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“หนีเสือปะจระเข้” 
การละเมดิสทิธิคนงานด่างด้าวในประเทศไทย 

 

บทสรุป 

 

ฉนัเป็นคนพม่าและเป็นคนงานต่างดา้ว  ดงันั้นตาํรวจจึงไม่สนใจกบัคดีน้ีเลย  สามีและตวัฉนัเองนั้นเป็นเพยีงคนงานต่างดา้ว  
เราทั้งสองไม่มีสิทธ์ิอะไรท่ีน่ีเลย 

 

-  อยอียมีา  จากพม่า ผูถู้กชายไทยสองคนรุมข่มขืนหลงัจากใชอ้าวธุปืนสงัหารสามีของเธอ  เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2550 ท่ีพงังา 
 
ในเม่ือ  “ประเทศไทย” หมายถึง “ดินแดนแห่งความเสรี”  รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนใหค้นต่างดา้วมีเสรีภาพ 
และไดรั้บสวสัดิการสงัคมในประเทศไทย  ตลอดจนความเคารพในสิทธิมนุษยชน  
คนงานต่างดา้วไม่วา่จะมีสถานภาพทางกฎหมายเช่นไร  ยอ่มสามารถแสวงความยติุธรรมจากระบบศาลของไทยในกรณีท่ีถูกปฏิบติัมิชอบ 
และล่วงละเมิดดว้ยความรุนแรงภายใตก้ฎหมาย 

 

-  นายกรัฐมนตรี  อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  วนัท่ี 5 ตุลาคม 2552  กรุงเทพ 

 

คนงานต่างดา้วนบัหม่ืนนบัพนัท่ีขา้มพรมแดนจากพม่า  กมัพชูา  และลาวมายงัประเทศไทยในแต่ละปีนั้น  
ลว้นยอมแลกการใชชี้วติท่ีใกลขี้ดความยากจนท่ีบา้นเกิด  กบัการแสวงหาโอกาสเพื่อความกา้วหนา้กวา่ในต่างประเทศ  
แมว้า่ส่วนใหญ่ของผูย้อมเส่ียงเพื่อชีวติท่ีดีกวา่มิไดล้งจบดว้ยโศกนาฏกรรมดงัเช่นกรณีของอยอียมีา  
แต่ส่วนใหญ่แลว้ทุกคนลว้นตอ้งเผชิญกบับรรยากาศแห่งความหวาดกลวั  ความรุนแรง  การกระทาํมิชอบ  การคดโกง  การข่มขู่คุกคาม  
ตลอดจนการท่ีจะตอ้งคอยระแวดระวงัอนัตรายนานปัการ  อนัเน่ืองมาจากการท่ีมิไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไทย  
 

ทนัทีท่ีเดินทางมาถึงประเทศไทย  คนต่างดา้วจาํนวนมากไดเ้ผชิญกบัภาวการณ์ตามคาํพงัเพยของไทยท่ีวา่  หนีเสือปะจระเข้  

ซ่ึงหมายถึงการตกอยูใ่นภาวะเขา้ตาจน หรือเผชิญอนัตรายร้ายแรงโดยไม่มีทางรอด  
แรงงานต่างดา้วถูกผกูมดัโดยนายจา้งอยา่งไม่มีทางเล่ียง  และยงัเส่ียงต่อการถูกละเมิดสิทธิโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ในหลายกรณีนั้น 

ทั้งฝ่ายตาํรวจ  ทหาร  และเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง  รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายอ่ืนๆ ต่างข่มขู่ทาํร้ายร่างกาย 
และคุกคามคนงานต่างดา้วไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งงรับผดิ ส่วนคนท่ีถูกกกัขงัลว้นตอ้งเผชิญกบัการถูกทุบตี และการล่วงละเมิดอ่ืนๆ  



 

