
 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) 

 

๑. หลักการและเหตุผล  
 

 การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เกิดทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยมีสาเหตุหลายประการ อาทิ ความไม่สงบในประเทศต้นทาง ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ความเห็นทาง
การเมืองความต้องการแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าทางการศึกษา การท างาน หรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  
การโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองในหลายประเทศ 
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางส่วนอพยพเข้ามานานและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางหรือออกไปยัง
ประเทศที่สามได้จึงยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย และบางส่วนเข้ามาเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า
ประเทศของตน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย แต่ไม่เดินทางกลับตามระยะเวลาที่ก าหนด
และลักลอบท างานอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงกลุ่มที่เป็นบุตรผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เกิดในประเทศไทย ผู้หลบหนีเข้า
เมืองกลุ่มดังกล่าวในประเทศไทย หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ย่อมส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งมิติด้านความมั่นคง 
ความไม่ชัดเจนด้านสถานะและสิทธิ ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนอาจขยายไปสู่ปัญหาด้านการเมืองและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงได้ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนี 
เข้าเมือง ระยะที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองให้เป็นระบบมี
เอกภาพ มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว สอดคล้องกับพลวัตของสถานการณ์ผู้หลบหนีเข้าเมือง และเป็นไปตาม
บรรทัดฐานการปฏิบัติสากล โดยเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ทั้งนี้ ค านึงถึงความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ความมั่นคงและเสถียรภาพของชาติ การปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) มีความ
เชื่อมโยงและประสานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (แผนระดับที่ ๑) ด้านความม่ันคง 
โดยถูกบรรจุเป็นอยู่ในแผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ แนวทางการพัฒนาที่ ๔) การบริหารจัดการ 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้ก าหนดให้พัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบและเป็นเอกภาพ 
รวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลผู้หลบหนีเข้าเมืองของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
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๒. สถานการณ์ภาพรวมของการโยกย้ายถิ่นฐานและปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 

    ๒.๑ สถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานและผลกระทบต่อประเทศไทย 

