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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิ ชา

การพัฒนามนุษย์

หน่วยที่ 8

ผู้อพยพกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

ตอนที่
8.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้อพยพกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
8.2 แนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
8.3 ผู้อพยพกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
แนวคิด
1. ตั้งแต่อดีต มนุษย์มีการอพยพจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อการตั้งถิ่นฐานที่สามารถดารงชีวิตได้ แม้
ต่อมาการอพยพของมนุษย์ก็ยังไม่สิ้นสุด ยังต้องอพยพเพื่อหนีภัยอันตรายที่มากระทบชีวิตความ
เป็นอยู่ ซึ่งการหนีภัยอันตรายยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการอพยพจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีการ
อพยพเพื่อแสวงหาโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น จนเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและผู้อพยพกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมโลก
2. เมื่อผู้อพยพกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั่วโลก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคม การรวมผู้
อพยพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาสังคม จึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมปลายทางที่ผู้อพยพ
ไปอยู่อาศัย
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของผู้อพยพกลุ่มต่างๆ และสาเหตุของการอพยพของกลุ่มเหล่านี้ได้
2. อธิบายความเชื่อมโยงของแนวคิดต่างๆที่เป็นพื้นฐานการบริหารจัดการผู้อพยพแต่ละกลุ่มได้
3. อธิบายความเชื่อมโยงผู้อพยพกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลกได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 8.1-8.3
3. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ฟังเทปเสียงประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
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5. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง
6. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์
7. เข้ารับบริการสอนเสริม (ถ้ามี)
8. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8
สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์
5. การสอนเสริม

ประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่ำนแผนกำรสอนแล้ว ขอให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 7 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษำเอกสำรกำรสอนต่อไป
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ตอนที่ 8.1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้อพยพกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
8.1.1 ความหมายของผู้อพยพกลุ่มต่างๆ
8.1.2 องค์กร กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพ
8.1.3 รูปแบบและตัวอย่างต่างๆในการบริหารจัดการผู้อพยพ

แนวคิด
1. การอพยพย้ายถิ่นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากหลายสาเหตุ กลุ่มผู้อพยพหลายกลุ่มเป็น
ประชากรที่มีสัดส่วนไม่น้อยในทุกภูมิภาคของโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชีย การทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของผู้อพยพแต่ละกลุ่มจึงเป็นสิ่งจาเป็นในยุคสมัยปัจจุบัน
2. การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับผู้อพยพ มีองค์กรที่เกี่ยวข้องและมีรูปแบบการจัดการหลายรูปแบบ
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาและสาเหตุที่ทาให้เกิดผู้อพยพกลุ่มต่างๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้
2. อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการผู้อพยพแต่ละกลุ่มได้
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เรื่องที่ 8.1.1
ควำมหมำยผู้อพยพกลุ่มต่ำงๆ
การอพยพของมนุษย์เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน แม้ไม่มีใครรู้แน่นอนว่าเกิดขึ้นเมื่อใด แค่หลักฐานที่มีการ
ขุดค้นได้ และมีการพิสูจน์จากรหัสพั นธุกรรม ระบุว่าการอพยพของมนุษย์ยุคใหม่(หลังยุคน้าแข็ง) เกิดขึ้นมา
นานประมาณไม่ต่ากว่าหกหมื่นปี1 จึงถือได้ว่ามนุษย์มีการอพยพมาตั้งแต่สมัยดึกดาบรรพ์ ในบทเรียนนี้ จึงเป็น
การทาความเข้าใจความหมายของ การอพยพของมนุษย์ ความหมายหรือคาจากัดความของผู้อพยพกลุ่มต่างๆ
ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดการผู้อพยพแต่ละกลุ่ม ตลอดจนความเชื่อมโยงกับการพัฒนามนุษย์ ใน
สังคมปัจจุบันภายใต้บริบทที่โลกสามารถเชื่อมโยงถึงกันข้ามพรมแดน
กำรอพยพ (displacement) มีความหมายว่า การเคลื่อนย้ายจากถิ่นที่อยู่ห รือถิ่นเกิด หรือจาก
สภาพแวดล้อมหนึ่ง ไปสู่สถานที่ใหม่หรือสภาพแวดล้อมใหม่ ความหมายของการอพยพยังมีคาศัพท์เฉพาะที่ใช้
แพร่หลายกันมากคือ กำรย้ำยถิ่น
กำรย้ำยถิ่น (migration) คือการย้ายจากท้องที่หนึ่งหรือประเทศหนึ่งไปสู่อีกท้องที่หรืออีกประเทศ
หนึ่ ง 2 หรื อ ตามที่ อ งค์ ก รระหว่ า งประเทศเพื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน (International Organization for
Migration) ให้ความหมายว่า การย้ายถิ่นคือ การเคลื่อนย้ายของคนหรือกลุ่มคนภายในขอบเขตของประเทศ
หรือการเคลื่ อนย้ายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ การย้ายถิ่น มีความหมายครอบคลุ มถึงการเคลื่ อนย้าย
ประชากรที่มีสาเหตุหลากหลาย ทั้งผู้อพยพลี้ ภัย ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ แรงงานอพยพหรือแรงงานย้ายถิ่น
หรือผู้ย้ายถิ่นด้วยสาเหตุอื่นๆ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเพื่อไปสมทบกับครอบครัว3
ความหมายของการอพยพหรือการย้ายถิ่นดังที่กล่าวมาจึงมีลักษณะทั้งที่เป็นการอพยพ ย้ายถิ่นโดย
สมัครใจ (voluntary displacement/migration) เช่น การอพยพด้วยสาเหตุทางสังคมจากภาวะเศรษฐกิจ
เช่น การไม่มีงานทา การเลือกไปทางานต่างถิ่นหรือต่างประเทศเพื่อรายได้ที่สูงขึ้น และการอพยพโดยไม่สมัคร
ใจ หรื อ การย้ า ยถิ่ น โดยถู ก บั ง คั บ (involuntary displacement or forced migration) ด้ ว ยหลากหลาย
สาเหตุคือ 1. การอพยพจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจนต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยเดิม เช่น ความ
แห้ งแล้ ง น้ าท่ วม ภู เขาไฟระเบิ ด ไฟป่ า 2. การอพยพด้วยสาเหตุ จากการกระท าของมนุษย์ เช่น การเกิด
สงคราม การสู้รบด้วยกาลังอาวุธ ความขัดแย้งทางการเมือง การก่อสร้างหรือการเวนคืนที่เพื่อโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่
1

National Geographic. (2018). “The Geographic Project: Maps of Human Migration”. https://genographic.
nationalgeographic.com/human-journey/
2
Merriam Webster Dictionary. “migrated: migrating”. https://www.merriam-webster.com/dictionary/migrate
3
International Organization for Migration. (2011). Glossary on Migration. International Migration Law Series
No. 25.
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การอพยพยั ง แบ่ ง ได้ ต ามลั ก ษณะของภู มิ ศ าสตร์ เป็ น 1. การอพยพภายในประเทศ (Internal
displacement or Internal migration) 2. การอพยพระหว่างประเทศ (International displacement or
cross border migration)
นอกจากนี้ ยั งมี การแบ่ งการอพยพย้ ายถิ่น ด้ ว ยระยะเวลาคื อ การย้ ายถิ่น ระยะสั้ น (Short term/
Temporary migration) โดยทั่วไปคือการย้ายถิ่นระยะเวลา 3 ถึง 12 เดือน และการย้ายถิ่นระยะยาว (Long
term migration) คือการย้ายถิ่นที่ยาวนานตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
จากลักษณะการอพยพดังที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้เกิดผู้อพยพกลุ่ม ต่างๆ ที่มีความหมาย ที่มา และ
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้อพยพ หรือผู้ย้ำยถิ่น หมายถึง ผู้ที่ย้ายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง หรือผู้ที่ย้ายจากถิ่น
เดิมไปอยู่นอกประเทศ หรือไปนอกถิ่นที่อยู่ 4 หรือผู้หลบหนีภัยไปสู่ที่ปลอดภัยกว่า5 ซึ่งหากแบ่งตามขอบเขต
ทางภูมิศาสตร์ แบ่งเป็น ผู้อพยพหรือผู้ย้ายถิ่นภายในประเทศ และ ผู้อพยพหรือผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
ผู้อพยพหรือผู้ย้ายถิ่นภายในประเทศ (internal migrant) คือคนหรือกลุ่มคนที่เคลื่อนย้ายไปพื้นที่อื่น
แต่ยังอยู่ภ ายในขอบเขตประเทศ เช่น ประชาชนจากจังหวัดยโสธร นครราชสีม า พะเยาว์ ชุมพร ฯลฯ ไป
ทางานในกรุงเทพมหานคร อยุธยา หรือชลบุรี ฯลฯ หรือประชาชนจากพื้นที่เกษตรกรรมในชนบททางเหนือ
ของประเทศจีน ไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นต้น
ผู้อพยพหรือผู้ย้ายถิ่น ระหว่างประเทศ (international or cross-border migrant) คือ คนหรือกลุ่ม
คนที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่น กลุ่มนี้ยังแบ่งเป็น ผู้อพยพออกจากประเทศ (emigrant) เช่น
แรงงานไทยไปทางานในเกาหลี อิสราเอล หรือแรงงานเม็กซิโกไปทางานในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และผู้อพยพ
เข้ามาในประเทศ (immigrant) เช่น แรงงานกัมพูช า ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม เข้ามาทางานในประเทศไทย
เป็นต้น
แรงงำนอพยพ (Migrant Labour) แรงงานอพยพ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เคลื่อนย้ายด้วย
วัตถุป ระสงค์เพื่ อไปทางานและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายภายในประเทศ เรียกว่าแรงงาน
อพยพภายในประเทศ หรือเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเรียกว่าแรงงานอพยพระหว่างประเทศ ซึ่ง
มีค าศั พ ท์ อื่ น ที่ ใช้ในความหมายเดี ย วกั น และแพร่ห ลายมาก คื อ แรงงานข้ ามชาติ หรือ แรงงานต่ างด้ าว
(International migrant, Migrant worker) แรงงานอพยพมีการแบ่งตามลักษณะงานคือ แรงงำนอพยพไร้
ฝีมือ แรงงำนอพยพกึ่งฝีมือ แรงงำนอพยพมีฝีมือ
แรงงำนอพยพไร้ฝีมือ (Unskilled migrant) คือผู้ที่ทางานโดยใช้กาลังกาย หรืองานลักษณะที่ไม่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถมาก เพียงได้รับคาแนะนาเล็กน้อยก็สามารถทางานได้ แรงงานที่จัดเป็นงานไร้ฝีมือ และ
คนท้องถิ่นไม่นิยมทา ทาให้มีแรงงานอพยพเข้ ามาทางานประเภทนี้มาก เช่น กรรมกรแบกหาม คนเก็บผลไม้
คนลากรถ คนแกะกุ้ง เป็นต้น
4
5

NECTEC. “ผู้อพยพ-Immigrant”. Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary.
UNHCR. “What’s a Refugee”. https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/
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แรงงำนอพยพกึ่งฝีมือ (Semi-skilled migrant) เป็นผู้ที่อยู่ในระดับกลางระหว่างแรงงานฝีมือและ
แรงงานไม่มีฝีมือ ซึ่งเรียนรู้หรือได้รับการฝึกอบรมเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของงานอาชีพ สามารถตั ดสินใจและ
แก้ไขปัญหาระดับกลางที่เกิดจากการทางานในหน้าที่ได้ แรงงานที่จัดเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ เช่น ช่างไม้ ช่างเย็บ
ผ้า เป็นต้น งานลักษณะนี้มีการรับแรงงานอพยพมาทามากขึ้น เพราะแรงงานในประเทศไม่เพียงพอ
แรงงำนอพยพมีฝีมือ (Skilled migrant) แรงงานมีฝีมือคือผู้มีความรู้ความชานาญในงานอาชีพทั้ง
ทางทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานด้วยตนเองได้ 6 แรงงานมีฝีมือ
เช่น แพทย์ พยาบาล โปรแกรมเมอร์ นักบิน เป็นต้น แรงงานอพยพที่อยู่ในกลุ่มนี้มักเป็นที่ต้องการของประเทศ
ปลายทางส่วนใหญ่
การอพยพไปทางานหรือแรงงานอพยพ เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน และเป็นประเด็นที่
ประเทศส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ รวมทั้งบรรจุไว้ในนโยบายของประเทศ หรือรวมไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน
แรงงาน โดยการเปิดรับแรงงานอพยพจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับความจาเป็นของแต่ละประเทศ
นอกจากนั้นยังมีการแบ่งแรงงานอพยพตามระยะเวลาคือ แรงงานอพยพระยะสั้นหรือแรงงานชั่วคราว
(Temporary migrant or guest worker) แรงงานอพยพตามฤดูกาล (Seasonal migrant) แรงงานอพยพ
ระยะยาว
ในจานวนแรงงานอพยพทั่วโลก มากกว่าครึ่งหนึ่งทางานอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือมีรายได้สูงคือ
กลุ่ มประเทศอเมริกาเหนื อ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา) กลุ่ มประเทศในสหภาพยุโรป กลุ่มเอเชียตะวันออก
(เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน) และ 1 ใน 3 ทางานอยู่ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แรงงานอพยพส่วนใหญ่เป็น
แรงงานจากประเทศเอเชีย ซึ่งไปทางานที่มีทักษะหลายระดับตั้งแต่แรงงานไร้ฝีมือ จนถึงงานมีฝีมือ แรงงาน
อพยพมีฝีมือจากเอเชียที่ไปทางานนอกประเทศจานวนมากคือ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย7
ในด้านกลับกัน แรงงานอพยพที่ทางานในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ออกไปทางานใน
ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียงที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจดีกว่า เช่น แรงงานจากกัมพูชา ลาว เมียน
มาร์ เข้ามาทางานในประเทศไทย หรือแรงงานอินโดนีเซียไปทางานในมาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น
ภาพรวม ผู้อพยพย้ายถิ่นในเอเชียและยุโรปรวมกันมีจานวนเท่ากับ 2 ใน 3 ของจานวนผู้อพยพย้าย
ถิ่นทั่วโลก ขณะที่การอพยพย้ายถิ่นจากภูมิภาคเอเชียกลุ่มใหญ่ที่สุดคือแรงงานอพยพ จากสถิติชี้ว่า มากกว่า 2
ใน 3 หรือร้อยละ 72.8 ของจานวนผู้อพยพจากเอเชีย อยู่ในวัยแรงงาน (20-64 ปี) โดยร้อยละ 81.2 มาจาก

6

กรมสวั สดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน. (2018). http://www.labour.go.th/th/index.php?option=
com_glossary
7
International Labour Organization. (2015). ILO Global estimates of migrant worker: results and
methodology. Geneva: International Labour Office.
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ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)8 นอกจากนี้ยังมีการอพยพเพื่อการแต่งงาน ติดตามไปอยู่ร่วมกับ
ครอบครัว

แรงงานอพยพไร้ฝีมือในกิจการต่อเนื่องประมง

แรงงานอพยพไร้ฝีมื/กรรมกรในกิจการประมง

ภาพ: ศูนย์วิจยั การย้ ายถิ่นแห่งเอเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพ: ศูนย์วิจยั การย้ ายถิ่นแห่งเอเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้พลัดถิ่นภำยในประเทศ (Internally Displaced Person: IDP) คือคนหรือกลุ่มคนที่จาเป็นต้อง
อพยพจากถิ่นที่เกิดหรือที่อยู่อาศัย เพื่อหนีภัยสงครามหรือสถานการณ์ความรุนแรง การถูกละเมิดสิทธิ หรือหนี
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือภัยจากน้ามือมนุษย์ ไปยังที่อื่นๆ โดยยังอยู่ภายในประเทศของตน ไม่ได้ข้าม
พรมแดนระหว่างประเทศไปยังประเทศอื่นๆ9
ผู้ลี้ภัย (Refugee) คือคนหรือกลุ่มคนที่ต้องอพยพหลบหนีข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ด้วยความ
กลัวอันตราย หรือการคุกคามที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ด้วยสาเหตุแห่งความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ศาสนา การ
เป็นพลเมือง สมาชิกกลุ่มทางสังคม การเมือง หรือมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง และไม่สามารถได้รับ
การปกป้องอันตรายนั้นๆจากประเทศที่เป็นที่เกิดและที่พักอาศัย ผู้ที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจะได้รับความช่วยเหลือ
ด้านมนุ ษ ยธรรม สถานะ จากประเทศปลายทางที่ เป็นสมาชิกของอนุ สัญ ญาว่าด้วยสถานะผู้ ลี้ ภั ย องค์กร
ระหว่างประเทศ และองค์กรด้านมนุษยธรรมอื่นๆ

8

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2015). Population Facts
No. 2015/4, December 2015.
9
United Nations. Guiding Principles on Internal Displacement, UN Doc E/CN.4/1998/53/Add.2:1
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ผู้แสวงหำสถำนะผู้ลี้ภัย (Asylum Seeker) คือผู้ที่แสวงหาที่พักพิงนอกประเทศ เพื่อการคุ้มครอง
ให้ปลอดภัยจากภาวะความขัดแย้งหรือภยันตรายในประเทศบ้านเกิด อยู่ในกระบวนการตรวจสอบ หรือร้องขอ
สถานะผู้ลี้ภัย10
บุคคลในควำมห่วงใย (People of Concern: POC) คือบุคคลซึ่งต้องออกจากถิ่นที่เกิด หรือถิ่นที่
พักอาศัย อยู่ในข่ายที่ได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือจากสานักงานข้าหลวงใหญ่ ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาสถานะผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ รวมถึงบุคคลที่ยังไม่ได้รับสถานะผู้ลี้
ภัย บุคคลไร้สัญชาติที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากประเทศใดประเทศหนึ่ง11

ผู้ลี้ภัยหนีภัยโดยทางเรือ
ภาพ: The Nordic Page, Norway

แคมป์ที่พักผู้ลี้ภัย
ภาพ: Philip Chrysopoulos, Greek

สถิติ ค.ศ. 2017 ของสานักงานข้าหลวงใหญ่ ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ระบุว่าผู้อพยพโดยถูกบังคับ
จากสาเหตุต่างๆ ทั่วโลกมีจานวน 65.6 ล้านคน ผู้ลี้ภัยจานวน 22.5 ล้านคน ผู้ไร้สัญชาติ 10 ล้านคน และมีผู้
อพยพที่ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามจานวน 189,300 คน
ผู้ลี้ภัยที่มีจานวนเพิ่มขึ้นมากในระยะหลังคือผู้ลี้ภัยที่มาจากประเทศในตะวันออกกลาง เช่น อิรัก ซีเรีย
อัฟกานิสถาน ฯลฯ ผู้ลี้ภัยจากประเทศแอฟริกา ผู้ลี้ภัยจากพม่า ซึ่งต้องอพยพจากสถานการณ์ความขัดแย้งใน
ประเทศ การขัดแย้งทางเชื้อชาติ ผู้ลี้ภัยเป็นกลุ่มผู้อพยพที่มีปัญหายืดเยื้อ และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการ
จัดการ
ในประเทศไทยมีผู้ ที่ห นี ภัย ความขัดแย้งจากการสู้ รบระหว่างกองกาลั งชนกลุ่ มน้อยกับทหารของ
รัฐบาลพม่า โดยเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงบริเวณชายแดนไทย-พม่าตั้งแต่ต้นศตวรรษ 1990 ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่ม
10

Amnesty International. “What’s a difference between a Refugee and an Asylum Seeker”, https://www.
amnesty.org.au/refugee-and-an-asylum-seeker-difference/
11
http://www.unhcr.org/44b5005c2.pdf
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น้อยเชื้อชาติกะเหรี่ยง กะเหรี่ยงแดง ปะโอ ผู้หนีภัยฯบางส่วนไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม คือ สหรัฐอเมริกา
ประเทศในยุโรป และในประเทศเอเชียบางประเทศ คือ เกาหลี ญี่ปุ่น12 ปลาย ค.ศ. 2017 มีจานวนคงเหลือใน
ศูน ย์พั กพิ ง 93,337 คน และนั บ แต่ป ระเทศพม่ามีการเปลี่ ยนแปลง มีการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนแล้ ว มีผู้ ที่
เดินทางกลับประเทศพม่า แต่ยังมีจานวนไม่มากนัก13

กิจกรรม 8.1.1
ให้ ทาความเข้าใจและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการอพยพและผู้อพยพกลุ่มต่างๆ เพื่อตอบคาถามใน
ประเด็นต่อไปนี้
1. ความหมาย และการจาแนกการอพยพประเภทต่างๆ
2. ที่มา สาเหตุ และความแตกต่างระหว่างผู้อพยพแต่ละกลุ่ม
แนวตอบกิจกรรม 8.1.1
1. การอพยพหรือการย้ายถิ่นของมนุษย์มีการแบ่งประเภทตามรูปแบบหรือลักษณะของการอพยพที่
แตกต่างกัน โดยแบ่งได้หลายประเภทคือความสมัครใจหรือไม่สมัครใจ หรือแบ่งด้วยระยะเวลา หรือแบ่งตาม
ขอบเขตพื้นทีค่ ือการอพยพย้ายถิ่นภายในประเทศ และการอพยพย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
2. การอพยพของผู้อพยพแต่ละกลุ่ม มีสาเหตุแตกต่างกัน เช่น การอพยพไปทางานคือ แรงงานอพยพ
การอพยพเพื่อหนีภัยคือ ผู้พลัดถิ่นในประเทศ ผู้ลี้ภัย หรือผู้แสวงหาสถานะลี้ภัย ในบางกรณีการอพยพมาจาก
สาเหตุทคี่ ล้ายคลึงกัน หรือมีที่มาจากหลายสาเหตุ

12

Premjai Vungsiriphisal, Dares Chusri and Supang Chantavanich (Editors). “Humanitarian Assistance for
Displaced Persons form Myanmar: Royal Thai Government, Policy and Donor, INGO, NGO and UN Agency
Deliverly”. Springer Briefs in Environment, Security Development and Peace. Migration Studies 17.
Heidelberg, Dordrecht, London, New York, Springer.
13
The Border Consortium. (2017). Annual Report. Bangkok. http://www.theborderconsortium.org/media/
104285/TBC-Annual-Report-2017_Final.pdf
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เรื่องที่ 8.1.2
องค์กร กฎหมำย ที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพ
เมื่อสถานการณ์การอพยพย้ายถิ่นของมนุษย์เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาเป็นเวลานาน ทาให้
ปัจจุบันมีการก่อตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพกลุ่มต่างๆ ในหลายระดับทั้งในระดับสากล เช่น องค์กรใน
สหประชาชาติ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับประเทศ และองค์กรในระดับท้องถิ่น โดยแต่ละองค์กรมี
ที่มา บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ แม้ว่าแต่ละองค์กรมีวัตถุประสงค์การดาเนินการเฉพาะขององค์กร แต่ใน
หลายกรณีมีการดาเนินการความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ผู้อพยพร่วมกัน

องค์กรรัฐและองค์กรระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพ
ถึงแม้การอพยพเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นมานาน ประเทศต่างๆ จึงมีการดาเนินงานที่แตกต่างกัน
ออกไปเพื่อการบริหารจัดการผู้อพยพแต่ละกลุ่ม เช่น ในบางประเทศอาจมีการตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการแรงงานอพยพหรือแรงงานย้ายถิ่น หรือผู้ลี้ภัยโดยตรง แต่บางประเทศอาจรวมการบริหารจัดการ
อยู่ในหน่วยงานที่มีอยู่เดิม องค์กรหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพโดยตรง เช่น
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมื อง (Immigration) เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้า -ออก
ประเทศ เป็นด่านหน้าในการรับผู้อพยพ ภารกิจของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับ การ
กาหนดระเบียบการอนุญาตคนเข้าเมือง สถานะการอยู่อาศัย ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ให้อยู่ในประเทศ รวมทั้ง
การตรวจตรา สกัดกั้น จับ กุมผู้ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกาหนดเงื่อนไขการอยู่ในประเทศขึ้นอยู่กับ
นโยบายของแต่ละประเทศ เช่น การอนุญาตให้พลเมืองของประเทศที่มีข้อตกลงกันเดินทางเข้ามาในประเทศ
โดยไม่ต้องขออนุญาตการตรวจลงตรา (Visa) หรือ การอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพานักได้ในระยะเวลาที่
กาหนด ในกลุ่มประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกัน เช่น สหภาพยุโรป มีการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิก โดย
ไม่มีด่านตรวจหรือการตรวจตราที่ชายแดนของแต่ละประเทศ การเข้าสู่ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของสหภาพ
ยุโรปจึงสามารถเดินทางไปประเทศสมาชิกอื่นๆ ได้
เจ้าหน้าที่ประจาด่านตรวจระหว่างประเทศมีหน้าที่ตรวจการเข้า -ออกประเทศตามเงื่อนไขการเข้าออกของแต่ละกลุ่ม
ในบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สานักงานตรวจคนเข้าเมืองมีบทบาทในการพิจารณา
ให้ สถาน ะผู้ ลี้ ภั ยด้ ว ย คื อ Australia’s Immigration Department for Resettlement 14 ห รื อ U.S.
Citizenship and Immigration Services15
14