ทั้งในการสมัภาษณ์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ถึงพฤษภาคม 2552 และการวจิยัติดตามผลจนกระทัง่ถึงเดือนมกราคม 2553  
เราไดพ้บหลกัฐานในการละเมิดสิทธิของคนงานต่างดา้วอยา่งกวา้งขวางในประเทศไทย ท่ีเกิดข้ึนกบัคนงานจากพม่า กมัพชูา และลาว 
โดยการละเมิดดงักล่าวมิไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะในท่ีใดท่ีเดียว หรือสองสามบริเวณเท่านั้น  
แต่ทวา่กระจายครอบคลุมไปทัว่ทั้งประเทศจากชายแดนไทย-ลาว โดยเร่ิมตน้ท่ีประตูสู่ประเทศ คือ อุบลราชธานีไปจนถึงบริเวณอ่าวไทย  
และพาดผา่นไปจนจดชายแดนไทย-พม่า   การล่วงละเมิดสิทธิในหลายกรณีฝังรากลึกอยูใ่นตวับทกฎหมาย 
และกฎขอ้บงัคบัระดบัทอ้งถ่ิน เช่น การจาํกดัเขตในการเคล่ือนยา้ย หรือการละเมิดกฎหมายโดยเจา้หนา้ท่ี  เช่น 
การกระทาํทารุณกรรมโดยตาํรวจ 

 

บรรยากาศของการไม่ตอ้งรับผดิท่ีมีอยูอ่ยา่งแพร่หลายในประเทศไทยเอ้ืออาํนวยใหเ้กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อคนต่างดา้วโดยเจา้หนา้

ท่ีตาํรวจ และเจา้หนา้ท่ีระดบัทอ้งถ่ิน คนต่างดา้ว ยอมทนทุกข ์โดยปิดปากเงียบ และไม่กลา้ร้องเรียนเน่ืองจากกลวัวา่จะถูกลา้งแคน้  
หรือมิฉะนั้นกเ็ป็นเพราะไม่รู้ภาษาไทยดีพอท่ีจะคดัคา้น  รวมทั้งขาดความศรัทธาในสถาบนัต่างๆ ของประเทศไทย  
ท่ีมกัจะมองไม่เห็นความทุกขย์ากของแรงงานยา้ยถ่ิน 

 

ในการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัสายของตาํรวจคนหน่ึงท่ีทาํงานมายาวนาน คนต่างดา้วชาวพม่า ช่ือ ซอตู 
ใหข้อ้มูลท่ีน่าตกใจอยา่งยิง่ถึงการทาํงานของตาํรวจไทย  ซอตูบรรยายถึงการเฆ่ียนตีคนงานต่างดา้วในท่ีกกัขงั  การล่วงละเมิดทางเพศ  
และการกระทาํทารุณกรรม  ซอตูบอกเล่าต่อฮิวแมนไรทว์อทช์วา่  “เวลาท่ีตาํรวจทุบตีพวกเรา ตาํรวจชอบตบหนา้  
ส่วนใหญ่เขาจะใชมื้อตี และเตะต่อย แต่ไม่ใชอ้าวธุ  เวลาท่ีคนต่างดา้วท่ีถูกจบักมุพดูกบัตาํรวจ  เขาตอ้งกม้หนา้พดู  
เพราะหากคนยา้ยถ่ินมองหนา้ตาํรวจจะถูกตบทนัที”  
 

นอกเหนือจากการข่มขู่วา่จะถูกกระทาํมิชอบ  การเพิ่มวนักกัขงั และการเนรเทศแลว้  
คนต่างดา้วยงัหวาดกลวัการถูกกรรโชกทรัพยโ์ดยตาํรวจอีกดว้ย  คนต่างดา้วท่ีถูกตาํรวจกกัขงั และใหส้มัภาษณ์กบัเราเกือบทุกคนกล่าววา่  
ตาํรวจเรียกร้องเงินหรือของมีค่าจากตวัผูถู้กจบักมุเอง หรือไม่กญ็าติพี่นอ้งเพือ่แลกกบัการปล่อยตวั  
คนต่างดา้วรายงานถึงการติดสินบนจาํนวนไม่นอ้ยซ่ึงข้ึนอยูก่บัแต่ละทอ้งท่ี และสถานการณ์แวดลอ้มในการจบักมุ  
ตลอดจนทศันคติของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงันั้น 
จึงมิใช่เร่ืองผดิปกติแต่อยา่งใดหากคนต่างดา้วจะตอ้งสูญเสียเงินเท่ากบัค่าจา้งหลายเดือนในกรณีมิชอบทั้งหลายน้ี  
และหากใครไม่มีเงินมากพอเพ่ือนาํมาแลกกบัการปลดปล่อยจากการกกัขงั  เจา้หนา้ท่ีผูจ้บักมุตวัมากจ็ะถามวา่มีเพื่อน 
หรือญาติพี่นอ้งท่ียนิดีมาจ่ายเงินแทนบา้งไหม   การใชชี้วติประจาํวนัของคนต่างดา้วถูกจาํกดัในหลายดา้นดว้ยเช่นกนั  
คนงานต่างดา้วถูกหา้มมิใหจ้ดัตั้งสมาคม และสหภาพแรงงาน หา้มมิใหเ้ขา้ร่วมชุมนุมโดยสงบ  ตลอดจนถูกจาํกดัการเคล่ือนยา้ยโดยเสรี  
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ผลของการกาํหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหค้นต่างดา้วถูกตาํรวจสัง่หยดุรถโดยใชอ้าํนาจบงัคบัตามใจชอบเพื่อคน้ 
และยดึรถมอเตอร์ไซค ์ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ตลอดจนของมีค่าอ่ืนๆ ดงัท่ี ส่ายซีอน ซ่ึงเป็นคนงานชาวพม่า กล่าววา่  
“ผมรู้สึกเหมือนถูกจบัใส่กรงขงั  ผมเดินทางมากรุงเทพฯ สองสามคร้ัง  แต่รู้สึกกงัวลวา่ถา้ถูกสัง่ใหห้ยดุท่ีจุดตรวจของตาํรวจ  
ผมคงตอ้งถูกจบัเพราะผมไม่ใช่คนไทย ”  
 

