชายจะตองถูกแยกที่พัก
(2.3) ผูถูกกักขังจะตองแยกตามสัญชาติและศาสนาเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความขัดแยงและความไมสงบ (2.4) ผูถูกกักขังจะตอง
ถูกคัดกรองความเจ็บปวยทางจิต และโรคติดตอ และแยกตามนัน้
(2.5) เด็กจะตองไดรับการคัดแยกและกักขังตางหากจากผูใหญ
และมีการติดตอองคกรทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใหความชวยเหลือพวกเขา
มาตรา 4: ผูถ กู กักขังมีสทิ ธิในการเขาถึงขอมูลและบริการไปรษณีย
มาตรา 5: คูมือการใชงานสำหรับการแนะนำใหกับผูถูกควบคุม
ตัวใหม (สิทธิทางกฎหมาย รวมทั้งสิทธิในการยื่นขอรองเรียน)
ตองไดรับการพัฒนา
มาตรา 9 และ 10: สุขาภิบาลและมาตรฐานโภชนาการ (เชน
ตองมีการเตรียมอาหารที่ไดมาตรฐาน และตรงความตองการ
ทางศาสนา)
มาตรา 12: กลไกการรองเรียน-ผูถูกกักขังมีสิทธิในการเขาถึง
ผูบังคับบัญชา/ผูอำนวยการสถานกักขัง เพื่อยื่นขอรองเรียน
ของพวกเขา เจ า หน า ที่ ค วรแจ ง ให ท ราบถึ ง การตอบสนอง
ตอการรองเรียนของพวกเขา ผูถ กู กักขังสามารถติดตอทนายความ
หรือตัวแทนได
มาตรา 16: ในประเด็นการคุมครองรวมถึงการเขาถึงสถานทูต
และสงรายงานไปยัง NHRC
มาตรา 17: สิทธิในการจดทะเบียนแตงงาน (สิทธิที่จะยื่นคำขอ
ตอเจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองทีจ่ ะติดตอกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ในการจดทะเบียนแตงงาน)
มาตรา 23: การปองกันการละเมิดทางเพศ (เชน การแยกหญิง
ชาย และการติดตั้งกลองวงจรปด)
กลองขอความที่ 8
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ตอแรงงานขามชาติแบบไมเปนมิตรก็เริ่มขึ้น ไมวาจะเปนการประกาศกวาดลางแรงงานขามชาติ
ที่เกิดขึ้นจำนวนมากและการสงกลับxxxvii ที่จังหวัดระนอง มีการปฏิบัติโดยเฉพาะตอแรงงานขามชาติ
ที่ ไ ม ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นราวกั บ เป น อาชญากร ซึ่ ง ในป พ .ศ.2553 ได มี ก ารใช ท หารติ ด อาวุ ธ มาเป น
ผูคุมแรงงานขามชาติเหลานั้นxxxviii
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 มีประกาศจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี
แรงงานตางดาวลักลอบทำงาน ซึ่งเปนศูนยในระดับชาติxxxix และนอกจากการใชถอยคำที่แข็งกราวแลว
ศูนยฯ ยังไดทำการดำเนินการสืบสวน และเอาผิดกับนายจางของแรงงานขามชาติที่ทำผิดกฎหมาย
ดวยxl
ในสวนของการลงโทษผูที่ฝาฝนการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายคนเขาเมืองนั้น ในกรณีที่ผาน
กระบวนการของศาล พ.ร.บ.การทำงานของคนตางดาว ระบุวา แรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมายจะถูก
จำคุกไมเกิน 5 ป ปรับไมเกิน 2,000-10,000 บาท นอกจากนี้ หากแรงงานตองการกลับไปยังประเทศ
ตนทาง กระบวนการกักขังจะไดรับการระงับ (มาตรา 51) พ.ร.บ.คนเขาเมืองไดระบุวาเมื่อมีคำสั่งให
สงกลับผูที่ไมใชพลเมืองของรัฐ กระบวนการกักขังไมจำเปนที่จะตองนำมาใช ผูที่ไมใชพลเมืองเหลานั้น
สามารถที่จะถูกสั่งใหอยูในพื้นที่เฉพาะ หรือสามารถประกันตัว แตตองมารายงานตอเจาหนาที่ตาม
ระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด อยางไรก็ตาม เจาหนาที่สามารถที่จะตัดสินใจกักขังผูที่ไมใชพลเมือง
เหลานั้น “ในพื้นที่ใดๆ เมื่อมีความจำเปน” (มาตรา 54) ที่สำคัญคือ พ.ร.บ.คนเขาเมืองระบุวา
“คาใชจายของการกักขังจะถูกเรียกเก็บจากบุคคลตางดาวนั้นๆ” (มาตรา 54)
ภายใต พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย บุคคลที่ตองสงสัยวาเปนเหยื่อจากการ
คามนุษยจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของเจาหนาที่ เพื่อใหสามารถชี้แจงขอเท็จจริงในกรณีของ
พวกเขา เบื้ อ งต น ระยะเวลาในการควบคุ ม ดู แ ล คื อ 24 ชั่ ว โมง และสามารถขยายได ถึ ง 7 วั น
โดยไมตองรอคำสั่งศาล การคุมครองบุคคลผูเชื่อวาเปนเหยื่อของการคามนุษยจะถูกคุมตัวใน “สถานที่
ที่เหมาะสม ซึ่งไมใชสถานกักขังหรือหองขัง” โดยคำนึงถึง “หลักการสิทธิมนุษยชน” (มาตรา 29)
ในรายงานของ UNHCR พ.ศ.2547 รัฐบาลไทยระบุวา ไดดำเนินนโยบายการจำแนกผูถูกกักขัง
ตามทางเพศ อายุ และสถานภาพความผิด โดยผูห ญิง ผูช าย และเด็ก ถูกแยกออกจากกัน เชนเดียวกับ
ผูถูกกักขังที่รอการพิจารณาคดี และผูที่ถูกตัดสินคดีแลว รายงานระบุวา ความแออัดในหองขังทำให
ระบบการจำแนกมีความยากลำบากxli นอกจากนี้ ในรายงานยังระบุดว ยวา ในการกักขังนัน้ มีการจัดเตรียม
อาหารใหผูถูกกักขังสามมื้อตอวัน และมี “มื้อพิเศษ” ในกรณีที่ผูถูกกักขังปวย และเพื่อใหมั่นใจเรื่อง
สุขภาพและสุขลักษณะ นักโทษสามารถเขาถึงหองอาบน้ำที่สะอาดและบริการหองสวม ตลอดจน
ชุดของผูต อ งขังไดรบั การซักทุกวัน นอกจากนี้ ในสวนของบริการทางการแพทยจะมีการจัดเตรียมแพทย
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และจิตแพทย เพื่อใหบริการผูที่ถูกกักขัง กระนั้นจากรายงานของรัฐบาลมีการบันทึกวาผูเชี่ยวชาญ
ทางการแพทยมี “ไมเพียงพอ”xlii

กฎหมายวาดวยการสงกลับ
การบั ง คั บ ส ง กลั บ จากประเทศไทยอยู ภ ายใต พ .ร.บ.คนเข า เมื อ ง และพ.ร.บ.การเนรเทศ
พ.ศ.2499 แกไขเพิม่ เติม พ.ศ.2521 ซึง่ พระราชบัญญัตทิ งั้ สองนีม้ คี วามแตกตางกันทีเ่ ปาหมาย กลาวคือ
ภายใตพ.ร.บ.การเนรเทศ การสงกลับสามารถทำไดตามความเหมาะสม คือ “เพื่อประโยชนสุขของ
สวนรวมหรือตามจริยธรรม” (พ.ร.บ.การเนรเทศ มาตรา 54) และเมื่อทำการสงกลับแลวผูถูกสงกลับไม
สามารถกลับมาอีกได ในทางกลับกัน พ.ร.บ.คนเขาเมืองถูกใชกับผูที่ไมมีสัญชาติไทยที่อยูเกินกวาเวลา
ที่กำหนด การสงกลับพวกเขาผาน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 55(1) ซึ่งพวกเขาสามารถ
จะกลับเขาประเทศไดอกี ครัง้ หากขอวีซา ได ดังนัน้ การสงกลับแรงงานขามชาติชาวพมา ลาว และกัมพูชา
โดยรัฐจึงดำเนินการภายใตพ.ร.บ.คนเขาเมือง ไมใชพ.ร.บ.การเนรเทศ ซึ่งมีผลบังคับใชกับผูที่ไมไดเปน
พลเมืองของประเทศที่เขาสูประเทศไทย “โดยไมไดรับอนุญาตหรือไดรับอนุญาตแตหมดอายุหรือ
ถูกเพิกถอน” (พ.ร.บ.คนเขาเมือง มาตรา 54) การสงกลับนัน้ สามารถใชวธิ กี ารใดๆ ก็ตามที่ “เหมาะสม”
ภายใตการตัดสินใจของเจาหนาที่ ซึง่ หากผูถ กู สง
การกวาดลางผูลี้ภัยออกจากชายแดน
กลับตองการใชเสนทางอืน่ พวกเขาสามารถทำได
ผู ลี้ ภั ย และผู แ สวงหาการลี้ ภั ย จะได รั บ การปฏิ บั ติ ใ น
้ ๆ เอง (พ.ร.บ.คนเขาเมือง
รูปแบบเฉพาะกิจ เนื่องจากการไมมีกฎหมายผูอพยพ โดยจายคาใชจา ยนัน
และไมมีระบบการคัดกรองการระบุตัวตนของพวกเขา มาตรา 55) คาใชจายในการสงกลับยังมีความ
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2547 รัฐบาลไทยไดหยุดการ ไมชัดเจนภายใตกฎหมาย โดยมาตรา 55 แหง
อนุญาตให UNHCR สัมภาษณสถานภาพของผูลี้ภัย พ.ร.บ.คนเขาเมืองระบุวา คาใชจา ยในการสงกลับนัน้
ชาวพม า และเป น การปฏิ เ สธการคั ด กรองผู ที่ ม าใหม
เบื้ อ งต น จะรั บ ผิ ด ชอบโดย “เจ า ของพาหนะ
จำนวนมากนับแตนน้ั ผูอ พยพชาวพมาปจจุบนั สามารถ
เลื อ กระหว า งการอยู ใ นค า ยแต ไ ม ส ามารถทำงานได หรือผูควบคุมพาหนะที่นำคนตางดาวเขามาใน
หรื อ การออกไปเป น แรงงานข า มชาติ ผิ ด กฎหมาย ราชอาณาจั ก ร” หากไม ป รากฏตั ว บุ ค คลนั้ น ๆ
ในการละเมิดภาระผูกพันสิทธิมนุษยชนภายใตอนุสญ
ั ญา ผูถูกสงกลับ “ตองจายคาสงกลับ” ขณะเดียวกัน
CAT และ ICCPR ซึ่งเปนจารีตทางกฎหมายระหวาง พ.ร.บ.การทำงานของคนต า งด า ว พ.ศ.2551
ประเทศบนหลักการของการไมบังคับสงกลับ ผูอพยพ
ไดตั้งกองทุนการสงกลับ (มาตรา 31) เพื่อเปน
จะถูกสงกลับในการกวาดลางปริมาณมาก เชนเดียวกับ
ผูลี้ภัยชาวมงในปพ.ศ.2552 หรือสามารถกวาดไปเปน คาใชจายในการสงกลับแรงงานจากประเทศไทย
แรงงานข า มชาติ ที่ “ผิ ด กฎหมาย” และส ง ออกนอก (พ.ร.บ.คนเข า เมื อ ง มาตรา 20) เรี ย กร อ งให
ประเทศ เนื่องจากการขาดของขั้นตอนการคัดกรอง
แรงงานขามชาติจายคาใชจายสำหรับการสงกลับ
กลองขอความที่ 9 ตามขอตกลงใน MOU กับประเทศพมา กัมพูชา
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และลาว ซึ่งระบุใหแรงงานขามชาติตองหักเงินทันทีจากคาแรง เพื่อเขาสมทบกองทุนโดยมีการกลาวถึง
ในประเด็นนี้วาเปน “การบังคับเก็บเงิน” ซึ่งผิดกฎหมายไทยและการจายเงินเขากองทุนนี้สามารถ
ผอนผันไดถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2556xliii
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ถือวาผูที่เปนเหยื่อของการคามนุษยควร
ไดรับการสงกลับไปยังประเทศที่พวกเขา “มีถิ่นที่หรือภูมิลำเนาอยูโดยไมรอชา” เวนแตพวกเขาจะไดรับ
อนุญาตในการมีถิ่นที่อยูถาวรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือไดรับการอนุญาตจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 38) ขอขัดแยงนี้ไดรับการแกไขโดยมติคณะรัฐมนตรีที่ผานมาเมื่อ
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2553 โดยการเรียกรองใหมีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติในการอยูอาศัย
ชั่วคราวและการทำงานของเหยื่อจากการคามนุษย กลุมที่ทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได
เรียกรองใหเหยื่อจากการคามนุษยสามารถเขาถึงสถานภาพทางกฎหมาย เชนเดียวกับแรงงานขามชาติ
อื่นๆ และพวกเขาควรจะไดรับหนังสือเดินทางชั่วคราว และสิทธิในการทำงานในภาคสวนตางๆ
เชนเดียวกับแรงงานขามชาติอื่นๆ อยางไรก็ตาม ระเบียบที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553
ไดอนุญาตใหเหยื่อจากการคามนุษยสามารถอยูในประเทศไทยไดระหวางรอการดำเนินการทาง
กฎหมาย การรักษา หรือการบำบัด โดยมีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน และพวกเขาสามารถขอใบอนุญาต
ทำงาน สำหรับงานรับใชในบานหรือและงานกรรมกรxliv ในรายงานเรื่อง “ชนแลวหนี” โดยมูลนิธิ
สงเสริมศักยภาพผูหญิง ระบุวาหนึ่งในผลกระทบหลักจากพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
คือ แรงงานขามชาติที่อยูในภาคบริการจะถูกลงโทษโดยกฎหมายหลายฉบับ แรงงานขามชาติในภาค
บริการสวนใหญมีอายุเกิน 18 ป จะถูกจับโดยการบุกจับภายใตพ.ร.บ.ปราบปรามการคาประเวณี
พ.ศ.2539 พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 และพ.ร.บ.การทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2551 งานศึกษา
ยังไดระบุถึงปญหาในทางปฏิบัติจากกฎหมายในการระบุตัวผูที่เปนเหยื่อจากการคามนุษย ผูที่เปน
เหยื่อจากการคามนุษยอาจไมไดรับการสนับสนุนตามความตองการ และการถูกบังคับกักขังอยางเกิน
ความจำเปน สวนใหญอยูระหวาง 3 เดือน ถึง 2 ป ขอจำกัดเหลานี้บอยครั้งเปนผลจากความจำกัด
ในการประสานรวมระหวางประเทศไทยและประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ ตลอดจนทัศนคติ
เกี่ยวกับการลงโทษแรงงานในภาคการบริการทางเพศของเจาหนาที่รัฐxlv
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สวนที่ 2: ประสบการณของแรงงานขามชาติ
การจับ
ถึงแมวาจะมีความกาวหนาบางสวนในการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติภายใตกระบวนการ
MOU (ดู ก ล อ งข อ ความที่ 1) แต แรงงานข า มชาติ ส ว นใหญ ยั ง คงเดิ น ทางเข า สู ป ระเทศไทยอย า ง
ผิดกฎหมายและบอยครั้งที่ไมมีเอกสารใดๆ ซึ่งสวนความยุงยากซับซอนในการเขารวมในการพิสูจน
สัญชาติ หากพวกเขาพยายามที่จะจดทะเบียนสถานภาพของพวกเขา การเปนแรงงานขามชาติที่ไมมี
เอกสารใดๆ สงผลใหพวกเขาถูกจับ กักขัง และสงกลับ สืบเนื่องจากการเขาเมืองผิดกฎหมาย และ
ปกติ แ ล ว พวกเขาจะถู ก ลงโทษเมื่ อ กลั บ เข า ประเทศของตน ในฐานะที่ อ อกและกลั บ เข า ประเทศ
อยางผิดกฎหมาย

แรงงานที่รวมแบงปนประสบการณการจับ การกักขัง และการสงกลับ
ในชวงระหวางปพ.ศ.2554-2555 ทีมวิจัยของเครือขายฯ ไดทำการสัมภาษณแรงงานขามชาติ
212 ราย ซึ่งมีประสบการณการถูกจับ กักขัง และสงกลับ นับตั้งแตชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2554
เปนตนมา ซึง่ จากทัง้ หมด 212 รายนี้ มี 203 รายไดใหขอ มูลเกีย่ วกับการถูกจับ (แมวา ในทางปฏิบตั แิ ลว
ทัง้ 212 รายถือไดวาเปนผูที่เคยถูกจับทุกคน) ในจำนวนนี้ 148 ราย ผานประสบการณการถูกกักขัง
และ 121 ราย ผานประสบการณการถูกสงกลับ (ดูตารางที่ 4) แรงงานขามชาติผูใหขอมูลสวนใหญ
ถูกจับ กักขัง และสงกลับ 1 ครั้ง อยางไรก็ตาม มีบางสวนเชนกันที่รายงานวาถูกจับ 2 ครั้ง (30 ราย)
ถูกกักขัง 2 ครั้ง (20 ราย) ถูกสงกลับประเทศ 2 ครั้ง (10 ราย) และบางรายผานประสบการณเหลานี้มา
มากกวา 2 ครั้ง และยังพบวามีการใหขอมูลประสบการณการถูกจับ มากกวาการกักขัง หรือการสงกลับ
ซึ่งแสดงใหเห็นวาบอยครั้งพวกเขาถูกปลอยตัวในขั้นตอนดังกลาว (ดูตารางที่ 5)
ตารางที่ 4
กรณีการจับ การกักขัง และการสงกลับที่ไดรับรายงาน
จับกุม
กักขัง
สงกลับประเทศ