Elibritt Karlsen. “ Refugee resettlement to Australia: what are the facts?” Parliament of Australia.
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หน่วยงำนหรือองค์กรระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนอพยพ คือ กระทรวงแรงงำน ซึ่งแต่ละ
ประเทศอาจมีการจัดโครงสร้างการจัดการเกี่ยวกับแรงงานอพยพแตกต่างกัน เช่น บางประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์
มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะแยกจากหน่วยงานอื่น เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานที่เดินทางออกไปทางาน
ต่างประเทศ เพราะฟิลิปปินส์มีแรงงานเดินทางไปทางานต่างประเทศจานวนมากทุกปี ฟิลิปปินส์มีหน่วยงานที่
ดู แ ลแรงงานอพยพออกไป ท างานต่ า งประเทศโดยตรงคื อ Philippines Overseas Employment
Administration (POEA) ทาหน้าที่ดูแลกระบวนการไปทางาน การส่งเงินกลับ สวัสดิการแรงงานฟิลิปปินส์ใน
ต่างประเทศ16
ขณะที่บ างประเทศ เช่น ประเทศไทยจัดตั้งหน่ว ยงานขึ้นมา เป็ นหน่วยงานหนึ่งภายในกระทรวง
แรงงาน เป็ นต้น โดยแยกระหว่างหน่ ว ยงานที่ดูแลแรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศคือ 1. กองบริห าร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ มีบทบาทในการพัฒนาระบบ กลไก และการบริหารจัดการเกี่ยวกับ แรงงานไทยไป
ทางานในต่างประเทศ เป็นศูนย์ข้อมูลและทะเบียนคนหางานที่จะไปและกลับจากการทางานในต่างประเทศ
บริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ ช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ17
2. สานักบริหารแรงงานต่างด้าว มีบทบาทในการพัฒนาระบบและรูปแบบการอนุญาตและผ่อนผันการทางาน
ของคนต่างด้าว ประสานและกาหนดหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพ จัดทาทะเบียนคนต่างด้าวและเครือข่ายสารสนเทศคนต่างด้าวที่ ขออนุญาตทางาน เป็นต้น หน่วยงาน
รัฐเหล่านี้อาจมีสานักงานระดับท้องถิ่น แล้วแต่การจัดโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละประเทศ
องค์กรพัฒนำเอกชน (Non-Governmental Organization) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคล มี
วัตถุประสงค์ดาเนินงานเกี่ยวกับผู้อพยพแต่ละกลุ่ม เช่น จัดการศึกษาให้แก่แรงงานอพยพและเด็ก การให้ความ
ช่วยเหลือด้านสิทธิแรงงาน ช่วยเหลือด้านสุขภาพของผู้ลี้ภัย ฯลฯ องค์กรเหล่านี้ อาจมีการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล หรือไม่ได้จดทะเบียน ขอบข่ายการดาเนินงานมีทั้งระดับประเทศ หรือครอบคลุมระหว่างประเทศ

องค์กรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพ
องค์ ก รระหว่า งประเทศ มี ห ลายลั ก ษณะ ทั้ งที่ เป็ น องค์ ก รของสหประชาชาติ หรื อ เป็ น องค์ ก รที่
ดาเนินงานด้านมนุษยธรรมระดับนานาชาติ เช่น
องค์กรระหว่ำงประเทศของสหประชำชำติที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพกลุ่มต่ำงๆ
องค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่ อกำรโยกย้ำยถิ่น ฐำน (International Organization for Migration:
IOM) ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1951 เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งดาเนินการด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน และได้รับ
สถานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติเมื่อ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
15

https://www.uscis.gov/
16
Migration Policy Institute. “ Labour Export as Government Policy” . https:/ / www.migrationpolicy.org/
article/labor-export-government-policy-case-philippines
17
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โยกย้ า ยถิ่ น ฐานประกอบด้ ว ยประเทศสมาชิ ก 166 ประเทศ และมี ป ระเทศผู้ สั ง เกตการณ์ 8 ประเทศ
นอกจากนี้ยังมีสานักงานที่ตั้งมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก18
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน มีหลักการว่า การย้ายถิ่นที่มีมนุษยธรรมและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยจะเป็ นประโยชน์กับ ทุกคน ในการที่จะบรรลุพันธกิจนี้ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถิ่นฐานให้บริการและให้คาแนะนาแก่รัฐบาลและผู้ย้ายถิ่น โดยทางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อ
บรรลุการดาเนินงานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านการอพยพย้ายถิ่น ส่งเสริมการ
พัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจผ่านการโยกย้ายถิ่นฐาน รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสิทธิมนุษยชนของผู้
ย้ายถิ่น
องค์ก ารระหว่างประเทศเพื่ อการโยกย้ ายถิ่ นฐานร่ว มมื อ กับ กระทรวงแรงงานของแต่ล ะประเทศ
หน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติ และองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของแรงงานอพยพ
ข้ามชาติในประเทศต่างๆ โดยทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ ยวข้องและนายจ้างในการส่งเสริม การ
โยกย้ ายถิ่น ฐานที่ถูกกฎหมายและปลอดภัย การสรรหา แรงงานอย่างมีจริยธรรม และพั ฒ นาทักษะให้ แก่
แรงงานข้ามชาติ
องค์ ก ำรแรงงำนระหว่ ำ งประเทศ (International Labour Organization: ILO) ก่ อ ตั้ งขึ้ น ใน
ค.ศ.1919 ทาหน้ าที่ในการกาหนดและกากับดูแลมาตรฐานแรงงานสากลต่างๆให้ ได้รับการบังคับใช้อย่ าง
ถูกต้องประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมี 180 ประเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศมี
ภารกิจหลักคือ ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทั่วโลกให้ได้รับความยุติธรรมจากสังคม ให้มีชีวิต และสภาพการทางานที่
ดีขึ้น
เป้าหมายหลักในการทางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ การส่งเสริมเรื่องสิทธิในการ
ทางาน สนับสนุนให้หญิงและชายมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้ทางานที่มีคุณค่า มีประสิทธิภาพ มีเสรีภาพ
ความมั่นคง มีความปลอดภัย และมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ บนหลักการที่ว่าสันติสุขแห่งโลกจะเกิดขึ้นได้
และมีความต่อเนื่องมั่นคงก็ด้วยการที่มีความยุติธรรมในสังคม บนความเคารพในสิทธิมนุษยชน แรงงานมี
มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี มีสภาพการทางานซึ่งเกื้อกูลความผาสุกของผู้ใช้แรงงาน การมีโอกาสทางานและมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศช่ ว ยเหลื อ ประเทศต่ า งๆ 1. ในการฝึ ก อบรมผู้ ใช้ แ รงงานให้ มี
ประสิ ท ธิภ าพ 2. ช่ ว ยเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิภ าพของประเทศต่ างๆ ในการคุ้ ม ครองผู้ ใช้ แรงงานให้ ได้รับ ความ
ปลอดภัย และให้ ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการทางานในโรงงาน 3. ช่วยเหลือในการออกกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงาน และแรงงานสั ม พั น ธ์ ระหว่างแรงงานกั บ นายจ้ าง สนั บ สนุ น องค์ การของผู้ ใช้ แรงงาน ได้ ก าหนด
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับแรงงาน ซึ่งช่วยในการสร้างเสริมประชาธิปไตยและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศต้องจ่ายค่าบารุงองค์การเป็นเงินประมาณปีละ
738,994 ฟรังก์ส วิส และมีพัน ธกิจ ภายใต้ธรรมนูญ ขององค์การฯในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ การพิจารณา
18
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ตรวจสอบ แก้ไข และให้ความเห็นต่อร่างตราสาร การจัดทารายงานการปฏิบัติตามตราสาร การจัดทารายงาน
ด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน จัดทาคาชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรคในปฏิบัติ รวมทั้งการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การปรับปรุงสภาพการทางานและความ
เป็ น อยู่ ของคนงาน และการเสริม สร้ างโอกาสในการจ้างงาน ให้ ส อดคล้ องตามมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง สหประชำชำติ (United Nations High Commissioner for
Refugee: UNHCR) ก่อตั้งขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.1950 โดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือชาว
ยุโรปพลัดถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบัน UNHCR เป็นองค์กรที่มีบทบาทนาในการ
ดาเนินงานระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและการหาทางออกให้กับปัญหาของผู้ลี้ภัยทั่วโลก เป้าหมาย
หลักของสานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ คือการคุ้มครองสิทธิและความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัย เพื่อ
ช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัย ทั่วโลกที่ถูกบังคับให้ต้องเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิดเนื่องจาก
สงคราม ความขัดแย้ง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆโดยไม่มีสัญญาณว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะสงบลง
ส านั ก งานข้ า หลวงใหญ่ ผู้ ลี้ ภั ย แห่ ง สหประชาชาติ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นที่ พั ก พิ ง อาหาร น้ าดื่ ม การ
รักษาพยาบาล และการช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่ผู้ลี้ภัย และบุคคลในความห่วงใยทั่วโลก
การคุ้มครองของสานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ รวมถึง 1. ส่งเสริมการภาคยานุวัติ
และการประยุกต์ใช้อนุสัญญาและกฎหมายผู้ลี้ภัย 2. สร้างหลักประกันว่าผู้ลี้ภัยจะได้รับการปฏิบัติที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับ 3. ประกันว่าผู้ลี้ภัยได้รับสถานที่ลี้ภัย และไม่ถูกบังคับ
ให้กลับไปยังประเทศที่หนีมา 4.) ส่งเสริมกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาว่าบุคคลเป็นผู้ลี้ภัย ตามคา
จากัดความของอนุสัญญา ค.ศ.1951 และคาจากัดความของอนุสัญญาระดับภูมิภาคหรือไม่ 5. ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
โดยการหาทางแก้ไขปัญหาของพวกเขา เช่น การกลับคืนมาตุภูมิโดยสมัครใจ การผสมกลมกลืนกับท้องถิ่น
หรือการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม 6) ช่วยเหลือให้ผู้คืนถิ่นกลับคืนสู่สังคมเมื่อพวกเขากลับบ้าน อีกทั้งให้
ความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่บุคคลพลัดถิ่นภายในประเทศ เมื่อได้รับการร้องขอ
ในการดาเนินงาน สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ทางานร่วมกับ โครงการอาหาร
โลก (WFP) ซึ่งเป็นผู้จัดหาความช่วยเหลือด้านอาหาร กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ซึ่ง
ช่วยรัฐบาลด้วยโครงการซึ่งมุ่งในเรื่องสุขภาพของเด็ก โภชนาการ การศึกษา การฝึกอบรม และการบริการทาง
สั งคม การคุ้ มครองเด็กที่ พ ลั ดหลง และในการกลั บ คืนสู่ ค รอบครัว ซึ่งอาจแยกจากกั นในระหว่างหนีจาก
ประเทศถิ่นกาเนิด องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการอานวยการและประสานงานในเรื่องงาน
อนามัยระหว่างประเทศ การฉีดวัคซีน และการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) ซึ่งประสานงานกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด ภายใต้ระบบของสหประชาชาติ วางแผนการพัฒนาระยะ
ยาวหลั งจากระยะฉุ กเฉิ น ได้ ผ่ านพ้ น ไป และมี บ ทบาทส าคั ญ ในโครงการการผสมกลมกลื น (integration
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programme) และโครงการการกลั บ คื น สู่ สั ง คม (re-integration programme) และยั ง ท างานร่ ว มกั บ
คณะกรรมการกาชาดสากล สภากาชาดของแต่ละประเทศ และองค์กรอื่นๆ19
กองทุน เพื่ อเด็ กแห่งสหประชำชำติ (United Nations Children's Fund: UNICEF) ตั้งขึ้น เมื่อ
ค.ศ.1946 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ในทวีปยุโรปและ
เอเชียที่ต้องเผชิญกับภาวะอดอยากและโรคระบาดอันเป็นผลมาจากสงคราม ภารกิจหลัก คือ การปกป้ อง
คุ้มครองเด็กจากการถูกทาร้าย การถูกล่วงละเมิด การถูกแสวงประโยชน์ และการถูกทอดทิ้ง ทาให้เด็กทุกคน
ได้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รณรงค์ให้เกิด
กฎหมายและนโยบายที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights
of the Child) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและให้สัต ยาบันเมื่อ ค.ศ. 1992 เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กทุกคนจะ
ได้รับสิทธิเหล่านี้ การทางาน จะเน้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและมีความเสี่ยง ซึ่งรวมทั้งเด็กใน
ประเทศและเด็กที่อพยพเข้ามา
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือให้ ความช่วยเหลือผู้
อพยพในสถานการณ์ ต่างๆ เช่น องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization: WHO) โครงกำร
พัฒนำแห่งสหประชำชำติ (United Nations Development Programme: UNDP) เป็นต้น
คณ ะกรรมกำรกำชำดระหว่ ำ งประเทศ (International Committee of the Red Cross:
ICRC) เป็น องค์กรมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งก่อตั้งขึ้นในสวิสเซอร์แลนด์เมื่อ ค.ศ. 1863 โดยหนึ่งในผู้
ก่อตั้ง 5 คน คืออังรี ดูนังต์ (Henry Dunant) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามผู้ให้กาเนิดกาชาด คณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ มี ส ถานะเป็ น องค์ กรอิ ส ระ ด้านมนุ ษ ยธรรม มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ที่ น ครเจนี ว า ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ มีภารกิจทั่วโลกในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบและสถานการณ์ความ
รุนแรงอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ผู้ลี้ภัย เชลยสงคราม และพลเรือนที่ได้รับผลกระทบ เป็น
องค์กรด้านมนุษยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดและทรงเกียรติในขบวนการกาชาด และเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการขยายตัว
มากที่สุด โดยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึง 3 ครั้งคือเมื่อ ค.ศ. 1944 และ ค.ศ. 1963 ได้รับสถานะเป็น
ผู้สังเกตการณ์ในสมัชชาใหญ่สหประชาชาติใน ค.ศ. 1990 และทางสหพันธ์กาชาดสากลได้รับสถานะดังกล่าว
ใน ค.ศ. 1994
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ มองค์กรกาชาดและเสี้ ยววงเดือนแดง
(Movement of the Red Cross) เช่นเดียวกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) และ สภากาชาดและสภาเสี้ยว
วงเดือนแดง (National Societies) ของแต่ละประเทศ20 21
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https://www.unhcr.or.th
http://blogs.icrc.org/th/2016/07/22/1106-international-committee-of-the-red-cross/
21
กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 3 องค์กร คือ
20
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กฎหมำยที่เกี่ยวกับผู้อพยพ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพในระดับประเทศ เชื่อมโยงกับบทบาท หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับผู้อพยพ คือ กฎหมายการเข้าเมืองซึ่งเป็นด่านแรกในการรับผู้อพยพโดยทั่วไป กฎหมายแรงงาน
สาหรับการบริหารจัดการแรงงานอพยพ บางประเทศมีกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอพยพ หรือผู้ลี้ภัยโดยตรง
บางประเทศอาจมีเพียงการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมำยกำรเข้ำเมือง ในปั จ จุบั น ตามนโยบายและกฎหมายเข้าเมือง ประเทศจานวนมากมีการ
ยกเว้นการขออนุญาตเข้าเมือง (Visa) สาหรับนักท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นผู้นารายได้เข้าประเทศ แต่สาหรับผู้ที่
ต้องการเข้าไปทางาน ยังจาเป็น ต้องขอวีซ่าที่อนุญาตการเข้าเมืองเพื่อทางาน รวมทั้งการขอใบอนุญาตทางาน
ด้วย บางประเทศอาจมีการอนุญาตให้ผู้ที่เข้าประเทศโดยวีซ่าท่องเที่ยว ไปขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้ แต่หลายๆ
ประเทศกาหนดให้ต้องได้รับวีซ่าเพื่อทางานก่อนตั้งแต่ก่อนเข้าประเทศ
ในกลุ่ ม ประเทศที่ มี ข้อ ตกลงร่ ว ม เช่ น สหภาพยุโรป (European Union) ที่ พ ลเมื องของประเทศ
สมาชิกสามารถเดินทางเข้า-ออก และไปทางานในประเทศสมาชิกอื่นได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า และสหภาพยุโรปยังมี
นโยบายร่วมกันในการรับแรงงานอพยพที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศที่เป็นสมาชิก โดยมีหลักการทั่วไปใน
การรับแรงงานอพยพคือ กลุ่มแรงงานที่รับ 1. แรงงานอพยพมีฝีมือ 2. นักวิจัย 3. แรงงานฝึกหัด (ที่ไม่มีค่าจ้าง)
4. แรงงานเฉพาะฤดูกาล 5. แรงงานอพยพจากสาขาอื่นของบริษัท และยัง มีการกาหนดเงื่อนไขการเข้าไป
ทางานของแรงงานอพยพแต่ละกลุ่ม เช่น แรงงานอพยพมีฝีมือต้องจบการศึกษาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา ต้องมี
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลาที่กาหนด ฯลฯ นโยบายร่วมดังกล่าวเป็นเพียงข้อกาหนดที่เ ปิดโอกาสให้
แรงงานอพยพเข้ าไปท างานได้ แต่ ส่ ว นใหญ่ ยั งต้ องมี ร ายละเอี ยดปลี ก ย่ อ ยเช่ น ต้ อ งขอวีซ่ าจากประเทศ
ปลายทาง ต้องได้รับการรับรองตาแหน่งงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่จะเข้าไปทางาน เป็นต้น
กลุ่ ม ประเทศประชาคมอาเซีย น (ASEAN) มี การตกลงให้ แ รงงานมี ฝี มื อ 8 สาขาอาชีพ คื อ แพทย์
พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร ช่างสารวจ นักบัญชี สถาปนิก และบุคลากรทางการท่องเที่ยว ทางานในประเทศ
สมาชิกอื่นของอาเซียนได้

1. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of The Red Cross: ICRC) มีบทบาทหน้าที่
หลัก คือการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดการขัดแย้งทางทหาร เกิดสงครามกลางเมือง หรือสงครามระหว่างประเทศ และ
ธารงรักษาหลักการกาชาด
2. สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (The International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies: IFRC) มีบทบาทหน้าที่หลักคือ ติดต่อประสานงานกับสภากาชาดระหว่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัยธรรมชาติทั่วไป พัฒ นาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนและเยาวชน จัดตั้งและพัฒ นาสภากาชาดของ
ประเทศต่างๆ โดยปฏิบัติงานตามหลักการของกาชาดและอนุสัญญาเจนีวา
3. สภากาชาดประจาชาติ สภาเสี้ยววงเดือนแดงประจาชาติ ( Nation Red Cross and Red Crescent Society) บทบาท
หน้าที่หลักคือ ฝึกอบรมบุคลากร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เช่น แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ฯลฯ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการ
ต่างๆ ของสภากาชาด และบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้วย
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กฎหมายการเข้าเมืองยังเกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการอนุญาตให้แรงงานอพยพอยู่อาศัยในประเทศ
บางประเทศมีการเปิดโอกาสให้แรงงานอพยพที่ทางานอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่งสามารถขออนุญาตอยู่
อาศัย ระยะยาวหรืออยู่ อาศัย ถาวรได้ เช่น ประเทศไต้ห วัน ปรับ ปรุงกฎหมายการเข้าเมือง ค.ศ. 2007 ให้
แรงงานต่างชาติทางานอยู่ในไต้หวันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (ลดจากเดิม 5 ปี) สามารถขอพานักถาวรในไต้หวันได้22
กฎหมำยแรงงำน เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้แรงงานอพยพทางานในประเภทงานใดบ้าง สวัสดิการ
และสิทธิที่แรงงานอพยพได้รับ เช่น ค่าแรง การรักษาพยาบาล ชั่วโมงทางาน ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เท่าเทียมกับ
แรงงานในประเทศ แต่สิทธิอื่นๆ เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง การได้สัญชาติ มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละ
ประเทศ เช่น ประเทศไทยมีกฎหมายการทางานของแรงงานอพยพ (พระราชบัญญัติการทางานคนต่างด้าว
ค.ศ. 2008) ก าหนดประเภทงานที่ แ รงงานอพยพท างานได้ และประเภทงานที่ ห้ ามท า เป็ น ต้ น ก าหนด
ระยะเวลาที่อนุญาตให้แรงงานอพยพทางานและอยู่อาศัยในประเทศ สามารถขอสถานะการอยู่อาศัยระยะยาว
หากมีคุณ สมบัติตามที่กาหนด ประเทศสิงคโปร์ เปิดโอกาสให้แรงงานมีฝีมือขอมีถิ่นฐานถาวรในสิงคโปร์ได้
หลังจากทางานมาแล้ว 2-6 ปี แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนด23
กฎหมำย/มำตรกำรเกี่ยวกับ ผู้ลี้ภัย ประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของ
อนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 และพิธีสาร ค.ศ. 1967 เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศในสหภาพ
ยุโรป ญี่ปุ่น จีน บราซิล อิสราเอล เป็นต้น ฯลฯ รวมทั้งบางประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอนุสัญญา เช่น ประเทศ
จอร์แดน ประเทศเลบานอน ประเทศไทย24 กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับ ผู้ลี้ภัยครอบคลุมถึง กระบวนการ
จัด การผู้ ลี้ ภั ย ที่ ช ายแดน การพิจ ารณาให้ ส ถานะ ความช่ว ยเหลื อ ขั้นตอนการขอสถานะส าหรับผู้ ลี้ ภั ยใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น
ประเทศบราซิล มีคณะกรรมการระดับชาติภายใต้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาให้สถานะผู้ลี้ภัย
คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสถานะผู้ลี้ภัย ผู้ได้สถานะผู้ลี้ภัยที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดจะได้สถานะผู้อยู่อาศัยถาวรและพลเมือง
ประเทศแคนาดา ผู้ลี้ภัยที่สมัครจากนอกประเทศและภายในประเทศแคนาดา อยู่ภายในโครงการ
ความช่วยเหลือด้านการตั้งถิ่นฐานและมนุษยธรรม ซี่งได้งบประมาณจากรัฐบาลแคนาดา และรัฐบาลยังเปิดให้
ภาคเอกชนเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้ลี้ภัยรายบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับผู้ลี้ภัย
ของกฎหมายประเทศแคนาดาด้วย กระบวนการคัดกรองผู้ลี้ภัย มีหลายขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบประวัติ
อาชญากร ความมั่นคง และการตรวจทางสุขภาพ

22

Migration News. https://migration.ucdavis.edu/mn/more.php?id=1168
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. (2559). การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้
ประชาคมอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย. กรุงเทพฯ.
24
Global Legal Research Center. (2016). “Refugee Law and Policy in Selected Countries”. https://www.loc.
gov/law/help/refugee-law/refugee-law-and-policy.pdf
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ประเทศออสเตรเลีย มีการกาหนดจานวนผู้ลี้ภัย และผู้ต้องการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่จะรับเข้า
มาในประเทศแต่ละปี ผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียเป็นผู้ที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัย จากสานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ ภัยแห่ง
สหประชาชาติและถูกส่งมาประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศปลายทาง ผู้ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียจะ
ได้รับสถานะการอยู่อาศัยถาวรและสวัสดิการต่างๆ ไปจนถึงการขอเป็นพลเมืองออสเตรเลียในภายหลัง ไม่มี
การให้สถานะผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้ามาออสเตรเลียโดยตรงตั้งแต่ ค.ศ. 2014 โดยเฉพาะผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาทาง
เรือจะถูกผลักดันออกจากน่านน้าของประเทศ
นอกจากกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพโดยตรง ยังมีกติกาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่เป็นแนวทางหรือผูกมัดประเทศสมาชิกให้ดาเนินการ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยความคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกครอบครัว ธรรมนูญขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น

อนุสัญญำขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO Convention)
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นตราสารที่มีสภาพบังคับ โดยได้บัญญัติข้อกาหนด
มาตรฐานแรงงานในแต่ละประเด็นไว้ อนุสัญญาจะมีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิก ก็ต่อเมื่อประเทศสมาชิกได้
ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนั้นแล้ว สมาชิกแต่ละประเทศสามารถพิจารณาเลือกให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับ
ใดก็ได้ที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์ ด้านการเมือง สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของตน หลังจากการ
ให้สัตยาบันแล้ว ประเทศดังกล่าวต้องออกกฎหมาย ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของอนุสัญญา และต้องขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติตามอนุสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกกฎหมาย
หรือแนวปฏิบัติภายในประเทศที่ขัดกับ อนุ สัญ ญา ใน ค.ศ. 2008 มีอนุสั ญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศจานวน 188 ฉบับ ซึ่งในอนุสัญญาทั้งหมด มีอนุสัญญาจานวน 8 ฉบับที่มีความสาคัญยิ่ง ซึ่งองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศมีนโยบายส่งเสริมและติดตามผลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาทั้ง
8 ฉบับนี้ แม้จะไม่ได้ให้สัตยาบันก็ตาม เนื่องจากเป็นอนุสัญญาที่กาหนดมาตรฐานแรงงานเกี่ยวกับประเด็น
หลั ก 4 ประการ ภายใต้ป ฏิญ ญา เรื่ อง หลั กการและสิ ท ธิขั้นพื้ นฐานในการทางาน (ILO Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work) ดังนี้
ก) เสรีภาพในการสมาคม และการยอมรับสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งครอบคลุม อนุสัญญาฉบับ
ที่ 87 ว่าด้วยว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว (Freedom of Association
and Protection of the Right to Organise) ค.ศ. 1948 และ อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 98 ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ในการ
รวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง (Right to Organise and Collective Bargaining) ค.ศ. 1949
ข) การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ ซึ่งครอบคลุม อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่า
ด้ว ยแรงงานบั งคับ (Forced Labour) ค.ศ. 1930 และ อนุสั ญ ญาฉบับ ที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการยกเลิ กแรงงาน
บังคับ (Abolition of Forced Labour) ค.ศ. 1957