 ๒.๑.๑   สถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานระดับโลก 

  การโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ
เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่ ว โลก ในรายงานสถานการณ์การโย กย้ายถิ่นฐานโลก ประจ าปี  ค.ศ.  ๒๐๒๐                     
(World Migration Report 2020) องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for 
Migration - IOM) ได้ประมาณการจ านวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศในปี ๒๕๖๒ ว่ามีประมาณ ๒๗๒ ล้านคน         
ทั่วโลก หรือประมาณร้อยละ ๓.๕ ของประชากรโลกทั้งหมดเพ่ิมขึ้นประมาณ ๗๑ ล้านคนจากปี ๒๕๔๓ หรือ ๑๕ ปี           
ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นมีผู้โยกย้ายถิ่นฐานประมาณ ๑๗๓ ล้านคน หรือ ร้อยละ ๒.๘ ของประชากรทั่วโลก           
จากสถิติในปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๗๒ เป็นผู้ที่อยู่ในวัยท างาน (๒๐ – ๖๔ ปี) ร้อยละ ๑๕ เป็นผู้ที่อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี 
และประมาณร้อยละ ๑๓ เป็นผู้ที่อายุมากกว่า ๖๕ ปีขึ้นไป 
  ประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายในการโยกย้ายถิ่นฐานและมีประชากรที่เป็นผู้โยกย้ายถิ่นฐานจ านวน
มากที่สุด คือสหรัฐอเมริกา ตามด้วยเยอรมนี รัสเซีย โดยที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๑๔ ของประเทศที่มีจ านวน          
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานมากที่สุดในโลกในขณะเดียวกัน ประเทศที่ประชากรได้โยกย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศมากที่สุด            
๓ อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย เม็กซิโก และรัสเซีย ตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้โยกย้ายถิ่นฐานมากกว่าร้อยละ ๗๐ อพยพไปยัง
ประเทศอ่ืน ๆ ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่เดินทางไปยังประเทศท่ีมีรายได้สูง (High-income countries) 
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้หนีภัยสงครามจ านวนประมาณ ๔๕ ล้านคนทั่วโลก  
ซึ่งประมาณร้อยละ ๕๕ มาจากซีเรีย อัฟกานิสถาน และซูดานใต้ 
  การโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรเกิดจากสาเหตุส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 
  ๑) การแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศท าให้ประชาชน
ในประเทศเหล่านั้นสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายและได้รับค่าจ้างและผลตอบแทนที่ดีกว่ าประกอบกับ
ความต้องการแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้ประชากรจ านวนมากโยกย้ายถิ่นฐานเข้าไปประกอบอาชีพในพ้ืนที่ที่ มี
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เพ่ือยกฐานะทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒) ความไม่สงบและความขัดแย้งในประเทศต้นทาง ประเด็นดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญของ      
การโยกย้ายถิ่นฐานโดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้ง ความเห็นต่าง และความรุนแรงภายในประเทศ อันเกิดจาก 
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ความเชื่อ และศาสนา อาทิ ความไม่สงบในโซมาเลีย อัฟกานิสถาน ประกอบกับ
สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมาใหม่ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา ได้แก่ เหตุการณ์ความรุนแรงในซีเรีย ซูดานใต้ เยเมน 
บุรุนดี ยูเครน สาธารณรัฐแอฟริกากลางและเมียนมา ส่งผลให้มีผู้อพยพจากประเทศดังกล่าวเดินทางไปยังภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั่วโลก 
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๓) ภัยพิบัติทางธรรมชาติการเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ได้รับผลกระทบจ าเป็นต้อง
อพยพไปสู่พ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์มากกว่า โดยส านักงานเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Office for Disaster Risk Reduction - UNDDR) รายงานว่าระหว่างปี ๒๕๒๓ – ๒๕๕๔  มีภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างน้อย ๗,๐๐๙ ครั้ง และมีแนวโน้มเกิดบ่อยขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จะเป็นตัวเร่งให้เกิดภัยธรรมชาติมากขึ้นด้วย อาทิการเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ าทะเล   
ซึ่งส่งผลให้ประเทศหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ โควิด – ๑๙ (Virus Corona 2019 : Covid – 19) ส่งผลกระทบต่อประชาคม
โลกในรูปแบบของการระบาดใหญ่ (Pandemic) ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายกลับภูมิล าเนาของผู้คนจากทั่วโลกจ านวน
มากและส่งผลให้การด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากปกติหรือปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่ท าให้การผ่านแดน 
มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่เคยมีมา 

๒.๑.๒ สถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานระดับภูมิภาค 

  ๑) ภูมิภาคอเมริกาเหนือ   

      การโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานจากรายงาน
สถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานโลกประจ าปี ๒๕๖๑ ของ IOM ระบุว่าผู้โยกย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่มาจากลาตินอเมริกา
และแคริบเบียน (๒๕ ล้านคน) เอเชีย (๑๕.๕ ล้านคน) และยุโรป (๗.๕ ล้านคน) แคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศปลายทาง
ที่รับผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาเพ่ือศึกษาหรือท างาน รวมทั้งเป็นประเทศที่สามที่รับกลุ่มผู้หนีภัยสงครามเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 
เนื่องจากถูกกดขี่ ทรมานและต้องเผชิญกับการประหัตประหารภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา 
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ด าเนินนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดมากขึ้น และเน้นผลประโยชน์ของ
พลเมืองในประเทศเป็นหลัก อาทิ นโยบายการสร้างก าแพงบริเวณชายแดนสหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก การจ ากัดการเดินทาง        
ผู้อพยพที่เป็นมุสลิม การระงับโครงการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินการส่งผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมาของไทย ตลอดจนกลุ่มอ่ืน ๆ จึงท าให้ไทยส่งผู้หนีภัยฯ ไปประเทศที่สามได้น้อยลงและตกค้างในไทยมากขึ้น 

  ๒) ภูมิภาคลาตินอเมริกา 

      สถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคนี้ ส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ
จากรายงานของ IOM ประจ าปี ๒๕๖๑ ประมาณการว่ามีจ านวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานจากลาตินอเมริกาและ
แคริบเบียนไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือประมาณ ๒๕ ล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปีโดยสาเหตุหลักของ
การย้ายถิ่นเกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังมีผู้หนีภัยความขัดแย้งภายในประเทศจาก
โคลอมเบียประมาณ ๓.๓ แสนคนได้อพยพไปยังโบลิเวียและเวเนซุเอล่า ตลอดจนมีผู้แสวงหาที่พักพิงจากเฮติ 
เม็กซิโกและประเทศอ่ืนๆ อีกกว่า ๓ แสนคนที่ได้อพยพไปยังสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของไทยไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคนี้มากนัก เนื่องจากที่ตั้งมีระยะทางห่างไกลกันมาก 
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  ๓) ภูมิภาคตะวันออกกลาง 