ตาํรวจไทยมกัไม่สอบสวนคดีอาญาทัว่ไปท่ีกระทาํต่อคนต่างดา้วอยา่งจริงจงั  รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายเจา้หนา้ท่ีดว้ย  
การท่ีคนต่างดา้วขาดความไวว้างใจในตาํรวจนั้นมีหลกัฐานสนบัสนุนดว้ยเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํหลายคร้ัง  ทั้งน้ี 
เอกสารหลายช้ินในรายงานน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่  คนไทยท่ีลงมือทุบตี 
หรือทาํร้ายร่างกายผูย้า้ยถ่ินเป็นฝ่ายท่ีเรียกตาํรวจใหม้าจบัคนต่างดา้วไปคุมขงั 

 

แรงงานยา้ยถ่ินจากพม่า  กมัพชูา และลาวเป็นองคป์ระกอบท่ีมีสดัส่วนสาํคญัในกาํลงัแรงงานของประเทศไทย  โดยมีจาํนวนประมาณ  
1.8 ลา้นถึง 3 ลา้นคน  รวมทั้งผูติ้ดตามท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัว  ทั้งน้ีคิดโดยคร่าวๆเท่ากบัร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 15 

ของกาํลงัแรงงาน  อน่ึง เน่ืองจากความไม่แน่นอนของระบบลงทะเบียน  
ดงันั้นจึงมีคนงานต่างดา้วท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายมากกวา่ผูท่ี้เขา้เมืองถูกกฎหมาย  ถึงกระนั้น คนงานท่ีถูกกฎหมายกย็งัรายงานวา่ 
ตนเองกเ็ส่ียงต่อการถูกจบัตามใจชอบของเจา้หนา้ท่ี  รวมทั้งถูกเรียกเงินเพือ่การปล่อยตวั  และถูกกระทาํมิชอบทางกาย  
ฝ่ายนายจา้งนั้นมกัเกบ็เอกสารแสดงตวัของคนงานต่างดา้วไว ้ ทั้งท่ีเป็นเอกสารแสดงสถานภาพตามกฎหมาย  
อีกทั้งยงัมีอาํนาจท่ีจะลงนาม หรือไม่ลงนามในเอกสารสาํคญั  เพื่ออนุญาตใหค้นต่างดา้วเปล่ียนงาน และดาํรงสถานภาพตามกฎหมาย 
 