19

ค) การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กให้เป็นผล ซึ่งครอบคลุม อนุสั ญญาฉบับ ที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่า
(Minimum Age) ค.ศ. 1973 และ อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
(Worst Forms of Child Labour) ค.ศ. 1999
ง) การขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ในการจ้ างงานและอาชี พ ครอบคลุ ม อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 100 ว่ าด้ ว ย
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน (Equal Remuneration) ค.ศ. 1951 และ อนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือก
ปฏิบัติการจ้างงานและอาชีพ (Discrimination Employment and Occupation) ค.ศ. 1958
อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมคุ้มครองสิทธิของแรงงำนอพยพและสมำชิกครอบครัว
ค.ศ. 1990 ได้มีการรับรองใน ค.ศ. 1990 โดยมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2003 เพื่อรองรับการอพยพย้ายถิ่นฐานที่
มีมากขึ้นและส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดนที่มีมากขึ้น ตามไปด้วย
อนุสัญญาฉบับนี้ให้ความสาคัญกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกครอบครัวโดยเน้น
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่นฐานกับสิทธิมนุษยชนเข้าด้วยกัน ทั้งนี้อนุสัญญาฉบับดังกล่าวไม่ได้ก่อสิทธิ
สาหรับ แรงงานอพยพแต่ได้รับ ประกัน การปฏิบัติและอยู่ ภายใต้สภาพการจ้างงานอย่างเท่าเทียมระหว่าง
แรงงานอพยพกับ คนชาติ นอกจากนี้ แม้ว่า แรงงานอพยพที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายจะมีความชอบ
ธรรมในการอ้างสิทธิเหนือกว่า แรงงานอพยพที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ตาม แต่สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน
อพยพที่ เข้าเมื อ ง โดยผิ ด กฎหมายดั งกล่ าวจะต้ อ งได้ รับ การคุ้ ม ครองในฐานะที่ เป็ น มนุ ษ ย์ด้ ว ยกั น อีก ทั้ ง
อนุสัญญา ยังมีหลักการสาคัญในการขจัดการปลุกปั่นยั่วยุให้ เกิดความเกลียดชังต่อแรงงานอพยพ รวมถึงวาง
มาตรการทางกฎหมายเพื่อลงโทษต่อผู้ค้ามนุษย์และนายจ้างของแรงงานผิดกฎหมาย
นอกจากนีอ้ นุสัญญายังคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยคานึงถึง เพศ เผ่าพันธุ์ สี
ผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ที่มา สัญชาติ วัย สถานภาพทาง เศรษฐกิจ ทรัพย์สิน สถานภาพ
สมรส ชาติกาเนิด หรืออื่นๆ
อนุสัญญำว่ำด้วยสถำนภำพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 และพิธีสำร ค.ศ. 1967 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้ ลี้ ภั ย แม้ว่าสิ ท ธิบ างอย่ างของผู้ ลี้ ภั ย อาจถูก จากัด ภายใต้ส ภาวะแวดล้ อมบางอย่าง (เช่น สิ ท ธิของ
พลเมือง) สิทธิที่สาคัญบางประการที่กาหนดในอนุสัญญารวมถึง การไม่เลือกปฏิบัติ (มาตรา 3) เสรีภาพทาง
ศาสนา (มาตรา 4) การเข้าถึงศาลยุติธรรมอย่างเสรี ในดินแดนของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญา (มาตรา
16) สิทธิที่จะทางานได้ (มาตรา 17) สิทธิที่จะมีบ้านพักอาศัย (มาตรา 21) สิทธิทางการศึกษา (มาตรา 22)
สิทธิต่อการสงเคราะห์สาธารณะและความช่วยเหลือ (มาตรา 23) เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายภายในอาณาเขต
(มาตรา 26) และสิทธิที่จะไม่ถูกขับไล่ออกจากประเทศ (นอกจากผู้ลี้ภัยจะคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน) (มาตรา 32)
สิทธิที่สาคัญที่สุดในอนุสัญญา คือ สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากการถูกบังคับ หรือ ไม่ถูกผลักดัน
กลับ (Refoulement) ไปยังอาณาเขตซึ่งผู้ลี้ภัยได้หนีมา มาตรา ๓๓ ของอนุสัญญาระบุว่า
“ไม่มีประเทศภาคีใดๆ จะขับไล่หรือผลักดันกลับ (Refouler) ผู้ลี้ภัยในลักษณะใดๆ ไปยังชายแดน
ของอาณาเขต ซึ่งชีวิตหรือเสรีภาพของผู้ลี้ภัยจะถูกควบคุมเนื่องจาก เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพของ
กลุ่มทางสังคมใดๆ หรือเพราะความเห็นทางการเมือง”
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กิ จกรรม 8.1.2
ให้ทาความเข้าใจและทบทวนความรู้เกี่ยวกับ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอพยพและผู้อพยพกลุ่มต่างๆ
เพื่อตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้
1. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอพยพและผู้อพยพทั้งทางตรงและทางอ้อมมีอะไรบ้าง มีบทบาทหน้าที่
อย่างไร
2. กฎ กติกา และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องผู้อพยพแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง รวมทั้งกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ในระดับประเทศที่เกีย่ วข้องกับผู้อพยพกลุ่มต่างๆมีอะไรบ้าง
แนวตอบกิ จกรรม 8.1.2
1. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอพยพและผู้อพยพที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในระดับประเทศ เช่น สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ในระดับระหว่างประเทศคือ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สานักงาน
ข้ า หลวงใหญ่ ผู้ ลี้ ภั ย แห่ งสหประชาชาติ เป็ น ต้ น โดยมี บ ทบาทหน้ า ที่ ที่ แ ตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ที่ ม าและ
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์กร และยังมีองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆที่ครอบคลุมถึง ผู้อพยพด้วย
เช่น กระทรวงแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น
2. กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้อพยพมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ เช่น กฎหมายการ
เข้าเมือง กฎหมายแรงงาน ไปจนถึงระดับระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย กฎระเบียบและ
กฎหมายเหล่านี้เป็นกติกาและแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพแต่ละกลุ่ม ซึ่งกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายระดับประเทศอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ แต่กติการะหว่างประเทศ
เป็นแนวทางที่ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกถือปฏิบัติร่วมกันเป็นมาตรฐานสากล
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เรื่องที่ 8.1.3
รูปแบบและตัวอย่ำงต่ำงๆในกำรบริหำรจัดกำรผู้อพยพ
รูปแบบการจัดการเกี่ยวกับผู้อพยพหรือผู้ย้ายถิ่น มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศ
ปลายทางที่รับผู้อพยพหรือผู้ย้ายถิ่น และแตกต่างกันระหว่างผู้อพยพหรือผู้ย้ายถิ่นแต่ละกลุ่ม เช่น การจัดการ
แรงงานอพยพหรือแรงงานย้ ายถิ่น ย่อมมีความแตกต่างกับการจัดการกับ ผู้ลี้ ภัย และยังขึ้นอยู่กั บแนวคิด
พื้นฐานที่แต่ละประเทศนามาใช้ในการบริหารจัดการผู้อพยพ (ดูรายละเอียดแนวคิดต่างๆใน 7.2)
การย้ายถิ่น ฐานจากที่ห นึ่ งไปยั งอีกที่ห นึ่ง เกิดขึ้นมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ แต่ได้รับความสนใจและ
กลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศเพราะมีผู้ อพยพย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ทั่วโลก เป็ นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวาง การมีคนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองทั้งในประเทศ
ต้น ทางและประเทศปลายทาง โดยประเด็ น ที่ มี ก ารถกเถี ย งกั น มากคือ การจัด การกั บ ผู้ อพยพย้ ายถิ่ น ซึ่ ง
กลายเป็นชนกลุ่มใหม่ในสังคมทั่วโลก นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับผู้อพยพแต่ละกลุ่มมีรูปแบบที่แบ่งได้เป็น
1. การเปิดรับผู้อพยพอย่างเต็มที่ โดยให้สิทธิและสวัสดิการเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น รูปแบบนี้มาจาก
เหตุผลที่ประเทศปลายทางมีนโยบายเปิดรับผู้อพยพทุกกลุ่ม มีนโยบายเปิดกว้างต่อการรับคนต่างชาติเข้าใน
ประเทศเนื่องจากมีประชากรในประเทศน้อย ไม่มีปัญหาต่อการรับคนเข้ามาเพิ่ม หรือเพราะมีประชากรไม่
เพียงพอต่อตลาดแรงงาน ทาให้ต้องรับผู้อพยพจากต่างประเทศเข้าไปเพื่อเพิ่มประชากรหรือเป็นแรงงาน โดยผู้
อพยพที่เข้าไปจะได้รับ สวัสดิการและสถานะการอยู่อาศัย เช่นเดียวกับคนท้องถิ่น เช่น การได้สถานะการอยู่
อาศัยถาวร ไปจนถึงการได้ ส ถานะการเป็ นพลเมือง หรือได้รับ สัญ ชาติ ของประเทศปลายทาง รวมทั้งสิ ทธิ
ทางการเมือง เช่น การออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎร หรือการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร และ
ได้รับสวัสดิการทางสังคม เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆเช่นเดียวกับที่คนท้องถิ่นได้รับ
มีหลายประเทศที่ใช้รูปแบบนี้ในการรับผู้อพยพที่เป็น ผู้ลี้ภัย แรงงานอพยพที่มีทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการ
หรือขาดแคลนของประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ ฯลฯ
2. การเปิดรับผู้อพยพบางกลุ่ม เช่น แรงงานอพยพเข้าไปทางาน หรือรับแรงงานอพยพมีฝีมือ แต่ไม่รับ
แรงงานอพยพไร้ฝีมือ ประเทศปลายทางที่รับ ผู้อพยพเข้าไปจะให้ให้สถานะการอยู่อาศัย สวัสดิการ แต่จากัด
สิทธิหรือสถานะบางอย่าง เช่น ให้สถานะการอยู่อาศัยระยะยาว การอยู่อาศัยตามระยะเวลาการทางาน ได้รับ
สิทธิและสวัสดิการทางสังคม เช่น การจ้างงาน การศึกษา การรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ เช่นเดียวกับ
คนท้องถิ่น แต่ไม่ได้รับสิทธิทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การเป็นพลเมือง หรือสัญชาติของประเทศปลายทาง
ที่ไปอยู่อาศัย นโยบายหรือรูปแบบการดาเนินการแบบนี้เป็น แบบจาแนกและกีดกั น คือ ยอมรับ ผู้อพยพใน
ตลาดแรงงาน แต่ กีดกัน จากการมี ส่ว นร่ วมทางการเมือง การได้รับ สั ญ ชาติ เป็ นต้น รูปแบบนี้ มีการใช้กับ
แรงงานอพยพไม่มีทักษะ ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้อยู่ระยะยาวในประเทศ เช่น เกาหลี อิสราเอล ไทย
ฯลฯ
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3. การไม่เปิดรับผู้อพยพบางกลุ่ม คือแรงงานอพยพไร้ทักษะ ผู้อพยพลี้ภัย ไม่เปิดให้มีการจดทะเบียน
แรงงาน หรือผู้ลี้ภัย ทาให้ผู้อพยพกลุ่มเหล่านี้ ไม่ได้สถานะการอยู่อาศัย หรืออยู่ในสถานะผิดกฎหมาย มีความ
ยากลาบากในการเข้าถึงสวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษา ที่อยู่อาศัย และหากทางานก็เป็นการ
ลักลอบทางาน มีโอกาสถูกเอารัดเอาเปรียบด้านค่าแรง สวัสดิการ หรือการถูกทาร้ายจากนายจ้าง หรือเสี่ยงต่อ
การถูกหลอกลวงจากกลุ่มนายหน้าหรือผู้ค้ามนุษย์
รูปแบบการจัดการเกี่ยวกับผู้อพยพยังแตกต่างกันสาหรับผู้อพยพแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับนโยบายของ
ประเทศปลายทางที่รับผู้ อพยพ หรือผู้อ พยพเดินทางไปอาศัย โดยอาจแบ่งเป็น การบริหารจัดการเกี่ยวกับ ผู้
อพยพที่เข้าไปทางาน และการบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นผู้ลี้ภัย

ตัวอย่างการบริหารจัดการผูอ้ พยพที่เป็นแรงงานในประเทศต่างๆ25
ประเทศเกำหลี มีนโยบายรับแรงงานอพยพทั้งประเภทมีทักษะและแรงงานไม่มีทักษะ โดยอนุญาตให้
แรงงานอพยพทางานได้ในงานอุตสาหกรรม 5 ประเภท คือ
1. อุ ต สาหกรรมประเภทที่ มี พ นั ก งานไม่ เกิ น 300 คน 2. การประมงที่ มี ร ะวางเรื อ 10-25 ตั น 3.
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 4. การก่อสร้าง 5. การบริการคือร้านอาหาร และงานสนับสนุนคืองานแม่บ้าน ทา
ความสะอาด
กาหนดสัญญาทางาน 3 ปี ต่ออายุได้อีก 1 ปี และ 11 เดือน เพราะถ้าคนต่างชาติอยู่ถึง 5 ปี จะสามารถ
ทาเรื่องยื่นขอรับสัญชาติได้
ประเทศไต้หวัน มีการกาหนดจานวนโควตาสาหรับแรงงานอพยพ หลังจากนายจ้างรับแรงงานท้องถิ่น
แล้ว 15 วัน โดยสัดส่วนแรงงานอพยพที่รับคือ
1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิต สัดส่วนที่รับแรงงานอพยพ คือ 15-20% ของจานวนแรงงานรวม ขึ้นอยู่
กับประเภทของแรงงานในแต่ละกิจการ
2. ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีสัดส่วนรับแรงงานอพยพ 20% - 40% ของจานวนแรงงานรวม
3. ภาคประมงในมหาสมุทร จะรับแรงงานอพยพได้หลังจากภาคอุตสาหกรรมอื่นรับแรงงานอพยพจน
เต็มจานวนแล้ว
4. งานแม่บ้าน สาหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและเด็ก หรือมีแฝดสามที่มีอายุต่ากว่า 3 ปี หรือนายจ้าง
เป็นชาวต่างชาติที่ทางานหรือพานักในไต้หวัน และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติทกี่ าหนด
5. งานพยาบาลครอบครัว สามารถรับแรงงานอพยพได้กรณี ที่ผู้รับการดูแลจะต้องเป็นผู้ที่ ได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นผู้ไร้สมรรถภาพหรือพิการอย่างรุนแรง หรือผ่านการประเมินโดยทีมงานของสถาบันการแพทย์
ว่าจาเป็นต้องได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
25

กิริยา กุลกลการ. (2557). การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ. กรุงเทพ. สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
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6. งานพยาบาลสถาบัน: สาหรับสถาบันที่มีผู้ป่วยทางจิตและผู้ที่พิการระดับปานกลาง หรือโรงพยาบาล
ที่มีเตียงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ สามารถจ้างพยาบาลต่างชาติ 1 คน ต่อผู้ป่วย 3 คน หรือทุกๆ 5 เตียง โดย
จานวนพยาบาลต่างชาติจะต้องไม่เกินจานวนพยาบาลภายในประเทศ
ประเทศไทย มีนโยบายรับแรงงานอพยพต่างชาติที่มีทักษะตามสัญญาจ้างงานและนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุน และเปิดรับแรงงานอพยพไม่มีทักษะเฉพาะงานกรรมกรและงานรับใช้ในบ้าน โดยนายจ้างต้องยื่นขอ
จานวนแรงงานที่จะจ้าง (โควตา) และกาหนดประเภทงาน ใบอนุญาตทางานมีอายุ 2 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้ง รวม
เป็น 4 ปี และต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง 3 ปีก่อนที่จะสามารถกลับเข้ามาใหม่ได้ แต่ในทางปฏิบัติได้มี
ความพยายามที่จะผ่อนปรนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วยการอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ โดยไม่ต้อง
เดินทางกลับประเทศ 3 ปี เพียงแค่ทาเรื่องและยื่นเอกสารขอต่ออายุเท่านั้น
ประเทศมำเลเซีย มีการกาหนดรายละเอียดของแรงงานที่มาจากแต่ละประเทศ โดยกาหนดงานที่ทาได้
รายละเอียดปลีกย่อย เช่น การกาหนดเพศ อายุ สัญชาติ เป็นต้น ในรัฐซาบาห์และซาราวัคมีการกาหนดพื้นที่ที่
แรงงานแต่ละประเทศสามารถทางานได้ แต่ในรัฐที่อยู่ฝั่งคาบสมุทรไม่มีการกาหนดในเรื่องนี้
มีการอนุญาตให้แรงงานอพยพทางานและต่ออายุการทางานในระยะเวลาที่แตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระดับของแรงงาน ประเภทของงาน เงินเดือน อายุ ใบอนุญาตทางาน ส่วนใหญ่จะเป็น
สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยให้ต่อสัญญาได้ปีต่อปี 3 ถึง 5 ปี ตามประเภทงาน
ประเทศสิงคโปร์ เปิดโอกาสและรับแรงงานมีทกั ษะเข้าไปทางานได้จานวนมาก มีการกาหนดใบอนุญาตทางาน
และระยะเวลาทางานสาหรับแรงงานอพยพหลายแบบ

1. ใบอนุญาต EP (Employment Pass) มีอายุ 1-2 ปี แต่สามารถต่ออายุได้หากบริษัทยังคงจ้างอยู่
2. ใบอนุญาต PEP (Personalized Employment Pass) มีอายุ 3 ปี ไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้
3. ใบอนุญาต S Pass มีอายุ 1-2 ปี แต่ก็สามารถต่ออายุได้เรื่อยๆ หากบริษัทยังจ้างงานอยู่
4. ใบอนุญาต WP (Work Permit) และแม่บ้าน มีอายุ 2 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน
10 ปี
ประเทศสิงคโปร์มีการกาหนดพื้นที่อยู่อาศัยของแรงงานอพยพไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือให้อยู่เป็นส่วนๆ และ
กาหนดประเทศต้นทางที่จะเข้ามาทางานในแต่ละภาคอุตสาหกรรม เช่น
1. แรงงานในภาคก่อสร้าง เปิดให้แรงงานจากมาเลเซีย จีน อินเดีย ศรีลังกา ไทย บังกลาเทศ เมียน
มาร์ ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ และไต้หวัน
2. แรงงานในภาคการผลิต และบริการ เปิดให้แรงงานจาก มาเลเซีย จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี และ
ไต้หวัน
สหรัฐอเมริกำ การรับแรงงานอพยพไร้ทักษะเข้าไปทางานภายใต้ Guest Worker Programs โดยให้
วีซ่ า ประเภท H-2A และ H-2B ซึ่ ง มี ก ารก าหนดระยะเวลาของวีซ่ าเอาไว้ โดยวี ซ่ า H-2A ท างานในภาค
การเกษตร สามารถเข้าไปทางานได้ไม่เกิน 1 ปีตามแต่ฤดูกาลของงานเกษตรที่นายจ้างกาหนดไว้ โดยสามารถ
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ต่ออายุการทางานกับนายจ้างเดิมได้ถึง 3 ปี สถานที่ทางานจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของนายจ้างเพียงรายเดียว ส่วนวี
ซ่า H-2B เป็นงานนอกภาคการเกษตร มีกาหนดระยะเวลาทางานไม่เกิน 1 ปี โดยวีซ่าทั้ง 2 ประเภทนี้สามารถ
ขอกลับมาทางานใหม่ได้ไม่จากัดจานวนครั้ง ยกเว้นมีการกระทาผิดต่อสัญญาจ้างงานหรือกระทาผิดกฎหมาย
อื่น จะถูกแจ้งเป็นรายชื่อถูกห้ามกลับไปทางานในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเป็นแรงงานอพยพมี
ทักษะสามารถทางานจนหมดวีซ่าการทางานแล้วแต่ข้อกาหนดและลักษณะงาน แรงงานอพยพมีทักษะสามารถ
ทางานได้ทุกที่ในสหรัฐอเมริกา

กำรจัดกำรด้ำนผูล้ ี้ภัย
แนวทางที่ใช้แก้ปัญหาผู้ลี้ภัยที่ยั่งยืน (Durable Solutions) 3 รูปแบบคือ การเดินทางกลับโดยสมัคร
ใจ การไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม และการตั้งถิ่นฐานในประเทศแรกรับ26
1. กำรเดินทำงกลับโดยสมัครใจ (Voluntary repatriation) เป็นการเดินทางกลับประเทศต้นทาง
เมื่อเหตุการณ์สู้รบหรือความขัดแย้งคลี่คลายลง แนวทางนี้เป็นรูปแบบที่หลายประเทศที่รับผู้ลี้ภัยเป็นประเทศ
แรก หรือประเทศแรกรับดาเนินการเพื่อลดภาระและจานวนผู้ลี้ภัยในประเทศลง แต่การเดินทางกลับประเทศ
ต้นทางต้องเป็น ไปโดยสมัครใจของผู้ลี้ภัย บางครั้งการดาเนินการจึงยุ่งยากเพราะผู้ลี้ภัยยังหวาดเกรงภัยที่
ตัวเองอาจได้รับเมื่อเดินทางกลับ หรือเพราะอยู่อาศัยในประเทศแรกรับเป็นเวลานานจนไม่ต้องการเดินทาง
กลับประเทศต้นทาง โดยเฉพาะถ้าเป็นบุตรผู้ลี้ภัยที่เกิดในประเทศแรกรับ เกิดความคุ้นเคย ผูกพันกับประเทศ
ที่เกิดมากกว่าประเทศที่พ่อแม่ลี้ภัยมา
2. กำรไปตั้งถิ่นฐำนในประเทศที่สำม (Resettlement in third countries) เป็นการดาเนินการ
ให้ ผู้ ลี้ ภั ย ไปตั้ งถิ่ น ฐานในประเทศอื่ น ๆ (ประเทศที่ ส าม) ที่ ต กลงรั บ ผู้ ลี้ ภั ย จากประเทศแรกรั บ เป็ น การ
ดาเนินการของสานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ร่วมกับประเทศที่สาม และความ
ร่วมมือของประเทศแรกรับ ส่วนใหญ่ผู้ลี้ภัยที่ได้รับเลือกจะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ต้องการการคุ้มครองก่อน
แต่ในทางปฏิบัติ การคัดเลือกผู้ลี้ภัยมีการพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ลี้ภัยด้านการศึกษา ความสามารถใน
การปรับตัวในสังคมปลายทาง ปัจจัยสาคัญของแนวทางนี้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายการรับผู้ลี้ภัยของประเทศที่สาม
ที่กาหนดคุณสมบัติและจานวนผู้ลี้ภัยที่จะรับในแต่ละปี ประเทศส่วนใหญ่ที่รับผู้ลี้ภัยไปตั้งถิ่นฐานคือ ประเทศที่
พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจดีคือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศในแถบสแกนดิ เนเวีย ซึ่งยัง
เป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนลี้ภัยที่ตกค้างอยู่ในประเทศแรกรับ
3. กำรตั้งถิ่นฐำนในประเทศแรกรับ (local integration) เมื่อผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ในประเทศแรกรับเป็น
เวลานานหลายปี ไม่มีประเทศที่สามรับไปตั้งถิ่นฐาน และยังไม่สามารถเดินทางกลับไปประเทศต้นทางด้วย
สาเหตุหลายประการ ประเทศแรกรับบางประเทศมีนโยบายให้ผู้ลี้ภัยตั้งถิ่นฐานในประเทศได้ โดยให้สิทธิและ
สวัสดิการเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น โดยต้องพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์กับประชาชนในสังคมท้องถิ่นที่ไม่มีการ
ต่อต้านหรือกีดกัน ยอมรับผู้ลี้ภัยให้เข้าเป็นส่ว นหนึ่งของสังคม การตั้งถิ่นฐานในประเทศแรกรับจึงไม่ใช่เรื่อง
26
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ง่าย และมีปัญหายุ่งยากในการดาเนินงาน เพราะผู้ลี้ภัยถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มีความขัดแย้งกับประเทศต้นทาง
จึงอาจเป็นปัญหาต่อความมั่นคง และประเทศแรกรับส่วนใหญ่ไม่ต้องการรับ ภาระการดูแลผู้ลี้ภัยในระยะยาว
เพราะเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ดิน การจัดที่อยู่อาศัยให้ผู้ลี้ภัย การให้สวัสดิการ การทางานและการดารงชีวิตของผู้
ลี้ภัย และการให้สัญชาติผู้ลี้ภัย

ตัวอย่ำงกำรบริหำรจัดกำรผู้ลี้ภัย
ประเทศปลายทางที่รับผู้ลี้ภัยไปพานักอยู่มากคือ ประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดี มีนโยบายเปิดรับ
ผู้ ลี้ ภั ย เข้ าไปตั้ งถิ่ น ฐาน ส่ ว นใหญ่ เป็ น ประเทศในสหภาพยุ โรป 27 สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา สแกนดิ เนเวี ย
ออสเตรเลีย และบางประเทศในเอเชีย
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศต่างให้สั ตยาบัน ในข้อตกลงเกี่ยวกับ ผู้ลี้ ภัย คืออนุสัญ ญา
สถานะผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 และพิธีสาร ค.ศ. 1967 และข้อตกลงเรื่องบุคคลผู้ไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954
ในอดีตประเทศในยุโรปรับผู้ลี้ภัยจากทุกภูมิภาคของโลก ทั้งที่เดินทางและร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยเป็น
รายบุคคล หรือเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยที่ผ่านกระบวนการของสานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ โดยแต่
ละประเทศมีการกาหนดโควตาผู้ลี้ภัยที่รับในแต่ละปี โดยผู้ที่ได้รับสถานะลี้ภัยในประเทศยุโรป จะได้รับความ
ช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย อาหาร การศึกษา การแนะนาเข้าสู่ตลาดแรงงาน ค่าครองชีพในระยะแรก และการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมปลายทาง
เยอรมนีเป็นประเทศที่มีการรับ ผู้ลี้ภัยจานวนมากเป็นอั นดับต้นๆ ของสหภาพยุโรป ถึงแม้เยอรมนี
แบ่งเป็นรัฐต่างๆ แต่มีสานักงานกลางที่ดาเนินการคือ สานักงานสหพันธ์ด้านการย้ายถิ่น ลัผู้ลี้ภัย (Federal
Office for Migration and Refugees: BAMF) โดยแบ่งผู้ขอสถานะผู้ลี้ภัยเป็น 4 คลัสเตอร์ หรือกลุ่ม
คลัสเตอร์ A : ผู้ขอสถานะจากกลุ่มประเทศที่ต้องการการคุ้มครองระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 50)
คลัสเตอร์ B : ผู้ขอสถานะจากกลุ่มประเทศที่ต้องการการคุ้มครองระดับต่า (ไม่เกินร้อยละ 20)
คลัสเตอร์ C : ผู้ขอสถานะที่มีภูมิหลังหรือมาจากสถานการณ์ที่ซับซ้อน
คลัสเตอร์ D : ดับลินเคส (Dublin cases) เป็นกรณีที่จะมีการส่งต่อไปยังประเทศอื่นในสหภาพยุโรป
ผู้ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยจะได้รับการจัดสรรให้ไปอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งหลังจากสถานะผู้ลี้ภัยได้รับการ
อนุมัติจะได้รับการอบรมภาษาเยอรมัน การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมของเยอรมันเพื่ อการผสมกลมกลืนกับสังคม
เยอรมนี และร่ วมมือกับ ส านั กงานการจ้างงานแห่ งสหพันธ์ (Federal Employment Agency) การอบรม
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ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ๒๘ ประเทศคือ กรีซ โครเอเชีย เช็ก ไซปรัส เดนมาร์ก ออสเตรีย เบลเยียม บัลกาเรีย
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร เอสโตเนีย
ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวีเนีย สโลวะเกีย โรมาเนีย
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เหล่านี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่รอคอยสถานะผู้ลี้ภัยที่มีแนวโน้มจะได้รับการอนุมัติ ได้เข้าอบรมด้วย ส่วนผู้ที่ไม่ผ่าน
การอนุมัติจะถูกส่งไปยังประเทศยุโรปอื่นๆ หรือกลับประเทศต้นทาง28
ถึงแม้ประเทศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ มีนโยบายเปิดรับผู้ลี้ภัย แต่จานวนผู้ลี้ภัยที่อพยพเข้ายุโรปเพิ่ม
จานวนขึ้นอย่างมาก โดยเริ่มมาตั้งแต่ ค.ศ. 2011 หลังการประท้วงของประชาชนในตะวันออกกลาง หรือที่
เรียกกันว่าอาหรับสปริง (Arab Spring) มีประชาชนจากประเทศตะวันออกกลางจานวนมากอพยพไปยังยุโรป
และเพิ่มมากขึ้นหลายแสนคนตั้งแต่ ค.ศ. 2013 หลังการสู้รบในซีเรีย อัฟกานิสถาน รวมทั้งอิรัก ลิเบีย โดยการ
เดินทางมีทั้งการเดินทางทางบกจากตุรกีเข้ากรีซ และเข้ามาทางทะเลทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จนประสบ
เหตุเสียชีวิตจานวนมากจากเรือล่มระหว่างเดินทาง