จำนวนกรณี
203
148
91

แหลงขอมูล: MMN
เพิ่มเติม: แตละบุคคลอาจถูกจับ กักขัง หรือสงกลับมากกวา 1 ครั้ง และอาจไมไดเขาสูทั้ง 3 กระบวนการ ตัวอยางเชน คนคนหนึ่งอาจ
ถูกจับและกักขัง แตไมไดถูกสงตัวกลับประเทศ
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ตารางที่ 5
การจับ
จำนวนครั้งของการถูกจับ
ถูกกักขัง และถูกสงกลับ จำนวนแรงงาน
0
7*
1
153
2
30
3
10
4
6
5
1
มากกวา 5
1
ไมตอบ
4
รวม
212

การกักขัง
การสงกลับ
รอยละ จำนวนแรงงาน รอยละ จำนวนแรงงาน รอยละ
3.3
64
30.2
120
56.6
72.2
104
49.1
72
34.0
14.2
20
9.4
10
4.7
4.7
3
1.4
0
0.0
2.8
4
1.9
2
0.9
0.5
0
0.0
0
0.0
0.5
0
0.0
0
0.0
1.9
17
8.0
8
3.8
100.0
212
100.0
212
100.0

แหลงขอมูล: MMN
เพิ่มเติม: ตามการนับของแรงงานขามชาติเอง สามารถสมมติไดวาคนที่ถูกกักขังหรือสงกลับประเทศไดถูกจับกุมในขั้นตน

ประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ของผู ร ว มแบ ง ป น ประสบการณ ใ นครั้ ง นี้ เ ป น ชาย และอี ก ครึ่ ง เป น ผู ห ญิ ง
มีเพียงหนึ่งรายที่ระบุวาตนเองเปนเพศที่สาม (ดูตารางที่ 6) สวนใหญแลวผูเขารวมการศึกษาอยูในชวง
อายุระหวาง 21-50 ป (รอยละ 84.9 ของทั้งหมด) มีเพียงไมมากที่อยูในกลุมที่อายุนอยกวาหรือ
มากกวา (ดูตารางที่ 7) ผูเ ขารวมการศึกษาสวนใหญใหขอ มูลวาตนมาจากประเทศพมา (รอยละ 67.5)
ในจำนวนนีส้ วนหนึ่งระบุวาตนเปนกลุมชาติพันธุในพมา เชน ไทใหญ อาขา เปนตน แรงงานที่เหลือ
มาจากประเทศลาว และประเทศกัมพูชาในจำนวนที่ใกลเคียงกัน (ดูตารางที่ 8)
ตารางที่ 6
เพศ
ชาย
หญิง
อื่นๆ (เพศที่สาม)
ไมตอบ
รวม
แหลงขอมูล: MMN

จำนวน
108
101
1
2
212

รอยละ
50.9
47.6
0.5
0.9
100.0

ตารางที่ 7
อายุ
0-15
16-20
21-50
51-60
ไมตอบ
รวม
แหลงขอมูล: MMN

จำนวน
1
27
180
3
1
212

รอยละ
0.5
12.7
84.9
1.4
0.5
100.0
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ตารางที่ 8
ประเทศตนทาง
พมา
กัมพูชา
ลาว
รวม

จำนวน
143
34
35
212

รอยละ
67.5
16.0
16.5
100.0

แหลงขอมูล: MMN

ผูเขารวมการศึกษามีเอกสารแสดงสถานภาพแตกตางกัน กลาวคือ เกือบครึ่งหนึ่งไมมีเอกสาร
ใดๆ เลย (รอยละ 47.2) 1 ใน 5 มีใบอนุญาตทำงาน ในขณะที่เพียงจำนวนนอยที่มีหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวและบัตรประจำตัวประชาชนแบบตางๆ ซึ่งรูปแบบความหลากหลายของเอกสารเหลานี้
แสดงใหเห็นถึงความซับซอนของกระบวนการขึ้นทะเบียนที่แรงงานตองเผชิญ (ดูตารางที่ 9)
ตารางที่ 9
ประเภทเอกสารแสดงสถานภาพ
ทร.38/1
หนังสือเดินทางชั่วคราว
ใบอนุญาตทำงาน
ไมมีเอกสารใดๆ
บัตรประจำตัวประชาชน (ไมใชบัตรประชาชนของไทย)
อื่นๆ
ไมตอบ
รวม

จำนวน
26
18
36
105
10
10
7
212

รอยละ
12.3
8.5
17.0
49.5
4.7
4.7
3.3
100.0

แหลงขอมูล: MMN
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารประเภทตางๆ:
* ทร.38/1 เปนแบบฟอรมทางทะเบียนราษฎรทีอ่ อกใหเปนพิเศษสำหรับอนุญาตแรงงานขามชาติในการอาศัยในประเทศไทยเปนการชั่วคราว
โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 38 พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
** บัตรประจำตัวผูไมมีสัญชาติไทย คือ ภายใตคำสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจ
คนเขาเมือง พ.ศ.2547 ไดออกระเบียบการใชบตั รประจำตัวสำหรับผูไ มมสี ญ
ั ชาติไทย ตามรูปแบบการจัดจำแนกกลุม ชาติพนั ธุใ นประเทศไทย
พ.ศ.2532 ระเบียบดังกลาวอนุญาตใหสามารถอยูอาศัยในไทยไดสำหรับผูที่อยูในประเทศไทยซึ่งบางสวนเกิดบนแผนดินไทย
โดยกระทรวงมหาดไทยไดเริ่มใชบัตรประจำตัวซึ่งมีเลข 13 หลัก สำหรับกลุมชาติพันธุผูมีอายุมากกวา 12 ป สำหรับผูที่เกิดนอก
ประเทศไทย เลขประจำตัวจะขึ้นตนดวยเลข 6 ในขณะที่ลูกหลานของพวกเขาที่เกิดบนแผนดินไทยจะมีเลขประจำตัวขึ้นตนดวยเลข 7
โดยบัตรประจำตัวนี้มีอายุการใชงานครั้งละ 10 ป ตามระเบียบสำนักบริหารการทะเบียนกลาง พ.ศ.2551
ที่มา: Jerrold W. Huguet, Apichat Chamratrithirong, ‘Thailand Migration Report 2011 Migration for development in Thailand:
Overview and tools for policymakers’, International Organization for Migration, 2011, p.65.
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แรงงานขามชาติทำงานอยูในภาคอุตสาหกรรมที่แตกตางหลากหลาย สวนใหญทำงานอยูใน
ภาคบริการ (รอยละ 26.4) ตัวอยางเชน รานนวด รานคาราโอเกะ รานอาหาร และงานบริการทางเพศ
เป น ต น ส ว นประเภทงานอื่ น ๆ ที่ ส ำคั ญ ได แ ก ภาคก อ สร า ง (ร อ ยละ 17.9) และภาคประมง
(รอยละ 10.4) สำหรับประเภทงาน “อื่นๆ” นั้นรวมถึงประเภทงานที่หลากหลาย เชน โรงฆาสัตว
งานชาง งานแมบา น (ดูตารางที่ 10) แรงงานขามชาติมสี ว นเกีย่ วของอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ
(รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ 1)
ตารางที่ 10
ประเภทงาน
1. เกษตรกรรม
2. กอสราง
3. โรงงาน
4. ประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมง
5. แรงงานภาคบริการ
6. คาขาย
7. แรงงานรับจางรายวัน
8. งานรับใชในบาน
9. วางงาน
10. อื่นๆ

รวม
แหลงขอมูล: MMN

จำนวน
17
38
13
22
56
9
18
4
5
30

รอยละ
8.0
17.9
6.1
10.4
26.4
4.2
8.5
1.9
2.4
14.2

212

100.0
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ผิดที่ ผิดเวลา
แรงงานขามชาติอยูภายใตการถูกคุกคามดวยการจับอยูตลอดเวลา การคุกคามดังกลาวสงผล
อยางมากตอความสูญเสียทางดานจิตใจ จากผูเขารวมการศึกษา 203 คนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการถูกจับ
รอยละ 31 ถูกจับขณะทีอ่ ยูท สี่ ถานทีท่ ำงานและ รอยละ 22 ถูกจับทีบ่ า นพักของพวกเขา แรงงานขามชาติ
จำนวนมากไดรายงานถึงการถูกจับระหวางที่พวกเขาเดินทางจากที่พักไปยังที่ทำงาน ในชวงเทศกาล
เช น เทศกาลสงกรานต (เทศกาลป ใ หม ไ ทย) หรื อ แม แ ต ร ะหว า งการเดิ น ทางไปทำเอกสารใหม
กวารอยละ 50 ถูกจับและมีระบุวาเปนการบุกจับ ซึ่งหมายความวา สถานการณของการเขาจับกุมนั้น
คอนขางตึงเครียด ซึ่งในการบุกจับนั้น แรงงานขามชาติที่มีเอกสารการขึ้นทะเบียนก็มีความเสี่ยง
ที่จะถูกจับกุมรวมอยูในการดำเนินการแบบเหวี่ยงแหนี้ดวยเชนกัน
“ผมเปลือยทอนบน ไมไดใสเสื้ออยู ตอนที่ตำรวจเขาบุกจับ ผมไมไดรับอนุญาตแมแต
จะใสเสือ้ หลังจากทีถ่ กู จับแลว ตอนทีเ่ จาหนาทีบ่ กุ จับ พวกเขามาพรอมกับตำรวจจำนวนมาก
เพื่อจะไดจับแรงงานขามชาติไดมากๆ”
แรงงานประมง ชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง

“ในตอนทีฉ่ นั กำลังฉลองเทศกาลสงกรานตอยูน นั้ ตำรวจไดเขามาขอตรวจสอบเอกสารของฉัน
ตำรวจถามฉันวา “คุณมีบัตรหรือเอกสารหรือไม?” จากนั้นฉันถูกสั่งใหไปที่สถานีตำรวจ
เพื่อจายคาปรับ ฉันจายเงินไป 2,000 บาท สำหรับการถูกปลอยตัว”
แรงงานรานนวดชาวอาขา (พมา) อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

“ฉันอยูบ นรถประจำทางไปเชียงใหม และตำรวจประจำดานตรวจ อำเภอแมจนั เรียกใหรถหยุด
เพื่อทำการตรวจเอกสารของผูโดยสาร ฉันถูกจับเพราะไมมีเอกสารใดๆ และฉันจายเงิน
5,000 บาท ใหตำรวจ และหลังจากนัน้ ฉันถูกพาตัวไปทีด่ า นอำเภอแมสาย และถูกสงกลับพมา”
แรงงานรานคาราโอเกะชาวไทใหญ (พมา) อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
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“ตำรวจเรียกใหฉันหยุดเพื่อตรวจเอกสารตอนที่ฉันกำลังเดินทางไปทำงาน หลังจากที่ตำรวจ
พบวาฉันไมมีเอกสารใดๆ (แมแต ทร.38/1 หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว) พวกเขาเรียกใหฉัน
จายเงิน 500 บาท สำหรับการถูกปลอยตัว ฉันบอกพวกเขาวามีเงินเพียง 100 บาท ดังนั้น
ตำรวจก็เอาเงิน 100 บาทนั้น และปลอยตัวฉัน”
แรงงานภาคเกษตรชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

ในขณะที่ยังมีการฝาฝนกฎหมายไทยในการเปนลูกจางหรือลักลอบทำงาน ซึ่งจากการศึกษานี้
ในระหวางการจับกุม สัดสวนกรณีที่นายจาง (รอยละ 9.4) หรือนายหนา (รอยละ 1.5) จะถูกจับ
ในขอหารวมกับแรงงานขามชาตินั้นพบวามีนอยมาก ขณะที่กวารอยละ 55 ของกรณีแรงงานถูกจับ
พรอมกับผูยายถิ่นอื่นๆ เชน สมาชิกครอบครัว เพื่อนรวมงาน และเพื่อน
แรงงานขามชาติทไี่ ดขนึ้ ทะเบียนและถือใบอนุญาตทำงานทีไ่ มหมดอายุถกู เรียกรองใหนำบัตรนัน้
ติ ด ตั ว อยู ต ลอดเวลา บั ต รประจำตั ว ของแรงงานข า มชาติ นั้ น มี สิ ท ธิ ท างกฎหมายที่ ค อ นข า งจำกั ด
ในขณะทีค่ นไทยจะเพียงถูกปรับหากไมไดพกบัตรประจำตัวติดตัว แตแรงงานขามชาติกลับเสียสถานภาพ
ทางกฎหมายในประเทศไทยอยางสมบูรณทนั ทีทถี่ กู จับ โดยทีไ่ มมบี ตั รประจำตัวติดตัว ซึง่ นำไปสูก ารจับ
การกักขัง และการสงกลับพวกเขาโดยตรง บัตรประจำตัวแรงงานขามชาติยังสามารถใชงานไดเพียง
ในฐานะเอกสารการตรวจคนเขาเมืองทีเ่ มือ่ เจาหนาทีท่ จี่ บั นัน้ สามารถตรวจสอบไดวา แรงงานขามชาตินนั้
ทำงานใหกับนายจางที่ระบุในบัตรจริง และในประเทศงานและพื้นที่ทำงานที่ระบุตามบัตรเทานั้น
“ฉันและเพื่อนอีกสามคนถูกจับตอนที่กำลังดูโทรทัศนอยูในบานของฉันในวันหยุด ตำรวจ
สองนายเข า มาในห อ งและถามถึ ง เอกสาร เราทั้ ง หมดนำเอกสารให เจ า หน า ที่ ต ำรวจดู
แตพวกเขายังพาเราไปยังสถานีตำรวจน้ำเค็ม บอกใหพวกเราแจงนายจางของเราใหมาชวย
เอาตัวเราออก เราบอกนายจาง นายจางมาเวลาประมาณหนึ่งทุม และชวยใหเราเปนอิสระ
ถึงแมวาเราจะมีเอกสาร แตตำรวจก็ยังจับเราไปที่สถานีตำรวจอยูดี แรงงานขามชาติจำนวน
มากถูกจับทั้งที่มีเอกสารติดตัวตลอดเวลา”
แรงงานกอสรางชาวพมาที่มีหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพังงา

“ฉันถูกจับเพราะมีคนแจงตำรวจวาฉันมีสิ่งผิดกฎหมาย หลังจากตำรวจตรวจคนตัวดูเอกสาร
ใบอนุญาตทำงาน และเอาเอกสารเหลานั้นของฉันไปกอนจะพาตัวฉันไปสถานีตำรวจ”
แรงงานขามชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก
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“ตำรวจเรียกใหฉันหยุดตอนที่ฉันกลับจากตลาดนัดบานบางเนียง (เขาหลัก อำเภอตะกั่วปา)
แมวา ฉันจะแสดงเอกสารใบอนุญาตทำงาน และอธิบายใหฟง ถึงสถานภาพทีถ่ กู ตองตามกฎหมาย
ก็ตาม ฉันกลับถูกตบหนา โทษฐานที่พูดเถียงเขา ฉันถูกจับใสรถตำรวจพรอมกับอีก 4 คนที่
ไมมเี อกสารใดๆ ซึง่ ทัง้ 4 คนกำลังจะเดินทางไปทีส่ ำนักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดพังงา โชคดี
ที่เจาหนาที่จากสำนักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดพังงาเปนนายจางเกาของฉัน ฉันอธิบาย
ใหเขาฟงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เขาโกรธมาก และอางวาเปนความผิดของตำรวจผูติดตาม เขาให
นายตำรวจนายนัน้ จายคาเดินทางใหฉนั 200 บาท ฉันถูกกักตัวอยูห นึง่ คืนกอนจะถูกปลอยตัว
ในเชาวันตอมา ในขณะทีถ่ กู กักอยูน นั้ ฉันไดรบั อนุญาตใหอยูใ นสถานกักขังโดยไมมกี ารคุมตัว”
แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดพังงา

“เจาหนาทีต่ ำรวจมาตรวจทีร่ า นนวดทีฉ่ นั ทำงานอยู พวกเขาถามเจาของรานบางอยางกอนจะ
มาถามให ฉั น แสดงบั ต รทำงาน พวกเขาบอกว า ฉั น ทำงานในสถานที่ ที่ ไ ม ต รงกั บ ในบั ต ร
ซึ่งฉันจะตองเสียคาปรับ 5,000 บาท ฉันไมมีเงินแตเจาของรานใหฉันยืม ตอนนี้ฉันตองจาย
เงินคืนเจาของรานทุกอาทิตยและฉันก็เปนหนี้”
แรงงานรานนวดชาวอาขา (พมา) อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