ฮิวแมนไรทว์อทช์พบวา่ มีการละเมิดสิทธิของคนงานต่างดา้วอยา่งร้ายแรงในสถานประกอบการ  คนงานท่ีพยายามจดัตั้งองคก์ร 
และรวมตวักนัเรียกร้องสิทธิจะถูกนายจา้งข่มขู่ และคุกคาม  ตลอดจนต่อตา้นในกรณีท่ีคนงานดงักล่าวยืน่ขอ้ร้องทุกขต่์อเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  
คนงานต่างดา้วทั้งท่ีจดทะเบียน และไม่จดทะเบียนร้องเรียนวา่ ถูกทาํร้ายร่างกาย และล่วงเกินดว้ยวาจา 
อีกทั้งยงัตอ้งทาํงานล่วงเวลาโดยไม่มีวนัหยดุ  ค่าจา้งตํ่า  และสภาพการทาํงานท่ีเป็นอนัตราย  อีกทั้งยงัถูกหกัค่าจา้งโดยไม่มีคาํอธิบาย 
และผดิกฎหมาย  หากคนงานต่างดา้วขาดงานหน่ึงวนั หรือมากกวา่ กม็กัจะถูกยดึเงินท่ีนายจา้งยงัติดคา้งอยูท่ ั้งหมด 
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โดยทัว่ไปตาํรวจจะหาทางรีดไถเงิน และของมีค่าจากคนต่างดา้วโดยมิชอบ  ไม่วา่จะโดยการเรียกใหห้ยดุรถ หรือเม่ือถูกนาํไปจาํขงั  
คนต่างดา้วรายงานวา่ ตอ้งจ่ายสินบนใหต้าํรวจตั้งแต่ 200 บาทจนถึง 8,000 บาท หรือมากกวา่นั้น  แลว้แต่ทอ้งท่ี 
และสถานการณ์ในการตรวจจบั  รวมทั้งทศันคติของตาํรวจ และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  
สาํหรับคนต่างดา้วท่ีไม่มีเงินพอท่ีจะจ่ายเพื่อใหต้าํรวจปล่อยตวั เจา้หนา้ท่ีผูจ้บัตวัไปกจ็ะถามวา่ มีญาติพี่นอ้ง 
หรือเพื่อนฝงูท่ียนิดีจะมาช่วยจ่ายเงินใหห้รือไม่ 

 

รัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 ใหห้ลกัประกนัเร่ืองสิทธิมนุษยชน  
อีกทั้งประเทศไทยยงัเขา้ร่วมเป็นภาคีของขอ้ตกลงวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนฉบบัหลกัดว้ย  
ขอ้ตกลงน้ีกาํหนดใหผู้ท่ี้มิใช่พลเมืองของประเทศมีสิทธิเท่าเทียมกบัผูเ้ป็นพลเมืองทุกประการ  
ยกเวน้สิทธิทางการเมืองเช่นการออกเสียงเลือกตั้งหรือการลงสมคัรรับเลือกตั้ง  
ทวา่รัฐบาลไทยไม่ใส่ใจต่อการสร้างหลกัประกนัเพื่อใหค้นงานต่างดา้ว และครอบครัวไดรั้บสิทธ์ิขั้นพื้นฐานดงักล่าว  
 

นโยบายของรัฐบาลไทยวา่ดว้ยการจดทะเบียนของคนงานต่างดา้ว และการพาํนกัอาศยัเป็นเร่ืองซบัซอ้น 
และยุง่ยากสาํหรับคนงานยา้ยถ่ินจาํนวนมากรวมทั้งผูท่ี้เป็นปากเสียง  ขอ้กาํหนดเง่ือนไข 
และค่าใชจ่้ายสาํหรับต่างดา้วท่ีตอ้งการพาํนกัอยูใ่นประเทศไทยตามกฎหมายมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากนบัแต่ปี 2539 เป็นตน้มา  
ปรากฏวา่ปัจจุบนัน้ี ช่องทางการยา้ยถ่ินตามกฎหมายมีผูม้าขอรับอนุญาตนอ้ยกวา่ท่ีควร  เน่ืองจากความยุง่ยากซบัซอ้น 
และความล่าชา้ของระเบียบปฏิบติั  และค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มสูงข้ึน  
 