เด็กชายชาวเคิร์ตเสียชีวิตขณะลี้ภัยจากประเทศซีเรีย จากเหตุเรือล่มชายฝั่งเมดิเตอเรเนียน
ภาพ: อ้างอิงจาก https://waymagazine.org/20151224wolrdnews01/
เนื่ องจากจานวนผู้ลี้ ภั ย ที่ห ลั่ งไหลเข้ายุโรปจานวนมากมายนี่เอง ทาให้ ส หภาพยุโรปน ามาตรการ
ควบคุมพรมแดนมาใช้ มีการปิดกั้นจุดข้ามแดนของหลายประเทศ และมีการเสนอเงินช่วยเหลือจานวนมากให้
ประเทศแรกรับ เช่น ตุรกี ให้รับผู้อพยพเหล่านี้พานักอาศัยในตุรกีแทนการเดินทางไปยุโรป เป็น มาตรการผ่อน
ปรนสถานการณ์วิกฤตผู้ลี้ภัยในยุโรป29 แต่มาตรการดังกล่าวอาจชะลอการอพยพของผู้ลี้ภัยได้เพียงชั่วคราว
เพราะปัญหาผู้ลี้ภัย ไม่ได้อยู่ที่การได้อาหาร ที่พักอาศัย การดูแลสุขภาพขั้น พื้นฐานเพียงระยะสั้น แต่ในระยะ
28

Federal Office for Migration and Refugees. “Integrated Refugee Management”. https://www.bamf.de/
SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Broschueren/broschuere-integriertes-fluechtlingsmanagement.pdf?
__blob=publicationFile
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อาจารี ถาวรมาศ. กรุงเทพธุรกิจ. http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637511
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ยาวหมายถึงการดูแลด้านการศึกษาแก่ผู้ลี้ภัยและสมาชิกครอบครัว การผสมกลมกลืนผู้ลี้ภัยให้สามารถเข้ากับ
สังคมยุโรป ไม่ว่าจะเป็นภาษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ให้ผสมกลมกลืน และรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว จนกลายเป็น
ส่วนหนึ่ งของประเทศปลายทาง ซึ่งต้องการมาตรการการจัดการระยะยาวและงบประมาณจานวนไม่น้อย
สหภาพยุโรปพยายามกาหนดโควต้าให้ประเทศสมาชิกแบ่งกันรับผู้ลี้ภัยไปตั้งถิ่นฐาน แต่ไม่ประสบความสาเร็จ
เนื่องจากแต่ละประเทศมีนโยบาย กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศ และการดูแล
จัดการกับผู้ลี้ภัยที่แตกต่างกัน โดยสามารถตกลงกันได้เพียงแค่ช่วยกันรับผู้ลี้ภัยตามความสมัครใจของแต่ละ
ประเทศ
นโยบายการจัดการผู้ลี้ภั ยของแต่ละประเทศในสหภาพยุโรป อาจสอดคล้องกับทัศนคติหรือท่าทีของ
ประชาชนในประเทศ หรืออาจทาให้เกิดการประท้วงจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว ไม่เฉพาะ
รัฐบาลของประเทศในยุโรปที่พยายามสกัดกั้นการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยเข้าประเทศ ประชาชนในประเทศยุโรปก็
มีการกีดกัน ต่อต้านผู้ลี้ภัยเพราะรู้สึกว่าผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพที่มีจานวนมากกาลังเป็นภัยคุกคามต่อตนเองทั้งด้าน
เศรษฐกิจ และการแอบแฝงของผู้ก่อการร้ายเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ กระแสการต่อต้านผู้ลี้ภัยมีมาก
ในประเทศที่รับผู้ลี้ภัยเข้าไปจานวนมาก เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส แต่ในบางประเทศที่ผู้ลี้ภัยเข้าไปจานวนไม่มาก
เช่น สเปน โปรตุเกส ประชาชนกลับเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดรับผู้ลี้ภัยให้มากขึ้น โดยชาวสเปนในเมืองบาร์เซโล
นาเรียกตัวเองว่ากลุ่ม Casa Nostra, Casa Vostra มีความหมายว่า “บ้านของเราคือบ้านของคุณ ” จานวน
กว่า 160,000 คน ออกมาเดินขบวน เรียกร้องให้รัฐบาลรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศให้มากขึ้น30
สาหรับประเทศไทย ไม่ได้เป็นสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย แต่ได้ รับผู้ที่หนีภัยการสู้รบและ
ความขัดแย้งทางการเมืองจากประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม เข้ามาพักพิงตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีน และ
จากประเทศพม่า ซึ่งไม่ได้ให้ส ถานะผู้ลี้ ภัย แก่ผู้ห นีภัยเหล่านี้ แต่ในทางปฏิบัติได้ดาเนินการช่วยเหลื อ กลุ่ ม
เหล่านี้ตามแนวทางดาเนินการของอนุสัญญาหลายประการคือ การจัดหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัย การให้องค์กร
ด้านมนุ ษ ยธรรมเข้ามาช่วยเหลื อด้านปั จ จั ยสี่ รวมทั้ งเปิ ดโอกาสให้ ได้ไปตั้งถิ่น ฐานในประเทศที่ส าม และ
สามารถทางานหารายได้ในพื้นที่พักพิงได้ แต่ไม่อนุญาตให้ออกไปทางานนอกที่อื่นนอกศูนย์พักพิง
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Joseph Wilson. “More than 160,000 march in Barcelona to demand Spain takes in more refugees”.
Independent, 19 February, 2017, http://www.independent.co.uk/news/world/ europe/ barcelona-marchrefugees-protest-spain-more-160000-people-thousands-catalan-a7587996.html
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กำรเดินขบวนสนับสนุนผู้ลี้ภัยในประเทศสเปน
ภาพ: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/barcelona-march-refugees-protestspain-more-160000-people-thousands-catalan-a7587996.html
สหรัฐอเมริกำ มีนโยบายรับผู้ลี้ภัยภายใต้กฎหมาย Refugee Act of 1980 โดยไม่มีการจากัดจานวน
ในแต่ ล ะปี โดยพิ จ ารณาเหตุ ผ ลในการลี้ ภั ย ผู้ ลี้ ภั ย จะต้ อ งมาแสดงตนภายในหนึ่ ง ปี ห ลั ง จากเข้ า มาใน
สหรัฐอเมริกาหรือมาถึงชายแดนสหรัฐอเมริกา และไม่สามารถได้รับพิจารณาซ้าอีกหากเคยถูกปฎิเสธไม่ให้เข้า
สหรัฐอเมริกามาก่อน สถานการณ์ในประเทศของผู้ลี้ภัยที่ดีขึ้นหรือเลวลงจะส่งผลต่อสถานะของผู้ลี้ภัยและการ
อยู่ต่อในสหรัฐอเมริกาหรือถูกส่งกลับ ประเทศด้วย ในบางกรณีผู้ลี้ภัยก็อาจถูกส่งกลับไปยังประเทศที่สามที่
สหรัฐอเมริกาได้ทาข้อตกลงไว้ เช่น ถ้าผู้ลี้ภัยเดินทางผ่านแคนาดาเพื่อขอลี้ภัยมายังสหรัฐอเมริก าหรือลี้ภัย
มายังชายแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดา สหรัฐอเมริกาอาจจะขอให้ผู้ลี้ภัยนั้นอยู่แคนาดาแทน ผู้ลี้ภัยที่
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาพานักในสหรัฐอเมริกาถึงหนึ่งปีแล้ว จะสามารถยื่นขอเป็นพลเมืองสหรัฐได้
การขอสถานะลี้ภัยในสหรัฐอเมริกา มี 2 ช่องทาง คือ
1. Affirmative Asylum ผู้ที่ขอสถานะลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาหรือด่านเข้าเมือง และส่ง
เอกสารสาหรับการลี้ภัยถึงสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (US Citizen and Immigration ServicesUSCIS) ภายในระยะเวลา 1 ปีนั บจากเดินทางมาถึง หลังจากการตรวจสอบเอกสาร จะมีการสั มภาษณ์กับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ ายลี้ภัยภายใน 45 วัน ระหว่างนี้ผู้ รอสถานะลี้ภัยจะสามารถอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ แต่ไม่
สามารถทางานได้จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น ขั้นตอนนี้จะเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน หากไม่ได้รับอนุมติ ผู้ขอ
สถานะลี้ ภั ย จะถู ก ส่ ง ไปให้ ผู้ พิ พ ากษาชาวต่ างชาติ เข้ า เมื อ ง (Immigration Judge) ที่ Execution Office
ดาเนินการพิจารณา
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2. Defensive Asylum เป็ น กรณี ที่ Affirmative Asylum ไม่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ หรื อ ในกรณี ที่ ผู้ ข อ
สถานะลี้ภัยอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย หรือไม่ได้ปฏิบัติตามสถานะผู้อพยพ และยังมีสาเหตุ
ความไม่ปลอดภัยหรือถูกกดขี่ ทรมานในประเทศตนเอง มีเหตุผลเพียงพอสาหรับการขอลี้ภัย ในรูปแบบนี้จะ
พิจารณาในห้องพิจารณาคดีหรือห้องพิพากษา โดยผู้พิพากษาคนเข้าเมืองจะพิจารณาว่าบุคคลนั้นมีสิทธิขอลี้
ภัยในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ หากพิจารณาว่าไม่มีสิทธิขอลี้ภัย ผู้นั้นก็จะถูกส่งออกนอกประเทศ
สถานะการลี้ภัยในสหรัฐอเมริกา ยังแบ่งเป็นหลายรูปแบบคือ
ผู้อพยพลี้ภัย (Refugees) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกาได้ โดย
สาเหตุของภัยคุกคามที่มีการรับรู้กันอย่างกว้างขวาง จากสาเหตุอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางชาติ พันธุ์
กลุ่มของสั งคม การเมือง ศาสนา หรือชาติกาเนิด ซึ่งผู้ ขอสถานะต้องแสดงเหตุผ ลว่าประสบภัยคุกคามใน
ประเทศตนเอง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมในการก่อภัยคุกคามนั้น ผู้อพยพลี้ภัยจะได้สิทธิอยู่อาศัย
ชั่วคราว หากภัยคุกคามนั้นไม่เป็นอันตรายเพียงพออีกต่อไป และมีการพิจารณายืดสถานะผู้ลี้ภัย หากภาวะ
คุกคามยังมีอยู่ ผู้อพยพลี้ภัยสามารถขอสิทธิการอาศัยในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ยกเว้นได้สิทธิไปตั้งรกราก
ในประเทศอื่น แล้วหรือถือสองสัญ ชาติ ก็จะไม่มีสิทธิตั้งรกรากในสหรับอเมริกาได้ โดยผู้อพยพลี้ภัยที่ได้รับ
อนุญาตให้อาศัยในสหรัฐอเมริกาแล้วหนึ่งปี สามารถยื่นขอเป็นพลเมืองถาวรตามกฎหมายได้
ผู้ มี ส ถำนะได้ รั บ กำรคุ้ ม ครองชั่ ว ครำว (Temporary Protected Status: TPS)) ในปั จ จุ บั น
สถานะ TSP นี้ให้แก่ผู้อพยพที่มาจากประเทศบุรุนดี เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส ไลบีเรีย นิการากัว โซมาเลีย และ
ซูดาน เนื่องจากไม่สามารถอาสัยอยู่ในประเทศของตนได้จากสาเหตุเช่น ประสบภัยธรรมชาติ สถานการณ์
ผิดปกติชั่วคราว หรือความขัดแย้งจากการบพุ่งกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน 12 เดือน หรือ 8 เดือน
และสามารถยืดอายุของสถานะ TPS ได้ ถ้าพิจารณาแล้วว่ายังไม่ปลอดภัยที่จะกลับไป แต่ สถานะ TPS นี้ไม่
สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะพลเมืองถาวรตามกฎหมายได้ และเมื่อสถานะ TPS สิ้นสุดลง ผู้อพยพก็จะกลับไปสู่
สถานะเดิมก่อนหน้าได้รับสถานะ TPS
ผู้ได้รับกำรผ่อนผันจำกกำรถูกส่งออกนอกประเทศ (Deferred Enforced Departure) ให้กับผู้ที่
จะต้ อ งถู ก ออกจากสหรั ฐ อเมริ ก า (Deportation) ไม่ ว่า จะด้ ว ยสาเหตุ ใด ให้ ได้ อ ยู่ ในสหรั ฐ อเมริ ก าต่ อ ไป
เนื่องจากสถานการณ์ในบ้านเกิดยังไม่มีเสถียรภาพและอันตรายเกินกว่าที่จะเดินทางกลับได้ ซึ่ งแตกต่างจาก
สถานะผู้ลี้ภัย ผู้ อพยพ และสถานะ TPS ตรงที่ Deferred Enforced Departure ไม่ได้ทาเรื่องขอเข้ามาใน
สหรัฐ อเมริ กาก่อ นที่ จ ะเดิน ทางเข้ามา แต่เป็ น การเข้ามาด้ว ยวิธีอื่น ใดหรือผิ ด กฎหมายโดยทาเรื่องขออยู่
หลังจากอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้ว เพื่อไม่ให้ถูกส่งออกนอกสหรัฐอเมริกา
Diversity Visa Program เป็นโครงการที่เริ่มใช้ตั้งแต่ ค.ศ. 1995 และปัจจุบันอยู่ภายใต้ กฎหมาย
การเข้าเมืองและสัญชาติ (Immigration and Nationality Act: INA) เป็นโครงการที่ให้กับผู้ไม่มีญาติอาศัยอยู่
ในสหรัฐอเมริกา แต่ต้องการเป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริกาโดยการออกวีซ่าจานวน 55,000 วีซ่าในแต่ละปี ซึ่ง
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กระทรวงการต่างประเทศจะเลือกผู้สมัครไว้พิจารณาประมาณ 110,000 คนต่อปี ก่อนการพิจารณา เนื่องจาก
มีหลายคนที่ไม่ผ่านกระบวนการขอวีซ่าอย่างสมบูรณ์ การเข้าร่วมโครงการจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ และผู้ที่
เข้าร่วมโครงการอาจอยู่ในสหรัฐอเมริกามาก่อนแล้วหรือไม่ก็ได้ ผู้ที่ได้อนุมัติวีซ่าประเภทนี้ จะสามารถอยู่อาศัย
และทางานในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถาวร และสามารถพาคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ได้แต่งงานและมีอายุต่าว่า 21
ปี (Minor Child) เข้ามาด้วยได้
คุณสมบัติในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ก็คือจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (High school) หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทางานในวิชาชีพที่ มีการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ทางาน เป็นระยะเวลาไม่ต่า
กว่า 2 ปี ภายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การคัดเลือกจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มเลือกขึ้นมา กระจายไปในหกภูมิภาคทั่ว
โลก โดยเฉพาะจากภูมิภาคที่มีอัตราการเข้ามายังสหรัฐอเมริกาต่ากว่าการได้รับวีซ่าในโปรแกรมนี้ และจะไม่
ออกวีซ่านี้ให้กับ ประเทศที่ มีคนเดินทางเข้ามาผ่านระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ การจ้างงาน และการ
ลงทุน (ไม่รวมกรณีของการลี้ภัย การอพยพและช่องทางอื่น) ที่มากกว่า 50,000 คน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และ
จานวนวีซ่าของต่ละประเทศต้องไม่เกินร้อยละ 7 ของจานวนวีซ่ารวมทุกประเทศที่ออกให้ในปีนั้นๆ
ประเทศออสเตรเลีย มีแนวทางการจัดการผู้ลี้ภัย 2 รูปแบบคือ การให้สถานะผู้ที่เดินทางเข้าไปใน
ประเทศและขอสถานะผู้ ลี้ ภั ย (Onshore) และการให้ ส ถานะผู้ ลี้ ภั ย ที่ ร้ อ งขอสถานะจากนอกประเทศ
(Offshore) โดยมีการกาหนดโควตาที่จะรับสาหรับทั้ง 2 กลุ่ม ประมาณปีละ 12,000-13,000 คน โดยมากกว่า
3 ใน 4 เป็นการรับจากนอกประเทศ31
สภาผู้ลี้ภัยแห่งออสเตรเลีย (Refugee Council of Australia) เป็นผู้พิจารณาให้สถานะผู้ลี้ภัย ภายใต้
โครงการการลี้ภัยและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Australia’s Refugee and Humanitarian Program)
โดยมีแนวทางการพิจารณา 2 แนวทางคือ 1. โครงการผู้ลี้ภัย (Refugee Program) สาหรับผู้ลี้ภัยที่ต้องการตั้ง
ถิ่นฐาน ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ส่งต่อจาก UNHCR 2. โครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์การถูกเลือกปฏิบั ติห รือการละเมิดสิทธิในประเทศต้นทาง โดยไม่จาเป็นต้องอยู่ใน
สถานะผู้ลี้ภัย โดยกลุ่มหลังนี้ต้องมีความสัมพันธ์หรือยึดโยงกับชุมชน สังคมออสเตรเลีย เช่น การมาอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวที่มีสถานะอยู่อาศัยในออสเตรเลีย32
อย่ า งไรก็ ดี ในขณะที่ อ อสเตรเลี ย ซึ่ งรั บ รองและให้ สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาว่ าด้ ว ยสถานะผู้ ลี้ ภั ย ก็ มี
มาตรการสกัดกั้น ผู้ อพยพทางเรืออย่างเข้มงวด ภายใต้ป ฏิบัติการ “Operation Sovereign Borders” ซึ่ง
ตั้งขึ้ น ตั้ งแต่ ค.ศ. 201333 โดยผู้ ที่ ล่ องเรือ มาเพื่ อขอลี้ ภั ยในออสเตรเลี ยจะถู กผลั กดั นไม่ ให้ เข้ าถึ งประเทศ
ออสเตรเลีย โดยอาจถูกส่งต่อไปยังค่ายกักกันบนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก หรือผลั กดันกลับไปยังประเทศต้น
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ทาง หรือแม้แต่การจมเรือผู้ลี้ภัยที่พยายามเดินทางเข้าไปสู่ประเทศ โดยรัฐบาลออสเตรเลียอ้างว่า เพื่อป้องกัน
การลักลอบเดินทางเข้าประเทศ และลดความเสี่ยงของผู้เดินทางทางทะเล 34

ค่ายผู้ลี้ภัยที่รัฐบาลออสเตรเลียส่งไปอยู่ในเกาะปาปัวนิวกินีและเกาะนาอุรู
ภาพ: http://www.bbc.com/news/world-asia-28189608
ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย เช่น บังกลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และไทย ยังไม่ได้ให้
สัตยาบันว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 และพิธีสารต่อท้าย ค.ศ. 1967
ประเทศไทยที่ไม่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ในทางกฏหมาย จึงไม่ได้ยอมรับ
สถานะและสิทธิของผู้ลี้ภัย ตามอนุสัญญาฯ คือ สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับกลับถิ่นฐานที่เป็นอันตราย และสิทธิทาง
เศรษฐกิจสังคมเท่าเทียมกับคนต่างชาติที่เข้า มาประเทศ แต่ในทางปฏิบัติ ประเทศไทยอนุโลมให้ที่ พักพิงกับผู้
อพยพหนีภัยจากการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านมาหลายทศวรรษ ตั้งแต่สงครามอินโดจีนเป็นต้นมา ประเทศ
ไทยเป็นประเทศแรกรับผู้ อพยพลี้ภัย ประมาณ 3 ล้านคน โดยผู้ลี้ภัยสงครามอินโดจีนและสงครามเย็นจาก
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม ได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจานวนมาก รัฐบาลไทย ร่วมกับ
UNHCR และหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ ให้การคุ้มครองในฐานะผู้ลี้ภัย ก่อนเดินทางไปประเทศที่สาม
หรือกลับประเทศเมื่อเหตุการณ์สู้รบสงบลง ปัจจุบันประเทศไทยยังรับ ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า อยู่ในพื้นที่พัก
พิงชั่วคราวในภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทยประมาณ 140,000 คน เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้กาหนด
หรือออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยโดยตรง โดยใช้ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ค.ศ. 1979 (แก้ไข ค.ศ. 2002) กาหนด
สถานภาพผู้ลี้ภัยเหล่านี้เป็น “ผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศพม่า ” ต้องอยู่ในการควบคุมในพื้นที่ ภายใต้ การ
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กากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และอนุญาตให้องค์กรด้านมนุษยธรรมให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐาน
แก่ผู้ลี้ภัยเหล่านี้
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีผู้ลี้ภัยมากเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศ
ไทย คาดว่ามีผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียประมาณ 130,000 คน (Adnan, 2007) ส่วนใหญ่เป็นผู้
ลี้ภัยจากประเทศพม่า ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มาเลเซียไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัย แต่ใช้กฎหมายคนเข้า
เมือง Immigration Act 1959/63 ที่แบ่งชาวต่างชาติ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย และผู้เข้า
เมืองผิดกฎหมาย ต่อมากฎหมายดังกล่าวฉบับแก้ไขใน ค.ศ. 2002 ได้เพิ่มบทลงโทษผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งรวมถึงการจับกุมคุมขัง การโบย และการส่งกลับ รวมทั้งลงโทษผู้ให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าว ทาให้ องค์กร
พัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่างเกรงการถูกลงโทษ และจากัดบทบาทของตนเอง ทาให้ UNHCR
ต้องรับภาระหนัก ทั้งในด้านการคุ้มครอง การให้ความช่วยเหลื อ และการขึ้นทะเบียนผู้ ลี้ภัย แต่มาเลซีย ไม่
ยอมรับ การขึ้นทะเบียนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ในทางปฏิบัติมีการผ่อนผันในเรื่องนี้สลับกับการกวดขัน
จับกุมผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นช่วงๆ โดยมาเลเซียเห็นว่าการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างถาวรคือการส่งไปตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศที่สามเป็นหลัก ต่อมาใน ค.ศ. 2005 มาเลเซียได้เริ่มผลักดันแรงงานต่างชาติและผู้เข้าเมือง
ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงผู้ ลี้ ภัย จ านวนหนึ่ ง ออกนอกประเทศ รวมหลายแสนคน ทาให้ เกิ ด ปั ญ หาขาดแคลน
แรงงานอย่างหนัก แต่ภายหลังอนุญาตให้ผู้ที่ถูกผลักดันออกไปกลับเข้ามาได้บางส่วน โดยให้ขึ้นทะเบียนเป็น
แรงงานต่างชาติ35
แม้ในทางปฏิบัติ มาเลเซียจะมีความยืดหยุ่นกับผู้ลี้ภัยในประเทศ โดยให้ผู้ลี้ภัยอาศัยรวมกับชุมชนชาว
มาเลเซีย ในเมืองใหญ่ แต่ผู้ ลี้ ภัย ยั งประสบปัญ หาด้านการคุ้มครองและการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐ
เนื่องจากนโยบายที่ไม่ชัดเจนของรัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียแถลงว่าให้สิทธิเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุ ขกับผู้ ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบี ยนกับ UNHCR โดยคิดค่าบริการเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น แต่ในทางปฏิ บัติ
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรั ฐกลับไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ลี้ภัย ในมาเลเซีย
จานวนไม่น้อยไม่ได้รับสูติบัตรและเอกสารบุคคล ทาให้กลายเป็นคนไร้รัฐที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ
ของรัฐ แม้ว่ามาเลเซียจะอยู่ในภาคีอนุสัญญาคุ้มครองสิทธิเด็กก็ตาม ลูกของผู้ลี้ภัยจึงไม่สามารถเข้าศึกษาใน
โรงเรีย นของรัฐ และส่ ว นหนึ่ งต้ องเข้าศึกษาในโรงเรียนขององค์กรการกุศลแต่ไม่ได้ รับ การรับรองคุณ วุฒิ
การศึกษา (FIDH, 2008)
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประสบปัญหาผู้ลี้ภัยไม่มาก ปัจจุบันรับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลาง คือจากอิรัก
อิหร่าน และปาเลสไตส์จานวนหนึ่ง และมีผู้พลัดถิ่นในประเทศจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกองโจร
แบ่งแยกดินแดนในเกาะมินดาเนา ปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายลงมากมีการเจรจาสันติภาพ ทาให้
ปัญหาการพลัดถิ่น ลดน้ อยลง ฟิลิป ปิน ส์ให้ สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย และพิธีส ารต่อท้าย
รวมทั้งออกกฎหมายเกี่ยวกับการให้ที่พักพิงกับผู้ลี้ภัยด้วย รัฐบาลยังได้ลงนามในข้อตกลงกับ UNHCR และ
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องค์การเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เมื่อ ค.ศ. 2009 เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยที่รอการเดินทางไป
ประเทศที่สามสาหรับผู้ที่ต้องการการคุ้มครองเร่งด่วน (RCOA, 2011) ฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างที่ดีของอาเซียนใน
การพัฒ นาการคุ้มครองผู้ลี้ภัย ในทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมให้พึ่งตนเองและการทางานหาเลี้ยงชีพ โดย
รัฐบาลส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือมีที่ดินทาเกษตรในชนบท
นโยบายการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยของประเทศส่วนใหญ่ในภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นนโยบาย
เฉพาะหน้าหรือระยะสั้น หน่วยงานหลักที่กาหนดนโยบายมักเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง และตารวจตรวจ
คนเข้าเมืองที่ดาเนินการตามนโยบายทางการเมืองแต่ละช่วง ท่าทีต่อผู้ลี้ภัยมักเชื่อมโยงกับข้อสันนิษฐานว่าผู้ลี้
ภัยอาจเป็นผู้ ที่แอบแฝงมาเพื่ อหาโอกาสทางาน ทาให้แนวคิดเรื่องการจัดการผู้ลี้ภัยเป็นกรอบแนวคิดแบบ
ควบคุ ม การเข้ า เมื อ งของคนต่ า งด้ า ว (migration - control oriented approach) มากกว่ า การปกป้ อ ง
คุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัย (rights - based framework of protection) อันนาไปสู่การจับกุมผู้ลี้ภัย และผลักดันคน
เหล่ านี้ ออกนอกประเทศในฐานะแรงงานผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันประเทศส่ว นใหญ่ รวมทั้งไทยมี
นโยบายแก้ปัญหาให้ผู้ลี้ภัยเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจควบคู่ไปกับการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม
ส่วนมาเลเซียเคยมีการให้ชาวโรฮิงญาจากพม่าสามารถอยู่และทางานในมาเลเซียได้ แต่ปัจจุบันล้มเลิกไป36
กิจกรรม 8.1.3
ให้ทาความเข้าใจและทบทวนความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับ ผู้อพยพกลุ่มต่างๆ ของ
แต่ละประเทศ เพื่อตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้
1. รูปแบบและแนวทางการดาเนินการทีเ่ กี่ยวกับผู้อพยพกลุ่มต่างๆมีอะไรบ้าง
2. ตัวอย่างที่ดาเนินการกับผู้อพยพแต่ละกลุ่มของประเทศต่างๆ มีรูปแบบและแนวทางอย่างไรบ้าง
แนวตอบกิ จกรรม 8.1.3
1. การดาเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพแต่ละกลุ่มมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการ นโยบายของแต่
ละประเทศที่มีต่อผู้อพยพแต่ละกลุ่ม และความผูกพันหรือการยึดถือตามกติกาสากล รูปแบบที่รับผู้อพยพคือ
การเปิดรับผู้อพยพอย่างเต็มที่ การเปิดรับผู้อพยพแต่บางส่วน การไม่เปิดรับผู้อพยพ
2. ประเทศต่างๆมีรูปแบบการดาเนินการกับผู้อพยพแต่ละกลุ่ม ที่แตกต่าง หลากหลาย มีทั้งคล้ายคลึง
กันหรือแตกต่างกัน
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สักกรินทร์ นิยมศิลป. สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับ ต่อปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้:
ความยืด หยุ่ น คือ หนทางออก. เอกสารประกอบการสั ม มนาเรื่อ ง ประชากรชายขอบและความเป็ นธรรมทางสั งคมไทย.
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555.
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ตอนที่ 8.2
แนวคิดทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
เรื่องที่ 8.2.1 แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ 8.2.2 แนวคิดด้านการย้ายถิ่น
เรื่องที่ 8.2.3 แนวคิดด้านความมั่นคงของมนุษย์
แนวคิด
1. การบริหารจัดการและการดาเนินงานเกี่ยวกับผู้อพยพแต่ละกลุ่ม มีพื้นฐานจากแนวคิดที่แตกต่าง
กัน
2. นโยบายและบริบทของแต่ละประเทศกับการดาเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพมาจากพื้นฐานแนวคิด
ต่างๆกัน และส่งผลกระทบได้ทั้งด้านบวกและลบทั้งต่อผู้อพยพและชุมชนปลายทาง
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพแต่ละกลุ่มได้
2. วิเคราะห์ที่มาของนโยบายและการดาเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพทั่วโลกได้
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ควำมนำ
นโยบายและการจั ดการผู้ อพยพกลุ่ มต่างๆขึ้นอยู่กับแนวคิดหลั กของผู้ กาหนดนโยบายของแต่ล ะ
ประเทศ โดยแนวคิดหลักๆ ที่มีการให้ความสาคัญและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปคือ แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน
แนวคิดด้านความมั่นคงของมนุษย์ แนวคิดด้านความมั่นคงของชาติ แนวคิดด้านการย้ายถิ่น