จากการสัมภาษณแรงงานขามชาติในงานศึกษานี้ พบวารอยละ 6.4 ที่ถูกจับนั้นเปนผูที่ได
ขึ้นทะเบียนแลวแตไมมีใบอนุญาตทำงานไวกับตัว อยางไรก็ตาม สวนใหญ (รอยละ 58) ถูกจับ เพราะ
ไมมเี อกสารใดๆ เลย สัดสวนทีส่ ำคัญ (รอยละ 16.3) ถูกจับ เพราะพวกเขาทำงานในสถานทีท่ ไี่ มตรงกับ
ที่ไดขึ้นทะเบียนไวในบัตร (ดูตารางที่ 11)
ตารางที่ 11
เหตุผลในการจับกุม
ไมไดจดทะเบียน (ไมมีเอกสารเขาเมืองตามกฎหมาย)
จดทะเบียน แตใบอนุญาตทำงานหมดอายุ
จดทะเบียน แตไมมีใบอนุญาตทำงานไวกับตัว
จดทะเบียน แตอยูนอกพื้นที่จดทะเบียน
ทำงานอยูในสถานที่ทำงาน แตผิดประเภทจากที่ไดจดทะเบียนไว
อื่นๆ
ไมทราบ
รวม
แหลงขอมูล: MMN

จำนวน
118
3
13
4
33
29
3
203

รอยละ
58.1
1.5
6.4
2.0
16.3
14.3
1.5
100.0
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ความรูคืออำนาจ
ภายใตกฎหมายสากลและกฎหมายไทย บุคคลใดที่ถูกจับกุมมีสิทธิที่จะไดรับการแจงถึงสาเหตุ
ของการจับกุมและแจงขอกลาวหาของพวกเขา แตในกลุมผูใหขอมูลในงานศึกษาครั้งนี้พบวาเพียง
รอยละ 46.3 ที่รับการแจงถึงสาเหตุของการจับกุมและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขาหลังจากนั้น
แต ที่ น า สนใจคื อ แรงงานข า มชาติ ส ว นใหญ ที่ ไ ด รั บ การแจ ง ข อ มู ล แต เ ป น การแจ ง ข อ มู ล ในภาษา
ที่พวกเขาไมสามารถเขาใจไดทั้งหมด และรอยละ 45.3 ที่ไมไดรับการแจงขอกลาวหา
การคัดกรองแรงงานขามชาติที่ถูกจับเปนสิ่งสำคัญเพื่อปองกันการละเมิดภายใตกระบวนการ
ยุตธิ รรม และเพือ่ ใหสามารถแนใจไดวา กลุม ผูท มี่ คี วามเปราะบางจะไดรบั การคุม ครอง แมวา ประเทศไทย
จะไมมีกฎหมายหรือนโยบายในการปฏิบัติตอผูลี้ภัยอยางมีมนุษยธรรม ซึ่งผูกพันตอการใหความ
คุมครองในบางรูปแบบ ในกฎหมายสากลโดยทั่วไปนั้นหามไมใหดำเนินการบังคับสงกลับบุคคลไปยังที่
รัฐที่ความเปนอยูและอิสรภาพของเขาจะถูกคุกคาม ประเทศไทยเองไดใหสัตยาบันในอนุสัญญา CAT
และ ICCPR ซึ่งหามมิใหขับไลผูคนไปยังรัฐที่มีความเสี่ยงอยางแนนอนวาพวกเขาเหลานั้นถูกทรมาน
ในพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษยไดระบุวา เมือ่ มีผตู อ งสงสัยวาเปนผูถ กู คามนุษย เจาหนาที่
ตองใหการดูแลจนกวาจะสามารถพิสูจนความจริง แตบุคคลนั้นจะตองถูกควบคุมดูแลอยูใน “สถานที่
ที่เหมาะสม” ที่ไมใชหองขังของสถานีตำรวจ
แตในทางปฏิบัติเจาหนาที่กลับลมเหลวอยางมากในการคัดกรองแรงงานขามชาติที่ถูกจับ ซึ่งถือ
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปในตัว และทำใหกลุมผูที่มีความเปราะบางตองเขาไปอยูรวมในกลุมที่
อันตราย กลุม แรงงานขามชาติทเ่ี ขารวมในงานศึกษานีพ้ บวา มีเพียงรอยละ 3 เทานัน้ ทีร่ ะบุวา เจาหนาทีไ่ ด
ดำเนินการสอบถามเพื่อคัดกรองพวกเขาวาเปนผูที่ถูกบังคับใชแรงงาน ผูที่อยูในกลุมเสี่ยงการคามนุษย
หรือผูแสวงหาการลี้ภัยหรือไม และเมื่อถามพวกเขาวาไดรับการสงตัวตอไปยังเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เพือ่ ใหมกี ารยืนยันสถานะของพวกเขาหรือไม มีเพียงสองรายเทานัน้ ทีไ่ ดรบั ขอมูลนี้ และไมมรี ายใดเลย
รั บ ทราบว า ตนสามารถร อ งขอความช ว ยเหลื อ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม การขาดความช ว ยเหลื อ
ในกระบวนการยุตธิ รรมเกีย่ วกับการละเมิดดานแรงงาน นัน่ หมายความวา แรงงานขามชาติจำนวนมาก
กลัวที่จะลุกขึ้นมาเรียกรองสิทธิของพวกเขา การใชอำนาจหนาที่เหลานี้กดดันใหมาตรฐานดานแรงงาน
ทั่วประเทศของไทยลดต่ำลง
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“พวกเราเคยทำงานในรานขายของชำประมาณ 9 เดือน และนายจางเกาของฉันซึ่งเปน
เจาของรานก็มีนิสัยไมดีเรื่องการจายเงินคาจางที่ไมตรงเวลา วันที่พวกเราโดนจับ พวกเราได
ขอลาออกจากนายจาง แตนายจางพูดวา ขอใหเราอยูจนกวาเขาจะหาคนมาทำงานแทน
พวกเราได ดังนัน้ พวกเราจึงยังคงทำงานตอจนกระทัง่ ประมาณ 13.00 น. ตำรวจก็เขามาทีร่ า น
ตำรวจจับพวกเรา (ฉันและเพือ่ นอีก 3 คน) ไปทีส่ ถานีตำรวจ โดยใชเชือกมัดมือของพวกเราไว
ตำรวจเรียกเก็บเงิน 4,000 บาท จากแตละคน เพื่อแลกกับการปลอยตัว ไมเชนนั้นแลว
เราจะถูกสงไปที่เรือนจำจังหวัด เราพยายามติดตอกับครอบครัวและเพื่อน เพื่อใหเขาชวย
จายคาปรับ เราถูกปลอยตัวเวลา 17.30 น. ของวันนั้น”
แรงงานในรานขายผลไมชาวพมา จังหวัดพังงา

ความรวดเร็วของกระบวนการยุติธรรม
พฤติกรรมและการกระทำของเจาหนาที่ที่เขาจับกุมเปนองคประกอบที่สำคัญในกฎหมายของ
ประเทศไทย อยางไรก็ตาม การขาดความสอดคลองและคาดการณไดที่สะทอนในการปฏิบัตินั้นกำลัง
บั่นทอนกฎหมาย
การจายคาปรับเปนสิ่งที่ถูกกลาวถึงอยูเสมอ กลาวคือ รอยละ 85 ของแรงงานขามชาติที่ถูกจับ
ถูกเรียกรองใหจายคาปรับขณะที่ถูกจับ ในบรรดาคนที่จายคาปรับนั้นมีเพียงรอยละ 4 เทานั้นที่ไดรับ
ใบเสร็ จ ซึ่ ง มี เ หตุ ผ ลมากมายที่ ใช ส ำหรั บ การเรี ย กค า ปรั บ สำหรั บ ค า ปรั บ นั้ น มี ตั้ ง แต 20 บาท
ถึง 50,000 บาท (0.60 ดอลลารสหรัฐ ถึง 1,600 ดอลลารสหรัฐ) ขณะที่สวนใหญจายคาปรับอยูที่
1,000 บาท (33 ดอลลารสหรัฐ) และ 2,000 บาท (66 ดอลลารสหรัฐ) ขึ้นอยูกับวาเจาหนาที่อธิบายวา
คาปรับนั้นสำหรับอะไร คาปรับตางๆ มีหลากหลายดังขอมูลดานลาง:
• คาดำเนินการเตรียมเอกสาร: 1,000 บาท
• คาปรับเนื่องจากไมมีเอกสาร รวมถึงใบอนุญาตทำงานหมดอายุ: 500-2,000 บาท
• คาปรับจากการมีสวนรวมในการคาประเวณี: 400 และ 50,000 บาท
• คาปรับจากการทำงานในสถานที่ทำงาน แตผิดประเภทจากที่ไดจดทะเบียนไว: 2,000 บาท
• คาปรับจากการทำงานโดยไมมีใบอนุญาตทำงาน: 1,000-5,000 บาท
• คาปรับจากการเดินทางออกนอกพื้นที่จดทะเบียนโดยไมไดรับอนุญาต: 1,000 บาท
• สำหรับการปลอยตัวและไมแจงขอกลาวหาตามกฎหมายอื่นๆ: 2,000-10,000 บาท
(สวนใหญอยูระหวาง 3,000 และ 5,000 บาท)

53

รอยละ 22 ของแรงงานขามชาติในงานศึกษานี้ถูกใสกุญแจมือระหวางการจับกุม ในจำนวนผูที่
ถูกใสกุญแจมือนั้น รอยละ 63.4 กลาววาพวกเขาถูกใสกุญแจมือทันทีหลังจากถูกจับ และรอยละ 53.2
ถูกพิมพลายนิ้วมือ
รอยละ 41 ของแรงงานขามชาติที่ใหขอมูลการจับรายงานวาพวกเขาถูกตรวจคนรางกายใน
ระหวางการจับกุม ผูชายจะถูกตรวจมากกวาผูหญิงถึงเกือบ 3 เทา และจำนวนกวาครึ่งหนึ่งของผูหญิง
ถูกดำเนินการตรวจคนโดยเจาหนาที่ชาย ในบางกรณีแรงงานขามชาติไดรายงานถึงการถูกละเมิด
ทางวาจาในระหวางการจับกุม (รอยละ 9.4) การละเมิดทางรางกายพบวามีนอย (รอยละ 5.4) และ
มีหนึง่ รายกลาววาตนถูกละเมิดทางเพศ การละเมิดนัน้ มีตงั้ แตการตะคอกอยางขูเ ข็ญและเรียกวาพวกโง
ยังมีรายงานวาถูกตบหรือตอยหนา มีรายหนึ่งรายงานวาเมื่อเขาแสดงใบอนุญาตทำงานตอเจาหนาที่
เขาก็ถูกเตะและถูกดุดา มีการแตะตองตัวอยางไมเหมาะสม และการใหยาที่ไมสามารถระบุไดวา
คืออะไรในระหวางการตรวจคนรางกาย
“เจาหนาที่ใชกระบองแตะตามตัวแรงงานหญิง รวมทั้งฉันดวย เพื่อตรวจคนตามรางกาย
ตำรวจตรวจคนตามรางกายโดยไมมีเจาหนาที่ผูหญิงเลย”
แรงงานภาคเกษตรชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

ตามหลักกฎหมายสากล แรงงานขามชาติมีสิทธิในการติดตอกับโลกภายนอกในระหวางที่ถูกจับ
สองในสามของผูใหขอมูลกลาววาพวกเขาไดรับแจงสิทธิและไดติดตอทางโทรศัพทกับครอบครัว เพื่อน
นายจาง โดยรอยละ 47 ของแรงงานที่ไดรับอนุญาตใหติดตอสมาชิกในครอบครัวได รอยละ 43.3
โทรหาเพื่อน รอยละ 47 โทรหานายจาง อยางไรก็ตาม มีเพียง 5 ราย (รอยละ 2.5) ที่ไดรับแจงวา
พวกเขามีสทิ ธิขอความชวยเหลือดานกฎหมายจากภายนอกได เชน จากทนาย เจาหนาทีส่ ถานกงสุลของ
พวกเขา หรือองคกรพัฒนาเอกชน
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การกักขัง
การคุมครองผูที่มีความเปราะบาง
สืบเนื่องจากประเด็นการจับแรงงานขามชาติสวนใหญ (เกือบรอยละ 70) ในงานศึกษานี้ถูกสง
ไปยังศูนยกักขังตางๆ ขณะที่อีกจำนวนหนึ่งไดรับการปลอยตัว และบางคนถูกสงกลับทันที มาตรฐาน
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังแรงงานขามชาติยังมีนอยมาก โดยแรงงานขามชาติจะถูกดำเนินการ
ดวยกระบวนการแตกตางกัน ถูกกักขังไวในศูนยกักขังและระยะเวลาในการกักขังที่แตกตางหลากหลาย
กระบวนการในการกักขังนัน้ แตกตางหลากหลายขึน้ อยูก บั เงือ่ นไขวาแรงงานขามชาติเหลานัน้ ถูกจับทีใ่ ด
และจะถู ก ส ง กลั บ ที่ ใ ด สำหรั บ แรงงานข า มชาติ ที่ ใ ห ข อ มู ล ในงานศึ ก ษานี้ พวกเขาถู ก กั ก ขั ง อยู ใ น
ศูนยกักขังหลายแหง รวมถึงศูนยกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง สถานีตำรวจ และคายทหาร
จากจำนวนทั้งหมด มี 39 ราย จาก 148 ราย ถูกกักขังในสถานกักขังมากกวา 1 แหง
ภายใตมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนสากลและในประเทศไทย การกักขังแรงงานขามชาติควรมี
การปฏิบัติบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและการเคารพเกียรติศักดิ์ศรี อยางไรก็ตามพบวามีกรณีการ
ละเมิดทางวาจา (13 ราย) ละเมิดทางเพศ (2 ราย) และละเมิดทางรางกาย (3 ราย)
“ฉันถูกตำรวจจับตอนที่กลับจากที่ทำงานราว 5 โมงเย็น เจาหนาที่ตำรวจโชวปนและขมขู
ฉันถูกใสกุญแจมือไพลหลัง ในตอนแรกนั้นฉันถูกสงไปที่สถานีตำรวจ และถูกสอบสวน
พวกเขาถามวา “แกขโมยเงินไปรึเปลา?” ฉันตอบไปวาฉันไมเคยเอาเงินของใคร จากนั้น
เจาหนาทีต่ ำรวจนำฉันไปทีป่ า ใกลกบั ชายหาดและบอกวาเขาเคยฆาคนทีน่ นั่ และเขาจะฆาฉัน
ถาฉันไมเอาเงินให แลวเขาก็เอาเงินใสกระเปาฉัน 10 บาท และฉันบอกเขาวาเขาจะฆาฉัน
ก็ได แตฉันไมไดขโมยเงินใคร จากนั้นฉันถูกสงไปที่บานผูใหญบานทมขมิ้น กลุมของเพื่อนๆ
ของฉันมาที่บานผูใหญบานและในเชาวันรุงขึ้นประมาณ 8 โมง ฉันตองไปที่สถานีตำรวจ
เพื่อใหเขาปลดกุญแจมือให คืนนั้นฉันถูกใสกุญแจมือทั้งคืน”
แรงงานรานขายอุปกรณกอสรางชาวพมา ถูกกักตัวที่บานผูใหญบานราว 15 ชั่วโมง
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ตารางที่ 12
รายงานสถานที่ถูกกักขัง
ศูนยกักขังสำนักงานตรวจคนเขาเมือง
หองขังของสถานีตำรวจ
ศูนยกักขังสำนักงานตรวจคนเขาเมือง และหองขังของสถานีตำรวจ
เรือนจำ
หองขังของสถานีตำรวจ และเรือนจำ
คายทหาร
อื่นๆ
ไมทราบ
ไมตอบ
รวม