      ประเทศในภูมิภาคนี้มีจ านวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นแรงงานชั่วคราวมากท่ีสุดในโลก ส่วนใหญ่
มาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกาส าหรับผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
ยังเป็นที่น่าห่วงกังวลว่าในอนาคตว่าอาจมีการขยายตัวของกลุ่มอุดมการณ์หัวรุนแรงเข้ามาภายในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น โดยอาจถูกใช้เป็นแหล่งกบดานของขบวนการ ขยายพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเผยแพร่
อุดมการณ์สุดโต่งทางการเมืองและศาสนา หรืออาจมีการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพ่ือแสวงหาประโยชน์ต่อขบวนการ 
ในขณะเดียวกัน ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ส่งผลให้ประชาชนโดยเฉพาะจากซีเรีย อิรัก เยเมน ต้องหนีภัย
สงครามมาแสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัยและเดินทางมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยมากขึ้น 

 ๔) ภูมิภาคแอฟริกา 

     รูปแบบการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคแอฟริกา สามารถจ าแนกตามพ้ืนที่ดังนี้ 
๑) แอฟริกาเหนือ มีประชากรประมาณ ๑๐.๖ ล้านคน ได้โยกย้ายถิ่นฐานไปยังภูมิภาคยุโรปและกลุ่มประเทศ
อาหรับด้วยสาเหตุหลักจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสงครามกลางเมือง ๒) แอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางเป็น
การย้ายถิ่นแบบผสมและมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการโยกย้ายถิ่นฐานเช่นการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ การมี
ข้อตกลงเปิดเสรีในการเดินทางความขัดแย้งทางการเมืองศาสนาชาติพันธุ์ นอกจากนี้ ภายในทวีปแอฟริกายัง
ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและความแห้งแล้ง ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้ประชากรในทวีปแอฟริกา 
จ าเป็นต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพื่อการด ารงชีวิต และ ๓) แอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่
เป็นการอพยพของประชากรแอฟริกาประเทศอ่ืน ๆ เข้ามาภายในภูมิภาคอันเนื่องมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า            
รวมถึงการขาดแคลนแรงงานสถานะทางการเมืองที่มั่นคง ได้ส่งผลให้อัตราการหลบหนีเข้าเมืองของประเทศใน 
กลุ่มภูมิภาคนี้มีจ านวนสูงขึ้น 

      ส าหรับสถานการณ์ชาวแอฟริกันในประเทศไทย พบว่ามีผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวแอฟริกันหลาย
สัญชาติ อาทิ ยูกันดา กินี มาลี แกมเบีย แคเมอรูน และเคนยา โดยมีบางกลุ่มเคลื่อนไหวในบริเวณกรุงเทพฯ  
ย่านรามค าแหง ลาดพร้าว และภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเข้า
ประเทศไทยแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) การเข้ามาโดยใช้สถานะนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) แต่ภายหลังลักลอบ  
อยู่อาศัยเกินระยะเวลาที่ก าหนดและลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ 
อาทิ การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด และการฟอกเงิน ๒) การเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและด าเนินการ 
ขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) เพ่ือประกอบธุรกิจต่าง ๆ และมีการรวมตัวเป็นชุมชนเพ่ือสามารถสร้างข้อต่อรอง 
อาทิ กลุ่มธุรกิจค้าพลอย ธุรกิจท่องเที่ยว ครูสอนภาษาต่างประเทศ ธุรกิจจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไปเพ่ือส่งออกไป
ทวีปแอฟริกา เป็นต้น 
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 ๕) ภูมิภาคเอเชียใต้ 

      การโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นออกไปท างานในประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง เนื่องจากรายได้และสวัสดิการที่สูงกว่า นอกจากนี้ ความขัดแย้งภายในประเทศที่มีมานาน รวมถึง
ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลให้มีผู้โยกย้ายถิ่นฐานเพ่ือลี้ภัยและแสวงหาที่พักพิงในประเทศต่าง ๆ  ทั้งภายใน
และภายนอกภูมิภาค อาทิ ชาวอัฟกานิสถาน ชาวปากีสถาน ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ชาวบังคลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ต้องอพยพย้ายถิ่น 