ในปี 2551 มีการประกาศนโยบายท่ีกาํหนดใหค้นงานต่างดา้วมาข้ึนทะเบียนเพ่ือการยนืยนัสญัชาติกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลของตนเอง  
ตามขอ้กาํหนดน้ีคนงานต่างดา้วชาวพม่ามากกวา่หน่ึงลา้นคนตอ้งมายืน่ใบสมคัรก่อนวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2553  
เพื่อเดินทางกลบัไปขอใบรับรองจากรัฐบาลทหารของพม่าเพื่อขอรับหนงัสือเดินทางชัว่คราว  และตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท่ี 
28 กมุภาพนัธ์ 2555 ขณะน้ีปรากฏวา่มีชาวพม่ามายืน่ขอใบรับรองดงักล่าวนอ้ยมาก 
ชาวพม่าจาํนวนมากอา้งถึงความหวาดกลวัท่ีจะถูกลงโทษทางอาญาเม่ือกลบัไปยงัประเทศพม่า  
อนัเน่ืองมาจากการเดินทางออกนอกประเทศโดยผดิกฎหมายตั้งแต่ตน้  การพยายามกวาดลา้งคนงานต่างดา้วผดิกฎหมาย 
และคนงานท่ีมาข้ึนทะเบียนแต่มิไดม้าขอรับการยนืยนัสญัชาติอาจเร่ิมดาํเนินการในเดือนมีนาคม 2553 น้ี  ทั้งน้ี 
เพื่อการเตรียมการดงักล่าว  รองนายกรัฐมนตรี พลตรีสนัน่ ขจรประศาสน์ ไดอ้อกคาํสัง่เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 

ใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการระดบัสูงระหวา่งหน่วยงานต่างๆ นาํโดยฝ่ายตาํรวจ  เพื่อดาํเนินการจบักมุ และดาํเนินคดีกบัคนต่างดา้ว 
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นโยบายดา้นคนงานต่างดา้วของรัฐบาลไทยโดยทัว่ไปมีการกาํหนดโดยคาํนึงถึงความมัน่คงของประเทศเป็นสาํคญั  
ดงัสะทอ้นใหเ้ห็นในภาษาท่ีใชใ้นกฤษฎีกาท่ีประกาศในหา้จงัหวดัตามการวเิคราะห์ในรายงานน้ี  
และตามบทบญัญติัในพระราชบญัญติัการจา้งงานของชาวต่างชาติ พ.ศ. 2551  

เจา้หนา้ท่ีรัฐบาลมกัมองคนงานต่างดา้วจากประเทศเพื่อนบา้นวา่เป็นบุคคลท่ีอาจก่ออนัตรายต่อชุมชนชาวไทย  
ต่อผลประโยชน์ของคนงานไทย  และต่ออธิปไตยของชาติ ถอ้ยแถลงต่อสาธารณชนของเจา้หนา้ท่ีอาวโุสแห่งกองทพัไทย 
และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  ตลอดจนกฤษฎีการะดบัจงัหวดัลว้นจาํกดัสิทธิของคนต่างดา้ว  
อีกทั้งบทบญัญติัในกฎหมายลว้นสะทอ้นแนวนโยบายน้ีทั้งส้ิน  
อีกทั้งยงัเป็นการพิสูจน์อยา่งเป็นรูปธรรมถึงการควบคุมเกือบจะโดยเดด็ขาดของนายจา้งเหนือคนงานต่างดา้วภายใตร้ะบบการจดทะเบียน

คนต่างดา้ว  
 

การทุจริต และพฤติกรรมอนัเป็นอาชญากรของตาํรวจทอ้งท่ีและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ  เป็นการเพ่ิมความรุนแรงใหก้บัปัญหาการไม่ตอ้งรับผดิ  
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ไม่มีการไต่สวน หรือการติดตามผลอยา่งท่ีควรจะเป็น ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งละเมิดสิทธิ 
และก่ออาชญากรรมสามญัต่อคนต่างดา้ว 

 

กรณีของอยอียมีา  สตรีท่ีเราเอ่ยถึงในตอนตน้รายงาน ผูถู้กข่มขืน และสามีถูกฆ่าตายนั้น  
เป็นตวัอยา่งท่ีแสดงถึงการเร่ิมตน้สอบสวนของตาํรวจท่ีลงจบดว้ยความเงียบหาย  ทั้งท่ีมีการพบนํ้าอสุจิท่ีจุดก่ออาชญากรรม 
ซ่ึงสามารถนาํมาพิสูจน์ดีเอน็เอได ้ อีกทั้งยงัมีรายงานของตาํรวจท่ีมีการบ่งบอกถึงชายผูห้น่ึงในทอ้งท่ีนั้นวา่ เป็นผูต้อ้งสงสยั  
แต่คดีน้ีกย็งัไม่มีความคืบหนา้จากจุดเร่ิมตน้แต่อยา่งใด  ผูท้าํหนา้ท่ีเป็นปากเสียงนาํเร่ืองของอยอียมีา มาส่งฟ้อง  
และนายจา้งชาวไทยของเธอลว้นบอกกบัฮิวแมนไรทว์อทช์เป็นเสียงเดียวกนัวา่ สาเหตุหลกัท่ีทาํใหต้าํรวจไม่สนใจติดตามดาํเนินคดีเร่ืองน้ี 
น่าเช่ือวา่เป็นเพราะสถานภาพคนต่างดา้วของเธอ   
 