จำนวน
21
61
31
6
8
1
3
8
9
148

รอยละ
14.2
41.2
20.9
4.1
5.4
0.7
2.0
5.4
6.1
100.0

แหลงขอมูล: MMN

แรงงานขามชาติเลาวาพวกเขาถูกละเมิดโดยผูตองขังคนอื่นในระหวางการกักขัง โดยแรงงาน
ขามชาติหญิงรายหนึง่ เลาวาเธอถูกละเมิดทางเพศโดยผูต อ งขังหญิงในหองขัง แรงงานขามชาติอกี รายหนึง่
ถูกทำรายรางกายหลังจากที่ผูตองขังอีกคนลมเหลวจากการพยายามขมขืนเธอ เชนกันกับแรงงาน
ขามชาติชายรายหนึ่ง กลาววา ผูคุมชายคนหนึ่งพยายามขมขืนเขาในหองขังของโรงพัก แรงงาน
ขามชาติทถี่ กู กักขังทีส่ ถานีตำรวจแมสอดเลาวา เขาถูกเตะ ถูกทำรายรางกายโดยเจาหนาที่ มีเพียงสองราย
เทานั้นที่ไดรับแจงสิทธิในการเขาสูกระบวนการหรือกักขัง โดยคนหนึ่งไดรับโดยครอบครัวของเขา และ
อีกคนไดแจงจากเจาหนาที่ขององคกรพัฒนาเอกชนที่ไปเยี่ยม
ในการปกปองคุมครองผลประโยชนของพวกเขา และเพื่อใหมั่นใจวามีกระบวนการยุติธรรมใน
ชั้นศาล ผูถูกกักขังมีสิทธิที่จะติดตอกับโลกภายนอกได จากจำนวนผูใหขอมูลทั้งหมดประมาณ 60 คน
ซึ่งเปนสวนใหญ (รอยละ 72) ที่ถูกกักขังไวที่สถานีตำรวจใหขอมูลวา พวกเขาสามารถติดตอขอความ
ชวยเหลือระหวางทีพ่ วกเขาถูกกักขังได เชน องคกรพัฒนาเอกชน เพือ่ น ครอบครัว นายจาง อยางไรก็ตาม
มีเพียง 3 ราย (2 รายถูกกักขังที่สถานีตำรวจ และอีก 1 รายถูกกักขังที่สถานกักขังอื่น) รายงานวา การ
เขาเยี่ยมตามปกตินั้นไดรับอนุญาตโดยองคกรภายนอก ในสถานกักขังบางแหงมีนักสังคมสงเคราะห
หรือลามอยูเพื่อใหการชวยเหลือผูถูกกักขัง กระนั้นมีเพียงบางรายเทานั้นที่ใหขอมูลวาพวกเขาไดรับ
ประโยชนจากการชวยเหลือเหลานี้ มี 3 ราย (2 รายถูกกักขังที่เรือนจำ และ 1 รายถูกกักขังที่หองขัง
ของสถานีตำรวจ) เลาใหขอมูลวา มีนักสังคมสงเคราะหที่พูดไดทั้งสองภาษาทำงานอยูในศูนยกักขัง
ที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูถูกกักขังได อีก 3 รายเชนกัน (2 รายถูกกักในศูนยกักขัง
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สำนักงานตรวจคนเขาเมือง และ 1 รายที่หองขังของสถานีตำรวจ) ใหขอมูลวามีนักสังคมสงเคราะห
ที่พูดสองภาษาแตไมสามารถชวยอะไรได และอีกสองรายใหขอมูลวามีนักสังคมสงเคราะห แตพวกเขา
ไมสามารถพูดภาษาของแรงงานขามชาติได จากทั้งหมด มีเพียง 16 รายเทานั้นที่ไดรับความชวยเหลือ
เรื่องลาม แตพวกเขาไมใชนักสังคมสงเคราะห
ตามกฎหมายสากลระบุวา ขณะที่อยูในความควบคุมดูแล ผูที่ถูกกลาวหาควรถูกแยกออกจาก
ผูที่ถูกตัดสินความผิดแลวและควรมีการปฏิบัติตอพวกเขาตามสถานภาพของพวกเขา (ICCPR มาตรา
10.2.b) ในขณะเดียวกันเด็กควรจะถูกกักขังแยกตางหาก (ICCPR มาตรา 10.2.b) และใหใชการกักขัง
เปนวิธีปฏิบัติที่เปนทางเลือกสุดทาย (มาตรา 37.b) และตองมีการดูแลเปนพิเศษสำหรับกลุมคนที่มี
ความเปราะบาง เชน ผูหญิง เด็ก และผูปวย ซึ่งนโยบายของไทยไดมีการย้ำในหลักการนีxlvi
้
ในระหวางที่พวกเขาถูกกักขังนั้น มีเพียง 2 รายจาก 148 รายที่ถูกถามวาพวกเขามีประสบการณ
เกี่ยวกับการถูกละเมิดดานแรงงานหรือถูกเอาเปรียบหรือไม และมีเพียงรายเดียวเทานั้นที่ถูกสัมภาษณ
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย และสำนักงานสวัสดิการสังคม
ไม มี ใ ครได รั บ การสั ม ภาษณ โ ดยเจ า หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ กั บ ประสบการณ ก ารถู ก บั ง คั บ ใช แรงงานหรื อ
การถูกดำเนินคดีที่บานเกิด ในจำนวนสามรายที่ไดรับการสัมภาษณเพื่อคัดกรองนี้ เจาหนาที่ใชภาษา
ที่แรงงานขามชาติไมสามารถเขาใจได ในทางปฏิบัติ แรงงานระบุวามีการปฏิบัติเปนพิเศษกับบางกรณี
เชน เด็กที่ไมมีผูปกครองหรือเด็กที่ถูกแยกออกมา คนแก หญิงตั้งครรภ เหยื่อจากการทรมาน และ
คนที่ตองไดรับการรักษาทางการแพทย ในขณะที่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังของศูนยกักขัง
สำนักงานตรวจคนเขาเมืองของไทยในปพ.ศ.2553 ระบุวามีการใหความชวยเหลือทางการแพทยและ
การสงตอผูปวยในสถานที่กักขัง แตพบวาระหวางที่ถูกกักขังในศูนยกักขังสำนักงานตรวจคนเขาเมือง
และหองขังของสถานีตำรวจ ผูใหขอมูลนอยกวารอยละ 10 ไดรับความชวยเหลือเรื่องการรักษา
ทางการแพทย ขณะที่รอยละ 86 ของผูที่ถูกกักขังไดรับการบริการทางการแพทยระหวางการถูกกักขัง
ในเรือนจำ ในกลุม ของผูท ใี่ หขอ มูลในการศึกษาครัง้ นีท้ เี่ คยถูกกักขังในศูนยกกั ขังสำนักงานตรวจคนเขาเมือง
รอยละ 58 ไมทราบถึงการใหบริการทางการแพทย ในขณะที่รอยละ 35 ไมไดรับการบริการทางการ
แพทยเลย นอกจากนั้นแรงงานขามชาติที่ใหขอมูลการกักขังในงานศึกษานี้ รอยละ 47 ของผูที่ถูกกักขัง
ในหองขังของสถานีตำรวจไมทราบเรื่องการบริการทางการแพทย และรอยละ 40 ใหขอมูลวาไมมี
บริการทางการแพทย ผูชายและผูหญิงถูกแยกกักขังแตไมใชทุกราย (ดูตารางที่ 13) อยางไรก็ตาม
มีเพียงนอยราย (รอยละ 7.3) ที่ระบุวามีเจาหนาที่หญิงดูแลผูถูกกักขังหญิง
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ตารางที่ 13
มีการแยกพื้นที่ชายหญิงหรือไม
ใช ชายและหญิงแยกกัน
ไม ชายและหญิงถูกขังรวมในหองขังเดียวกัน
การจัดการแบบอื่นๆ
ไมตอบ
รวม

จำนวน
99
26
4
19
148

รอยละ
66.9
17.6
2.7
12.8
100.0

แหลงขอมูล: MMN

ถึงแมวาเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปแลวผูหญิงจะตองถูกแยกออกจากผูชาย แตอันที่จริงแลว
ผูห ญิงยินดีทจ่ี ะอยูก บั ผูช ายในครอบครัวมากกวาการอยูเ พียงลำพังกับเจาหนาทีช่ าย การขาดมาตรฐาน
ในการปฏิบัตินี้ทำใหครอบครัวตองถูกแยกออกจากกันระหวางการกักขัง และการสงกลับ ดวยปกติแลว
ผูถูกกักขังชายและหญิงจะถูกสงกลับในชวงเวลาที่ตางกันและแมแตสถานที่ที่ตางกัน แรงงานขามชาติ
ผูใหขอมูลในงานศึกษานี้ 12 ราย ใหขอมูลวา มีเด็กถูกแยกกักขัง และผูใหขอมูลหนึ่งรายระบุวา
มีการจัดพื้นที่พิเศษในการกักขังเปนครอบครัว จากจำนวนผูใหขอมูล 148 รายนั้น 65 รายระบุวาไมมี
การจัดพื้นที่สำหรับผูถูกกักขังที่เปนครอบครัว และ 64 รายกลาววาไมมีการจัดเตรียมอะไรเกี่ยวกับ
ครอบครัวเลย

สภาพความเปนอยู
แรงงานขามชาติผานประสบการณการถูกกักขังที่แตกตางทั้งในหองขังของสถานีตำรวจตางๆ
ศูนยกักขังสำนักงานตรวจคนเขาเมือง จึงเปนการยากที่จะบอกถึงสภาพโดยทั่วไปได อยางไรก็ตาม
พบวาหองขังของสถานีตำรวจในพื้นที่รอบนอกนั้นคอนขางแออัด ผูชาย ผูหญิง และเด็กถูกขังรวมกัน
โดยภาพรวมพบวาในศูนยกักขังที่ใหญกวามักจะมีบริการตางๆ มากกวา เชน การเขาถึงบริการทางการ
แพทย หรือการดูแลรักษา (ดูเพิ่มในภาคผนวก 2) จากแรงงานผูใหขอมูลทั้งหมด 14 รายจาก 148 ราย
(6 ราย ถูกกักขังในหองขังของสถานีตำรวจ 5 รายในเรือนจำ 1 รายในสถานพินิจ และ 2 รายไมตอบ
คำถาม) ใหขอมูลวา ผูหญิงสามารถเขาถึงการจัดการพิเศษ เชน การจัดหองน้ำแยก มีพื้นที่ใหนมบุตร
หรือระหวางมีประจำเดือน การรับรูของแรงงานขามชาติเกี่ยวกับสุขอนามัยในศูนยกักขังแตกตางกันไป
ซึ่งสะทอนถึงระยะเวลาที่พวกเขาถูกกักขัง ผูใหขอมูลสวนใหญมองวาหองน้ำถูกสุขอนามัย (รอยละ 74)
และยังอีกจำนวนนอยที่มองวาอุปกรณการอาบน้ำถูกสุขอนามัย และยังนอยกวาที่มองวาพื้นที่สำหรับ
นอนนั้นเหมาะสม
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“ฉันตองใชน้ำจากกอกน้ำลางสวมสำหรับอาบน้ำ เราตองซื้อน้ำดื่มและอาหารเอง”
แรงงานประมงชาวพมา จังหวัดพังงา

“ในหองมีผนังสูง 3 เมตร ใชแบงหองจากหองอาบน้ำและหองสวม แตไมมปี ระตูกนั้ ระหวางหอง
และไมมีชองลมเพื่อระบายอากาศ ดังนั้นเมื่อมีคนฉี่ ทั้งหองก็จะเหม็นไปหมด”
แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดเชียงใหม

“มีแรงงานจำนวนมากถูกจับพรอมกันกับฉัน ดังนัน้ จึงไมมพี น้ื ทีเ่ พียงพอในศูนยกกั ขังสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง ฉันถูกสงกลับหลังจากทีต่ อ งอยูใ นศูนยกกั ขังสำนักงานตรวจคนเขาเมือง 3 วัน
ในหองที่แนนไปดวยผูถูกกักขัง”
แรงงานประมงชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง

แรงงานขามชาติในงานศึกษานี้จำนวนมากแสดงความคิดเห็นวา อาหารและน้ำไมเพียงพอ และ
ไมถูกสุขลักษณะ ในขณะที่การประปาแหงประเทศไทยอางวา น้ำประปามีความสะอาด สามารถดื่มได
แตมีคนที่อยูในเมืองเพียงสวนนอยเทานั้นที่ดื่มน้ำประปา ในการศึกษานี้มีเพียง 17 ราย จาก 148 ราย
ที่บอกวาอาหารถูกสุขอนามัย 33 รายมองวาน้ำดื่มนั้นถูกสุขอนามัย ในขณะที่ 93 รายจาก 148 ราย
ไมไดรับอาหารและน้ำที่เพียงพอ
“ถาญาติของฉันไมซื้ออาหารและน้ำมาให ฉันจะไมมีอาหารพอ และไมมีน้ำสำหรับดื่ม
ฉันตองดื่มน้ำจากกอกในหองขังของสถานีตำรวจ”
แรงงานชางซอมรถชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง

“มีอาหาร 3 มื้อตอวัน แตมันไมเคยพอ พวกเราไดรับแคขาวราดแกงหนึ่งจาน และไมมี
น้ำดื่มให สำหรับคนที่มีเงินก็สามารถหาซื้อน้ำดื่มเองได แตคนที่ไมมีก็ตองดื่มน้ำจากกอกน้ำ
นั่นแหละ”
แรงงานผูวางงานชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง
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“อาหารไมมีคุณภาพและมีกลิ่นไมดี”
แรงงานเกี่ยวกับงานประมงชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง

“ที่สถานีตำรวจมุกดาหาร เจาหนาที่จัดหาอาหารใหกับผูตองกักที่ไมมีญาติมาเยี่ยม แตถามี
ญาติของผูต อ งกักมาเยีย่ ม เจาหนาทีจ่ ะบอกใหพวกเขาซือ้ อาหารมาใหดว ยเชนกัน เจาหนาที่
ขมขูครอบครัวของผูตองกักวาจะไมไดเขาเยี่ยม ถาไมซื้ออาหารหรือกาแฟใหเจาหนาที่”
แรงงานโรงงานชาวลาวในกรุงเทพฯ จังหวัดมุกดาหาร

มีความผิดจนกวาจะไดพิสูจนวาบริสุทธิ์
กฎหมายและมาตรฐานมีไวเพื่อใหมั่นใจวาแรงงานขามชาติสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
และมีโอกาสในการไดรับทราบเหตุผลในการถูกกักขัง และสิทธิในการเขาสูกระบวนการทางกฎหมาย
กอนที่จะมีการดำเนินคดีในชั้นศาลทั้งในสวนของกฎหมายไทย และกฎหมายสากล ขณะเดียวกันตาม
ICCPR ซึ่งประเทศไทยเปนผูลงนามที่เรียกรองใหรัฐบังคับใชการรับประกันขั้นต่ำ รวมถึงการใหการ
แกตางทางกฎหมายและบริการแปลภาษา ระบบกฎหมายไทยใหกระบวนการศาลเพื่อตรวจสอบวา
แตละคนมีความผิดอันเกี่ยวของกับการตรวจคนเขาเมืองหรือไม ในระหวางที่นายชวน หลีกภัยเปน
นายกรัฐมนตรีนั้น (พ.ศ.2535-2538 และ พ.ศ.2540-2541) “การบริการ” การสงกลับแบบเบ็ดเสร็จ
ถูกนำเสนอนั่นหมายความวาไมจำเปนที่จะตองเสียเวลาในชั้นศาล ซึ่งอันที่จริงแลวผูตองสงสัยในการ
เปนแรงงานขามชาติผิดกฎหมายอาจถูกสงกลับทันที ขณะที่นี่ถือเปนการละเมิดภาระผูกพันระหวาง
ประเทศของไทย แตยังพบวาทุกวันนี้กระบวนการทั้งคูถูกนำมาใชในการปฏิบัติตอแรงงานขามชาติ
บางสวน โดยเฉพาะผูที่อยูบริเวณชายแดนนั้นมักถูกสงกลับอยางรวดเร็ว ในขณะที่แรงงานขามชาติ
อื่นๆ อาจใชเวลานานขึ้นจากการตองเขาสูกระบวนการในชั้นศาล
ในการศึกษานี้ไดพบวาผูใหขอมูลสวนใหญ (43 ราย) ใหขอมูลวา พวกเขาถูกสงกลับทันทีที่ถูก
สงไปยังศูนยกักขัง ไมมีเวลาในการยื่นอุทธรณหรือประเมินสถานการณใดๆ และแรงงานขามชาติ
สวนใหญถูกควบคุมตัวอยูในชวงระยะเวลาสั้นๆ กอนจะถูกปลอยตัว (รอยละ 43) และถูกสงกลับ
(รอยละ 24.3) ซึ่งนำไปสูความกังวลอันเกี่ยวของกับกระบวนการเหลานี้ แมวาชวงระยะเวลาในการ
ควบคุมตัวนั้นจะอยูระหวางไมกี่ชั่วโมงไปถึงกวา 45 วัน
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เนื่องจากการขาดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม แรงงานขามชาติผูใหขอมูลสวนใหญ (รอยละ
60.8) รายงานวาพวกเขาถูกสั่งใหเซ็นตรับทราบขอกลาวหาที่ถูกเขียนขึ้นในภาษาไทย และพวกเขา
ไมเขาใจได ในแงของการเปดโอกาสใหแรงงานขามชาติมีสิทธิในการเรียกรองสิทธิของพวกเขาและ
เพื่อเรียกรองสถานภาพของตนนัน้ ประมาณ 1 ใน 3 ไดรบั การแจงเกีย่ วกับขอกลาวหา แตกย็ งั ดำเนินการ
เปนภาษาไทยซึ่งพวกเขาไมสามารถเขาใจได ประมาณรอยละ 78 ไมไดเขาผานกระบวนการในชั้นศาล
สำหรับในบรรดาผูใหขอมูลที่ผานกระบวนการในชั้นศาล มีเพียง 3 รายเทานั้นที่มีทนาย และ 4 ราย
ที่มีลามนักแปลภาษา
“ฉันถูกพาไปที่ศาล 3 ครั้ง ดวยขอกลาวหาวาเขาเมืองผิดกฎหมาย ฉันไมเคยไดพบกับ
อัยการ มีเพียงลามที่มาสอบถามขอมูลสวนตัวจากฉัน และแจงขอกลาวหาใหฉันทราบ
ฉันถูกพาตัวกลับไปที่หองขังอีกครั้งหลังจากเซ็นสารภาพผิด”
แรงงานภาคเกษตรชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