      ส าหรับผลกระทบต่อประเทศไทยเกิดจากกรณีผู้หนีภัยความไม่สงบจากรัฐยะไข่ เมียนมา
เดินทางมายังบังกลาเทศและมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในห้วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ท าให้บังกลาเทศประสบปัญหา
อย่างหนักในการรองรับผู้โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งได้ส่งผลกระทบด้านความมั่นคงต่อประเทศทางผ่าน อาทิ ไทยและมาเลเซีย 
เนื่องจากมีการลักลอบอพยพทางทะเลจากบังกลาเทศมายังประเทศดังกล่าว 

  ๖) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

      จากแนวโน้มจ านวนประชากรที่ลดลงส่งผลให้การก าหนดนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานและ 
การเข้าเมืองของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตผู้โยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ
กลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากประเทศจีนซึ่งได้ย้ายถิ่นไปในทุกภูมิภาคทั่วโลกส าหรับการโยกย้ายถิ่นฐานที่ผิดกฎหมาย  
จากภูมิภาคเอเชียตะวันออก สาเหตุหลักมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ศาสนาและชาติพันธุ์ ซึ่งประเทศ
ไทยเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่เป็นทั้งประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร
กลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ ยังพบปัญหาชาวจีนที่เดินทางเข้าประเทศเพ่ือการท่องเที่ยว แต่อยู่อาศัยเกินระยะเวลาที่
ก าหนดและลักลอบท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

  ๗) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

      การโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ าแนกเป็น ๒ ประเภทหลัก 
ได้แก่ ๑) การโยกย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจในลักษณะของแรงงานข้ามชาติเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่
ดีกว่า ซึ่งมีปัจจัยเร่งที่ส าคัญ อาทิ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อปี ๒๕๕๘ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การขาดแคลนแรงงาน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น และ ๒) การโยกย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุผลทางการเมือง
และสังคมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายที่โยกย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุจาก
สถานการณ์ความไม่มั่นคงภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผู้อพยพกลุ่มดังกล่าวมีทั้งอพยพจาก
กลุ่มประเทศภายในภูมิภาคและประเทศนอกภูมิภาค ท าให้เกิดการอพยพของผู้คนเป็นจ านวนมากเพ่ือแสวงหาที่พักพิง        
ที่ปลอดภัยและหนทางในการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน 
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 ๒.๑.๓   ผลกระทบจากปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองของประเทศไทย 

  การโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร หากเป็นไปอย่างปลอดภัย มีระเบียบ และเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศปลายทาง รวมทั้งส่งผลดีต่อประเทศต้นทาง
หากมีการส่งเงินกลับไปยังครอบครัว อย่างไรก็ดี การโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยเป็นแบบผสม (Mixed flow) 
หมายถึง มีการย้ายถิ่นทั้งถูกและผิดกฎหมาย รวมทั้งเป็นการย้ายถิ่นที่เกิดจากปัจจัยหลายประการ ด้วยสาเหตุทางเศรษฐกิจ
และการอพยพที่เกิดจากสงครามหรือความไม่สงบภายในประเทศต้นทาง ด้วยเหตุดังกล่าว ส่งผลให้มีการลักลอบเข้าเมือง
มากขึ้น ส่งผลกระทบหลายด้านทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศ ดังนี้ 

  ๑) ด้านเศรษฐกิจ  
      ผลกระทบเชิงบวก แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งขาดแคลนแรงงานในบางประเภท  
 ผลกระทบเชิงลบ หากมีการจ้างแรงงานอย่างผิดกฎหมาย หรือมีการละเมิดสิทธิแรงงานดังกล่าว 
อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศน าไปสู่การถูกกดดัน คว่ าบาตร หรือตัดสิทธิทางการค้าจากประชาคม
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การพ่ึงพิงแรงงานอย่างเข้มข้นอาจส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาว 