ประสบการณ์ของ อยอียมีา ในเร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้นมิไดเ้ป็นเร่ืองผดิปกติแต่อยา่งใด  ในคดีท่ีสาํคญั 
และเป็นเร่ืองใหญ่มากนั้นอาจเป็นไปไดท่ี้คนงานต่างดา้วจะสามารถเขา้ถึงความยติุธรรม  ทวา่แนวโนม้โดยทัว่ไปคือ 
ตาํรวจมีอิสระเสรีในการใชว้จิารณญาณอยา่งมาก  และยงัมีปัญหาการไม่ตอ้งรับผดิอยา่งแพร่หลายในกรณีการกระทาํมิชอบต่อคนต่างดา้ว  
 

คาํปราศรัยของนายกรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2552 บ่งช้ีโดยชดัเจนวา่รัฐบาลไทยในระดบัสูงสุดไดแ้สดงเจตนารมณ์ในการถือวา่ 
การเคารพสิทธิมนุษยชนของคนงานต่างดา้วเป็นพนัธกิจสาํคญั  
ดงัท่ีรัฐบาลไทยไดป้ระกาศสนบัสนุนสิทธิของคนงานต่างดา้วไวใ้นท่ีประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ ณ 
นครเจนีวาเม่ือเดือนมิถุนายน 2552  อนัเป็นการสนองตอบต่อการแทรกแซงของฮิวแมนไรทว์อทช์ ทั้งน้ี รัฐบาลไทยแถลงวา่  
“รัฐบาลไทยมีความพร้อม...ท่ีจะร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายในการสร้างหลกัประกนัสิทธิขั้นพื้นฐานของคนงานต่างดา้ว 
ซ่ึงมิไดจ้าํกดัเฉพาะองคก์รพฒันาเอกชน และกลไกระหวา่งประเทศ เช่น 
ผูร้ายงานพิเศษขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของคนต่างดา้ว”  
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ฮิวแมนไรทว์อทช์ขอตอ้นรับพนัธกิจน้ี และรอคอยโอกาสท่ีจะไดร่้วมงานกบัรัฐบาลไทยในการปฏิบติัต่อประชากรต่างดา้ว 
แต่ผลการวจิยัของเราแสดงใหเ้ห็นวา่ รัฐบาลไทยกาํลงัละเมิดสิทธิพลเมือง 
และเศรษฐกิจของคนงานต่างดา้วตามท่ีกาํหนดไวใ้นสนธิสญัญาหลกัดา้นสิทธิมนุษยชนต่างๆ ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี   
 

รัฐบาลไทยกาํลงัปฏิรูปนโยบายดา้นคนต่างดา้วดว้ยการกาํหนดระเบียบการยนืยนัสญัชาติ 
และปรับปรุงโครงการจดัหาคนงานโดยความร่วมมือระหวา่งรัฐบาล  
แต่จนถึงบดัน้ีกย็งัมีเพียงคนงานต่างดา้วจาํนวนนอ้ยท่ีข้ึนทะเบียนแลว้เท่านั้น ท่ีเขา้ร่วมในกระบวนการยนืยนัสญัชาติ  
และยงัมีนอ้ยกวา่นั้นท่ีเขา้มายงัประเทศไทยโดยผา่นกระบวนการจดัหาคนงานอยา่งเป็นทางการตามขอ้ตกลงทวภิาคีระหวา่งประเทศไทยกั

บประเทศเพ่ือนบา้นสามประเทศ คือ พม่า  กมัพชูา  และลาว  
ความยุง่ยากอยา่งยิง่ในนโยบายการยนืยนัสญัชาติอาจสร้างความยากลาํบากใหก้บันายจา้งท่ีตอ้งการจะทาํใหก้ารจา้งงานคนงานต่างดา้วใน

กิจการของตนถูกตอ้งตามกฎหมายในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

 