“ฉันถูกพาไปทีศ่ าลเมือ่ วันที่ 19 กันยายนโดยไมมที นาย และถูกสงกลับวันที่ 20 กันยายน 2554”
พนักงานเสิรฟชาวพมา จังหวัดเชียงใหม

“ตำรวจคนที่พาฉันไปศาลบอกใหฉันเซ็นยอมรับผิดในทุกขอกลาวหา และฉันก็เชื่อเขา”
แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดเชียงใหม

“ฉันถูกสั่งจำคุก 45 วัน โดยไมมีทนาย”
แรงงานในสวนสมชาวพมา จังหวัดเชียงใหม

แรงงานขามชาติจำนวนมากกลาววา พวกเขาถูกสั่งใหจายคาปรับหรือเงินเพื่อประกันตัว ผูที่ไม
สามารถจายไดจะถูกกักขังไวเพื่อดำเนินคดีตอไปหรือถูกสงกลับ ขณะแรงงานขามชาติอาจจะยินดีที่จะ
จายเงินใหแกเจาหนาที่เพื่อแลกกับการถูกปลอยตัวมากกวาที่จะถูกสงกลับ การปฏิบัติดังกลาวนับเปน
การกัดกรอนกฎหมาย นอกจากนี้ การทำตามอำเภอใจในการใชกฎหมายคุกคามความเชื่อมั่นของ
แรงงานระบบของกฎหมายไทย
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“ฉันถูกสัง่ ใหจา ยคาปรับเปนเงิน 2,000 บาท แตฉนั ไมมเี งินจึงถูกจับไปกักขังแทน ไมรดู ว ยซ้ำ
วาฉันมีทนายหรือไม”
แรงงานกอสรางชาวพมา จังหวัดเชียงใหม

“หลังจากที่ฉันถูกกักขัง 1 วัน ฉันจายเงิน 5,000 เพื่อแลกกับการปลอยตัว (สำหรับฉัน
และคนในครอบครัวอีก 5 คน) โดยที่ฉันไมไดรับใบเสร็จใดๆ”
แรงงานรับใชในบานชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

“ครั้งแรกที่ฉันถูกกักขัง ฉันจายเงิน 700 บาท ที่สถานีตำรวจแมสอด หลังจากที่ฉันถูกกักขัง
2 วัน ในครั้งหลังฉันไมมีเงินจายจึงถูกสงตัวกลับพมา”
แรงงานรับจางรายวันชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

“นายจางของฉันรูจักกับตำรวจดีมาก ที่จริงแลว พวกเขาจายเงินใหตำรวจทุกเดือน ดังนั้น
ฉันจึงถูกปลอยหลังจากที่นายจางมาเยี่ยม”
แรงงานกอสรางชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

“การถูกกักขังทีห่ อ งขังของสถานีตำรวจมุกดาหารนัน้ ถาผูถ กู กักขังไมสามารถจายเงิน 6,000 บาท
เปนคาประกันตัวได พวกเขาจะตองใชเวลาประมาณ 1 อาทิตย เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
ในชั้นศาล ในขณะที่ถูกกักขังนั้น ผูถูกกักขังจะไมไดรับอาหาร ญาติตองเปนคนรับผิดชอบ
จัดหาอาหารและตองซื้อใหกับเจาหนาที่ดวย”
แรงงานรับจางรายวันชาวลาว จังหวัดมุกดาหาร
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การสงกลับ
จับตามองสิ่งที่กฎหมายเนน
แรงงานขามชาติทถ่ี กู สงกลับประเทศพมา กัมพูชา และลาว ยังคงถูกมองวาเปนผูล ะเมิดกฎหมาย
จากการออกจากประเทศอยางผิดกฎหมาย พวกเขาจะถูกประทับตราในระดับที่แตกตางกัน (ขึ้นอยูกับ
ประเทศและสถานการณทางการเมืองของประเทศนั้นๆ) ในฐานะที่เปนคนทรยศ ประชาชนที่ไมนา
เชื่ อ ถื อ และผู ห ลบหนี อ อกจากประเทศของพวกเขา ดั ง นั้ น แรงงานข า มชาติ จ ากทั้ ง สามประเทศ
จะถูกใหการสั่งสอน หรือ “การใหความรูอีกครั้ง” ในบทที่วาดวยกฎหมายคนเขาเมืองของไทยเรื่อง
การสงกลับไดชี้อยางชัดเจนถึงสถานการณของแรงงานขามชาติในประเทศไทย กลาวคือ การสงกลับ
สามารถบั ง คั บ ใช เ มื่ อ มี ผู ที่ ไ ม ใช บุ ค คลสั ญ ชาติ ไ ทยที่ เ ดิ น ทางเข า เมื อ ง “โดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตหรื อ
การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลงหรือถูกเพิกถอน” (พ.ร.บ.คนเขาเมือง มาตรา 54)
สำหรับแรงงานขามชาติผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ 91 รายถูกสงกลับ และสวนใหญถูกกักขัง
ไวที่ศูนยกกั ขัง จนกระทัง่ เจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองไดจบั กุมแรงงานจากประเทศเดียวกันอยางเพียงพอ
เต็มรถกระบะหรือรถประจำทางที่ใชสงพวกเขากลับไปยังชายแดน โดยปกติเจาหนาที่จะสงกลับแรงงาน
ขามชาติบริเวณชายแดนที่ใกลเคียงกับศูนยกักขัง

การสงเสริมสิทธิในการมีชีวิต
ระหวางที่มีการสงกลับประเทศนั้น เจาหนาที่ถูกเรียกรองใหยึดมั่นในหลักการดานสิทธิมนุษยชน
เคารพในสิทธิการมีชีวิต และมีการใหเกียรติตอผูที่ถูกสงกลับ และรับรองวาผูที่ถูกสงกลับจะไมถูก
ทำรายทางรางกาย การลดทอนความเปนมนุษยหรือการปฏิบัติที่จะสงผลถึงความเสื่อมเสีย แรงงาน
ขามชาติถูกสงกลับดวยพาหนะที่แตกตางหลากหลายและกวารอยละ 40 ของแรงงานขามชาติใหขอมูล
วาปริมาณของแรงงานขามชาติบนพาหนะนัน้ แออัดเกินไป บางครัง้ พาหนะมีความแออัดอยางอันตราย
ซึ่งสงผลตอความไมสะดวกเปนที่สุด และนับไดวาเปนการนำชีวิตของพวกเขาไปเสี่ยง ในจำนวน
ผูใหขอมูลเกือบทั้งหมดกลาววาพวกเขามีที่นั่งบนพาหนะที่ใชในการสงกลับ แตก็มีถึงรอยละ 30
ที่กลาววาพวกเขาไมมีที่นั่ง ซึ่งนำไปสูคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยที่ไดรับการดูแลโดย
เจาหนาที่ แรงงานที่ถูกสัมภาษณในการศึกษานี้ยังกลาววา บอยครั้งที่พวกเขากังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของพวกเขาเอง เชน การบรรทุกเกินจำนวนที่ควรจะเปนบนพาหนะที่ใชสงกลับ อากาศในรถ
ที่รอนเกิน การขับรถเร็วหรืออันตราย มีผูใหขอมูลเพียง 4 รายจากทั้งหมด 91 รายเทานั้นที่สามารถ
บอกกลาวความกังวลถึงความปลอดภัยของพวกเขาตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดในระหวางการสงกลับ
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ตารางที่ 14
ชนิดของพาหนะในการสงกลับ

รถตำรวจ
รถสองแถว ซึ่งเปนรถที่ใชทั่วไปดัดแปลง
จากรถกระบะหรือรถจี๊ป
รถโดยสารประจำทาง
รถโดยสารขามดานชายแดนไทย-ลาว

รถถูกเตรียมมา
เพื่อโดยสารไดกี่คน
ประมาณ 10 คน

มีกี่คนบนรถ
3-7 คน

ประมาณ 30 คน

30-100 คน

ประมาณ 40 คน

20-100 คน

4-5 คน
ประมาณ 15 คน

3 คน
9-12 คน

ประมาณ 17 คน
ประมาณ 10 คน

ประมาณ 10 คน
ประมาณ 3 คน

แหลงขอมูล: MMN

ขณะเดียวกันก็ตองยอมรับเชนกันวาการสงกลับนั้นมีคาใชจาย และเพื่อใหมั่นใจวาการสงกลับ
มีความปลอดภัย ยิ่งมีคาใชจายมากขึ้น ซึ่งควรมีการจัดการกองทุนที่เหมาะสม เพราะแรงงานขามชาติ
ไดจายเงินสำหรับสวนนี้แลวตั้งแตการจดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน ที่ผานมาพบกรณีของการ
บรรทุกเกินจำนวนและการขับขี่พาหนะสำหรับสงกลับดวยความเร็วที่เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ที่รายแรง
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การสงเสริมสิทธิในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ระยะเวลาทีใ่ ชในการเดินทางไปยังจุดสงกลับนัน้ มีความแตกตางกัน ผูท ถี่ กู สงกลับไปยังประเทศพมา
จากศูนยกักขังอำเภอแมสอด จังหวัดตาก ใชเวลาเพียง 15-20 นาทีในการเดินทาง ขณะที่ผูที่ถูกสง
กลับจากจังหวัดเชียงใหมตองใชเวลาที่นานขึ้น อยูที่ราว 4 ชั่วโมง และอาจถึง 13 ชั่วโมง หากตองสง
กลับผานทางดานอำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สำหรับผูที่ถูกกักขังที่จังหวัดระนองใชระยะเวลา
เดินทางในการสงกลับตั้งแต 30 นาที-2 ชั่วโมง สวนแรงงานขามชาติชาวกัมพูชาที่ถูกกักขังในจังหวัด
ระยองใชระยะเวลาเดินทางในการสงกลับกวา 3-5 ชั่วโมง ขณะที่ผูที่ถูกกักขังอยูในศูนยกักขังของ
สำนักงานตรวจคนเขาเมืองในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใชระยะเวลาในการเดินทางในการ
สงกลับถึง 11-12 ชั่วโมง ผานดานอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ผูถูกสงกลับชาวลาวเหมือนจะ
ใชเวลาเดินทางในการสงกลับสั้นกวาคือระหวาง 30 นาที-1 ชั่วโมง แมวามีผูใหขอมูลหนึ่งรายกลาวเลา
วาตองใชเวลาเดินทางในการสงกลับกวา 6 ชั่วโมง
เกือบทัง้ หมดของแรงงานขามชาติผใู หขอ มูล (รอยละ 84) รองเรียนวาพวกเขาไมไดรบั อนุญาตให
หยุดรถเพื่อเขาหองน้ำระหวางการเดินทางในการสงกลับ ซึ่งเปนสิ่งที่ลำบากมากสำหรับการเดินทาง
ที่ยาวนาน แตสวนใหญแลวเสนทางการสงกลับมักเปนเสนทางอันตราย ลมแรง และตองผานภูเขา
ซึ่งยากที่จะจอดเพื่อเขาหองน้ำได แรงงานที่เมารถไมไดรับการชวยเหลือใดๆ การเลือกที่จะไมหยุดรถ
เนื่องจากเจาหนาที่กลัววาจะเกิดการหลบหนี ในขณะที่อาหารและน้ำมีเพียงพอสำหรับคน 6 คน
เทานั้น
“ตอนที่ฉันอยูบนรถสงกลับนั้น ฉันกลัวมากเพราะวาคนขับรถขับเร็วมาก ฉันทั้งหิวและอยาก
ดื่มน้ำ แตไมกลาที่จะเรียกเจาหนาที่ใหหยุดรถเพราะกลัววาเขาจะโกรธและตะคอกใสฉัน
ถาฉันพูดอะไรออกไป”
แรงงานชาวกัมพูชาวางงาน จังหวัดระยอง

“ตอนที่พวกเราถูกสงกลับ เจาหนาที่ไมมีอาหารใหเรา ไมมีน้ำดื่ม และไมจอดพักใหเขา
หองน้ำ”
แรงงานกอสรางชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก
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ในพืน้ ทีช่ ายแดนทีเ่ ขาถึงยาก แรงงานขามชาติมคี วามเปราะบางในการทีจ่ ะถูกละเมิดโดยเจาหนาที่
ไดงาย แรงงานบางคนใหขอมูลการละเมิดทางวาจา รางกาย และละเมิดทางเพศในระหวางการสงกลับ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการสงกลับตะคอกดวยเสียงแข็งกราวใสแรงงานขามชาติ เพื่อใหพวกเขา
ขึ้นและลงรถอยางรวดเร็ว แรงงานขามชาติชายที่ใหขอมูลการสงกลับคนหนึ่งเลาวา ทุกคนถูกตะคอก
ใหขึ้นลงรถอยางรวดเร็ว แรงงานขามชาติชายอีกคนเลาวาเขาเห็นแรงงานหญิงถูกสัมผัสตัวอยาง
ไมเหมาะสมโดยเจาหนาที่ชาย

การขามพรมแดน
เมื่อไปถึงชายแดน แรงงานขามชาติจะถูกสงกลับไมวาจะเปนผานชองทางที่ถูกตองคือ สงมอบ
ใหกับเจาหนาที่ หรือไมก็จะถูกปลอยอยางไมเปนทางการ ในงานศึกษานี้ ใหขอมูล 50 รายจาก
91 ราย ให ข อ มู ล ว า พวกเขาถู ก ส ง มอบให กั บ เจ า หน า ที่ ข องประเทศบ า นเกิ ด ของพวกเขา ขณะที่
29 รายไมไดผานกระบวนการนั้น (คนอื่นๆ ไมไดตอบคำถาม) สวนใหญแลวแรงงานขามชาติจะถูก
สงมอบใหกับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ดานตรวจคนเขาเมือง เจาหนาที่รักษาความมั่นคงประจำ
ชายแดนหรือเจาหนาทีศ่ นู ยแรกรับ แรงงานขามชาติชาวลาวคนหนึง่ กลาววาเขาถูกสงตัวใหกบั เจาหนาที่
กระทรวงแรงงาน สำหรับในพมา แรงงานขามชาติเลาวาพวกเขาถูกสงกลับใหกับทหารกะเหรี่ยงพุทธ
หรือทหารพมา ตอนนี้สวนใหญแรงงานจะไดรับการปลอยตัวทันทีที่มีการตรวจสอบเอกสารรายบุคคล
แมวาในประเทศพมาและกัมพูชาจะมีการใหขอมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาเขาเมืองและเพื่อการ
ปลอยตัว นอกจากนี้ ในประเทศพมา แรงงานขามชาติ 4 รายใหขอ มูลวาพวกเขาถูกบังคับตรวจสุขภาพ
เมื่อกลับถึงประเทศ ซึ่งไมพบการรายงานกระบวนการนี้ในสวนของประเทศลาวหรือกัมพูชา
จากผูใหขอมูลทั้งหมด มีแรงงานขามชาติ 8 ราย ระบุวาพวกเขาถูกสงไปใหกับเจาหนาที่
หนวยงานอื่นเมื่อกลับถึงประเทศ สำหรับในประเทศลาว พวกเขาถูกนำไปที่สำนักงานแรงงานหรือ
สำนักงานตรวจคนเขาเมือง ในประเทศพมาแรงงานจะถูกนำไปยังเจาหนาที่หนวยงานอื่น แตไมทราบ
วาเปนเจาหนาที่อะไร และจากทั้งหมด 27 ราย (แรงงานพมา 4 ราย ลาว 1 ราย และกัมพูชา 22 ราย)
ถู ก ทำโทษเมื่ อ กลั บ ถึ ง ประเทศ หลายกรณี (ร อ ยละ 39) แรงงานถู ก เรี ย กเก็ บ ค า ปรั บ ขณะที่
(รอยละ 58.3) ถูกใหเขารับการสั่งสอน คาปรับนั้นมีตั้งแต 200 บาทในกัมพูชา 500 บาทในลาว และ
ระหวาง 300-2,500 บาท ในพมาในประเทศพมาและกัมพูชา แรงงานที่ไมสามารถจายคาปรับได
จะถูกบังคับใหทำงานโดยไมมีคาจาง เชน ตัดหญา ซอมถนน
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ในบางกรณีแรงงานจะไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่เมื่อกลับถึงประเทศ แรงงานผูใหขอมูล
3 รายไดรับคำแนะนำจากนักพัฒนาสังคม 7 ราย (ชาวพมา 1 และลาว 6 ราย) ไดรับการชวยเหลือ
ทางการเงินในการเดินทางกลับบาน และแรงงานลาว 5 ราย ไดรับความชวยเหลือในการคืนสูชุมชน
บานเกิดของตน ตัวอยางเชน แรงงานพมาคนหนึง่ เลาวาไดรบั ความชวยเหลือใหสามารถกลับถึงบานได
แรงงานลาวคนหนึ่งเลาวาเขาถูกชวยใหกลับถึงบานโดยรถประจำทาง