  ๒) ด้านสังคม  
      ผลกระทบเชิงบวก การโยกย้ายถิ่นฐานก่อให้เกิดความหลากหลายทางสังคมและชุมชนในมิติต่างๆ 
มากขึ้น อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เกิดความแน่นแฟ้นระหว่างกลุ่มคนที่มีความคล้ายคลึงกัน          
ในสังคม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง 
      ผลกระทบเชิงลบ ความแตกต่างหลากหลายในสังคมและชุมชนอันเกิดจากการโยกย้ายถิ่นฐาน 
หากไม่มีการจัดการและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและสังคม อาจก่อให้เกิดความหวาดระ แวง 
และไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ สุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้ง อันเนื่องมาจากสาเหตุความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน 

 ๓) ด้านความม่ันคง  
     ผลกระทบเชิงบวก การพิจารณาหาแนวทางการบริหารจัดการด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน  

จะช่วยส่งเสริมให้ภาครัฐเร่งพัฒนามาตรการเพ่ือป้องกันการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การเพ่ิมการสกัดกั้นตามแนวชายแดน และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่  
ซึ่งจะท าให้เกิดเสถียรภาพในการบริหารจัดการและเสริมสร้างความม่ันคงของรัฐในระยะยาว 

     ผลกระทบเชิงลบ อาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน อาทิ          
กลุ่มก่อการร้ายหรือผู้ก่อการร้ายที่ก่อเหตุโดยล าพัง (Lone wolf) ท าให้การป้องกันเหตุดังกล่าวของรัฐท าได้ยากขึ้น 
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นอกจากนี้ กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติอาทิ ขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมือง ขบวนการค้ามนุษย์ล้วนมีส่วนท าให้            
มีการลักลอบเข้าเมืองเพ่ิมมากขึ้น 

   ๔) ด้านสาธารณสุข  
      ผลกระทบเชิงบวก การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ           
ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการโยกย้ายถิ่นฐาน จะสามารถเป็นปัจจัยส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาระบบ
การควบคุมโรคในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข 
ตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้หลบหนีเข้าเมืองบางส่วนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ประเทศ 
      ผลกระทบเชิงลบ บางกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคที่พบได้ยากในประเทศไทย ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อคนในประเทศ นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องก าหนดแนวทางและงบประมาณเพ่ือรองรับการรักษา  
ผู้หลบหนีเข้าเมืองบางกลุ่มซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาได้ นอกจากนั้นสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส 
โควิด – ๑๙ ส่งผลให้การไม่สามารถระบุตัวตนของผู้หลบหนีเข้าเมืองเป็นภัยร้ายแรงต่อการเฝ้าระวังและติดตาม
ควบคุมโรคระบาด  

  ๕) ด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
      ผลกระทบเชิงบวก การบริหารจัดการคนเข้าเมืองที่เป็นไปตามหลักกฎหมายและสอดคล้อง         
กับหลักสากลส่งผลให้ภาพลักษณ์ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเป็นไปในทิศทางที่ดี ได้รับการยอมรับ
จากนานาชาติ รวมทั้งสามารถเป็นตัวแบบด้านการบริหารจัดการในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้กับประเทศต่าง ๆ ได ้
      ผลกระทบเชิงลบ ผู้หลบหนีเข้าเมืองบางกลุ่มโยกย้ายถิ่นฐานมายังประเทศไทยด้วยสาเหตุบาง
ประการ อาทิ ความไม่สงบทางการเมือง หรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศต้นทาง เป็นกลุ่มที่มีความ
ละเอียดอ่อนและอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของประเทศ
อาทิ ไทยอาจเสี่ยงต่อการถูกกดดันจากประเทศมหาอ านาจ หรืออาจส่งผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์ของไทย         
ในเวทีระหว่างประเทศ 

  ๖) ด้านสิทธิมนุษยชน 
     ผลกระทบเชิงบวก การให้ความช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานโดยอยู่บน

หลักเกณฑ์ตามความเหมาะสมที่รัฐพึงจะช่วยเหลือได้ จะเป็นหลักประกันส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน และช่วยส่งเสริมให้
เกิดความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ อันจะน าไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนของรัฐ 

     ผลกระทบเชิงลบ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
หรือไม่สอดคล้องกับหลักสากล อาจกลายเป็นเงื่อนไขหรือข้อต่อรองให้องค์การระหว่างประเทศหรือประเทศที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอ านาจ กดดันหรือแทรกแซงการด าเนินการของไทย รวมทั้งอาจเป็นสาเหตุให้ไทย
ได้รับค าต าหนจิากภาคส่วนต่าง ๆ 
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    ๒.๒ สถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานของไทย  

