ประเด็น
สถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ
*********************
1. ความเป็นมา
สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานข้ามชาติมีเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 โดยเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ มีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร จานวน
๒,๓๔๗,๑๒๔ คน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ๒๕๖๒ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 ที่ มี จ านวน
๓,๐๐๕,๓๗๖ คน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๔ แรงงานข้ามชาติมีจานวนลดน้อยลงและหายไปจากระบบประมาณเกือบหนึ่ง
ล้านคน แม้ว่า ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้มีการดาเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อให้
เข้าสู่ ร ะบบการจ้ างงานที่ถูกต้อ งก็ตาม แต่ยังพบว่า มีแรงงานข้ามชาติประมาณครึ่งหนึ่ งที่ยัง ไม่ ได้ดาเนิ น การ
ขึ้นทะเบียนให้เสร็จสิ้น
ต่อมา เมื่อรั ฐ บาลมีน โยบายเปิดประเทศในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทาให้ ภ าคธุรกิจบริการและ
ร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการมากขึ้น ความต้องการแรงงานจึงเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่ส่ งผลให้ แรงงานข้ามชาติหายไปจากระบบเกือบหนึ่งล้านคน กอปรกับการที่
รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยได้ให้ข้อมูลความต้องการแรงงานที่มากถึง
๘ แสนคน ประกอบด้วยแรงงานอุตสาหกรรมภาคผลิ ตและส่งออกประมาณ ๕ แสนคน และแรงงานในธุรกิจ
ร้านอาหารและค้าปลีกประมาณ ๓ แสนคน จากเหตุผลในเรื่องความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการดังกล่าว
ทาให้เกิดขบวนการลักลอบนาเข้าแรงงานผิดกฎหมายเป็นจานวนมาก
ในส่วนของสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ นั้น เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง รายงานข้อมูลสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองและการ
เคลื่อนย้ายแรงงานโดยผิดกฎหมาย ในช่วงเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีจานวน ๓,๘๓๓
คน มีทั้งแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งการลักลอบเข้ามาในประเทศแรงงานต้องจ่ายค่านายหน้า
รายละประมาณ 15,000 – 20,000 บาท ซึ่งเรื่องนี้สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ดำเนินกำร
ประสำนกำรคุ้มครองกับหน่วยงำนในพื้นที่แล้ว
2. การดาเนินการ
2.1 การประชุ ม เรื่ อ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของแรงงานข้ า มชาติกั บ สถานการณ์ การลั ก ลอบเข้ า เมื อง
ผิดกฎหมาย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สานักงาน
กสม. และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด การประชุ ม เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สถานการณ์
ด้านแรงงาน การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และการดาเนินการของรัฐ สาหรับใช้
ประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจาปี 2564 เสนอ
ต่อรั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี และเผยแพร่ ต่อประชาชน โดยมี กสม. (นางศยามล ไกยูรวงศ์) กสม.(ผศ. สุ ช าติ
เศรษฐมาลินี) องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง องค์กรเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ จานวน
๑๐ องค์กร ผู้บริหารสานักงาน กสม. ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. เข้าร่วมการประชุม
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ผลจากการจัดประชุมสรุปได้ ดังนี้
1. ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานข้ามชาติของผู้ ประกอบการ เมื่อรัฐ บาลได้ผ่ อนคลายมาตรการ
ควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ และมี น โยบายเปิ ด ประเทศตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔
ผู้ประกอบการจึงได้เริ่มกลับมาเปิดกิจการ แต่พบว่ามีปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะกิจการร้านอาหาร
เนื่องจากช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านได้เดินทางกลั บประเทศ
ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทาให้แรงงานชาวเมียนมาต้องการเข้ามา
ทางานในประเทศไทย จึงเป็นเหตุให้มีการลักลอบนาเข้าแรงงานมากขึ้น
2. ปัญหาการดาเนินการตามขั้นตอนการนาเข้าแรงงานข้ามชาติ ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และ
เมีย นมา) มาทางานกับ นายจ้ างในประเทศไทย ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (MOU) ระหว่าง
ประเทศไทยกับ ประเทศต้น ทาง ซึ่งผู้ ป ระกอบการมีความประสงค์จะนาเข้าแรงงานให้ ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ประสบปัญหาอุปสรรคการนาเข้าแรงงานตาม MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส
โคโรนาฯ ที่มีสาเหตุจากประเทศต้นทางและในประเทศไทยเอง เช่น การดาเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
แรงงานในประเทศต้นทางที่ใช้ระยะเวลานาน (ประมาณ ๓ - ๖ เดือน) ขั้นตอนการนาเข้าแรงงานข้ามชาติที่มี
ถึง ๘ ขั้นตอน บางขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ค่าตรวจเชื้อโควิด ๑๙ ด้วยวิธี
RT-PCR ๒ ครั้ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายสาหรับการกักตัวผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ ๒ เข็ม เป็นต้น ซึ่งในภาวะ
เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ทาให้ผู้ประกอบการ
ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs)
3. ปั ญหาการผ่ านพรมแดนของแรงงานข้ามชาติ มีแรงงานข้ามชาติจานวนมากที่เดินทางกลั บ
ประเทศต้นทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ระลอกแรก ประสงค์จะกลับเข้า
มาทางานในประเทศไทย โดยได้ดาเนินการตาม MOU ในส่วนของประเทศต้นทางแล้ว แต่ไม่อาจเดินทางเข้ามายัง
ประเทศไทยได้เพราะมาตรการปิ ดพรมแดน แม้ประเทศไทยได้เปิดพรมแดนบ้างแล้ว ก็พบว่ามีข้อจากัด ของ
จานวนจุดผ่านแดนซึ่งเป็นช่องทางเข้าประเทศ เช่น จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ที่มีเพียง ๒ แห่ง
(จังหวัดตากและจังหวัดระนอง) นอกจากนี้ สถานที่กักตัวสาหรับแรงงานข้ามชาติบริเวณจุดผ่านแดนยังมีจานวน
จากัด
4. ปัญหาการเข้ารับการตรวจสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ การขึ้ นทะเบียนแรงงานข้ามชาติตามมติ
ครม.เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
อยู่ในราชอาณาจักร และทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ระลอกใหม่ พบว่าแรงงานข้ามชาติประสบปัญหาสถานพยาบาลหลายแห่งปฏิเสธการ
ตรวจสุขภาพ ทาให้การขึ้นทะเบียนไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด และจะต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทาง
5. ปั ญ หาการน าเข้ า แรงงานข้ า มชาติ ต ามฤดู ก าล เช่ น การเก็ บ ผลไม้ ที่ จั ง หวั ดจั นทบุ รี ซึ่ ง ต้ อ ง
ดาเนินการโดยเร็วเพื่อไม่ให้ผลไม้เสียหาย พบว่าขั้นตอนการออกเอกสารแสดงตนภายในประเทศกัมพูชามีความ
ล่าช้า
6. ปัญหาข้อจากัดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานและการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานข้ามชาติตาม
พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่อาจเป็นการจากัดสิทธิของแรงงาน
ข้ามชาติที่ควรเลือกทางานได้อย่ างเสรี เป็นไปตามหลักอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการบังคับใช้
แรงงานและการขาดแคลนแรงงาน
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7. ปัญหาการทางานของแรงงานสัญชาติเวียดนาม พบว่ามีข้อจากัดด้านการทางานเนื่องจากรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลเวียดนามมีข้อตกลงว่าด้วยการจ้ างแรงงานตาม MOU ใน ๒ ประเภทกิจการเท่านั้น คือ แรงงาน
ในกิจ การประมงทะเลและก่อสร้ าง แต่ในทางปฏิบัติ มีแรงงานสั ญชาติเวียดนามบางส่วนทางานไม่ตรงตาม
ประเภทที่กฎหมายกาหนด ทาให้เสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์โดยมิชอบ
8. ปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นจานวนมาก ทาให้การบริหารจัดการทางทะเบียนของแรงงานข้ามชาติไม่เป็น
เอกภาพและมีความซ้าซ้อนกัน
2.2 จัดทาหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้อ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้า มชาติกับสถานการณ์การลักลอบเข้า เมือ ง
ผิดกฎหมาย ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
กสม. ได้นาเสนอสภาพปัญหาการลักลอบนาเข้าแรงงานข้ามชาติและมี ข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ คณะรั ฐ มนตรี แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยแบ่ ง
ข้อเสนอแนะในระยะสั้นและข้อเสนอแนะในระยะยาว ดังนี้
ข้อเสนอแนะในระยะสั้น
1. ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาดาเนินการ
๑.1 ส ารวจความต้องการแรงงานข้ามชาติของผู้ ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
ภาคการประมง และภาคเกษตรกรรม เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศ และการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึง
เป็นฐานข้อมูลกลางสาหรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติทั้งระบบ
1.2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวนขั้นตอนการนาเข้าแรงงานข้ามชาติ ๓ สัญชาติตาม MOU
โดยพิจารณาปรับลดขั้นตอนให้มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถนาเข้า
แรงงานได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ค่าตรวจเชื้อโควิด ๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR ค่าใช้จ่ายสาหรับการกักตัว