คาจางที่คางชำระ
แรงงานขามชาติจำนวนมากถูกสงกลับกอนจะไดรับเงินคาจางงวดสุดทาย ถาแรงงานถูกจับและ
สงกลับโดยไมไดติดตอกับนายจาง พวกเขามักจะไมไดรับคาแรงที่ติดคาง มีเพียงสองรายเทานั้นที่ให
ขอมูลวาพวกเขาไดรับสิทธิในการเรียกรองคาแรง คนหนึ่งไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของ
องคกรพัฒนาเอกชน และอีกคนนั้นไดรับจากนายจางเอง แรงงานขามชาติ 5 รายใหขอมูลวามีระบบ
การชวยเหลือใหไดรบั คาแรงทีค่ า งจาย แรงงานพมาคนหนึง่ ไดรบั คาจางจากนายจางและแรงงานชาวลาว
อีกสองคนไดรับการชวยเหลือเรื่องคาแรงจากสำนักงานแรงงาน ในขณะที่อีก 3 ราย (แรงงานชาวเขมร
และพมา) ไมไดพูดถึงในรายละเอียดสวนนี้

การกลับคืนสูประเทศไทย
แรงงานทั้งหมดที่ปรากฏในการศึกษาครั้งนี้ไดถูกสัมภาษณในประเทศไทย นั่นหมายความวา
แรงงานทั้งหมดยังคงอยูในประเทศไทยหลังการจับกุมและกักขัง หรือกลับเขามาหลังจากการถูกสงกลับ
ประเทศ ผลที่ตามมาคือการไมสามารถสรุปไดถึงอัตราของผูที่กลับมาอีกหลังถูกสงกลับประเทศหรือ
ผลกระทบของการจับและการกักขังตอการเคลือ่ นยายของแรงงาน อยางไรก็ตาม ขอมูลในสวนนีเ้ นนถึง
ประเด็นที่กวางขึ้นในการยายถิ่นเขาสูประเทศไทย
ในกลุมของแรงงานที่กลับคืนมายังไทยหลังการถูกสงกลับนั้น พบวาระยะเวลาหลังจากการไปถึง
ชายแดนและกลับมายังไทยคอนขางมีความหลากหลาย บางสวนกลับมาในทันที ขณะที่บางสวน
ใชเวลาเปนวันหรือเปนเดือนกอนที่จะกลับมา จากทั้งหมดของผูใหขอมูล รอยละ 19 กลับมาไทยทันที
หรือกลับมาภายใน 1 อาทิตย แรงงานพมา 13 รายจาก 41 ราย กลับมาไทยทันที ในขณะที่แรงงาน
ชาวลาว 9 จาก 28 ราย กลับมาหลังจากนัน้ 1 เดือน สาเหตุหลักทีพ่ วกเขาเลือกทีจ่ ะกลับมายังประเทศไทย
คือ การขาดแคลนอาชีพในประเทศบานเกิด ประเทศไทยนับไดวามีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกวา

67

ประเทศรอบๆ ในเขตภูมิภาคนี้ แรงงานสวนใหญเลาวาเขากลับมาอยูกับเพื่อนหรือครอบครัวที่อยูใน
ฝงไทย กวาสองในสามกลับมาทำงานตำแหนงเดิม แตกระนั้นมีเพียงสวนนอยที่มองวาประเทศไทย
เปนบานหลังที่สองของพวกเขา แตการขาดแคลนงานในประเทศบานเกิดและอนาคตที่ดีในไทยทำให
พวกเขาเปลี่ยนใจ
“ฉันไมสามารถหางานในกัมพูชาได ชีวิตที่นั่นลำบากมาก”
แรงงานชางซอมรถชาวกัมพูชา จังหวัดระยอง

“เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไปสงฉันที่ทาเรือชายแดนไทย-พมา จากนั้นเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองของไทยใหฉันนั่งเรือกลับประเทศดวยตัวเอง มีเจาหนาที่พมา (ฉันไมทราบวา
มาจากหน ว ยงานไหน) รอพวกเราอยู ที่ อี ก ฝ ง หนึ่ ง เพื่ อ รอเรี ย กเก็ บ เงิ น จากผู ถู ก ส ง กลั บ
คาปรับอยูที่ 500 บาท ฉันไมมีเงิน พวกเขาจึงบอกใหฉันบริจาคเงิน 20 บาทใหกับวัด
เพื่อการปลอยตัว หลังจากนั้นฉันตองยืมเงินจากเพื่อน 500 บาทเพื่อกลับมาไทย”
แรงงานรับจางทั่วไปชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

“ฉันถูกสงกลับโดยเจาหนาที่ไทยที่ตรงกลางสะพานมิตรภาพไทย-พมา (จุดสิ้นสุดพรมแดน)
พวกเขาปลอยใหเรากลับพมาดวยตัวเอง แทนที่จะกลับพมา ฉันเลือกที่จะเดินกลับมาฝง
ประเทศไทยทันที”
แรงงานรับจางรายวันชาวพมา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

“ฉันตัดสินใจที่จะถูกสงกลับในชองทางที่ไมเปนทางการ เพราะกลัวจะถูกเจาหนาที่จาก
ประเทศของฉันลงโทษ ฉันจาย 3,000 บาท ใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของไทยสำหรับ
เปนคาสงกลับ”
แรงงานที่ไมมีเอกสารใดๆ ชาวลาว จังหวัดมุกดาหาร
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“ตอนที่ฉันเดินทางไปถึงชายแดน ฉันถูกบอกวามีสองทางเลือกในการสงกลับ 1) ชองทางแบบเปน
ทางการซึง่ เจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองของไทยจะติดตอกับเจาหนาทีล่ าว และผูถ กู สงกลับจะไดเดินทางกลับ
โดยรถโดยสาร และตองทำตามขั้นตอนอื่นๆ ในฝงลาว 2) ชองทางที่ไมเปนทางการ คือ ผูถูกสงกลับ
จะไมตองถูกประทับตราในหนังสือเดินทางวาพวกเขาเปนบุคคลตองหามเขาเมืองของไทย สำหรับ
ชองทางไมเปนทางการนี้ จะตองจายเงิน 3,000 บาท สำหรับเปนคาสงกลับและเจาหนาที่ไมรับรอง
ความปลอดภัยในการสงกลับ”
แรงงานพนักงานบริการชาวลาว จังหวัดมุกดาหาร
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
บทสรุป
ความพยายามที่ผานมาของทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานในการดำเนินการจางงาน
ผาน MOU เกิดขึ้นในระดับหนึ่ง นำไปสูการอนุญาตจดทะเบียนแรงงานขามชาติผานการพิสูจนสัญชาติ
และการสรางชองทางการยายถิ่นที่ถูกกฎหมาย อยางไรก็ตาม มาตรการเหลานี้ยังคงมีจำกัดหรือ
แพงเกินกวาที่คนธรรมดาสวนใหญจะสามารถเขาถึงได ผลที่ตามมาคือ คนจำนวนมากไมมีทางเลือก
แตยังเดินทางยายถิ่นดวยชองทางผิดกฎหมาย และผูที่อยูในประเทศไทยที่ไมสามารถเขารวมในการ
ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยได
นอกจากนี้ การเรียกรองใหแรงงานที่มีสถานะถูกตองตามกฎหมายตองกลับไปยังประเทศ
ตนทางหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 4 ป เปนทั้งความกาวหนาและลาหลัง เปนความลมเหลวที่สะทอน
ประสบการณในชีวิตจริงของแรงงานขามชาติและความตองการแรงงานในประเทศไทย นั่นเทากับวา
คนจำนวนมากจะกลับไปสูสถานภาพการเขาเมืองอยางผิดกฎหมายเพื่อที่จะไดอยูในประเทศไทย
อุ ป สรรคในการเคลื่ อ นย า ยงาน และความอ อ นแอของการบั ง คั บ ใช ม าตรฐานด า นแรงงานทำให
จำนวนมากยังทำงานในสภาพการจางงานที่ถูกเอาเปรียบ บอยครั้งที่เกือบจะเปนการบังคับใชแรงงาน
แรงงานขามชาติรวมทั้งผูท่ีมีสถานภาพถูกกฎหมาย สงที่ตามมาคือตองเผชิญกับทางเลือกระหวาง
การออกจากงานหรือการสูญเสียสถานภาพตามกฎหมาย หรืออาศัยอยูและทนทุกขจากการถูกละเมิด
ในอีกดานหนึ่ง ทุกๆ กรณีที่วามานี้ แรงงานขามชาติยังมีความเปราะบางในความเสี่ยงที่จะถูกจับกุม
ถูกกักขัง และถูกสงกลับ
ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีสนธิสัญญาระหวางประเทศจำนวนมากที่เกี่ยวของกับนโยบาย
การจับ การกักขัง และการสงกลับ รวมทัง้ ICCPR, CAT, CRC, และ CPRD ดังนัน้ จึงเปนพันธะผูกพัน
ทางกฎหมายในการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ไมใชประชาชนของตนในการจับกุม กักขังและ
สงกลับ แมวาจะมีทั้งกฎหมายและนโยบายที่ใชสำหรับการดำเนินการจับ การกักขัง และการสงกลับ
แตจากประสบการณของแรงงานขามชาติยังเนนย้ำใหเห็นถึงความไมสอดคลองกันในทางปฏิบัติ
ซึ่ ง ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง การขาดการดู แ ลทางกฎหมายและก อ ให เ กิ ด ความไม แ น ใจสำหรั บ แรงงานข า มชาติ
ผูซึ่งตองถูกบังคับใชกฎหมายดังกลาว นอกจากนี้ การเขาถึงขอมูลยาก ผลที่ตามมาคือกระบวนการ
ขาดความโปรงใส
แรงงานขามชาติไมสามารถเขาถึงความชวยเหลือที่จำเปนจากทางสถานทูตของพวกเขาเมื่อ
พวกเขาตองการได ขอมูลจากผูใ หขอ มูลหลักพบวา การบริการทีจ่ ดั ขึน้ โดยเจาหนาทีข่ องประเทศตนทาง
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มุงเนนไปที่การใหความชวยเหลือผูที่ถูกคามนุษย และ/หรือการใหความชวยเหลือแรงงานขามชาติ
ที่อยูภายใตการจางงานผานกระบวนการ MOU โดยคาดหวังวาประเทศตนทางสามารถเพิ่มบทบาท
ในการคุมครองสิทธิของประชากรของตน รวมถึงผูที่ถูกจับ ถูกกักขัง และถูกสงกลับ

ขอเสนอแนะ
แรงงานขามชาติทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพ ศักดิ์ศรี และการเคารพตอสิทธิมนุษยชนของพวกเขา
เพื่ อ ระบุ ป ระเด็ น ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ น ำเสนอในรายงานฉบั บ นี้ เราขอเรี ย กร อ งให รั ฐ บาลไทย
1) ปรับปรุงและเสริมสรางความพยายามในการอำนวยความสะดวกตอการยายถิน่ ทีถ่ กู กฎหมายภายใต
ขอตกลงที่มีอยู รวมทั้งการอนุญาตใหจดทะเบียนแรงงานที่ดำเนินการอยูในประเทศไทย และแกไข
เพิ่ ม เติ ม นโยบายที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น เพื่ อ ให มั่ นใจได ว า มี ก ารคำนึ งถึ งสิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพของแรงงาน
ขามชาติ 2) สงเสริมงานที่มีคุณคาและสภาพการดำรงชีวิต เพื่อที่จะผนวกกับสถานการณที่แรงงาน
ขามชาติไมมีทางเลือก แตตองลาออกจากนายจางของพวกเขา ซึ่งสงผลใหตองสูญเสียสถานภาพ
การเขาเมืองที่ถูกกฎหมาย และ 3) พัฒนาการจับ การกักขัง และการสงกลับแบบทางเลือกในการ
จัดการกับประชากรแรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมายและควรจำกัดกรณีที่หลีกเลี่ยงการบังคับใชกฎหมาย
ไมได การปฏิรูปขั้นตอนการจับ การกักขัง และการสงกลับเพื่อทำใหพวกเขาไดรับการปฏิบัติอยางมี
มนุษยธรรม มีความโปรงใส และเปดใหมีการกำกับดูแลทางกฎหมายมากขึ้นตอประเด็นขางตนเหลานี้
เครือขายฯ MMN มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

การปรับปรุงและเสริมสรางชองทางที่มีอยูในการอนุญาตใหแรงงานขามชาติจดทะเบียน
อยางถูกกฎหมาย
เพื่อสงเสริมและขยายชองทางการเขาถึงการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายและไดรับ
อนุ ญ าตจดทะเบี ย นสถานะแรงงานข า มชาติ ตลอดจนการเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย แ ละ
สิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติทุกคน เครือขายฯ MMN เสนอวา:
1. ใหแรงงานขามชาติทุกคนที่อยูในไทยแลวสามารถจดทะเบียนภายใตกระบวนการ MOU ได
สำหรับรัฐบาลกัมพูชา ลาว และพมา เราเสนอให
a. ยกเลิกกำหนดเสนตายในการพิสูจนสัญชาติ
b. การเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนและเพิ่มสำนักงานที่ทำการ
ขึ้นทะเบียนในหลายๆ พื้นที่ เพื่อใหสามารถเขาถึงไดงาย
c. ลดคาใชจายในการขึ้นทะเบียนใหสอดคลองกับรายไดของแรงงาน
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2. อำนวยความสะดวกในการเดิ น ทางเข า สู ป ระเทศไทย กระบวนการจ า งงานของ MOU
เราขอเสนอใหมีการลดขั้นตอนเพื่อใหมีคาใชจายลดลง และสิทธิในการเปลี่ยนนายจางในกรณีที่
ถูกเอาเปรียบดานแรงงานจะตองไดรับการคุมครอง เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณที่พวกเขาไมมีทางเลือก
และตองสูญเสียสถานภาพที่ถูกกฎหมาย
3. รัฐบาลไทยเขมงวดกับการบังคับใชกฎหมายในการหามไมใหยึดเอกสารสวนบุคคลของ
แรงงานขามชาติ และบุคคลใดที่ถือเอกสารสวนบุคคลของแรงงานขามชาตินั้นจะตองรับผิดชอบ
แรงงานขามชาติไมควรถูกดำเนินการในฐานะเปนอาชญากรเมื่อเอกสารของพวกเขาถูกยึด
4. ถาแรงงานขามชาติถูกจับโดยเจาหนาที่ ทั้งที่พวกเขาเหลานั้นมีสถานภาพขึ้นทะเบียนแลว
ตองมีการปลอยตัวทันทีและตองไมมีการลงโทษใดๆ
5. รัฐบาลไทยควรยกเลิกการจำกัดการเคลื่อนยายของแรงงานขามชาติในประเทศไทย

งานที่มีคุณคาและสภาพความเปนอยู
เพื่อปองกันสถานการณที่แรงงานขามชาติจะถูกจับ กักขัง และสงกลับเกิดขึ้น เครือขายฯ MMN
ขอเสนอใหมีความพยายามแกไขเกี่ยวกับการขาดงานที่มีคุณคาอันเหมาะสมกับแรงงานขามชาติ
การไมสามารถเขาถึงและเลือกงานโดยอิสระ ประกันสังคม ความคุมครอง และเสรีภาพในการรวมกลุม
และการเจรจาตอรองรวม เครือขายฯ MMN มีขอเสนอเฉพาะวา:
6. แรงงานขามชาติตองมีเสรีภาพในการจางงานอยางเต็มที่และสามารถที่จะเปลี่ยนนายจาง
ใหมได โดยแรงงานขามชาติที่ประสงคจะเปลี่ยนนายจางตองไดรับอนุญาตใหมีระยะเวลาที่เพียงพอใน
การหานายจางและงานใหมได
7. แรงงานขามชาติมเี สรีภาพในการรวมกลุม และการเจรจาตอรองรวม ซึง่ ควรระบุในกฎหมายและ
ในทางปฏิบัติ และเจาหนาที่ตองมีความเครงครัดในการดำเนินการ หามมิใหนายจางยกเลิกสัญญาจาง
หากแรงงานใชสิทธิเหลานี้
8. แรงงานขามชาติที่ไดถูกละเมิดสิทธิในการทำงาน ควรมีโอกาสในการเขาถึงกระบวนการทาง
กฎหมาย โดยแรงงานไมควรถูกสงกลับในทันที ควรมีโอกาสในการหางานใหมและหรือควรอยูใน
ประเทศไทยระหวางที่มีการพิจารณาคดี
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นำแนวทางการจับ การกักขัง และการสงกลับแบบทางเลือกมาใช และปฏิรูปกระบวนการจับ
การกักขัง และการสงกลับ เพื่อใหสะทอนถึงหลักการสิทธิมนุษยชน
การจับ การกักขัง และการสงกลับควรนำมาใชเปนแนวทางสุดทาย โดยเครือขาย MMN เสนอวา:
9. เพื่ อ ให เ ป น ไปตามมาตรฐานสากล รั ฐ บาลไทยควรนำแนวทางการจั บ การกั ก ขั ง และ
การสงกลับแบบทางเลือกที่เปนไปไดจริง มาใชในการจัดการผูยายถิ่นที่เขาเมืองอยางผิดกฎหมาย
การจำกัดจำนวนกรณีเมื่อมีการจับ กักขัง และสงกลับเปนสิ่งสำคัญ และจำเปนตองมีการปฏิรูป
เพื่อใหแนใจวากระบวนการดังกลาวมีความโปรงใส คำนึงถึงมนุษยธรรม สอดคลองกับมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนสากลที่อยูภายใตการกำกับดูแลทางกฎหมายขององคกรอิสระ ทั้งนี้เครือขายฯ เสนอวา:
10. มีนโยบายที่ชัดเจนและเผยแพรตอสาธารณะ เพื่อชวยคุมครองแรงงานขามชาติจากการ
ถูกจับ กักขัง และสงกลับตามอำเภอใจ หรือไมมีเหตุผล
11. รัฐบาลควรยุติการจับและสงกลับแรงงานขามชาติจำนวนมากในแตละครั้ง
12. ในกรณีการกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย แรงงานขามชาติตองไดรับการปลอยตัวในทันที
และตองไดรับคาชดเชย
13. ทุกรัฐบาลในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงตองดำเนินคดีขั้นสูงสุดของกฎหมายแกผูที่ละเมิดทาง
รางกายหรือทางเพศกับผูอพยพในระหวางขั้นตอนการจับกุมคุมขังและถูกสงกลับประเทศ รัฐบาล
ทุกประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม น้ำโขงตองดำเนินคดีทางกฎหมายขัน้ สูงสุดกับเจาหนาทีร่ ฐั ทีท่ ำรายรางกายหรือ
ละเมิดทางเพศแรงงานขามชาติในขณะถูกจับกุม กักขัง หรือระหวางการสงกลับประเทศตนทาง
14. ทุกฝายที่เกี่ยวของควรยุติการขมขูหรือกรรโชกแรงงานขามชาติในระหวางกระบวนการ
จับกุม กักขัง และสงกลับ เครือขายฯ ขอเสนอวาใหเจาหนาทีเ่ ผยแพรแนวระเบียบปฏิบตั ติ อ สาธารณชน
และสรางการตรวจสอบการปฏิบัติงานกันเองระหวางหนวยงานของรัฐ