เรื่องที่ 8.2.1
แนวคิดด้ำนสิทธิมนุษยชน
แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน เป็นแนวคิดหนึ่งที่ประเทศส่วนใหญ่ให้ความสาคัญและถือเป็นแนวคิดหลัก
ในการปฏิบัติต่อคนในประเทศ องค์การสหประชาชาติได้กาหนด ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ขึ้น โดยมี
เนื้อหาหลักๆที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพคือ
ข้อ 1. มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์ และสิทธิต่างมีเหตุผลและมโน
ธรรมและควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ
ข้อ 2. (1) ทุ กคนย่ อ มมี สิ ท ธิและอิส รภาพบรรดาที่ กาหนดไว้ในปฏิ ญ ญานี้ โดยปราศจากความ
แตกต่างไม่ว่าชนิดใดๆ ดังเช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น เผ่าพันธุ์
แห่งชาติ หรือสังคม ทรัพย์สิน กาเนิดหรือสถานะอื่นๆ
(2) อนึ่งจะไม่มีความแตกต่างใดๆ ตามมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางการศาล หรือ
ทางการระหว่างประเทศของประเทศ หรือดินแดนที่บุคคลสังกัดไม่ว่าดินแดนนี้จะเป็นเอกราช อยู่ในความ
พิทักษ์ มิได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจากัดอธิปไตยใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 3. ทุกคนมีสิทธิในการดาเนินชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงแห่งตัวตน
ข้อ 22. ทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมมีสิทธิในความมั่นคงทางสังคม และมีสิทธิในการบรรลุ
ถึงซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรมอันจาเป็นอย่างยิ่งสาหรั บเกียรติศักดิ์ของตน และการ
พัฒ นาบุ คคลิกภาพของตนอย่ างอิสระทั้งนี้ โดยความเพียรพยายามแห่งชาติ และโดยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และตามระบอบการและทรัพยากรของแต่ละรัฐ
ข้อ 23. (1) ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ในการงาน ในการเลื อ กงานโดยอิ ส ระ ในเงื่อ นไขอั น ยุ ติ ธ รรมและเป็ น
ประโยชน์แห่งการงานและในการคุ้มครองต่อการว่างงาน
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างเท่าเทียมกัน สาหรับงานที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติใดๆ
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(3) ทุกคนที่ทางานมีสิทธิที่จะได้รับสินจ้างที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์ที่จะให้ประกันแก่
ตนเองและครอบครัวแห่งตน ซึ่งความเป็นอยู่อันคู่ควรแก่เกียรติศักดิ์ของมนุษย์ และถ้าจาเป็นก็จะต้องได้ รับ
วิถีทางคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
(4) ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะจั ด ตั้ ง และที่ จ ะเข้ า ร่ ว มสหพั น ธ์ ก รรมกรเพื่ อ ความคุ้ ม ครองแห่ ง
ผลประโยชน์ของตน
ข้อ 24. ทุ ก คนมี สิ ท ธิในการพั กผ่ อนและเวลาว่าง รวมทั้ งการจ ากั ดเวลาทางานตามสมควร และ
วันหยุดงานเป็นครั้งคราวโดยได้รับสินจ้าง
ข้อ 25. (1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพ ที่เพียงพอสาหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ ที่ดีของ
ตนและของครอบครัว รวมทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางแพทย์และบริการของสังคม
ที่จาเป็น และมีสิทธิในความมั่นคงยามว่างงาน เจ็บป่วยพิการ เป็นหม้าย วัยชรา หรือขาดปัจจัยในการเลี้ยงชีพ
อื่นใดในพฤติการณ์อันเกินจากที่ตนจะควบคุมได้
(2) มารดาและเด็กมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษา และการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เด็กทั้งปวงไม่ว่า
จะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน
ข้อ 26. (1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะต้องปล่อยให้เปล่าอย่างน้อยในชั้นประถมศึกษา
และการศึกษาขั้นหลักมูล การประถมศึกษาชั้นสูงขึ้นไปก็จะต้องเป็นอันเปิดสาหรับทุกคนเข้าได้ ถึงเสมอภาค
ตามมูลฐานแห่งคุณวุฒิ
(2) การศึกษาจะได้จัดไปในทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่และยังความเคารพต่อ
สิทธิมนุ ษยชนและอิสรภาพหลักมูลให้มั่น คงแข็งแรง จะต้องส่งเสริมความเข้าใจ ขันติธรรม และมิตรภาพ
ระหว่างบรรดาประชาชาติ กลุ่มเชื้อชาติ หรือศาสนา และจะต้องส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่ อการ
ธารงไว้ซึ่งสันติภาพ
(3) บิดามารดา มีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกชนิดของการศึกษาอันจะให้แก่บุตรของตน
แนวคิด สิ ท ธิม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิแ รงงานข้ามชาติ หมายถึง มาตรฐานแรงงานระหว่าง ประเทศที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับแรงงานข้ามชาติและเป็นมาตรฐานใช้กับแรงงานทุกคนรวมทั้ง แรงงานข้ามชาติด้วยซึ่ง
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการใช้แรงงาน 3 ประเภท ได้แก่ 1. มาตรฐานว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ 2.
ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิพื้นฐานในการทางาน (ILO Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work)37 3. กรอบพหุภาคีขององค์การแรงงานระว่างประเทศ ว่า
ด้ว ยการเคลื่ อนย้ ายของแรงงานข้ามชาติ (ILO Multilateral Framework on Labour Migration) ซึ่งเป็ น
หลักการและแนวทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิที่กาหนดแนวทางปฏิบัติให้กับภาครัฐ องค์กรนายจ้าง องค์กร
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ประกอบด้วย Core Labor Standards ที่มีอนุสัญญาหลัก 8 ฉบับ แบ่งเป็น 4 หมวดคือหมวดแรงงานบังคับ หมวดเสรีภาพ
ในการสมาคม หมวดว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ หมวดว่าด้วยการใช้แรงงานเด็ก ที่ประชุม ILO ได้ให้การรับรองเมื่อ ค.ศ. 1998
รัฐบาลของทุกประเทศไม่ว่าได้ให้สัตยาบันหรือไม่จะต้องปฏิบัติ โดยนามาตรฐานเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นกฎหมาย นโยบาย วิธี
ปฏิบัติระดับชาติ และเป็น แนวทางการบริหารแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ชอบธรรม
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ลูกจ้างตลอดจนหน่วยงานอื่ นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง การปฏิบัติและการ
ประเมินนโยบายแรงงานข้ามชาติทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเน้นเฉพาะการเคลื่อนย้ายถิ่น
เพื่อการทางานเท่านั้น (International Labour Organization, 2006)
ในส่วนของผู้ลี้ภัย ความช่วยเหลือที่ให้กับผู้ลี้ภัยอยู่บนแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดพื้นฐาน
เพราะผู้ลี้ภัยต้องออกจากประเทศที่เกิด ไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลของประเทศของตน ไปแสวงหาที่
ปลอดภัยในประเทศอื่น จึงเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ลี้ภัยที่ควรได้รับการคุ้มครองจากประชาคมระหว่างประเทศ
ไม่ว่าด้วยหลักการตามอนุสัญญา แม้ว่าสิทธิบางอย่างของผู้ลี้ภัยอาจถูกจากัด เช่น สิทธิทางการเมือง สิทธิของ
พลเมื อ ง ฯลฯ) แต่ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ “ไม่ มี ป ระเทศภาคี ใดๆ จะขั บ ไล่ ห รื อ ผลั ก ดั น กลั บ
(Refouler) ผู้ลี้ภัยในลักษณะใดๆ ไปยังชายแดนของอาณาเขต ซึ่ งมีชีวิตหรือเสรีภาพของผู้ลี้ภัยจะถูกควบคุม
เนื่องจาก เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพของกลุ่มทางสังคมใดๆ หรือเพราะความเห็น ทางการเมือง
(มาตรา 33)”

ตัวอย่ำงกำรจัดกำรผู้อพยพตำมแนวคิดสิทธิมนุษยชน
สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา ออสเตรเลี ย เปิ ด รั บ ผู้ อ พยพย้ า ยถิ่ น ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น
สหรัฐอเมริการับผู้อพยพย้ายถิ่น ด้วยเหตุผลว่าเป็นดินแดนเสรี ดินแดนที่ให้โอกาสและอนาคตที่ดีแก่ผู้ไปอาศัย
ส่วนในยุโรปยุโรปตอนเหนือที่ส่วนใหญ่เป็นประเทศอุตสาหกรรม ทาให้ต้องการแรงงานจานวนมาก จึงมีการรับ
แรงงานจากยุโรปตอนใต้เข้าไปทางาน และขยายไปรับแรงงานจากทวีป แอฟริกาเอเชีย และตะวันออกกลาง
โดยท่าทีของประเทศในยุโรปตอนเหนื อที่มีความต้องการแรงงานมีการเปิดรับผู้ อพยพ และไม่มีการกีดกัน
กรอบแนวคิดทางกฎหมายของประเทศตะวันตกยึดหลั กประชาธิป ไตย ความเท่าเที ยมกัน และหลักสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชน ประกอบกั บ ประเทศส่ ว นใหญ่ เป็ น รั ฐ สวั ส ดิ ก าร จึ งน าไปสู่ ก ารเปิ ด โอกาสให้ แ รงงานที่ ม าจาก
ต่างประเทศ ต่างเชื้อชาติได้รับการคุ้มครองจากแนวคิดเหล่านี้ได้ด้วย 38 เช่น ในประเทศเยอรมันเรียกว่าเป็น
แรงงานรับเชิญ และมีการผสมผสานแรงงานต่างชาติเหล่านี้ให้เป็นเหมือนคนพื้นเมือง โดยใช้นโยบายหรือ
แนวคิดการกลืนกลาย(assimilation)39 ต่อมาแนวคิดนี้ มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นการบูรณาการผู้ย้ายถิ่นเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม (integration) เช่น ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ให้สิทธิ ผู้ย้ายถิ่น
เช่นเดียวกับพลเมือง
กรณี ผู้ ลี้ ภัย เช่ น รัฐ บาลเยอรมนี ที่ประกาศนโยบายเปิ ดรับผู้ ลี้ ภัยอย่างเต็มที่ บนพื้นฐานของสิท ธิ
มนุษยชน หรือกรณีประเทศสเปน ที่ประชาชนต้อนรับผู้ลี้ภัยเพราะเห็นว่าเป็นสิทธิมนุษยชน และเป็น หลักการ
ประชาธิปไตย และไม่ให้นักการเมืองใช้ประเด็นผู้ลี้ภัยกับการก่อการร้ายมาเป็นประเด็นหาเสียง
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กิ จกรรม 8.2.1
ให้ทาความเข้าใจและทบทวนความรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนว่ามีหลักการสาคัญอะไรบ้าง
แนวตอบกิจกรรม 8.2.1
แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนอยู่บนหลักการว่า มนุษย์เกิดมามีอิสระและเสมอภาค มีเกียรติและศักดิ์ศรี
มีสิทธิและอิสรภาพเท่าที่กาหนดไว้ในปฏิญญาสากล โดยปราศจากความแตกต่างจากเหตุเรื่อง เชื้อชาติ ผิว
เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น เผ่าพันธุ์แห่งชาติ หรือสังคม ทรัพย์สิน กาเนิดหรือ
สถานะอื่นๆ
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เรื่องที่ 8.2.2
แนวคิดด้ำนควำมมั่นคงของมนุษย์
แนวคิดเรื่อง “ความมั่นคงของมนุ ษย์ ” เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 หลังสิ้นสุดสงครามเย็นช่วงที่
ความขัดแย้งและความตึงเครียดทางการเมืองลดลง คาว่า “ความมั่นคงของมนุษย์” เป็นส่วนหนึ่งของความ
พยายามที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนความสนใจจากเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐไปสู่ความมั่นคงของปัจเจกบุคคลและ
เน้นจุดสนใจของการพัฒนาไปที่การบรรเทาความเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติต่างๆ รายงานเรื่องการพัฒนามนุษย์
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1994 (UNDP Human Development Report 1994) ซึ่งเป็น
เอกสารฉบับแรกที่กล่าวถึงแนวความคิดเรื่องนี้ได้สรุปว่า “ความมั่นคงของมนุษย์ คือเด็กที่ไม่ตาย คือโรคที่ไม่
แพร่ระบาด คืองานที่ไม่ถูกเลิกจ้าง คือผู้ ที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่นิ่งเป็นเบื้อใบ้ ” ความมั่นคงของมนุษย์เป็นกรอบ
แนวทางเชิงบู รณาการ ผู้ที่มีความเสี่ยงจากสงครามย่อมต้องมีความเสี่ยงจากความอดอยากด้วย การแพร่
ระบาดของโรคย่อมไม่หยุดอยู่แค่แนวเขตพรมแดน ประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาส่วนใหญ่จะต้องได้รับการ
แก้ไขทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
UNDP Human Development Report 1994 ได้เสนอคานิยามที่เรียบง่ายไว้ว่า “ความมั่นคงของ
มนุษย์มี 2 มิติ มิติแรก คือความปลอดภัยจากภาวะคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น ความหิวโหย
โรคภัยไข้เจ็บ และการกดขี่ปราบปราม มิติที่สอง คือการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อการ
ดารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในการทางาน หรือในสังคม”
รายงานดังกล่าวยังได้เสนอขอบเขตเบื้องต้นขององค์ประกอบของความมั่นคงของมนุษย์ไว้ดังนี้
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ: การมีรายได้ที่เพียงพอและมีความมั่นคงในการทางานในขั้นต่า ในขณะที่
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจคือภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่า และวิกฤตการเงิน
ควำมมั่นคงทำงอำหำร: ที่จริงแล้วการเข้าถึงอาหารมีนัยมากกว่า “การมีอาหารเพียงพอสาหรั บทุก
คน” ภัยคุกคามมักเกิดจากการเข้าถึงอาหารที่ไม่เท่าเทียมกันแต่ภัยคุกคามที่เลวร้ายที่สุดคือความอดอยากหิว
โหยที่เกิดจากสภาวะขาดแคลนอาหารอย่างแท้จริง
ควำมมั่นคงทำงสุขภำพ: ความตายและความเจ็บป่วยสัมพันธ์กับความยากจน สภาพแวดล้อมที่ไม่
ปลอดภัยและไม่สะอาด การไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติด
เชื้อต่างๆ
ควำมมั่นคงทำงสิ่งแวดล้อม: ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศของประเทศและของโลก ความท้าทาย
ที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการเข้าถึงน้า และความสะอาดของน้า
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ควำมมั่นคงของปัจเจกบุคคล: ความรุนแรงทางกายภาพที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยรัฐ หรือโดยรัฐอื่น
ในภาวะสงครามหรือคนต่างกลุ่ม ที่มีความตึงเครียดทางเชื้อชาติกันอยู่ รวมไปถึงความรุนแรงและการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้หญิง หรือการละเมิดเด็กทุกรูปแบบ
ควำมมั่นคงของชุมชน: ความขัดแย้งอย่างรุนแรงและความขัดแย้งภายในชุมชน หรือการปฏิบัติที่เป็น
ภัยโดยตรงต่อคนบางกลุ่มในชุมชน เช่น ผู้หญิง
ควำมมั่นคงทำงกำรเมือง: การทรมานการปราบปรามทางการเมืองอย่างรุนแรง การกระทาทารุณ
และการทาให้บุคคลหายสาบสูญ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แนวคิดและขอบเขตของความมั่นคงของมนุษย์ก็ถูกปรับเปลี่ยนแตกต่ างกันไป
หลายแนวทาง จนถึง ค.ศ. 2006 กรอบแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ได้ถูกนาไปใช้ในรายงานการพัฒนา
มนุษย์ของ 42 ประเทศ ใช้ในการสารวจของสหประชาชาติและในเอกสารต่างๆ อีกเป็นจานวนมาก จึงไม่มี
ความจาเป็นต้องทบทวนความเป็นมาของแนวคิดนี้อีกในรายงานฉบับนี้ เพราะคาจากั ดความและขอบเขตที่ใช้
กันมาตั้งแต่ต้นครอบคลุมสาระสาคัญทั้งหมดของแนวคิดนี้แล้ว
โดยแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้อพยพที่เป็นแรงงาน อาจวัดจากความมั่นคงทาง
สังคมซึ่งแบ่งเป็น
1. สภาพการทางาน มาตรฐานความเป็นอยู่ สถานะสุขภาพ หมายถึงสภาพความเป็นอยู่ในสถานะของ
แรงงาน หรือการสามารถยังชีพอยู่ได้ (ก) การได้รับค่าแรงงานตามกฎหมายกาหนด (ข) สภาพการทางานที่
เหมาะสม (ค) การเข้าถึงสวัสดิการสังคม (ง) การเข้าถึงโอกาสการพัฒนาศักยภาพ (Human capital)
2. คุณภาพชีวิตส่วนบุคคล หมายถึงแรงงานย้ายถิ่นแต่ละคนมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีต ามสมควร คือ (ก)
สภาพการเป็นอยู่ที่ได้มาตรฐาน (Standard of living) (ข) ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกับ หรือการแปลก
แยกกับแรงงานท้องถิ่น (ค) ความสัมพันธ์ทางสังคม หรือการรวมกลุ่มทางสังคม (เครือข่ายทางสังคม) (ง) การ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (จ) ความเท่าเทียม หรือการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ40
กรณีความมั่นคงของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย คือ
1. การได้รับความช่วยเหลือด้านปัจจัย ๔ คือ อาหาร ที่พักอาศัย การเข้าถึงการรักษาพยาบาลยาม
เจ็บป่วย เสื้อผ้าเครื่อนุ่งห่มที่จาเป็น
2. การได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายหรือภัยคุ กคาม อยู่ในสถานที่พักพิงที่ปลอดภัย การ
เข้าถึงโอกาสการพัฒนาเพื่อให้สามารถดารงชีวิตต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรี

40

สถาบัน Leibniz Institute for the Social Sciences ประเทศเยอรมนี
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กิ จกรรม 8.2.2
ให้ทาความเข้าใจและทบทวนความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดด้านความมั่นคงของมนุษย์ว่ามีหลักการสาคัญ
อะไรบ้าง และเกี่ยวกับผู้อพยพกลุ่มต่างๆอย่างไรบ้าง
แนวตอบกิ จกรรม 8.2.2
ความมั่นคงของมนุษย์มี 2 มิติ มิติแรก คือความปลอดภัยจากภาวะคุกคาม เช่น ความหิวโหย โรคภัย
ไข้เจ็บ และการกดขี่ มิติที่สอง คือการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อการดารงชีวิต ทั้งที่
บ้าน ที่ทางาน หรือในสังคม แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องแรงงานอพยพคือ มาตรฐานและสภาพ
การทางาน คุณภาพชีวิตของแรงงาน แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยคือ การได้รับความ
ช่วยเหลือด้านการดารงชีวิตหรือปัจจัย 4 การได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามและการเข้าถึง
โอกาสการพัฒนาให้ดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
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เรื่องที่ 8.2.3
แนวคิดด้ำนควำมมั่นคงแห่งชำติ (National Security)
ความหมายของคาว่า "ความมั่นคงแห่งชาติ”คือการให้ความสาคัญกับอานาจอธิปไตยเหนือดินแดน
ของประเทศ ด้ว ยเหตุ ผ ลด้ านความมั่ น คงปลอดภั ย (security) ความผาสุ ก สมบู รณ์ (wealth) ของคนใน
ประเทศแนวคิ ด ความมั่ น คงของชาติ ถู ก ใช้ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการปกป้ อ งผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ (national
interests) นับแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลง แนวคิดความมั่นคงของชาติขยายขอบเขต ในการพิจารณาปัญหาความ
มั่นคงของชาติ จากความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ เปลี่ยนเป็นความขัดแย้งในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
ชาติ ความมั่นคงของชาติในมิติต่างๆ ประกอบด้วย ความมั่นคงทางทหาร หมายถึง ความพร้อมทางทหารเพื่อ
ป้องกันการรุกราน ความมั่นคงทางด้านการเมือง หมายถึง การมีระบบการเมืองที่มั่นคง มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองอย่างเป็นระเบี ยบเรียบร้อย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดี มี
อัตราการส่งออกสูง ประชาชนมีรายได้ต่อหัวสู ง และความมั่นคงทางสั งคม หมายถึง คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน โดยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีระบบสาธารณะสุขที่ดี ปลอดโรคภัยไข้เจ็ บ และมีความอยู่ดีกินดี
เป็นต้น
ความมั่นคงแห่งชาติยังจาแนกออกเป็น 4 ด้านตามลักษณะของภารกิจที่ชาติจาเป็นต้องดาเนินการ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของชาติคือ ความมั่นคงแห่งชาติด้านการเมือง ความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ความ
มั่นคงแห่งชาติด้านสังคมจิตวิทยา ความมั่นคงแห่งชาติด้านทหาร41
1. ความมั่นคงแห่งชาติทางการเมือง อาจพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ ความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านการเมืองในประเทศ และความมั่น คงแห่ งชาติทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ ความมั่นคงแห่งชาติ
ทางด้านการเมืองในประเทศ ได้แก่ ความศรัทธาของประชาชนส่ว นใหญ่ในประเทศที่ให้ ก ารสนับสนุนต่อ
ระบอบการปกครอง และการบริห ารงานของรัฐบาลที่เป็นอยู่ในขณะนั้นมากน้อยเพียงใด หากประชาชนมี
ความไม่พอใจในระบอบการปกครองหรือการบริห ารงานของรัฐบาล มีศรัทธาและความพร้อมที่จะให้การ
สนั บ สนุ น รั ฐ บาลน้ อ ย ก็ อ าจพิ จ ารณาได้ ว่ า ประเทศนั้ น ยั ง ไม่ มี ค วามมั่ น คงแห่ ง ชาติ ท างด้ า นการเมื อ ง
ภายในประเทศ
2. ความมั่นคงแห่งชาติทางเศรษฐกิจ พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเป็น
หลัก ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ความเป็นปึกแผ่นในด้านการค้า การอุตสาหกรรม การเงิน ตลอดจน
ความเป็ น อยู่ที่ดีของประชาชนในชาติ ประชาชนโดยทั่วไปของชาติ สามารถมีรายได้เพื่อเลี้ ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้ทั่วถึงกัน
3. ความมั่น คงแห่ งชาติด้านสั งคม-จิ ตวิท ยา พิจารณาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของ
ประชาชนโดยทั่วไปว่า ได้รับความตุ้มครองจากรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างเพียงพอ หากประชาชนโดยทั่วไป
41