การวจิยัของเราไดพ้บวา่การลงโทษดว้ยการเลือกปฏิบติั และปฏิเสธสถานภาพของคนต่างดา้วดงักล่าวโดยรัฐบาล  
ทาํใหเ้กิดเง่ือนไขอนันาํไปสู่การเพิ่มทวขีองการทุจริต และการรีดไถโดยตาํรวจ และเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินอ่ืนๆ  
ซ่ึงยงัคงลบัหูลบัตาสาํหรับผูที้อาํนาจหนา้ท่ีระดบัชาติ  นายจา้ง และคนงานต่างดา้วไม่ไดรั้บประโยชน์ใดๆ 
จากสถานการณ์ท่ีเจา้หนา้ท่ีผูทุ้จริตมีช่องทางรีดไถเงินทองของคนงานผูไ้ม่มีเอกสาร ดว้ยการทาํเป็นไม่รู้ไม่เห็นคนงานเหล่านั้น  
อยา่งไรกต็าม นโยบายดา้นการเขา้เมืองยงัคงอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอนัใหญ่หลวงของหน่วยงานรักษาความมัน่คงแห่งชาติ  
ซ่ึงยงัคงรักษาโครงสร้าง และกฎระเบียบในการควบคุมคนต่างดา้วอยา่งเคร่งครัด  
อนันาํไปสู่การบัน่ทอนเสรีภาพของคนต่างดา้วในการร่วมชุมนุม  จดัตั้งสมาคม  แสดงความคิดเห็น  และเคล่ือนไหว  ทั้งน้ี 
ทางออกของรัฐบาลไทยในการสร้างความสมดุลยร์ะหวา่งสิทธิมนุษยชนของคนต่างดา้วกบัความห่วงใยดา้นความมัน่คงของชาติ  
ยอ่มเป็นตวักาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว 

 

ข้อเสนอแนะสําคญั 

เพื่อแกปั้ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีกระทาํต่อคนต่างดา้ว  รัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 

จดัตั้งคณะกรรมการพิเศษท่ีมีอิสระ 
และความเป็นกลางในการสอบสวนขอ้กล่าวหาเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของคนงานต่างงดา้วโดยตาํรวจ 
และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายไทยอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ  คณะกรรมการพิเศษน้ีควรมีอาํนาจในการส่งหมายศาลเรียกพยาน 
และบงัคบัใหมี้การส่งมอบเอกสารท่ีเป็นหลกัฐาน ตลอดจนจดัทาํรายงานเสนอต่อสาธารณชน 
รวมทั้งยงัควรมีอาํนาจหนา้ท่ีในการเสนอแนะเพื่อใหมี้การไต่สวนคดีอาชญากรรมพิเศษ และการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวนโยบายท่ีมีผลเสียต่อสิทธิมนุษยชนของคนต่างดา้ว  

• 
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• ยกเลิกกฤษฎีกาจงัหวดัท่ีจาํกดัสิทธิของคนงานต่างดา้วในจงัหวดัพงังา  ภูเกต็  ระนอง  ระยอง  และสุราษฎร์ธานี  
โดยกาํหนดใหมี้มาตรการท่ีจาํเป็นต่างๆเพื่อใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของคนต่างดา้วท่ีมี 
และไม่มีเอกสารอยา่งเท่าเทียมกนั 

 

• ดาํเนินมาตรการทั้งมวลตามความจาํเป็นเพื่อยติุการกระทาํทารุณกรรม และการปฏิบติัท่ีเลวร้ายต่อคนต่างดา้วในท่ีคุมขงั  
โดยจะตอ้งทาํการสอบสวนขอ้กล่าวหาดงักล่าวโดยทนัที และถ่ีถว้น เพื่อใหมี้การดาํเนินคดี 
และลงโทษต่อผูก้ระทาํผดิตามสมควร  

 

• แกไ้ขมาตรา 88 และมาตรา 100 ในพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518  
เพื่ออนุญาตใหบุ้คคลทุกสญัชาติยืน่ขออนุญาตจดัตั้งสหภาพแรงงาน 
และปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายในฐานะเจา้หนา้ท่ีของสหภาพแรงงาน 
ตลอดจนสร้างหลกัประกนัใหพ้ระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ท่ีมีการแกไ้ขดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีกาํหนดโด

ยอนุสญัญาฉบบัท่ี 87 (เสรีภาพในการสมาคม)  ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศโดยสมบูรณ์ 
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