ขอเสนอแนะตอประเทศตนทาง
15. สถานทูตของประเทศตนทางของแรงงานขามชาติควรจัดเตรียมเจาหนาที่ดานแรงงาน
ประจำสถานทูตพรอมกับเงินทุนที่เพียงพอ โดยเจาหนาที่มีอำนาจหนาที่ที่ชัดเจนในการคุมครอง
แรงงานขามชาติจากประเทศของตน รวมถึงในกรณีการถูกจับ ถูกกักขัง และถูกสงกลับ
16. เจาหนาที่จากประเทศตนทางของแรงงานขามชาติจัดหาการใหความชวยเหลือดานกงสุล
และการสนับสนุนดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและเหมาะสม เมื่อมีการรองขอจากประชาชนของตนหรือ
แมแตจากแรงงานขามชาติในสถานกักขัง
17. เจาหนาที่ดานแรงงานประจำสถานทูตตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับการยายถิ่น สิทธิดาน
แรงงาน และการใหคำปรึกษา เพื่อที่จะสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติที่เปนประชาชนของตน
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18. ศู น ย พิ สู จ น สั ญ ชาติ แรงงานควรถู ก ปรั บ เปลี่ ย นไปสู ก ารเป น ศู น ย บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ
ที่มีเจาหนาที่ที่ไดรับผานการอบรมความรูที่สามารถใหขอมูลที่จำเปนแกแรงงานขามชาติ ตลอดจน
การใหคำปรึกษาได
19. รัฐบาลประเทศตนทางของแรงงานขามชาติควรเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อยุติการสงกลับ
แรงงานขามชาติจำนวนมากในแตละครั้ง
20. รัฐบาลประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ สรางความรวมมือกับรัฐบาลไทยในนามของ
แรงงานขามชาติ เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจับกุม กักขัง และสงกลับอยูบนพื้นฐานของมนุษยธรรม
และแนวปฏิบัติที่มีความปลอดภัย
21. เมื่อแรงงานขามชาติถูกสงกลับประเทศหรือสมัครใจที่จะกลับประเทศตนทางเองนั้น เราขอ
เรียกรองใหรัฐบาลของพวกเขาไมใหปฏิบัติตอพวกเขาเสมือนเปนอาชญากร และไมมีการดำเนินการ
ลงโทษใดๆ ไมวาจะเปนคาปรับหรือการจำคุก

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลไทย
การจับ
22. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายตองไดรับการฝกอบรมและฝกใชกฎหมายที่สอดคลองกับ
หลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อสามารถนำไปปรับใชได
23. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายมีการเผยแพรกฎหมาย, นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เปน
ปจจุบันเกี่ยวกับกระบวนการจับ การกักขัง และการสงกลับตอสาธารณะ และมีความโปรงใส
24. ควรมี ก ารทบทวนการปฏิ บั ติ ใ นการจั บ การกั ก ขั ง และการส ง กลั บ แรงงานข า มชาติ
โดยตำรวจตรวจคนเขาเมือง เจาหนาทีท่ ปี่ ฏิบตั กิ ารควบคุมตามแนวชายแดนรวมกับกลุม แรงงานขามชาติ
ภาคประชาสังคม และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม
25. แรงงานขามชาติที่ถูกจับกุมตองไดรับการแจงสิทธิ และเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมาย
ที่เหมาะสม รวมถึงการไดรับความชวยเหลืออื่นๆ เชน จากเจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน และ
เจาหนาที่จากสถานกงสุล
26. มีการจัดจางลามแปลภาษาทีม่ คี วามชำนาญประจำสถานีตำรวจในพืน้ ทีท่ มี่ แี รงงานขามชาติ
จำนวนมาก สำหรับพื้นที่อื่นๆ นั้น เจาหนาที่ประจำสถานีตำรวจจะตองทำหนาที่เพื่อมั่นใจวาแรงงาน
ขามชาติสามารถเขาถึงการแปลภาษาได ตลอดจนสรางเครือขายกับองคกรพัฒนาเอกชนหรือสถานทูต
เพื่อประสานงานในกรณีดังกลาว
27. ยุติการเขาบุกจับชวงเวลากลางคืนและเชามืดทันที ในกรณีที่การดำเนินการดังกลาวมีความ
จำเปนและเหมาะสม การปฏิบัติการนั้นๆ ตองอยูภายใตการกำกับดูแลทางกฎหมายอยางเขมงวด
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28. เจาหนาที่ที่ดำเนินการจับกุมตองใหมั่นใจวามีการสัมภาษณที่เหมาะสม เพื่อระบุกลุมคน
ที่มีความเปราะบางที่จำเปนตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษ หรือควรถูกสงตอไปยังหนวยงาน
ที่เชี่ยวชาญในการคัดกรองและใหความชวยเหลือที่เหมาะสม
29. เจาหนาที่ที่ดำเนินการจับกุมตองใหมั่นใจวามีการจัดหาการดูแลทางการแพทยที่เหมาะสม
ใหกับผูที่ตองการ
30. เจ า หน า ที่ ที่ ด ำเนิ น การจั บ กุ ม ต อ งให มั่ น ใจว า สิ่ ง ของของแรงงานข า มชาติ จ ะถู ก ส ง คื น
หากถูกยึดไว
31. ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งให ก ารรั บ รองว า แรงงานข า มชาติ ที่ ถู ก จั บ กุ ม จะได รั บ เงิ น ค า จ า งเต็ ม
จำนวนและผลประโยชนที่คางชำระใหกับพวกเขา
การกักขัง
32. ประเทศไทยควรนำการกักขังแบบทางเลือกอื่นมาใชจัดการกับแรงงานขามชาติที่ไมได
ขึ้นทะเบียน
33. เจาหนาที่ตองใหมั่นใจวาจะใชการกักขังบุคคลหลบหนีเขาเมืองสำหรับเปนวิธีปฏิบัติที่เปน
ทางเลือกสุดทายเทานั้น
34. เจาหนาที่ไมกักขังแรงงานขามชาติที่เปนกลุมคนที่มีความเปราะบาง ไดแก เด็ก ผูแสวงหา
การลี้ภัย หญิงตั้งครรภ คนชรา ผูพิการ บุคคลที่ตองไดรับการดูแลรักษาทางการแพทยเปนพิเศษ หรือ
ผูที่เปนเหยื่อจากการคามนุษย
35. เมื่อการกักขังนั้นหลีกเลี่ยงไมได เจาหนาที่ตองดำเนินการกักขังดวยระยะเวลาที่สั้นที่สุด
36. เจาหนาที่ตองใหมั่นใจวาผูถูกกักขังไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม เปนไปตามหลัก
สากลและมาตรฐานที่ใชสำหรับการกักบริเวณ ประกอบดวย
a. การบริการดานสุขภาพ ขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลของการถูกกักขังในภาษาที่บุคคลนั้น
เขาใจ ความชวยเหลือดานกฎหมาย การพักผอนหยอนใจ ตลอดจนการไดรับน้ำและ
อาหารที่เพียงพอ
b. ปราศจากการปฏิบัติที่เลวราย ไดแก การลวงละเมิดทั้งทางรางกายและจิตใจ
c. ไมถูกกักขังรวมกับนักโทษคดีอาญา
d. สามารถคัดคานการถูกกักขังภายใตกฎหมายไดอยางเหมาะสม
e. สามารถติ ด ต อ กั บ โลกภายนอกได ไม ว า จะเป น สมาชิ ก ในครอบครั ว และตั ว แทน
จากสถานกงสุล
37. เจาหนาที่ตองจัดหานักสังคมสงเคราะหที่สามารถพูดภาษาของแรงงานขามชาติได เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของผูที่ถูกกักขัง
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38. สุขลักษณะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นในศูนยกักขังจำเปนตองมีการปรับปรุงเพื่อให
สะทอนตามพันธสัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายสากล กลาวคือ เพื่อใหมั่นใจวาผูที่ถูกกักขัง
ไดรับการจัดหาหองสวมและหองอาบน้ำที่สะอาด มีน้ำดื่ม อาหาร พื้นที่สำหรับนอนที่เพียงพอ พื้นที่
ที่เหมาะสม ตลอดจนเขาถึงการดูแลทางการแพทย
39. เจาหนาที่ทำการกักขังโดยแบงแยกหญิงชาย และมีการเตรียมการที่เหมาะสมสำหรับกรณี
ครอบครัว
40. มอบหมายให มี เจ า หน า ที่ ต ำรวจตรวจคนเข า เมื อ งหญิ ง และตำรวจหญิ ง ในจำนวนที่
เหมาะสมประจำสถานกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและสถานีตำรวจ
41. เจาหนาที่ดำเนินการคัดกรองแรงงานขามชาติเพื่อปองกันการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการถูกบังคับใชแรงงาน หรือผูที่มีคุณสมบัติในการรองขอสถานะผูลี้ภัย และตองสงตอแรงงาน
ขามชาติเหลานั้นไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทันที เชน UNHCR
การสงกลับประเทศ
42. เจาหนาที่ของรัฐบาลไทยจะตองไมดำเนินการสงกลับแรงงานขามชาติ หากไมสามารถ
รับประกันไดถึงความปลอดภัยของผูถูกสงกลับ และความปลอดภัยในประเทศตนทาง
43. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายตองปฏิบัติตอแรงงานขามชาติเหลานั้นดวยมนุษยธรรมและ
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
44. มาตรฐานความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะของพาหนะสำหรับการสงกลับ ผูขับขี่และ
ความปลอดภัยของผูโดยสาร เปนสิ่งที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัดในการสงกลับแรงงานขามชาติ
45. ตองมีการจัดหาอาหารและน้ำดื่มที่เหมาะสม ตลอดจนมีการหยุดพักเพื่อใหเขาหองน้ำ
ในระหวางการเดินทางสำหรับการสงกลับแรงงานขามชาติที่มีระยะเวลาการเดินทางยาวนาน
46. ยุ ติ ก ารเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มจากแรงงานข า มชาติ เ พื่ อ ที่ จ ะใช เ ป น ค า ใช จ า ยในการส ง กลั บ
พวกเขา
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1: ประเภทงาน
ประเภทงาน
1.
2.
3.
4.

เกษตรกรรม
กอสราง
โรงงาน
ประมงและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการประมง
• ลูกเรือ
• อุตสาหกรรมตอเนื่องกับการประมง
• แรงงานหาปลา
5. แรงงานในภาคบริการ
• รานเสริมสวย
• รานลางรถ
• ภาคบริการอื่นๆ
• รีสอรท
• รานอาหาร
• แรงงานบริการทางเพศ
• นวดแผนไทย
• รานนวด
• รานคาราโอเกะ
6. คาขาย
• รานขายผลไม
• รานคา (จำหนายอุปกรณกอสราง)
• คาขายทั่วไป
7. แรงงานรับจาง
• แรงงานรับจางรายวัน
• แรงงานทั่วไป

จำนวน

รอยละ

17
38
13
22
2
19
1
56
1
1
12
1
4
5
8
15
9
9
1
2
6
18
15
3

8.02
17.92
6.13
0.94
8.96
0.47
0.47
0.47
5.66
0.47
1.89
2.36
3.77
7.08
4.25
0.47
0.94
2.83
7.08
1.42
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ประเภทงาน
8. แรงงานรับใชในบาน
9. วางงาน
10. อื่นๆ
• โรงฆาสัตว
• ชางซอมรถ
• งานบริษัท
• ผูติดตาม
• ชางอิเล็กทรอนิกส
• ชางเฟอรนิเจอร
• แมบาน
• เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน
• โรงพิมพ
• โรงเลื่อย
• แรงงานรับจางตามฤดูกาล
• ยาม/รปภ.
• ตัดไม
• ไมตอบ
ทั้งหมด

จำนวน

รอยละ

4
5
30
1
5
1
2
1
1
4
1
1
2
1
1
1
8
212

1.89
2.36
0.47
2.36
0.47
0.94
0.47
0.47
1.89
0.47
0.47
0.94
0.47
0.47
0.47
3.77
100.00
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ภาคผนวก 2: สภาพการกักขัง
พื้นที่
1) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม
อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ตำบลนาหวาย อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ตำบลชางเผือก
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

ประเภทของ
สถานที่

ขนาดโดยประมาณ จำนวน
ของหองกักขัง ผูถูกกักขัง

หองขังของสถานีตำรวจ

ไมทราบ

15

หองขังของสถานีตำรวจ

3x3 เมตร

8

หองขังของสถานีตำรวจ
หองขังของสถานีตำรวจ

ไมทราบ
5x4 เมตร

10-15
15

หองขังของสถานีตำรวจ
หองขังของสถานีตำรวจ

5x4 เมตร
ไมตอบ

ศูนยกักขังผูหลบหนี
5x4 เมตร
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม หองขังของสถานีตำรวจ
3x3 เมตร
2) พื้นที่จังหวัดตาก
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก หองขังของสถานีตำรวจ 10x10 เมตร และ
50x50 เมตร

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก

ศูนยกักขังผูหลบหนี ตั้งแต 15x10 เมตร
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ถึง 50x50 เมตร
เรือนจำ
ตั้งแต 20x20 เมตร
ถึง 30x30 เมตร

ขอมูลเพิ่มเติม

สามารถติดตอนายจางได

15
หนาแนน สามารถเขาถึงยา และไดรบั
การรักษาจากแพทย
15
15
50-100 ผูหญิงและผูชายรวมอยู
ในหองเดียวกัน โดยมีการ
แบงพื้นที่ชายหญิงชัดเจน
สามารถติดตอเพื่อน
ครอบครัว และนายจางได
50-200 ไดรับยารักษาโรค
20-100 มีหองปฐมพยาบาล และ
นางพยาบาล/เจาหนาที่
สาธารณสุข ใหการรักษา
ทั่วไป ในกรณีปวยหนัก
จะถูกสงไปยังโรงพยาบาล
มีการตรวจคนไข
เปนประจำทุกเชา
“ผมไดรบั ยา แตถกู ทำราย
ดวยคำพูดหมอ”
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พื้นที่
กรุงเทพฯ

จังหวัดตาก

ประเภทของ
สถานที่
เรือนจำ

สถานพินิจเด็ก
และเยาวชน

3) พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง
หองขังของสถานีตำรวจ
จังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเลิงนกทา
หองขังของสถานีตำรวจ
จังหวัดยโสธร
จังหวัดมุกดาหาร
ศูนยกักขังผูหลบหนี
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
จังหวัดมุกดาหาร
หองขัง
4) พื้นที่จังหวัดระยอง
อำเภอบานเพ จังหวัดระยอง หองขังของสถานีตำรวจ

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
อำเภอมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จังหวัดระยอง
กรุงเทพฯ

หองขังของสถานีตำรวจ
หองขังของสถานีตำรวจ
หองขังของสถานีตำรวจ
หองขังของสถานีตำรวจ

ขนาดโดยประมาณ จำนวน
ขอมูลเพิ่มเติม
ของหองกักขัง ผูถูกกักขัง
ไมทราบ
30
หมอมาตรวจทุกวันและ
มีการจายยา “ถาครอบครัว
ตองการมาพบฉัน พวกเขา
ตองมีเอกสาร ขาและมือ
ของผมถูกลามโซ”
40x40 เมตร
300 แนะนำใหไปทีโ่ รงพยาบาล
สามารถติดตอครอบครัวได
2x2 เมตร

5-7

2x2 เมตร

5

5x3 เมตร

10-20

4x3 เมตร

5

5x4 เมตร

30-50

8x6 เมตร
5x3 เมตร
6x6

20-70
10-45
มากกวา
100
20-100

สามารถติดตอครอบครัว
เพื่อน และนายจางได
สามารถติดตอครอบครัว
เพื่อน และนายจางได

หองปฐมพยาบาลและ
สาธารณสุขพื้นฐาน
มีการแยกหญิงใหนมบุตร
“ฉันเห็นแคพยาบาล
แตไมรูวาเขาใหบริการ
แบบไหนบาง”