เอกสาร วปอ. (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) หมายเลข 008 คู่มือเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ

43

ได้รั บ ความคุ้ มครองเพี ย งพอก็ จ ะสามารถด ารงชีวิต อยู่ได้ ด้วยความมั่ นใจในความปลอดภั ยจากอันตราย
ปราศจากความตื่นกลัวและความวิตกกังวลต่างๆ รัฐ ใดก็ตามที่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนของตน
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี รัฐนั้นๆก็จะมีความมั่นคงที่ดีตามไปด้วย ความมั่นคงแห่งชาติด้านสังคมจิตวิทยา ยังต้องพิจารณาถึง เรื่องความเป็นธรรมในสังคม (Social Justification) ซึ่งประกอบด้วย ความเป็น
ธรรมที่ได้รับจากขบวนการยุติธรรมของรัฐ โดยไม่มีอิทธิพลจากกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ มาบีบบังคับ ปัญหาความ
มั่นคงแห่งชาติด้านสังคม-จิตวิทยายังสัมพันธ์กับภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น การมีหรือไม่มีงานทาของประชาชน
เพราะหากมีผู้ว่างงานมากในรัฐใด รัฐนั้นย่อมเกิดความไม่สงบสุขขึ้น และจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามไป
ด้วย
4. ความมั่นคงแห่งชาติด้านการทหาร คือมีกาลังทหาร อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ในการป้องกันประเทศ และ
รักษาความสงบสุขภายในประเทศอย่างเพียงพอ มีการดาเนินการทางยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้สามารถเอาชนะการคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อีกด้วย ในยามปกติทหารที่มีอยู่จะมีขีด
ความสามารถในการป้องกันตนเองเพียงระดับ หนึ่งเท่านั้น ถ้าถูกข้าศึกใช้กาลังเข้ารุกรานก็จะต้องสามารถทา
การต่อสู้ป้องกันให้ได้ คือต้องทาให้ฝ่ายรุกรานตระหนักว่าอาจจะประสบความเสียหายอย่างหนัก และไม่มั่นใจ
ได้ว่าจะสามารถเอาชนะได้ เพื่อให้ฝ่ายรุกรานยับยั้งชั่งใจ และพิจารณาถึงความเสี่ยงและการสูญเสียที่จะบังเกิด
ขึ้นก่อนทาการรุกราน
แม้ว่าประเทศต่างๆ จะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์สงครามหรือการสู้รบ แต่อาจไม่มีความมั่นคงปลอดภัยก็
ได้ จ ากสาเหตุ 2 ประการ คื อ 1. ความไม่ มั่ น คงปลอดภั ย เกิ ด จากประเทศมี ค วามขั ด แย้ ง กั น ในเรื่ อ ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interests) ทาให้มีการสะสมกาลังรบไว้อย่างมากมหาศาลเกินความจาเป็น
ซึ่งการกระทาเช่นนั้น อาจนาไปใช้ในการรุกรานหรือคุกคามอีกฝ่ายหนึ่งได้ 2. ความไม่มั่นคงปลอดภัยอาจเกิด
จากการคุกคาม (Threats) ภายใน เช่น การก่อการร้ายของผู้ก่อการร้ายที่มีอุดมการณ์แตกต่างกันในประเทศ
เป็ น ต้ น ดั งนั้ น การศึ ก ษาเรื่ อ งความมั่ น คงแห่ ง ชาติ จึ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปรากฏการณ์ ท างด้ า น การเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคม-จิตวิทยา ควบคู่ไปกับด้านการทหาร ทั้งในยามปกติและยามสงคราม
การจะมีความมั่นคงเหล่านี้ รัฐต้องมีพลังอานาจของชาติ (national power) ที่เข้มแข็ง หรือมีศักยภาพ
ในหลายด้านเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในปกป้องผลประโยชน์ แห่งชาติ พลังอานาจของชาติมาจากการความมั่นคง
และความอยู่รอดของชาติ ที่สาคัญมี 3 ประการ ดังนี้ 1. สถาบันและวัฒนธรรมต่างๆ ที่คนในชาตินิยมเคารพ
นับถือเหมือนๆ กัน เช่น การยอมรับนับถือประมุขหรือหัวหน้าคนเดียวกัน 2. การอยู่ร่วมเป็นกลุ่มหรือเป็นพวก
เดียวกัน พูดจาภาษาเดียวกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกัน และเคารพในความเชื่อหรือศาสนาเดียวกัน
3) ความเจริญก้าวหน้าของคนในชาติ เพราะถ้าหากคนในชาติไม่มีการขยายปริมาณ และการดารงชีวิตที่ทันต่อ
ความเจริญ ความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือสิ่งแวดล้อมแล้ว ชาตินั้นอาจจะอับเฉาและหดตัวลง และคนในชาติ
ก็อาจจะสูญสิ้น เผ่าพันธุ์ไปในที่สุด ความอยู่รอดของชาติย่อมมีความสาคัญต่อชาติอย่างยิ่ง หากมีสิ่งใดๆ ก็
ตามที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อความอยู่รอดของชาติแล้ว ชาตินั้นๆ ย่อมจะไม่มีความ มั่นคงปลอดภัย และ
สิ่ งดังกล่ าวเหล่ านั้ น เองก็อ ยู่ ในขอบข่ายของผลประโยชน์ ของชาติทั้ งสิ้ น สิ่ งใดที่มีผ ลกระทบกระเทื อนต่ อ

44

ผลประโยชน์ของชาติ สิ่งนั้นก็ย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อความอยู่รอดของชาติด้วย ดังนั้นผลประโยชน์ของ
ชาติจึงเป็นเป้าหมาย หรือจุดหมายปลายทางที่ชาติมุ่งให้บรรลุถึง42
ประเด็นผู้อพยพที่ ถูกมองว่ากระทบต่อความมั่นคงของชาติ สาเหตุมาจากผู้อพยพที่ต่างเชื้อชาติ ต่าง
วั ฒ นธรรมกั บ คนในสั งคมปลายทาง อาจมี ค วามเชื่ อ ความศรั ท ธาที่ ไม่ ต รงกั น หรื อ ก่ อ ให้ ขั ด แย้ ง กั น ได้
นอกจากนั้นผู้อพยพที่มีจานวนมาก จนยากต่อการควบคุม ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้องกับความมั่นคง เกิด
หวั่นเกรงว่าจะเป็นภัยหรือเกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งมาจากจากแนวคิดความมั่นคงที่ยึดเอา
อาณาเขต อธิปไตยของชาติเป็นศูนย์กลาง โดยเห็นว่าผู้ที่ล่วงล้าอาณาเขตอาจทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการแย่ง
ชิงการใช้ทรัพยากรของชาติ ผู้อพยพจึงถูกมองเป็นผู้ที่คุกคามความมั่นคง43 แนวคิดที่ยึดเอาชาติเป็นศูนย์กลาง
นี้ถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนความคิดดั้งเดิม (tradition based) ระยะหลังแนวคิดเรื่องความมั่นคงขยาย
ไปถึงเรื่องสภาพแวดล้อม ที่ให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของโลกมากขึ้น44 (Liotta 2002)
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กิ จกรรม 8.2.3
ให้ ทาความเข้าใจและทบทวนความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดด้านความมั่นคงของชาติว่ามีห ลั กการสาคัญ
อะไรบ้าง และเกี่ยวกับผู้อพยพอย่างไรบ้าง
แนวตอบกิ จกรรม 8.2.3
แนวคิดความมั่นคงของชาติ อยู่บ นหลักการที่ ให้ ความสาคัญ กับอานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของ
ประเทศ ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงปลอดภัย และการปกป้องผลประโยชน์ ความผาสุกของคนในประเทศ
แนวคิดความมั่นคงของชาติแบ่งเป็นหลายด้านตามลักษณะของภารกิจที่ชาติดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
คือความมั่น คงแห่ งชาติด้านการเมือง ความมั่น คงแห่ งชาติด้ านเศรษฐกิจ ความมั่น คงแห่ งชาติด้านสั ง คม
จิตวิทยา ความมั่นคงแห่งชาติด้านทหาร แนวคิดที่มองผู้อพยพว่าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพราะ
ยึดเอาอาณาเขต อธิปไตยของชาติเป็นศูนย์กลาง เห็นว่าผู้อพยพเป็นผู้ที่ต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรมกับคนใน
สังคม จึงอาจมีความเชื่อ ความศรัทธาที่ไม่ตรงกัน หรือก่อให้ ขัดแย้งกับคนในชาติได้ เพราะแย่งชิงการใช้
ทรัพยากร และผู้อพยพที่มีจานวนมาก อาจยากต่อการควบคุม จะเป็นภัยหรือเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติได้
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เรื่องที่ 8.2.4
แนวคิดด้ำนกำรย้ำยถิ่น
นักสังคมวิทยาด้านการย้ายถิ่นแบ่งรูปแบบการดาเนินการต่อผู้ย้ายถิ่นออกเป็น
1. กำรรับให้ผู้ย้ำยถิ่น เข้ำอยู่ในสังคมแต่อยู่เฉพำะในบำงพื้นที่ของสังคม ไม่ได้รับสิทธิเต็มที่เช่น
พลเมืองของประเทศนั้น รูปแบบนี้อยู่บนพื้นฐานความคิดของการให้ความสาคัญกับเชื้อชาติตน ปฏิเสธเชื้อชาติ
อื่น โดยเห็นความแตกต่างและการเปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ คือ
การรับคนเข้าไปทางานแต่กีดกันไม่ให้ผู้ย้ายถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมอื่นๆ รูปแบบนี้ตรงกับที่ Castles
ระบุไว้ในรายงานเรื่อง Ethnicity and Globalization ว่าเป็นนโยบายหรือการดาเนินการเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่น
แบบจาแนกและกีดกัน (differential exclusion) คือ สถานการณ์ที่ผู้ย้ายถิ่นได้รับการยอมรับเป็นแรงงานใน
ตลาดแรงงาน แต่ถูกกีดกันจาการเข้าถึงสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมือง การได้รับสัญชาติ เป็นต้น
การกีดกันอาจดาเนินการอย่างชัดเจนทางกฎหมาย กาหนดความแตกต่างในสิทธิที่ได้รับระหว่า งผู้มีสัญชาติ
ของประเทศกับผู้ไม่มีสัญชาติ ทาให้ผู้ย้ายถิ่นถูกจัดเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่งของสังคม
อย่างไรก็ดี Castles ระบุว่ามีรายงานหลายชิ้นที่เสนอตรงกันว่ารูปแบบการจัดการแบบนี้ไม่สามารถกาจัดการ
ตั้งถิ่นฐานของผู้ย้ายถิ่นได้
2. กำรยอมรับผู้ย้ำยถิ่นเข้ำไปเป็นส่วนเดียวกับสังคม โดยผู้ย้ายถิ่นต้องปรับเปลี่ยนภาษาเอกลักษณ์
วัฒ นธรรมให้เหมือนหรือไม่แตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ เป็นกระบวนการกลืนกลาย (assimilation) หรือการ
ปรับเปลี่ยนเพียงด้านเดียว (one sided adaptation) การผสมกลมกลืนนี้อาจดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป
แต่มีเป้าหมายคือการกลืนวัฒนธรรมของคนกลุ่มน้อยให้เป็นไปตามวัฒนธรรมหลัก โดยผู้ย้ายถิ่นที่สามารถปรับ
วัฒนธรรม หรือลักษณะทางสังคมให้ผสมกลมกลืนกับคนส่วนใหญ่เพื่อแลกกับสิทธิบางประการ เช่น การได้
สัญชาติ45
3. กำรยอมรับควำมหลำกหลำยและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง (Multiculturalism) เป็นการยอมรับผู้
ย้ายถิ่นให้ยังคงเอกลักษณ์ทางภาษา วัฒนธรรม และตั้งกลุ่มสังคมของตน โดยคงความหลากหลายต่างจากคน
กลุ่มใหญ่ในสังคม ประเทศที่ใช้นโยบายนี้มีแนวโน้มที่จะให้สิทธิ โอกาส แก่ผู้ย้ายถิ่นเท่าเทียมกับคนอื่นๆ โดย
ยังคงความแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ ได้ แม้อาจจะต้องมีค่านิยมทางสังคมบางอย่างร่วมกันก็ตาม นโยบายนี้ใช้
ในประเทศที่มีกลุ่มคนซึ่งแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมกันมากและต้องการเชื่อมโยงความแตกต่างนี้เข้า
ด้วยกัน ซึ่งการใช้นโยบายนี้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมทั้งมีความพร้อ มที่
จะปรับเอกลักษณ์ของชาติและโครงสร้างทางสังคมด้วย46

45
46

Castles. อ้างถึงใน Hugo. op.cit. p. 16.
Ibid., p. 17.

47

ในความเห็นของ Castles ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่น สรุปจาก
ประสบการณ์ที่ศึกษาสถานการณ์การย้ายถิ่นทั้งในยุโรป แอฟริกา และเอเชีย นานหลายสิบปี ให้ข้อสังเกตว่า
รูปแบบการจาแนกและการกีดกันกลุ่มที่จัดเป็นคนกลุ่มน้อย จะนาไปสู่การแตกแยกทางสังคม ปัญหาสังคม
ความรุนแรงทางเชื้อชาติ และส่งผลกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตย ส่วนนโยบายการผสมกลมกลืนก็มี
ปัญหาในบางประเทศ เพราะไม่มีหลักประกันเรื่องการกีดกันทางเชื้อชาติ หรือความเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่ ง
รูปแบบที่ Castles เห็นว่ามีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ คือ การยอมรับความหลากหลายของผู้ย้ายถิ่น ซึ่งแม้ไม่ได้
เป็ น นโยบายอย่ างชัดเจน แต่มีการน าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดทาหลั กสู ตร
ทางการศึกษา การบริการสังคมที่มีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม
นโยบายต่อแรงงานต่างชาติ ถูกกาหนดโดยโครงสร้างของแต่ละประเทศตามปัจจัยต่างๆ เช่น การ
ลดลงของประชากร ความขาดแคลนหรือความต้องการแรงงาน ทิศทางการพัฒนา ฯลฯ
ตัวอย่างหลายประเทศในเอเชียที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาที่ส่งเสริมด้าน
อุตสาหกรรม ทาให้ความต้องการแรงงานสูงขึ้น จึงรับเอาแรงงานต่างชาติเข้าไปทางาน ในประเทศเหล่านี้ เช่น
มาเลเซีย ญี่ปุ่น ล้วนมีนโยบายอนุญาตให้แรงงานต่างชาติอยู่ชั่วคราว ไม่ใช่ให้ตั้งถิ่นฐานถาวร ไม่ว่าในประเทศ
นั้นๆ จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือไม่ก็ตาม ช่วง ค.ศ. 1980 - ค.ศ. 1990 เป็นยุคที่เศรษฐกิจของ
ญี่ปุ่นเฟื่องฟู มีแรงงานต่างชาติเข้าไปทางานในประเทศญี่ปุ่นเป็นจานวนมาก จนทาให้ญี่ปุ่นต้องแก้ไขกฎหมาย
เข้าเมือง จากเดิมซึ่งมีการห้ามแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือเข้าไปทางานในประเทศ เป็นการผ่อนคลายนโยบายการ
กีดกันแรงงานต่างชาติในระยะหลัง47 โดยการรับแรงงานกึ่งฝีมือเข้าไปทางานภายใต้ระบบการฝึกงาน และรับ
คนเชื้อชาติญี่ปุ่นที่ทางานอยู่ต่างประเทศ กลับไปทางานไร้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างอิสระ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์ใช้มาตรการการจากัดอาชีพ จากัดจานวนผู้ติดตามแรงงาน รวมทั้งการส่งกลับแรงงานที่พบว่า
ตั้งครรภ์ เป็นต้น48
ในปัจจุบันนี้แม้มีการรับแรงงานอพยพเข้าไปทางาน แต่ก็มีมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้อพยพมากขึ้น
อย่างไม่เป็นทางการ มีการจากัดการเข้าออกหรือการอยู่อาศัย เพราะเกรงว่าหากเปิดประเทศให้ มีการอพยพ
ของประชาชนในประเทศยากจนอย่างเสรี ประเทศปลายทางต้องเสี่ยงต่อการที่ต้องจัดสรรทรัพยากรหรือให้
สวัสดิการสังคมแก่คนเหล่านั้น และยังเป็นมาตรการป้องกันการเข้ามาแย่งงานคนยากจนในประเทศด้วย แต่
เป็ น ที่ น่ าสั งเกตว่าในปั จ จุ บั น ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิจ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานโลก (global labour
market) เป็นตัวกาหนดการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง และมีอิทธิพลมากกว่า
นโยบายการเข้าเมืองของแต่ละประเทศ ความพยายามควบคุมการเข้าเมืองจึงเป็นเพียงการเพิ่มจานวนผู้เข้า
เมืองผิดกฎหมายที่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านสิทธิที่ถูกละเมิดมากขึ้น
47

Chikako Kashiwazaki and Tsuneo Akaha. (2006) “Japanese immigration policy: Responding to conflict
pressure”. Migration Policy Institute.
48
Brenda Yeoh and Weiqiang Lin. (2012). “Rapid growth in Singapore's immigrant population brings policy
challenges”. Migration policy institute.
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ในภูมิภาคเอเชีย การยอมรับการก่อตัวของชนกลุ่มน้อย หรือสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
รวมทั้งการให้สัญชาติแก่แรงงานต่างชาติมีความเป็นไปได้ยาก เพราะความกลัวว่าการเข้ามาของแรงงานอพยพ
ต่างชาติจะนาไปสู่การตั้งถิ่นฐานถาวรเช่นที่เกิดในประเทศในยุโรป ยกเว้นบางประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์
เป็ นประเทศที่มีผู้ อพยพเข้าไปทางานจานวนมากในประเภทงานมีฝี มือ โดยรัฐบาลสิงคโปร์เปิดโอกาสให้ มี
ผู้ เชี่ย วชาญอาชีพ ต่างๆเข้ามาท างานได้ เปิ ดโอกาสให้ อยู่ในสิ งคโปร์ระยะยาว รวมทั้ งสามารถขอสั ญ ชาติ
สิงคโปร์ได้ แต่ปัจจุบันก็มีเงื่อนไขและการคัดกรองแรงงานต่างชาติมีทักษะที่เข้มวงดขึ้น
กิ จกรรม 8.2.4
ให้ทาความเข้าใจและทบทวนความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดด้านการย้ายถิ่น ว่า มีแบบใดบ้าง อยู่บนพื้นฐาน
แนวคิดอะไร
แนวตอบกิ จกรรม 8.2.4
แนวคิดด้านการย้ายถิ่นที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพย้ายถิ่นคือ 1. การรับผู้อพยพย้ายถิ่นอยู่เฉพาะในบาง
พื้นที่ของสังคม ไม่ได้รับสิทธิเต็มที่เช่น คนในประเทศ คือการรับคนเข้าไปทางานแต่กีดกันไม่ให้ผู้ย้ายถิ่นมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสังคมอื่นๆ รูปแบบนี้อยู่บนพื้นฐานความคิดให้ความสาคัญกับเชื้อชาติตนเป็นหลัก ปฏิเสธเชื้อ
ชาติอื่น เห็นว่าความแตกต่างทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ 2. การยอมรับผู้ย้ายถิ่นเข้า
ไปเป็นส่วนเดียวกับสังคม โดยกลืนผู้ย้ายถิ่นให้ปรับเปลี่ยนภาษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมให้เหมือนกั บคนในชาติ
เพื่อแลกกับสิทธิบางประการ เช่น การได้สัญชาติ 3. การยอมรับความหลากหลายและวัฒ นธรรมที่แตกต่าง
ของผู้อพยพย้ายถิ่น โดยให้สิทธิ โอกาส แก่ผู้ย้ายถิ่นเท่าเที ยมกับคนอื่นๆ โดยยังคงความแตกต่างจากคนกลุ่ม
ใหญ่ได้ แม้อาจจะต้องมีค่านิยมทางสังคมบางอย่างร่วมกันก็ตาม
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ตอนที ่ 8.3
ผูอ้ พยพกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
โปรดอ่านหัวเรือ่ ง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
8.3.1 ผู้อพยพกับโอกาสทางการศึกษา
8.3.2 ผู้อพยพกับการทางาน
8.3.3 ผู้อพยพกับส่วนร่วมในการพัฒนาในประเทศปลายทางและประเทศต้นทาง
8.3.4 บทสรุปและแนวโน้มผู้อพยพกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
แนวคิด
1. นโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพเปิดโอกาสทางการศึกษา การทางานให้ผู้อพยพแตกต่างกันไปและ
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้อพยพที่แตกต่างกัน
2. โอกาสทางการพัฒนาของผู้อพยพมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมทั้งประเทศปลายทาง
ประเทศต้นทางหรือประเทศที่สามมากน้อยแตกต่างกัน
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. วิเคราะห์สถานการณ์ของผู้อพยพกับโอกาสในการพัฒนาในแต่ละด้านได้
2. วิเคราะห์สถานการณ์ผู้อพยพกับความเกี่ยวข้องในการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลกได้
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ควำมนำ
เมื่อผู้อพยพได้กลายเป็นปรากฎการณ์ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ผู้อพยพที่เป็นกลุ่มแรงงาน หรือผู้ลี้ภัย รวมทั้ง
เด็กในครอบครัวแรงงานอพยพและเด็กผู้ลี้ภัย จะมีโอกาสเข้าถึงโอกาส หรือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของ
ประเทศปลายทางอย่างไร ขึ้นอยู่กับสถานะที่ได้รับ และนโยบายของประเทศปลายทาง โดยโอกาสในการ
พัฒ นาของผู้ อพยพคือ โอกาสทางการศึกษา การท างาน และการพั ฒ นาศั กยภาพ ซึ่งแตกต่างกั นไปตาม
นโยบายของแต่ละประเทศที่มีต่อผู้อพยพแต่ละกลุ่ม