เป็นต้น
1.3 เจรจาหารือกับประเทศต้นทางเพื่อปรับลดขั้นตอนการดาเนินการในประเทศต้นทางให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
1.4 กาหนดแนวทางการอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยซึ่งเข้ามาทางานชั่วคราว
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีความเหมาะสมโดยอาจพิจารณากาหนดเงื่อนไขหรือขั้นตอนที่ แตกต่างกับกรณีแรงงาน
ข้ามชาติที่เข้ามาทางานในระยะยาว รวมทั้งกาหนดระยะเวลาการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนให้มีความสะดวก
รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เนื่องจากแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเข้ามาทางานในภาคการเกษตรตาม
ช่วงฤดูกาลและมีระยะเวลาที่จากัด
1.5 แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติเวียดนามสามารถทางานได้ในประเภทกิจการเช่นเดียวกับ
แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
1.6 เร่ งจั ดทายุ ทธศาสตร์ การบริ ห ารจั ดการการท างานของคนต่างด้าวฉบั บใหม่ เพื่อใช้แทนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งใกล้จะครบกาหนดระยะเวลาใช้บังคับ
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เพื่อจัดหาแรงงานข้ามชาติให้เพียงพอต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ ลดจานวนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายและ
ผลกระทบทางลบในด้านอื่น ๆ เช่น โรคระบาด ปัญหาสั งคม การค้ามนุษย์ เป็นต้น อีกทั้งเป็นการยกระดับ
การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงาน
ข้ามชาติทั้งระบบให้มีความต่อเนื่อง โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งภาคประชาสังคม องค์กรนายจ้าง องค์กรผู้ใช้
แรงงาน และภาควิชาการ
1.7 รวบรวมแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติตามมติคณะรัฐ มนตรีฉบับต่าง ๆ ให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน โดยกาหนดขั้นตอนที่รวดเร็ว ไม่ซับช้อน และจัดทาเป็นคู่มือหรือเอกสารเผยแพร่ด้วยภาษาราชการของ
ประเทศต้น ทาง เพื่อให้แรงงานข้ามชาติ ผู้ประกอบการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาเนินการได้
โดยสะดวกและถูกต้อง ทั้งยังจะเป็นการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานโดยบุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่
รัฐเองด้วย
2. ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
และสานักงานตารวจแห่งชาติโดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่มีความพร้อ ม
เพิ่มเติม เพื่อให้แรงงานข้ามชาติที่ผ่านกระบวนการนาเข้า MOU โดยถูกต้องตามกฎหมายสามารถเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยได้โดยรวดเร็วมากขึ้น
3. ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติโดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกักตัวแรงงานข้ามชาติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้ตรวจสอบและจัดหาสถานที่สาหรับการกักตัวแรงงานข้ามชาติที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอ
4. ขอให้ คณะรั ฐ มนตรี ม อบหมายกระทรวงแรงงานร่ว มกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข และ
สานักงานตารวจแห่งชาติโดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดทาฐานข้อมูลแรงงานข้ามชาติให้เป็นระบบเดียวกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเ คชันสาหรับยืนยันตัวตนเพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ข้อเสนอแนะในระยะยาว
ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดาเนินการ
1. นาปัญหาการลักลอบนาเข้าแรงงานผิดกฎหมายไปหารือและเจรจาหาข้อตกลงร่วมกับประเทศในภูมิภ าค
อาเซียน เพื่อแก้ไขป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นอย่างสม่าเสมอ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบกับการจ้างแรงงานข้ามชาติ
2. สารวจ ทบทวน และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงาน
ข้ามชาติที่อาจไม่สอดคล้องหรือเป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ เช่น ปรับปรุงระบบการเคลื่อนย้าย
และการเปลี่ยนนายจ้างให้มีความเหมาะสมเพื่อให้แรงงานเลือกทางานตามที่กฎหมายกาหนดได้อย่างเสรี ปรับปรุง
ระบบการเข้าถึงบริการสาธารณสุข รวมถึงสถานที่ตรวจสุขภาพตามกฎหมายที่สะดวกและเพียงพอ
หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ที่ สม 0005/107 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 เรื่อง ข้อเสนอแนะฯ กรณีสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ข้ามชาติกับสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย (รายละเอียดคลิกที่นี่)