 ๒.๒.๑ สถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศไทยในภาพรวม 

          การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก และได้ส่งผลกระทบต่อประเทศ 
ต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางดังที่ได้กล่าวถึงในสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคต่าง ๆ ข้างต้น ประกอบกับ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งในรูปแบบ 
ที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

    การโยกย้ายถิ่นฐานของไทยในฐานะประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง จากการประเมิน
สถานการณผ์ู้โยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยประมาณการได้ว่า ประเทศไทยมีผู้ที่เป็นแรงงาน จ านวนประมาณ ๓.๒ 
ล้านคน โดยประมาณ ๓ ล้านคน เป็นแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) และจ านวนที่เหลือเป็น 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานสัญชาติอ่ืนที่เดินทางมาเพ่ือท างานประเภทอ่ืน ๆ (ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน) 
นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เข้ามาใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุจ านวนประมาณ ๗๓,๐๐๐ คน และผู้ย้ายถิ่นที่เป็นนักศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาอีกประมาณ ๓๒,๐๐๐ คนในขณะเดียวกันยังมีผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาทั้งผู้ที่ขึ้นทะเบียน
กับส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: 
UNHCR) จ านวนประมาณ ๑ แสนคน โดยบางส่วนอาจเป็นประชากรที่แฝงเข้ามาในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราว ตลอดจน
กลุ่มไร้รัฐไร้สัญชาติอีกประมาณ ๕ แสนคน จึงกล่าวได้ว่าผู้โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในไทยทั้งที่ถูกกฎหมายและผิด
กฎหมายมีจ านวนประมาณ ๔-๕ ล้านคน 

 ๒.๒.๒ ประเภทผู้หลบหนีเข้าเมือง 
          ในการด าเนินการแก้ปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายหรือผู้หลบหนีเข้าเมือง ที่ผ่านมา
หน่วยงานราชการของไทยได้แก้ปัญหาแยกตามรายกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมือง เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีลักษณะปัญหา 
ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มหลัก ดังนี้ 

  ๑) กลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย ได้แก่ 

                (๑) กลุ่มที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ครอบคลุมเฉพาะชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์
ที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาสถานะบุคคลจ าแนกออกเป็น ๑๙ กลุ่ม ประกอบด้วย ชาวเวียดนามอพยพ อดีตทหาร
จีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพพลเรือน ไทยลื้อ ผู้อพยพเชื้อสายไทยจาก จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชาที่อพยพ
เข้ามาก่อนและหลัง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าที่อพยพเข้ามาก่อน ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ เนปาล
อพยพ จีนฮ่ออิสระ ชาวเขา/บุคคลบนพ้ืนที่สูง/ชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อน ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ ชาวลาว
ภูเขาอพยพ ม้งถ้ ากระบอกที่ท าประโยชน์ อดีตโจรจีนคอมมิวนิสตร์มาลายา บุคคลบนพ้ืนที่สูงและชุมชนบนพ้ืนที่
สูงที่อพยพเข้ามาหลัง ๓ ตุลาคม๒๕๒๘ ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าที่อพยพเข้ามาหลัง ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ ชาวลาว
อพยพ ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่อพยพเข้ามาหลัง ๙ มีนาคม ๒๕๑๙ และ
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ชาวมอร์แกน รวมถึงกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น รวมทั้ง กลุ่มที่ตกหล่นจากส ารวจในอดีต กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการส ารวจ 
ทางทะเบียน และกลุ่มที่เคยได้รับการส ารวจในอดีตแล้วแต่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาสถานะ จ านวนประมาณ ๔ แสนคน 

                (๒) กลุ่มเด็กและบุคคลในสถานศึกษาและจบการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียน
จ านวนประมาณ ๘ หมื่นคน 