เรื่องที่ 8.3.1
ผู้อพยพกับโอกำสทำงกำรศึกษำ
ผู้อพยพที่เป็นแรงงานส่วนใหญ่ทางานในประเทศปลายทาง ในประเภทงานที่ใช้กาลังกายโดยไม่ต้องใช้
ทักษะฝีมือ งานที่แรงงานอพยพทาจึงเป็นงานที่แรงงานท้องถิ่นไม่ต้องการทา การเข้าถึงการศึกษาของแรงงาน
อพยพและการอบรมเพิ่มทักษะฝีมือจึงมีโอกาสน้อย แม้แต่บางประเทศที่รับแรงงานอพยพเข้าไปทางานภายใต้
โครงการแรงงานฝึกหัด (trainee) เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ก็เป็นการใช้ประโยชน์จากการได้แรงงานอพยพใน
การทางานมากกว่านาไปฝีกทักษะการทางานอย่างจริงจัง อย่างไรก็ ดี งานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานอพยพจาก
ประเทศพม่าและแรงงานลาวที่เข้ามาทางานในประเทศไทยชี้ว่าแรงงานอพยพจากประเทศพม่าและลาวได้
เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการท างานจากประสบการณ์ ที่ ได้ ม าท างานในประเทศไทย 49 50 การไปท างานในประเทศ
ปลายทางที่มีระบบการผลิตที่ทันสมัยกว่าประเทศต้นทางก็ทาให้แรงงานอพยพได้เรียนรู้ แรงงานได้มีโอกาส
เรียนรู้ทักษะการทางานจากการทางานภายใต้โครงการเหล่านี้ อย่างไรก็ดี แม้แรงงานอพยพทางานในสาขาที่
ไม่ต้องใช้ทักษะ แต่ภาวะการขาดแคลนแรงงานกึ่งทักษะ หรือมีทักษะสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตที่ดีขึ้น และ
ยังลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประเทศที่รับแรงงานอพยพจึงเปิดโอกาสให้แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้วย เช่น กรณีประเทศไทย นอกเหนือจากการพัฒนาแรงงานไทยแล้ว กระทรวงแรงงานได้ วางมาตรการให้
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International Organization for Migration and Asian Research Center for Migration. (2013) . Assessing
potential changes in the migration patterns of Myanmar migrants and their impacts on Thailand.
Bangkok, International Organization for Migration.
50
International Organization for Migration and Asian Research Center for Migration. (2016) . Assessing
potential changes in the migration patterns of Laotian migrants and their impacts on Thailand and Lao
PDR. Bangkok, International Organization for Migration.
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นายจ้างรับ ผิดชอบการพัฒ นาทักษะฝีมือแรงงานอพยพด้วย และใช้เป็นเงื่อนไขการต่ออายุการทางานของ
แรงงานอพยพ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานกึ่งทักษะหรือมีทักษะในหลายสาขาที่ขาดแคลน51
อย่ างไรก็ดี กลุ่ม แรงงานอพยพ ไม่ได้มีเฉพาะแรงงานไร้ทักษะ เพราะกลุ่ม ที่มีการศึกษาสู ง หรือมี
ทักษะสู งจากภูมิภ าคเอเชียที่ ไปทางานนอกภูมิภ าคเอเชียหรือในประเทศซีกโลกเหนือ เช่น สหภาพยุโรป
อเมริ กาเหนื อ และประเทศในเอเชี ย ที่ มี ระดั บ เศรษฐกิจดี เช่น ออสเตรเลี ย นิ ว ซีแลนด์ ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใต้
รายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุว่านับจากกลางศตวรรษที่ ๒๐
ผู้อพยพวัยแรงงานจากเอเชียในประเทศสมาชิก OECD เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระดับ
การศึกษา พบว่าแรงงานย้ายถิ่นจากเอเชียมีภูมิหลังด้านการศึกษาสูงกว่าแรงงานย้ายถิ่นจากภูมิภาคอื่น หรือ
แม้แต่แรงงานท้องถิ่นในประเทศสมาชิกบางประเทศ และกลุ่มแรงงานอพยพที่มีฝีมือ (Skilled migrant) ส่วน
ใหญ่ก็มาจากภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้มีผลมาจากนโยบายของประเทศปลายทางหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย
นิ ว ซีแ ลนด์ แคนาดา ที่ก าหนดคุณ สมบั ติด้ านทั กษะแรงงานย้ายถิ่นที่ เข้าไปท างาน หรือ สหรัฐ อเมริกาใช้
นโยบายคัดเลือกแรงงานจากนักศึกษาต่างชาติที่เข้าไปเรียนและจบการศึกษาในประเทศ ยกเว้นในยุโรปบาง
ประเทศที่ไม่มีนโยบายกาหนดคุณสมบัติของแรงงานย้ายถิ่น เช่น อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ก็จะดึงดูดแรงงานที่มี
การศึกษาน้อยเข้าไปทางานมากกว่า เช่น แรงงานอินโดนีเซียในเนเธอร์แลนด์ที่มีการศึกษาสูง มีไม่ถึงร้อยละ
30 เปรียบเทียบกับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาที่มีมากกว่าร้อยละ 5052 สอดคล้องกับการศึกษาของ Cansin
Arslan และคณะ ที่ชี้ว่าในจานวนแรงงานอพยพในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11
ของประชากรท้องถิ่น เป็นแรงงานที่มีการศึกษาสูงจานวน 35 ล้านคน โดยเฉพาะที่จบระดับอุดมศึกษามีถึง
ร้อยละ 79-84 นอกจากนี้ 1 ใน 3 ของแรงงานที่มีทักษะสูง (highly skilled migrant) ก็มาจากเอเชีย53
สาหรับบุตรของแรงงานอพยพ ประเทศปลายทางส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้บุตรแรงงานอพยพได้เข้าถึง
การศึกษา โดยรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับเด็กอพยพอาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ การจัดการศึกษา
แยกต่างหาก และการศึกษาแบบที่ครอบคลุมเด็กหลายเชื้อชาติ
การศึกษาเฉพาะเด็ก อพยพต่างชาติ หรือการศึกษาที่แยกต่างหากจากกลุ่มอื่น พบได้มากในชุมชน
เมืองโดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยของกลุ่มด้อยโอกาส เป็นปรากฏการณ์ของหลายประเทศในยุโรปที่มีประสบ
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การณ์การรับผู้ย้ายถิ่นหรือแรงงานต่างชาติเข้าไปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การศึกษาของเด็กอพยพ
ต่างชาติแยกจากเด็กท้องถิ่นไม่ได้มาจากปัจจัยด้านกฎหมาย หรือมีกฎระเบียบใดให้แยกเด็ก ต่างชาติออกไป
แต่สาเหตุสาคัญมาจากลักษณะทางกายภาพ ของที่อยู่อาศัยของผู้ย้ายถิ่นหรือแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ ที่อยู่
แยกจากที่อยู่อาศัยของชุมชนท้องถิ่น การส่งเด็กไปโรงเรียนจึงเป็นโรงเรียนที่ใกล้ย่านที่พักอาศัยมากกว่าส่งไป
โรงเรียนในย่านอื่นๆ เช่น จากรายงานของ Karsten และคณะ54 ระบุว่า การที่โรงเรียนสาหรับเด็กต่างชาติที่
แยกจากโรงเรีย นท้อ งถิ่น ที่ พ บมากขึ้น ในเมือ งใหญ่ ๆของประเทศเนเธอร์แลนด์ มาจากสาเหตุห ลั ก ๆด้ าน
ประชากรและลักษณะที่อยู่อาศัยที่แยกออกจากชุมชนท้องถิ่น
อีกสาเหตุหนึ่งยังมาจากการแปลกแยกทางสังคม โดยสาเหตุสาคัญมาจากการที่เด็กต่างชาติมักไปเข้า
เรีย นในโรงเรี ย นที่ มีเด็ก ต่างชาติจ านวนมาก ส่ ว น Bloem และ Diaz55 รายงานว่าในประเทศเดนมาร์ก มี
โรงเรียนที่มีเฉพาะเด็กต่างชาติโดยไม่ มีเด็กท้องถิ่นแม้แต่คนเดียว ส่วนในประเทศอังกฤษซึ่งเปิดให้พ่อแม่มี
อิส ระในการเลื อกโรงเรี ย น ความต้ องการของพ่ อ แม่ มีบ ทบาทส าคัญ ในการท าให้ เกิด การแปลกแยกด้ าน
การศึกษา และพบการแปลกแยกทางเชื้อชาติสูงในโรงเรียนอังกฤษหลายโรงเรียนซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการ
เลื อ กโรงเรี ย นของพ่ อ แม่ จากรายงานของกระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของสหพั น ธรั ฐ
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales: BMAS)56 พบว่าเด็กต่างชาติอายุ 10-14 ปี ในเยอรมนีที่ไป
เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างชาติ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กต่างชาติ ที่ดีขึ้น
เพราะเพื่อนมีบทบาทสาคัญต่อผลการเรียนและการเข้าสังคม ดังนั้นการศึกษาที่จัดเฉพาะเด็กต่างชาติจึงมีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการผสมผสานทางสังคมของเด็กต่างชาติ
การศึกษาแบบครอบคลุมสาหรับเด็กต่างชาติ เช่น ในสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ Head Start
Program โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานการศึกษาของรัฐและเอกชนในท้องถิ่น รวมทั้ง
องค์กรสาธารณประโยชน์ ในการจัดการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กกลุ่มด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุม
ถึงเด็กต่างชาติด้วย กิจกรรมในโครงการมีทั้งกิจกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุน บุคลากรที่ทางานกับเด็ก
ก่อนวัยเรียนให้มีทักษะการอ่าน เขียน การคานวณเบื้องต้น ซึ่งจาเป็นต่อการเรียนในโรงเรียน โครงการนี้ไม่ใช่
เป็นเป็นเพียงโครงการสนับสนุนการหล่อหลอมทางสังคม แต่เป็นทั้งยุทธศาสตร์และกรอบการดาเนินงานเพื่อ
การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในกลุ่มด้อยโอกาสและชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีทั้งกิจกรรมและวิธีการที่
หลากหลาย โครงการนี้ริเริ่มขึ้น ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 มาจนถึงปัจจุบัน โดยรัฐบาลสหรัฐทุมเทงบประมาณ
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หลายล้านเหรียญในโครงการนี้ และทุกปีมีเด็กเข้าร่วมโครงการเกือบล้านคน (US Department of Health
and Human Services)57
ประเทศเยอรมนี ทั้ ง รู ป แบบการศึ ก ษาที่ จั ด เฉพาะ และการศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม เด็ ก ทุ ก กลุ่ ม โดย
การศึกษาของ Diefenbach58 ระหว่าง ค.ศ. 1990 – ค.ศ. 2000 พบว่าการศึกษาของเด็กต่างชาติที่ศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่เรียนในรูปแบบการศึกษาที่รวมเด็กทุกกลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาถึงระดับกลางและระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เรียนในรูปแบบแบบผสมผสาน
การศึกษาแบบผสมผสานหรือครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มของเยอรมันนี มีการประกาศเป็นแผนระดับชาติ
(National Integration Plan) ตั้งแต่ ค.ศ. 200759 รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ โดย 1 ใน 3 ของ
งบประมาณใช้เพื่อการหามาตรการปรับปรุงการศึกษาสาหรับเด็กต่างชาติ แผนนี้ยังส่งเสริมการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานท้องถิ่น ประชากรต่างชาติ หน่ว ยงานหรือ
สถาบันต่างๆ จากสื่อสารมวลชน วัฒ นธรรม ศาสนา การกีฬา รวมทั้งภาคธุรกิจคือภาคอุตสาหกรรม ภาค
การค้า สหภาพแรงงาน ไม่ใช่เฉพาะการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน แต่เน้นกิจกรรมความร่วมมือกับผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์คือชุมชนต่างชาติ ส่วนเนื้อหาในการเรียน หลายประเทศในยุโรปสนับสนุนให้มีการเรียนภาษาแม่
โดยการเรียนต่างหากจากชั้นเรียน หรือการเรียนเป็นภาษาแรกควบคู่กับภาษาท้องถิ่น
ประเทศในยุโรปยังมีรูปแบบการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม เช่น กระทรวงศึกษาธิการของอิตาลีมีการ
กาหนดข้อ แนะน า 14 ข้อ เพื่ อ การผสมผสานเด็ก ต่างชาติ ด้ว ยรูป แบบการศึ กษาระหว่างวัฒ นธรรม โดย
ข้อแนะนาชี้ให้เห็นความเกี่ยวข้องและความจาเป็นในการจัดการศึกษาที่เป็นพหุวัฒนธรรม และการสอนภาษา
อิตาลีเป็นภาษาที่สองสาหรับเด็กต่างชาติ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการผสมผสานเด็กต่างชาติกับสังคมอิตาลี
การให้ ก ารศึ ก ษาให้ เห็ น คุ ณ ค่ า ของความอดทน การให้ เกี ย รติ ภาวะผู้ น าในโรงเรี ย น (Ministero della
pubblica istruzione, 2007)60 ในสวีเดนมีการจัดหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาล โดยเน้นว่าการศึกษาก่อนวัย
เรียนต้องให้ความสาคัญกับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาสวี เดนเป็นภาษาแรก การจัดหลักสูตรเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภาษา
แม่ของเด็ก สนับสนุนการเรียนวัฒนธรรมของประเทศต้นทาง ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาสวีเดน เด็กต่างชาติที่
อยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6-19 ปี) มีสิทธิ์ในการเรียนพิเศษภาษาแม่/พ่อ หากพ่อแม่หรือทั้งคู่ใช้
ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาสวีเดน โดยรัฐบาลจัดการศึกษาให้เป็นกลุ่มเล็กๆ
ชุมชนต่างชาติที่อยู่มาก่อนก็มีการจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นที่เข้ามาใหม่ เช่น ชุมชนฝรั่งเศส
ในประเทศเบลเยี ย มมี ก ารจั ด โครงการให้ ค วามรู้ ด้ า นภาษาฝรั่ ง เศส หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง การค านวณ และ
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วิทยาศาสตร์เบื้องต้น ให้กับผู้ย้ายถิ่นที่มาจากประเทศกาลังพัฒนาหรือกาลังมีการเปลี่ยนแปลง ที่เข้ามาใหม่ใน
เบลเยียมไม่ถึง 1 ปี โดยปรับการศึกษาให้สอดคล้องกับอายุและภูมิหลังด้านการศึกษา เป็นการให้ความรู้เพื่อ
เป็นสะพานเชื่อมกับสังคมฝรั่งเศส ชั้นเรียนสะพานนี้มีระยะเวลาการศึกษาถึง 30 ช่วงเวลา และมีการปรับใช้
รูปแบบนี้ในโรงเรียนกรุงบรัสเซลส์ 14 แห่ง
สาหรับประเทศไทยซึ่งมีแรงงานอพยพจากประเทศเพื่อนบ้านจานวนมาก รวมทั้งบางส่วนที่มีเด็กใน
ครอบครัว การเข้าถึงการศึกษาของเด็กอพยพในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ มีทั้งการศึกษาที่จัดโดยชุมชนผู้
อพยพ องค์กรพั ฒ นาเอกชน โดยได้รับ งบสนั บสนุนจากองค์กรการกุศลและองค์กรระหว่ างประเทศ มีทั้ ง
การศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน โดยเรียนร่วมกับเด็กไทย ได้รับวุฒิการศึกษาและไปศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้61
กรณีผู้ลี้ภัย รายงานของสานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 2017 ระบุว่า จานวน
เด็กผู้ลี้ภัยวัยเรียน (5-17 ปี) มากกว่า 3.5 ล้านคนทั่วโลก ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในปีที่ผ่านมา โดยเป็นเด็ก
วัย ประถมศึ กษา 1.5 ล้ านคน และอี ก 2 ล้ านคนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ ไม่ ได้ เข้ าเรีย นแต่ ส่ ว นใหญ่ เข้ าถึ ง
การศึกษาระดับประถมศึกษาเท่านั้น สถิติขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ระบุว่าเด็กผู้ลี้ภัยเพียงร้อยละ 61 ที่เข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือไม่ถึงร้อยละ 50 ใน
ประเทศที่มีรายได้น้อย ซึ่งต่ากว่าสัดส่วนของเด็กทั่วโลกที่เข้าถึงการศึกษาระดับเดียวกันถึงร้อยละ 91 โดย
สัดส่วนเด็กผู้ลี้ภัยที่ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษามีจานวนลดลง เหลือเพียงร้อยละ 23 หรือเพียงแค่ร้อยละ 9 ใน
ประเทศที่มีรายได้น้อย เมื่อเทียบกับร้อยละ 84 ของเด็กทั่วโลก และยิ่งลดลงมากขึ้นในระดับอุดมศึกษา เหลือ
เพียงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับร้อยละ 36 ของเด็กทั่วโลก62
ปั ญ หาการเข้ าถึงการศึ ก ษาของเด็ ก ผู้ ลี้ ภั ยมี สั ด ส่ ว นต่า เพราะ 1 ใน 3 ของผู้ ลี้ ภั ย อพยพไปอยู่ ใน
ประเทศที่มีรายได้น้ อย เด็กผู้ ลี้ภัย กลุ่ มนี้ จึ งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ต่า เพราะประเทศที่เป็น
ประเทศแรกรับผู้ลี้ภัย มีภาระการจัดการศึกษาในประเทศของตนเองอยู่แล้ว เมื่อต้องดูแลผู้ลี้ภัย จึงมีภาระ
เพิ่มขึ้นในการจัดหาสถานที่หรือจัดตั้งโรงเรียนให้ผู้ลี้ภัย การจัดหาผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอนสาหรับเด็ก
ผู้ลี้ภัยหลายแสนคน ที่ไม่ ได้สื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน กับเด็กท้องถิ่น ซึ่งต้องอาศัยความช่วยเหลือจากองค์กร
ระหว่างประเทศที่มีจากัดและต้องจัดสรรไปหลายภูมิภาค
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กิ จกรรม 8.3.1
ให้ทาความเข้าใจและทบทวนความรู้ว่า ผู้อพยพกลุ่มต่างๆ รวมทั้งบุตรมีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาในประเทศปลายทางหรือไม่ อย่างไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 8.3.1
ผู้อพยพที่เป็นแรงงานอพยพที่มีภูมิหลังทางการศึกษาต่า มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาหรือการเพิ่มพูน
ทักษะในประเทศปลายทางจากการทางาน หรือจากนโยบายที่ประเทศปลายทางเปิดโอกาสให้ โดยอาจเป็น
การเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ หรือจากประสบการณ์ทางานมากกว่าการศึกษาในระบบโดยตรง สาหรับ
บุตรของแรงงานอพยพ ประเทศปลายทางส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้บุตรแรงงานอพยพได้เข้าถึงการศึกษา โดย
รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับเด็กอพยพอาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ การจัดการศึกษาที่แยกไปจาก
เด็กท้องถิ่น และการศึกษาแบบที่ครอบคลุมเด็กหลายเชื้อชาติ สาหรับ เด็กผู้ลี้ภัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้
น้อย เพราะส่วนหนึ่งอพยพไปอยู่ในประเทศข้างเคียงหรือประเทศแรกรับที่มีฐานะเศรษฐกิจไม่ดีและมีภาระ
ด้านการศึกษาในประเทศของตนเองอยู่แล้ว การเพิ่มภาระดูแลจัดหาสถานที่หรือจัดตั้งโรงเรียนให้ผู้ลี้ภัยจึงต้อง
อาศัยความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งงบประมาณต้องจัดสรรและกระจายไปช่วยเหลือในหลาย
ภูมิภาค ทาให้สัดส่วนเด็กผู้ลี้ภัยที่เข้าถึงการศึกษาต่ากว่าเด็กท้องถิ่นมาก
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เรื่องที่ 8.3.2
ผู้อพยพกับกำรทำงำน
กลุ่มที่ย้ายถิ่นด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจหรือแรงงานอพยพเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในจานวนผู้อพยพทั่ว
โลก มากกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 78.8 ของจานวนผู้ย้ายถิ่นจากภูมิภาคเอเชีย เป็นกลุ่มในวัยแรงงาน (20-64
ปี ) มากกว่า 2 ใน 3 ของแรงงานอพยพย้ ายถิ่น หรือ ร้อ ยละ 74.7 ท างานในกลุ่ ม ประเทศรายได้ สู ง (High
income) ร้ อยละ 11.7 ท างานในกลุ่ ม ประเทศรายได้ ป านกลางขั้น สู ง (Upper middle income) ร้อ ยละ
11.3 ทางานในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่า (Lower middle income) และร้อยละ 2.4 ทางานในกลุ่ม
ประเทศรายได้น้อย (Low income) โดยกระจายการทางานอยู่ในภาคการผลิตต่างๆ ประมาณ 2 ใน 3 หรือ
ร้อยละ 63.4 อยู่ในภาคบริการ ร้อยละ 17.8 อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 11.1 อยู่ในภาคเกษตร และร้อย
ละ 7.7 ทางานรับใช้ในบ้าน63
รายงานขององค์การแรงงานระหว่ างประเทศคาดการณ์ว่าใน ค.ศ. 2013 ประมาณ 1 ใน 4 หรือร้อย
ละ 24.7 ของแรงงานอพยพย้ายถิ่นทางานอยู่ในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา) ร้อยละ
23.8 ทางานอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก ยุโรปตอนเหนือ) ทั้ง 2 ภูมิภาคนี้
จึงมีแรงงานย้ายถิ่นทางานอยู่เกือบครึ่งหนึ่ง(ร้อยละ 48.5) ของแรงงานอพยพทั่วโลก รองลงมาคือกลุ่มประเทศ
เอเชียและแปซิฟิก มีแรงงานย้ายถิ่นทางานอยู่ร้อยละ 17.2 ของแรงงานอพยพทั่วโลก และ 1 ใน 3 หรือร้อย
ละ 35.6 ของแรงงานอพยพในเอเชียแปซิฟิ ก หรือร้อยละ 11.7 ของแรงงานอพยพทั่วโลก ทางานอยู่ในกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางตะวันออกกลาง และส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเอเชีย64
ในด้านกลับกัน แรงงานย้ายถิ่นที่ทางานในภูมิภาคเอเชียกลับเป็นแรงงานทักษะต่าหรือแรงงานไร้
ทั ก ษะ ส่ ว นใหญ่ เป็ น แรงงานจากเอเชี ย ที่ อ อกไปท างานในประเทศเพื่ อ นบ้ านหรื อ ประเทศใกล้ เคี ย งที่ มี
พัฒ นาการทางเศรษฐกิจดี หากพิจารณาจากสถิติการเคลื่อนย้ายของคนจากประเทศ พบว่าส่ วนใหญ่ ของ
แรงงานจากเอาเซีย เช่น ร้อยละ 94 จากผู้ย้ายถิ่นจากเมียนมา ร้อยละ 90 จากบังคลาเทศ ร้อยละ 79 จาก
มาเลเซีย ร้อยละ 79 จากลาว ร้อยละ 76 จากปากีสถาน ร้อยละ 71 จากอินเดีย ร้อยละ 70 จากกัมพูช า
ทางานในภูมิภ าคเอเชีย มี แรงงานอพยพจากบางประเทศ เช่น จีน ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ ที่มี
สัดส่วนการไปทางานนอกภูมิภาคสูงกว่าการทางานในเอเชีย
สาหรับประเทศไทย แรงงานย้ายถิ่นที่เข้ามาทางานส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 เป็นแรงงานไร้ทักษะ
ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า กัมพูชา ลาว ทางานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ก่อสร้าง ฯลฯ
63
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ส่วนแรงงานมีทักษะมีทั้งมาจากในภูมิภาคเอเชียและนอกภูมิภาค จานวนสูงสุดคือญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชน
จีน ฟิลิปปินส์ เข้ามาทางานด้านการจัดการ การบริหาร การศึกษา การค้า ฯลฯ ส่วนหนึ่งเข้ามา ทางานภายใต้
นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
ส่ ว นแรงงานไทยที่ ไปท างานในต่ างประเทศ ส่ ว นใหญ่ ท างานเป็ น แรงงานในโรงงาน ผู้ ค วบคุ ม
เครื่องจักร งานเกษตรและประมง ช่างฝีมือในภาคธุรกิจ ฯลฯ โดยร้อยละ 67 ทางานในภูมิภาคเอเชีย ร้อยละ
17 ทางานในประเทศตะวันออกกลาง และร้อยละ 9 ทางานในภูมิภาคยุโรป (กระทรวงแรงงาน, 2558)
หากพิจารณาจากข้อมูลข้างต้น แรงงานจากภู มิภาคเอเชียที่ไปทางานในภูมิภาคอื่น มีทั้งแรงงานมี
ทักษะ กึ่งทักษะ และไร้ทักษะ แม้มีส่วนหนึ่งเป็นแรงงานมีทักษะ มีการศึกษาดีที่ไปทางานในประเทศพัฒนา
แล้วนอกภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งประเทศเอเชียบางประเทศที่มีรายได้สูง แต่แรงงานจากเอเชียที่ไปทางานนอก
ประเทศตนเอง ส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานไร้ทักษะ โดยทางานอยู่ในภูมิภาคเอเชียในกลุ่มประเทศตะวันออก
กลางมากที่สุด แนวโน้มสถานการณ์ไปทางานต่างประเทศของแรงงานจากเอเชียคงยังดาเนินต่อไป หากการ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต้นทางและรายได้ในประเทศยังไม่สูงพอที่จะดึงดูดให้แรงงานทางานในประเทศต้น
ทางได้