2.5x3 เมตร
ถึง 40x40 เมตร
ศูนยกักขังผูหลบหนี เล็กสุด 5x3 เมตร 30-170 มีการใหยาสามัญ
สามารถติดตอ
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ใหญสุด
ครอบครัวได
10x15 เมตร
ศูนยกักขังผูหลบหนี เล็กสุด 12x8 เมตร 100-400 มีการใหยาสามัญ
สามารถติดตอ
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ใหญสุด
ครอบครัวได
50x50 เมตร
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พื้นที่
จังหวัดระยอง

ประเภทของ
สถานที่
เรือนจำ

ขนาดโดยประมาณ จำนวน
ขอมูลเพิ่มเติม
ของหองกักขัง ผูถูกกักขัง
8x6 เมตร
45
มีหมอ พยาบาล ยาสามัญ
ถาในกรณีเจ็บปวยรุนแรง
จะถูกใหพักในหอง
พยาบาล สามารถติดตอ
ครอบครัว เพื่อน และ
นายจาง มีการแยกหองน้ำ
หญิงชาย บานของผูหญิง
แยกตางหากจากของผูช าย
และไมไดรับอนุญาต
ใหพบกัน

5) พื้นที่จังหวัดพังงา
อำเภอตะกัว่ ปา จังหวัดพังงา หองขังของสถานีตำรวจ

30x20 เมตร

จังหวัดระนอง

หองขังของสถานีตำรวจ

15x15 เมตร

จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง

หองขังของสถานีตำรวจ
ศูนยกักขังผูหลบหนี
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย

ไมทราบ
15x15 เมตร

จังหวัดพังงา

ศูนยกักขังผูหลบหนี
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย

ใหญ

อำเภอตะกัว่ ปา จังหวัดพังงา

เรือนจำ

ไมตอบ

จังหวัดระนอง

เรือนจำ

45x45 เมตร

10-100 สามารถติดตอนายจาง
คน
เพื่อน ครอบครัว
อนุญาตใหติดตอกับ
เจาหนาที่จากองคกร
เพื่อการศึกษาและ
การพัฒนาได
สำหรับ สามารถใชโทรศัพท
นอน ติดตอกับคนภายนอกได
10 คน
หนาแนน
15- สามารถเขาถึงยารักษา
มากกวา โรคได มีการแยก
100 ผูที่ติดสุราสามารถติดตอ
เพื่อนและนายจางได
ไมสามารถ
ประมาณ
ได
3
มีคลินิกยาในเรือนจำ
และมีการตรวจรักษา
12-160 มีคลินิกยาในเรือนจำ
คน
และสามารถใชโทรศัพท
ในการพูดคุย และ
สั่งอาหารจากภายนอกได
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พื้นที่
จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

ประเภทของ
สถานที่
สถานพินิจเด็ก
และเยาวชน
เขตทหาร

ขนาดโดยประมาณ จำนวน
ขอมูลเพิ่มเติม
ของหองกักขัง ผูถูกกักขัง
ไมตอบ
5
มีการตรวจประจำ
ทุกอาทิตยที่คลินิกของ
เรือนจำ และสงไปยัง
โรงพยาบาลเมื่อจำเปน
ไมตอบ
5
อนุญาตใหติดตอกับ
องคกรอิสระภายนอกได

ภาคผนวก 3: รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย
1) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เพื่อเปนการนำเสนอขอคนพบสำคัญและขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตัวแทน
ของเครือขายฯ MMN ไดจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายรวมกับสำนักงานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทย ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2556
อย า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ประเด็ น ที่ น ำเสนอนั้ น ได ส ะท อ นสถานการณ จ ริ ง ในป จ จุ บั น
เครือขายฯ MMN ยังไดจดั การประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือขึน้ ณ กรุงเทพมหานคร รวมกับตัวแทนแรงงาน
ขามชาติและองคกรพัฒนาเอกชนที่มีสำนักงานในกรุงเทพฯ ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556 ซึ่งการ
ประชุมเตรียมความพรอมนี้ มีผูเขารวมการประชุม ประกอบดวย ตัวแทนจากองคกรเยสุอิตสงเคราะห
ผูลี้ภัย (Refugee Service: JRS), มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (FED), มูลนิธิคุมครองสิทธิดานเอดส
(FAR) และแกนนำแรงงานขามชาติจากเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 4 คน เครือขายฯ MMN
ไดนำเสนอขอคนพบสำคัญ และขอเสนอแนะจากรายงานวิจยั ทีด่ ำเนินการภายใตโครงการเกีย่ วกับการจับ
การกักขัง และการสงกลับผูยายถิ่น (ADD) ตอองคกรภาคี และเพื่อรวมกันวางยุทธศาสตรแนวทาง
ทีด่ ที สี่ ดุ ในการปกปองคุม ครองสิทธิผยู า ยถิน่ ระหวางกระบวนการจับ การกักขัง และการสงกลับ ตลอดจน
เพื่อรวมกันกำหนดประเด็นจำเปนเรงดวนในการรณรงคเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายกับหนวยงาน
ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย
ขอคนพบสำคัญที่ปรากฏจากการประชุมเพื่อปรึกษาหารือครั้งนี้ คือ ประเด็นเกี่ยวกับการจับนั้น
ยังพบไดทวั่ ไปในกรุงเทพมหานคร กลาวคือ ผูย า ยถิน่ /แรงงานขามชาติยงั คงถูกจับในระหวางการเดินทาง
หรือการเดินทางเพื่อรายงานตัวทุก 90 วัน (ตามระเบียบสำนักงานตรวจคนเขาเมือง) แมวาแรงงาน
ขามชาติที่มีเอกสารอยางถูกกฎหมายก็ยังคงถูกจับ อยางไรก็ตามยังพบวาแรงงานขามชาติยังขาด
องคความรูเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาในกระบวนการจับ การกักขัง และการสงกลับ
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ที่ประชุมยังเห็นรวมกันตอยุทธศาสตรสำคัญในการรณรงคเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ไดแก 1) เผยแพรขอ คนพบของงานวิจยั และขอมูลเกีย่ วกับการจับ การกักขัง และการสงกลับในรายงานและ
บทสรุปสำหรับผูบ ริหาร และดำเนินการตรวจสอบสถานการณเกีย่ วกับการจับ การกักขัง และการสงกลับ
ในประเทศไทยอยางตอเนื่อง ตลอดจนนำขอเสนอแนะจากการวิจัยไปปฏิบัติโดยใหมีการแจงขาว
ตอเครือขายและดำเนินการยื่นแถลงการณตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ประเทศไทย)
2) มีการติดตามประสานงานกับภาคีและสมาชิกเครือขาย ตลอดเจาหนาที่รัฐ รวมทั้งจัดการฝกอบรม
วิทยากรผูดำเนินการฝกอบรมแบบขยายผล (Training of Trainer: TOT) และ 3) จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการจับ การกักขัง และการสงกลับ โดยประสาน
รวมกับองคกรภาคีเครือขายภายนอก
ผูเขารวมการประชุมยังไดเสนอขอหวงกังวลแกกองเลขาของเครือขายฯ MMN เพื่อนำเสนอ
ในการประชุมรวมกับเจาหนาที่ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง ไดแก ประการแรก เวลาทำการของ
ศูนยพิสูจนสัญชาติแบบเบ็ดเสร็จนั้นไมสอดคลองกับเวลาการทำงานของแรงงานขามชาติ ซึ่งทำใหเกิด
ความยากลำบากแก พ วกเขาในการเข า รั บ บริ ก าร แรงงานข า มชาติ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งจากการถู ก จั บ
ถูกกักขัง และถูกสงกลับระหวางที่พวกเขาเดินทางไปยังศูนยดังกลาว รวมทั้งแรงงานขามชาติเผชิญกับ
การดูถูกเหยียดหยามและแบงแยกจากคนทองถิ่น เมื่อพวกเขาไปยังศูนยดังกลาวซึ่งตั้งอยูภายใน
ศูนยการคา ประการที่สอง เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพ แรงงานขามชาติที่ไมสบายหรือมีปญหาสุขภาพ
ที่ถูกจับจะถูกสงไปที่ศูนยกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองแทนที่จะสงตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
อีกทั้งผูตองกักที่มีอาการปวยรุนแรงกลับถูกสงกลับประเทศทันทีแทนที่จะสงตัวไปรักษายังโรงพยาบาล
และประการที่สาม ขอหวงกังวลในประเด็นการคาปรับสำหรับการอยูเกินกำหนดในวีซาหรือยื่นเอกสาร
รายงานตัวทุก 90 วันลาชา ซึ่งผูเขารวมการประชุมกลาววาคาปรับนั้นสูงถึง 2,000 บาทตอวัน
จากนั้นเครือขายฯ MMN ไดจัดการประชุมรวมกับรองผูกำกับการ 2 กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน สำนักงานตรวจคนเขาเมือง ณ สำนักงานตรวจคนเขาเมือง กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน
พ.ศ.2556 ในระหวางการประชุม เจาหนาที่ของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองสะทอนวาปญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการจับ การกักขัง และการสงกลับนั้นเกิดจากการที่แรงงานขามชาติขาดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายของไทย ซึ่งขอมูลเหลานั้นนายจางควรเปนผูจัดหาใหแกลูกจางของ
พวกเขา อยางไรก็ตาม ผลที่ตามมาคือสำนักงานตรวจคนเขาเมืองรวมกับสำนักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัย
สหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees: UNHCR) และองคการระหวางประเทศ
เพื่อการโยกยายถิน่ ฐาน (International Organisation for Migration) รวมกันจัดการอบรมเกีย่ วกับกฎหมาย
ของประเทศไทย โดยเน น ที่ ก ฎหมายคนเข า เมื อ งสำหรั บ ผู ต อ งกั ก แรงงานข า มชาติ ณ ศู น ย กั ก ขั ง
ของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองกรุงเทพฯ ทุกวันอังคาร ชวงเวลาบาย
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เจาหนาที่สำนักงานตรวจคนเขาเมืองยังเคยดำเนินการเพื่อชวยเหลือผูตองกักแรงงานขามชาติ
ที่พิการเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อเรียกรองคาชดเชย และประสานกับองคกรพัฒนาเอกชน
เพื่อจัดการสงกลับเปนกรณีพิเศษ
สำหรับประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพนั้น ในศูนยกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองกรุงเทพนั้น
มีคลินิกที่ใหบริการการรักษาผูตองกัก 2 แหง กลาวคือ คลินิกที่ดำเนินการโดยองคกรเยสุอิตสงเคราะห
ผูลี้ภัย และคลินิกที่ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข อยางไรก็ตาม สำหรับคลินิกที่ดำเนินการ
โดยกระทรวงสาธารณสุขนั้นไมไดมีแพทยประจำ และสำหรับศูนยกักขังอื่นๆ นั้น หากไมมีคลินิก
ในศูนยกกั ขัง ผูต อ งกักแรงงานขามชาติทป่ี ว ยจะถูกสงตอไปยังโรงพยาบาลประจำทองถิน่ นัน้ ๆ เจาหนาที่
ของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองยังกลาวดวยวา ผูตองกักแรงงานขามชาติควรที่จะเขาถึงการบริการ
ดานสุขภาพที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนอาการปวยแบบกะทันหัน แตอยางไรก็ตาม
การบริการดานการแพทยอยางเต็มรูปแบบนั้นคงไมสามารถจัดหาไดสำหรับผูตองกักทุกคน นอกจากนี้
หากมีกรณีการเสียชีวิตของผูตองกัก เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการดูแลผูตองกักนั้นจะถูกสอบสวนและ
ดำเนินคดี รวมทัง้ เจาหนาทีจ่ ะตองไมสง มอบศพผูต อ งกักทีเ่ สียชีวติ จนกวากระบวนการสืบสวนสอบสวน
จะสิ้นสุด
สำหรับในประเด็นที่ไดรับการชี้แจงนั้น กลาวคือ เจาหนาที่สำนักงานตรวจคนเขาเมืองไมมี
อำนาจในการกักขังผูยายถิ่นใดก็ตามที่มีความประสงคที่จะเดินทางกลับประเทศตนทางของพวกเขา
ถาแรงงานขามชาติถูกจับระหวางชวงเวลาที่พวกเขาดำเนินการยายนายจางนั้น พวกเขาสามารถติดตอ
กับนายจางเกาเพื่อดำเนินการประกันตัวได สำหรับประเด็นเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่ศูนยกักขังของ
สำนักงานตรวจคนเขาเมืองดำเนินการจัดหาใหแกผูตองกักนั้น ดำเนินตามที่ระบุในงบประมาณแผนดิน
ซึ่งทั้งศูนยกักขังของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองและสถานีตำรวจจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลจำนวน 15 บาทตอผูตองกักหนึ่งคน ตออาหารหนึ่งมื้อ ปจจุบันนี้ ศูนยกักขังของสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมืองบางแหงไดรับการสนับสนุนดานนี้จากองคกรพัฒนาเอกชน
อยางไรก็ตาม จากการประชุมเจาหนาที่สำนักงานตรวจคนเขาเมืองเห็นดวยตอความผิดพลาด
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งกระบวนการจั บ การกั ก ขั ง และการส ง กลั บ ซึ่ ง หลั ก ๆ นั้ น เกิ ด ขึ้ น จากอุ ป สรรค
ดานภาษา การขาดความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายของไทย ตลอดจนการไมมีสัญญาณ
บงบอกเกีย่ วกับปญหาสุขภาพของแรงงานขามชาติในระหวางกระบวนการจับ การกักขัง และการสงกลับ
เจาหนาที่สำนักงานตรวจคนเขาเมืองแสดงความหวงกังวลเกี่ยวกับสภาพของศูนยกักขังของสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งศูนยกักขังในพื้นที่ตางจังหวัด ประเด็นหลักนั้นสืบเนื่องจาก
การที่ศูนยกักขังมีพื้นที่จำกัดไมเพียงพอตอจำนวนผูตองกักที่มีจำนวนมาก
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ความเปนไปไดในการดำเนินการตามขอเสนอแนะของเครือขายฯ MMN
ในประเด็นการเขาถึงการแปลภาษา สำนักงานตรวจคนเขาเมืองนั้นมีแผนงานที่จะจางลามแปล
ภาษาประจำสำนักงานตรวจคนเขาเมืองทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ไดจัดใหมีการฝกภาษา
สำหรับเจาหนาที่สำนักงานตรวจคนเขาเมืองที่ประจำในสำนักงานจังหวัดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในพื้นที่มีแรงงานขามชาติทำงานหรืออาศัยอยูเปนจำนวนมาก ซึ่งหากเครือขายฯ MMN มีทรัพยากร
และตองการที่จะสนับสนุนในสวนนี้ ทางสำนักงานตรวจคนเขาเมืองก็ยินดีเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม
หากเครือขายฯ MMN ตองการมีสวนรวมในการอบรมดังกลาว เครือขายฯ จำเปนตองยื่นจดหมาย
รองขอเพื่อใหการสนับสนุนทรัพยากรตอผูบัญชาการสำนักงานตรวจคนเขาเมือง เชน หนังสือเกี่ยวกับ
คำศัพทดานการยายถิ่น “Speaking of Migration: Mekong Vocabulary on Migration” และกฎหมาย
แรงงานในลุมน้ำโขง “Legally Binding: A Summary of Labour Laws in the Greater Mekong
Sub-region” และผูเชี่ยวชาญดานการแปลภาษาเพื่อเปนวิทยากรฝกอบรมแกเจาหนาที่สำนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง

2) ประเทศพมา
กองเลขาเครือขายฯ MMN ไดยนื่ เอกสารรายงานการวิจยั และบทสรุปสำหรับผูบ ริหารเรือ่ งการจับ
การกักขัง และการสงกลับประเทศ (ภาษาพมา) ตอหนวยงานกระทรวงของรัฐบาลพมาที่เกี่ยวของ
(ทั้งหมดมีสำนักงานอยูในกรุงเนปดอว) ผานเจาหนาที่รัฐที่ประสานงานหลักกับเครือขายฯ ซึ่งมาจาก
กองต อ ต า นการค า มนุ ษ ย กระทรวงกิ จ การภายใน โดยรายงานได ยื่ น ต อ กระทรวงกิ จ การภายใน
(กองตอตานการคามนุษย) กระทรวงตรวจคนเขาเมือง กระทรวงแรงงาน จัดหางาน และประกันสังคม
เครือขายฯ MMN ยังไดยื่นรายงานตอกระทรวงสองแหงที่มีสำนักงานอยู ณ กรุงยางกุง ไดแก
กระทรวงการตางประเทศ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (ประเทศพมา)

3) ประเทศกัมพูชา
องคกรใหความชวยเหลือดานกฎหมายตอเด็กและสตรี (Legal Support for Children and
Women: LSCW) ซึ่งเปนภาคีโครงการเกี่ยวกับการจับ การกักขัง และการสงกลับนั้น ไดยื่นรายงาน
ผลการวิจยั (ภาษาอังกฤษ) ตอ ฯพณฯ ชอ บุญ เอ็ง รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักร
กัมพูชา
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