ผู้ลี้ภัยกับกำรทำงำน
ในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ลี้ภัย แม้ว่าสิทธิ
บางอย่างของผู้ลี้ภัยอาจถูกจากัด ภายใต้สภาวะแวดล้อมบางอย่าง (ดังเช่นสิทธิของพลเมือง) แต่สิทธิที่สาคัญ
บางประการที่กาหนดในอนุ สั ญ ญาคือ การไม่ถูกส่ งกลั บไปสู่ ประเทศต้นทาง ยังรวมถึงสิ ทธิ ในการรับการ
สงเคราะห์และความช่วยเหลือ รวมถึงการไม่ถูกเลือกปฎิบัติ และสิทธิในการทางานด้วย
อนุสัญญำว่ำด้วยสถำนภำพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ลี้ภัย แม้ ว่าสิทธิ
บางอย่างของผู้ลี้ภัยอาจถูกจากัด ภายใต้สภาวะแวดล้อมบางอย่าง (ดังเช่นสิทธิของพลเมือง) สิทธิที่สาคัญบาง
ประการที่กาหนดในอนุสัญญารวมถึง การไม่เลือกปฏิบัติ (มาตรา 3) เสรีภาพทางศาสนา (มาตรา 4) การเข้าถึง
ศาลยุติธรรมอย่างเสรี ในดินแดนของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญา (มาตรา 16) สิทธิที่จะทางานได้ (มาตรา
๑๗) สิทธิที่จะมีบ้านพักอาศัย (มาตรา 21) สิทธิทางการศึกษา (มาตรา 22) สิทธิต่อการสงเคราะห์สาธารณะ
และความช่วยเหลือ (มาตรา 23) เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายภายในอาณาเขต (มาตรา 26) และสิทธิที่จะไม่ถูก
ขับ ไล่ อ อกจากประเทศ (นอกจากผู้ ลี้ ภัย จะคุกคามความมั่น คงของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อ ยของ
ประชาชน) (มาตรา 32)
สิทธิที่สาคัญที่สุดในอนุสัญญา คือ สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากการถูกบังคับให้กลับคืน หรือ ถูก
ผลักดันกลับ (Refoulement) ไปยังอาณาเขตซึ่งผู้ลี้ภัยได้หนีมา อนุสัญญาบ่งว่า
“ไม่มีประเทศภาคีใดๆ จะขับไล่หรือ ผลักดันกลับ (Refouler) ผู้ลี้ภัยในลักษณะใดๆ ไปยังชายแดน
ของอาณาเขต ซึ่งมีชีวิตหรือเ สรีภาพของผู้ลี้ภัยจะถูกควบคุมเนื่องจาก เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพ
ของกลุ่มทางสังคมใดๆ หรือเพราะความเห็น ทางการเมือง (มาตรา 33)”
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การผลักดันกลับได้ถูกห้ามไม่ให้กระทาอย่างชัดเจน ในตราสารอื่นๆ อีกหลายฉบับรวมถึงอนุสัญญา
สหประชาชาติห้ามการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษที่ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือ ย่ายีศักดิ์ศรี ค.ศ.
1975 (มาตรา 3) ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการถูกบังคับให้สูญหาย (มาตรา 8)
และหลักการว่าด้วยการป้องกันและการสอบสวนที่มีประสิทธิภาพกรณีประหารชีวิตนอกระบบกฎหมาย ตาม
อาเภอใจหรือโดยรวบรัด ค.ศ.1990
ความจริงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า กำรห้ำมผลักดันกลับ เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมำยจำรีต
ประเพณีระหว่ำงประเทศ ซึ่งหมายความว่าประเทศทั้งหลายจะต้องเคารพในหลักการของการไม่ผลักดันกลับ
แม้ว่าประเทศเหล่านั้นจะไม่ใช่ประเทศภาคีของอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ก็ตาม
การให้สถานที่ลี้ภัย ประเทศนั้นยอมรับข้อผูกพันที่จะคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากการผลักดันกลับเคารพและ
ป้องกันสิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัย อีกทั้งอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยพานักในอาณาเขตของตนจนกว่าจะสามารถหาทาง
แก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร การให้สถานที่ลี้ภัยเป็นการกระทาโดยสันติและเพื่อมนุษยธรรมตามอธิปไตยแห่งรัฐ
และไม่ควรจะถือว่ากระทาการเป็นศัตรูโดยประเทศใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นต้นกาเนิดของผู้ลี้ภัย
ในทางเทคนิคไม่มี “สิทธิที่จะได้รับมอบสถานที่ลี้ภัย (right to be granted asylum)” สิทธิเช่นนี้ ไม่ปรากฏ
ในตราสารระหว่างประเทศใดๆ ที่ผูกพันทางกฎหมาย แต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 เน้น
ว่าทุกคนมี “สิ ทธิที่ จ ะแสวงหาและพักพิงในประเทศอื่นๆเพื่อลี้ภัยจากการประหั ตประหาร” (มาตรา 14)
นอกจากสิทธิที่กาหนดในอนุสัญญา ผู้ลี้ภัยย่อมมีสิทธิมนุษยชนพื้นฐานเช่นเดียวกันกับบุคคลอื่นทั่วไป สิทธิ
เหล่านี้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราสารทางกฎหมายหลายรูปแบบ
ประเทศที่รับผู้ลี้ภัย เป็นประเทศที่มีสถานะเศรษฐกิจดี มีความต้องการแรงงาน เมื่อรับผู้ลี้ภัยเข้าไป
พานัก มีโครงการให้ความช่วยเหลือหรือฝึกอบรมผู้ลี้ภัยให้สามารถทางานได้ ผู้ลี้ภัยจึงมีโอกาสในการทางานสูง
ในประเทศเหล่านี้ รายงานในออสเตรเลีย สวีเดน แคนาดา พบตรงกันว่า ระยะแรกที่อพยพไปอยู่ในประเทศ
ปลายทาง ผู้ลี้ภัยได้รับการจ้างงานต่ากว่าแรงงานอพยพและคนท้องถิ่น รวมทั้งผลการทางานที่ด้อยกว่าเพราะ
ปัจจัยด้านภาษา การศึกษา และประสบการณ์ก่อนการอพยพ ส่งผลให้ผู้ลี้ภัยทางานได้ด้อยกว่าคนท้องถิ่นและ
แรงงานอพยพ รวมทั้งได้ค่าจ้ างที่ต่ากว่า 65 เช่นเดียวกับผู้ ลี้ภัยในสหรัฐอเมริกาที่แม้มีโอกาสในการทางาน
ใกล้เคียงกับกลุ่มผู้อพยพ แต่ทางานในอาชีพและรายได้ที่ต่ากว่า 66 สถานการณ์ด้านการทางานของผู้ลี้ภัยเช่นนี้
เป็ นเพราะผู้ลี้ภัยเข้าไปประเทศปลายทางโดยไม่ใช่ความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่มีแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว ยังไม่มีเครือข่ายทางสัง คมที่เข้มแข็ง รวมทั้งความสามารถด้านภาษา การศึกษา การฝึกอบรมที่
จากัด นอกจากนี้ผู้ลี้ภัยยังอาจมีปัญหาสุขภาพจิต เรื้อรังซึ่งส่งผลต่อการทางาน อย่างไรก็ดีสถานการณ์การจ้าง
งานผู้ลี้ภัยดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และหลายๆประเทศจัดโครงการจานวนมากสนับสนุนและช่วยเหลือการทางาน
ของผู้ลี้ภัยมากขึ้น
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โอกาสการทางานของผู้ลี้ภัยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ภาวะตลาดแรงงานในประเทศแรกรับ
หรือประเทศปลายทางที่รับผู้ลี้ภัยไปพานัก นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และปฏิกริยาของคนท้องถิ่น
ด้วย
ตัวอย่างสหรัฐอเมริกา เป็ นประเทศที่มีประวัติศาสตร์รับ ผู้ลี้ภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้กับ
คอมมิวนิ สต์ มาอย่างยาวนาน มีองค์กรการกุศล องค์กรศาสนา ที่ให้การช่วยเหลือ รวมทั้งมีชุมชนท้องถิ่น
จานวนมากที่ยินดีต้อนรับผู้ลี้ภัย จนในระยะหลัง ผู้ลี้ภัยที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกามีภูมิหลังที่ต่างไป
จากเดิม มีการอพยพจากความขัดแย้ง สงครามในประเทศที่ลากหลายสาเหตุ ประกอบสหรัฐอเมริกาประสบ
ปัญหาการว่างงาน การจัดสรรงบประมาณที่ ให้ กับรัฐหลายรัฐและชุมชนท้องถิ่นลดลง ทาให้ชุมชนท้องถิ่น
หลายแห่งเริ่มตั้งคาถามเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการช่วยเหลือ การรักษาพยาบาล การศึกษา ที่พักอาศัย
และค่าพาหนะขนส่งที่ให้กับผู้ลี้ภัย ขณะเดียวกัน องค์กรท้องถิ่นที่รับผู้ลี้ภัยไปตั้งถิ่นฐาน ได้รับเงินทุนสนับสนุน
ตามฐานการคานวณต่อหัวของพลเมือง (per capita basis) ดังนั้น เมื่อภาวะตกต่าทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบ
ต่อความการบริหารจัดการ และกิจกรรมที่สนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยในชุมชน และยังมีภาวะความตึง
เครียดมากขึ้น เมื่อมีการอพยพเข้ามาของผู้ลี้ภัยที่เป็นมุสลิมในเมืองเล็ก ที่ทาให้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
เชื้อชาติ และศาสนา กับชุมชนอเมริกันชัดเจน ความรู้สึกต่อต้านผู้อพยพชาวมุสลิมของชาวอเมริกัน มาจากผล
การสารวจชุมชนชาวมุสลิมอเมริกันที่ เข้าไปตั้งถิ่นฐานในประเทศกว่า 75 เมืองทั่วประเทศที่พบว่าชาวมุสลิม
เทิดทูนข้อบังคับของศาสนาอิสลาม มากกว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคนอเมริกันเห็นว่าเป็นการสะท้อน
ถึงการไม่จงรักภักดีต่อประเทศ ทาให้เกิดความไม่พอใจต่อผู้อพยพชาวมุสลิมและเกิดความรู้สึกต่อต้านผู้ลี้ภัย
โดยรวม67 แต่ไม่ใช่ชุมชนท้องถิ่นทั้งหมดที่ต่อต้านผู้ลี้ภัย ยังมีชุมชนท้องถิ่นในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาที่มี
ความเป็นมิตรและเปิดรับผู้ลี้ภัยด้วยเช่นกัน มีผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมที่รับผู้ลี้ภัยจานวนมากเข้าไป
เป็นแรงงาน
ปัญหาการทางานของผู้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศแรกรับของผู้ลี้ภัยซึ่งประสบปัญหาและปลกระทบการจาก
การอพยพของผู้ลี้ภัยจานวนมาก เช่น ผู้อพยพจากซีเรีย อัฟกานิสถานซึ่งมีจานวนถึง 1 ใน 3 ของผู้ลี้ภัยทั้งโลก
อาศัยในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ผู้อพยพจานวนมากจากซีเรียลี้ภัยอยู่ในตุรกี เลบานอน จอร์แดน ขณะที่ผู้
อพยพจากอัฟกานิ สถานอยู่ในอิหร่าน ปากีสถาน อิรัก ซึ่งในประเทศเหล่านี้ยังประสบเหตุการณ์ ไม่สงบใน
ประเทศเป็นระยะๆ จึงเป็นอุปสรรค ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้สามารถรับผู้ลี้ภัยไปทางานได้ ส่งผลกระทบ
ต่อการพึ่งตนเองของผู้ลี้ภัยที่เข้าไปอาศัยอยู่ด้วย
ผู้ ลี้ ภั ย ในแอฟริ กา เช่น ผู้ ลี้ ภั ย จากประเทศซู ด าน คองโก และเอริเทรี ย ลี้ ภั ยอยู่ ในอู ก านดาและ
เอธิโอเปีย ผู้ลี้ภัยจากประเทศโซมาเลียอพยพไปอยู่ในเอธิโอเปียและเคนยา ขณะเดียวกันประเทศซูดานและ
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คองโกก็มีผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปอาศัยอยู่ด้วย จึงเป็น ทั้งประเทศผู้รับ ผู้ลี้ภัยและมีผู้ลี้ภัย อพยพ
ออกไปประเทศอื่น68

กิ จกรรม 8.3.2
ให้ทาความเข้าใจและทบทวนความรู้ว่า ผู้ อพยพกลุ่ม ต่างๆ ว่ามีโอกาสทางานหรือไม่ และทางาน
ประเภทใดได้บ้าง
แนวตอบกิ จกรรม 8.3.2
ผู้อพยพที่เป็น แรงงานอพยพ เป็น กลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่น ที่ใหญ่ที่สุดในจานวนผู้อพยพทั่วโลก โดยไป
ทางานที่ใช้ทักษะหลายระดับในประเทศปลายทางคือ แรงงานมีทักษะ กึ่งทักษะ และไร้ทักษะ แรงงานอพยพ
ส่วนใหญ่ไปทางานในประเทศปลายทางในงานกึ่งทักษะ หรือไร้ทักษะ แต่ก็มีบางส่วนที่ไปทางานเป็นแรงงานมี
ทักษะในประเทศที่เศรษฐกิจและรายได้ดีกว่าประเทศต้นทาง ส่วนผู้อพยพที่เป็นผู้ลี้ภัยมีโอกาสทางานได้หลาย
ประเภทในประเทศที่รับ ไปพักพิง เพื่อลดภาระและความช่วยเหลือที่ประเทศเหล่านั้นต้องดูแลผู้ลี้ภัย การ
ทางานของผู้ลี้ภัยขึ้นอยู่กับนโยบาย สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และความต้องการแรงงานในประเทศแรกรับ
หรือประเทศปลายทางที่รับผู้ลี้ภัย และขึ้นอยู่กับการเปิดโอกาสและปฏิกริยาของคนท้องถิ่นด้วย
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เรื่องที่ 8.3.3
ผู้อพยพกับส่วนร่วมในกำรพัฒนำในประเทศปลำยทำงและประเทศต้นทำง
ในส่วนของประเทศประเทศกาลังพัฒนาที่เป็นประเทศต้นทางของแรงงานอพยพ เงินที่ผู้อพยพส่งกลับ

ประเทศมีส่วนสาคัญมากสาหรับ รวมทั้งการลดความยากจน ทาให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและความเป็นอยู่
ที่ดีของครอบครัว
รายงานวิจัยหลายชิ้นระบุตรงกันว่า เงินส่งกลับ เป็นรายได้มากกว่าที่แรงงานอพยได้รับในประเทศต้น
ทางถึง 15 เท่า สามารถลดอัตราการตายของทารกแรกเกิดถึง 16 เท่าหลั งไปถึงประเทศปลายทาง มีส่ วน
สาคัญที่ทาให้ครอบครัวในประเทศต้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีส่วนสนับสนุนให้ เด็กๆในครอบครัวได้รับ
การศึกษาและเข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้นถึง 2 เท่า69 นอกจากนั้นครอบครัวยังเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น
ภาระหนี้สินของครอบครัว ลดลง รวมทั้งสามารถซื้อที่ดินทาการเกษตร และเป็นเงินสะสมเพื่อการลงทุนทา
กิจการของครอบครัว ส่งผลด้านบวกแก่เศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น กรณีของแรงงานกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่
ทางานในประเทศไทย
ในระดับประเทศ เงินส่งกลั บไปยังประเทศต้นทางที่เป็นประเทศกาลังพัฒ นามีมูลค่า 4.3 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 4 ใน 5 หรือ จากจานวนเงินส่งกลับทั้งหมด 5.85 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินส่งกลับเหล่านี้เป็นเงินที่มั่นคงกว่าการลงทุนภาคเอกชน และมีมูลค่าสูงกว่าจานวนเงินช่วยเหลือที่ประเทศ
กาลังพัฒนาเหล่านี้ได้รับจากต่างประเทศถึง 3 เท่า70 เงินส่งกลับจึงเป็นแหล่งรายได้หนึ่งที่สาคัญของประเทศ
เช่น อินเดียเป็นประเทศที่มีเงินส่งกลับสูงสุด 6.27 แสนล้านดอลลาห์สหรัฐฯ บังคลาเทศ ปากีสถาน และศรี
ลังกา มีเงินส่งกลับเป็นสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 5 ของเงินรายได้ประชาชาติ เงินส่งกลับจึงมีส่วนในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต้น ทางของแรงงานอพยพ และหากมีระบบการบริห ารจัดการเงินส่ งกลับที่ดีพอ จะ
สามารถน าไปสู่ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ของประเทศต้ นทางได้ นอกเหนื อ ไปจากการถ่ายทอดทัก ษะ
เทคโนโลยี และความรู้ที่แรงงานอพยพได้รับจากประสบการณ์ในประเทศปลายทาง
แรงงานอพยพยังมีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาของประเทศปลายทางด้วยเช่นกัน เพราะเงินรายได้ส่วน
ใหญ่ของแรงงานอพยพ ถึงร้อยละ 85 ยังอยู่ในประเทศปลายทาง มีส่วนที่ใช้จ่ายมีผลบวกต่อเศรษฐกิจชุมชนที่
แรงงานอพยพอาศัยอยู่ แรงงานอพยพมีส่วนลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทุกระดับในตลาดแรงงานของ
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ประเทศปลายทาง ทาให้การผลิต การบริการ และกิจการอุตสาหกรรมให้ดาเนินต่อไปและขยายการเติบโตได้
มากขึ้น
ตัวอย่างเช่นในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่มีอัตราการเกิดของประชากรต่า มีผลต่อประชากรแรงงาน
ที่จะเติมเต็มในกระบวนการผลิตของประเทศ และยังมีประชากรสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ทาให้ต้องการแรงงานใน
กิจการด้านสาธารณสุขและการดูแลผู้สูงอายุสูงขึ้นด้วย71 72 ทาให้รัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายจากเดิมซึ่งมี
การควบคุ ม และกี ด กั น แรงงานอพยพมาเป็ น การรั บ แรงงานอพยพเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี แ รงงานท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตที่ขาดแคลน เช่น ประเทศเกาหลี ใต้เพิ่มการรับแรงงานอพยพ จนถึง 5 แสนคน
ในปลาย ค.ศ. 2015
กรณี ของเมือ งดีท รอยในสหรัฐ อเมริกาที่ เคยรุ่งเรืองจากการเป็น ศูน ย์กลางอุต สาหกรรมการผลิ ต
รถยนต์ ประสบปัญหาประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่า แต่แรงงานอพยพมีส่วน
สาคัญในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมที่ปิดกิจการไปแล้ว ทาให้ความเป็น เมืองพลิกฟื้นกลับมาได้ เมืองดี ทรอยได้
ร่วมมือกับมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สร้างแรงดึงดูดแรงงานอพยพให้เข้ามาพานักและทางาน ซึ่ง กลุ่มหนึ่งเป็นผู้
อพยพจากประเทศตะวันออกกลาง จนในปัจจุบันดีทรอยส์เป็นเมืองที่มีชุมชนผู้อพยพชาวอาหรับ -อเมริกันที่
ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา แรงงานอพยพจากตะวันออกกลาง จึงมีส่วนร่วมสาคัญในการทาให้ เศรษฐกิจของดี
ทรอยทีฟ่ ื้นฟูขึ้นมาได้ 73 74
นอกเหนือจากกาลังแรงงาน แรงงานอพยพยังมีส่วนสาคัญในการพัฒนาของประเทศปลายทางด้ วย
ทักษะฝีมือ การลงทุน การประกอบกิจการ และการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ผู้อพยพนาไปในประเทศปลายทาง เช่น
สหรั ฐ อเมริ ก ามี สั ด ส่ ว นผู้ อ พยพร้ อ ยละ 13 ของจ านวนประชากร ร้ อ ยละ 20 ของผู้ ป ระกอบการใน
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้อพยพมาจากประเทศอื่น โดยเป็นนักลงทุนและพัฒนากิจการหลายประเภทรวมทั้งรถยนต์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 40 ของบริษัท 500 แห่ง มีผู้ก่อตั้งที่เป็นผู้อพยพหรือทายาทของผู้อพยพ
ร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 คน
ในประเทศปลายทางที่รับผู้ลี้ภัยไปตั้งถิ่นฐาน ผู้ลี้ภัยสามารถทดแทนการขาดแคลนแรงงาน กระตุ้น
การพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่มฐานภาษี การริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ การดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ รายได้
ที่เพิ่มขึ้นจากการเช่าทีอ่ ยู่อาศัย และงบประมาณช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง ที่ส่งไปยังชุมชนท้องถิ่น
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ผู้อพยพยังเป็นสะพานเชื่อม (bridge-builders) ที่เชื่อมประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกาลังพัฒนา ผู้
อพยพการนาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับในประเทศปลายทางกลับไปใช้ในประเทศต้นทาง ในอีก
ด้านหนึ่ง ผู้อพยพมีส่วนในการพัฒนาของประเทศปลายทางด้วยการใช้ทักษะฝีมือ ความรู้ การลงทุน การทา
การค้า การเสียภาษี และนวัตกรรมที่ผู้อพยพสร้างสรรค์ นอกจากนั้น ผู้อพยพและชุมชนผู้อพยพยังสร้างความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศที่อาศัยอยู่ 75

กิ จกรรม 8.3.3
ให้ทาความเข้าใจและทบทวนความรู้ว่า ผู้อพยพกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศปลายทาง
และประเทศต้นทางหรือไม่ ในรูปแบบใดบ้าง
แนวตอบกิ จกรรม 8.3.3
แรงงานอพยพมีส่ วนร่ วมในการพั ม นาประเทศต้ นทาง โดยการส่ งเงินรายได้จากการท างานกลั บ
ประเทศซึ่งช่วยการลดความยากจน ทาให้ฐานะครอบครัวและคุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัวดีขึ้น รวมทั้ง
เด็กๆในครอบครัวได้รับการศึกษา หรือได้รับการศึกษาสูงขึ้น นาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับใน
ประเทศปลายทางกลับไปใช้ในประเทศต้นทาง ในหลายประเทศ เงินส่งกลับของแรงงานอพยพเป็นเงินจานวน
มากและเป็นรายได้สาคัญส่วนหนึ่งของประเทศต้นทาง ในประเทศปลายทาง แรงงานอพยพกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของกาลังการผลิต แรงงานอพยพที่มีทักษะมีส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศปลายทางด้วยทักษะฝีมือ การ
ลงทุน การประกอบกิจการ และการสร้างสิ่งใหม่ๆ ส่วนกลุ่มผู้ลี้ภัยสามารถทดแทนการขาดแคลนแรงงาน การ
ดึงดูดความช่วยเหลือและเงินทุนจากต่างประเทศ เพิ่มรายได้ท้องถิ่นจากการเช่าที่อยู่อาศัย และงบประมาณ
ช่วยเหลือจากรัฐ บาลกลางและนานาชาติ ผู้อพยพยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่แตกต่าง หลากหลาย ในประเทศ
ปลายทาง
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เรื่องที่ 8.3.4
บทสรุปและแนวโน้มผู้อพยพกับกำรพัฒนำมนุษย์ในบริบทโลก
การอพยพเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าเป็นการอพยพอย่างปกติด้วยความต้องการ
แสวงหารายได้ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือการอพยพที่ไม่ปกติจากสาเหตุความ
ขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ภัยพิบัติ ก็ตาม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่ อเนื่องจนเรียกได้ว่า
โลกในปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน เพราะทุกภูมิภาคล้วนเป็นที่พานักอาศัยของผู้อพยพจากภูมิภาคอื่นรวมอยู่
กับประชากรท้องถิ่น แนวทางการจัดการผู้อพยพที่แตกต่างกันตามแต่นโยบายของประเทศปลายทาง มีตั้งแต่
การกีดกัน การป้องกันผู้อพยพ การเปิดรับ การให้สิทธิผู้อพยพหลากหลายกลุ่มแตกต่างกันไป ทุกประเทศ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในระบบการผลิตของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ ดังนั้นกระบวนการผลิตจึงต้องอาศัย ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งที่เป็นแรงงาน
และผู้ประกอบการ ส่วนที่เป็นแรงงานจึงรวมทั้งที่เป็นแรงงานท้องถิ่นและแรงงานที่เป็นผู้อพยพ
การเคลื่อนย้ายของแรงงานอพยพมีทิศทางไปในในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจดีกว่า เช่น แรงงานอพยพจาก
เอเชีย ยุโรปตะวันออก แอฟริกา ตะวัน ออกกลาง ไปยัง สหรัฐอมริกา ยุโรปตะวันตก สแกนดิ เนเวีย เอเชีย
ตะวันออก เพราะการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตราต่า ความก้าวหน้าของการแพทย์ทา
ให้คนอายุยืน และมี ประชาสูงอายุเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการแรงงานทั้งในภาคการผลิต อุตสาหกรรม การ
บริการ สาธารณสุข ขณะเดียวกันการสื่อสารที่ติดต่อถึงกันได้อย่างกว้างขวาง ทาให้การรับรู้เรื่องการอพยพย้าย
ถิ่นได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งผลกระทบทางบวกด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้อพยพใน
ประเทศปลายทาง เป็นแรงจูงใจสาคัญให้มีผู้ต้องการไปทางานในภูมิภาคอื่นที่มีแนวโน้มดีกว่าในประเทศของ
ตน ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ผ่อนปรนให้การเดินทางเข้ า-ออกประเทศเป็นไปได้สะดวกขึ้น ทาให้การเดิน
ทางเข้า-ออกประเทศได้ง่าย การอพยพไปทางานโดยเฉพาะไปต่างประเทศจึงมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น ทั้งไปนอก
ภูมิภาคหรือในภูมิภาคเดียวกัน
การอพยพจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อแสวงหางานที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น ถือว่าเป็น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต้นทางด้วย เพราะทักษะฝีมือ ประสบการณ์ที่แรงงานอพยพได้จาก
การทางานในประเทศปลายทาง สามารถนากลับไปเป็นประโยชน์ในประเทศต้นทาง แม้ว่าผลประโยชน์ที่ได้
อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผลก็ตาม การย้ายถิ่นของผู้อพยพจึงเป็นการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ แบบ
หนึ่งทีเ่ กิดขึ้นกับประเทศทั่วโลก
การให้การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ จึงจาเป็นต้องครอบคลุมแรงงานอพยพและ
บุตรของผู้ อพยพที่จะเป็ น กาลั งแรงงานต่อไปในอนาคต ดังที่ห ลายๆประเทศให้ ความสาคัญของการศึกษา
สาหรับ ผู้ อพยพ เพื่ อให้ ป ระชากรแรงงานของประเทศได้รับการศึกษา และมีทักษะที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อ
ประเทศ ดังนั้ นการลงทุนทางด้านการศึกษาในกลุ่มผู้อพยพจึงเป็นสิ่งจาเป็น และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ปลายทาง
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สถานการณ์การอพยพลี้ภัยจากความขัดแย้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้องใช้เวลานานในการคลี่คลายสถาน
กรณ์และการฟื้นฟูผลกระทบจากสงคราม ความขัดแย้งส่งผลต่อประชากรในประเทศ ตลอดจนความเสียหาย
ในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ส่ ว นในประเทศปลายทาง จานวนผู้ ลี้ ภั ยที่ ไปอยู่ป ระเทศต่ างๆทั้ งในเอเชีย ยุโรป
แอฟริกาที่มีจานวนมาก ทาให้ มีปัญหาการจัดการผู้ลี้ภัย สัดส่วนการเข้าถึงการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยที่ยังต่า
โดยเฉพาะผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีรายได้น้อยหรือประสบปัญหาเศรษฐกิจ ผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่ม
ที่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้น้อยที่สุด เพราะประเทศที่รองรับยังต้องดิ้นรนเพื่อจัดการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนในประเทศของตัวเองเช่นกัน รวมถึงการต้องจัดหาโรงเรียน การพัฒนาผู้สอนที่ได้คุณภาพ และการต้อง
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อ รองรับเด็กๆ ผู้ลี้ภัยหลายแสนคน ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษา
เดียวกัน การแก้ไขสถานการณ์นี้จึงจาเป็นต้องประสานงานและหาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
ประเทศปลายทางเพื่อให้เพิ่มการรับผู้ลี้ภัยไปพานักให้มากขึ้น หรือให้ความช่วยเหลือประเทศแรกรับในด้าน
เทคโนโลยี การฝึกอบรมครูผู้สอน และด้านงบประมาณเพื่อลดปัญหาและความยากลาบากของประเทศแรกรับ
ผู้ลี้ภัยที่มีข้อจากัดด้านเศรษฐกิจมากกว่า
การปรับปรุงนโยบาย และการลงทุนเพื่อการศึกษาสาหรับผู้ลี้ภัย การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กผู้ลี้ภัยมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาให้มากขึ้นยังเป็นความจาเป็น เพื่อส่งเสริมให้เด็กผู้ลี้ภัยมีการศึกษา พัฒนาทักษะผู้ลี้ภัย
เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงตลาดแรงงานให้มากขึ้น นอกจากเป็นการลดภาระทางเศรษฐกิจ ไม่ทาให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้
เป็ น ภาระของประเทศปลายทางที่รับ ผู้ ลี้ ภัย ช่วยลดปั ญ หาการขาดแคลนแรงงาน และยังเป็นส่ วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาของประเทศปลายทางได้อีกด้วย
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กิ จกรรม 8.3.4
ให้ทบทวนและทาความเข้าใจว่าการอพยพในยุคปัจจุบันเกิดขึ้นได้อย่างไร มีรูปแบบหรือมาจากสาเหตุ
ใด และมีทิศทางหรือแนวโน้มอย่างไรต่อไป
แนวตอบกิ จกรรม 8.3.4
การเกิดของประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตราต่าลง ขณะที่ประกรมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น ทาให้
กาลังแรงงานลดลง มีความต้องการแรงงานในตลาดแรงงาน การอพยพย้ายถิ่นจึงเกิดขึ้นจากการสื่อสารและ
การเดินทางที่ติดต่อกันได้อย่างกว้างขวาง มีแรงดึงดูดจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของประเทศ
ปลายทาง การอพยพไปทางานต่างประเทศจึงมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น ทั้งในภูมิภาคเดียวกัน หรือนอกภูมิภาค
การอพยพถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต้นทางด้วย เพราะได้ประสบการณ์ และการเรียนรู้
ทักษะฝีมือในประเทศปลายทาง นอกเหนือจากเงินรายได้ที่แรงงานอพยพส่งกลับไปประเทศต้นทาง
การอพยพลี้ภัยจากความขัดแย้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จานวนผู้ลี้ภัยที่ไปอยู่ประเทศต่างๆทั้งในเอเชีย
ยุโรป แอฟริกาที่มีจานวนมาก ทาให้มีปัญหาการจัดการผู้ลี้ภัย สัดส่วนการเข้าถึงการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภั ยที่ยัง
ต่า โดยเฉพาะผู้ลี้ ภัย ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่มี รายได้น้อยหรือประสบปัญหาเศรษฐกิจ มี โอกาสเข้าถึง
การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพได้น้อยที่สุด แต่การสนับสนุนเด็กผู้ลี้ภัยให้เข้าถึงการศึกษา และผู้ลี้ภัยให้มี
ทักษะมากขึ้นเป็นความจาเป็น เพื่อลดภาระทางเศรษฐกิ จของประเทศปลายทาง และยังช่วยให้ผู้ลี้ภัยเป็น
แรงงานที่มีส่วนร่วมในการผลิตและกระบวนการพัฒนาของประเทศปลายทางได้
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