          (๓) คนไร้รากเหง้า จ านวนประมาณ ๘,๗๐๐ คน 

             (๔) ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ จ านวน ๒๖ คน 
 
  ๒) แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
      ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน
สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในอัตราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือเพ่ือทดแทนงานบางประเภท
ที่คนไทยไม่นิยมท าหรือก าลังขาดแคลน เช่น ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรมประมง และแรงงานภาคบริการ 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่ก าลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากสาเหตุประการส าคัญ       
คือ อัตราการเกิดลดลง ขณะที่ประชากรมีแนวโน้มอายุยืนมากขึ้น ท าให้ประเทศไทยต้องการแรงงานเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก จึงเป็นสิ่งจูงใจนายจ้างและผู้ประกอบการในการจ้างแรงงาน
กลุ่มดังกล่าว  
      ด้วยปัจจัยดังกล่าวประกอบกับการคมนาคมขนส่งที่สะดวกขึ้นส่งผลให้แรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบ้านจ านวนมากลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะเขตเมือง  
เขตอุตสาหกรรม อาทิ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ และชลบุรี รวมถึงจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับชายแดน
ประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ จังหวัดตาก ระนอง และในพ้ืนที่จังหวัดที่มีการท ากิจการประมงทะเลในภาคตะวันออก
และภาคใต้ โดยแรงงานบางส่วนลักลอบเข้ามาภายในประเทศด้วยตนเอง ขณะที่แรงงานบางส่วนถูกเคลื่อนย้าย
ผ่านขบวนการลักลอบขนแรงงานและขบวนการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม นอกจากการลักลอบท างานของแรงงาน
ต่างด้าว ๓ สัญชาติแล้ว ปัจจุบันยังพบการลักลอบท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตของชาวเวียดนามและชาวจีนมากขึ้น
โดยอาศัยการเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวและไม่กลับออกไปตามก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณาก าหนด
แนวทางและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ต่อไป  

  ๓) กลุ่มเปราะบางต่อความม่ันคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

      จากสถานการณ์ความไม่มั่นคงภายในของประเทศต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคได้ส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบางกลุ่ม และเป็นหนึ่งในสาเหตุประการส าคัญที่ท าให้เกิดการ
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร โดยประเทศไทยเป็นทั้งประเทศทางผ่านเพ่ือไปสู่ประเทศที่สาม และ 
เป็นประเทศปลายทางเพ่ือตั้งถิ่นฐานของกลุ่มผู้อพยพหนีภัยสงครามมาตั้งแต่อดีต อาทิ การอพยพของชาวเวียดนาม 
กัมพูชา และลาว ในสมัยสงครามอินโดจีน รวมทั้งการอพยพขนาดใหญ่ของชนกลุ่มน้อยจากเมียนมา  ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
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ต่อประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน โดยมีกลุ่มที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา จ านวนประมาณ ๑ แสนคน ที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา จ านวน ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก 
กาญจนบุรี และราชบุรี นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เดินทางเข้ามาโดยไม่มีเอกสารประจ าตัวใด ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
ผู้หลบหนีเข้าเมืองตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของไทย จ าเป็นต้องมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะ 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองและอาจส่งผลกระทบต่อความความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญโดยเฉพาะ  IOM และ UNHCR ในการ
ให้การดูแลและช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี โดยด าเนินการให้
สอดคล้องควบคู่ไปกับหลักกฎหมายภายในของประเทศไทยด้วย 

  ๔) ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอ่ืน ๆ 
      ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มที่ ๑ - ๓ ที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่อาศัยอยู่ในไทยต่อหลังจากที่การอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยว ลักลอบท างาน หรือแฝงตัวในรูปแบบต่าง ๆ  
อาท ิเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ในสถานศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงกลุ่มที่ปลอมแปลงเอกสารเดินทางเข้า
มาและอยู่ในราชอาณาจักร จากข้อมูลสถิติส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ พบว่า มีคน
ต่างชาติที่อยู่เกินระยะเวลาการตรวจลงตรา จ านวน ๗๒,๗๗๗ คน ส่วนใหญ่อยู่เกินเพียงระยะเวลาอันสั้น และ
ยอมรับโทษปรับเมื่อเดินทางออกนอกประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การติดตาม ตรวจสอบและระบุจ านวนที่แน่ชัดของคน
ต่างด้าวกลุ่มลักลอบอยู่ต่อเป็นเวลานานอาจกระท าได้ยาก เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลคนเข้าเมืองยังมีข้อจ ากัดจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

    ๒.๓ การด าเนินการที่ผ่านมาของไทยต่อกลุ่มเป้าหมาย 
 การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการอพยพหรือการหลบหนีเข้าเมืองถูกหยิบยกขึ้นหารือทั้งในเวทีระดับภูมิภาค
และระดับโลก เพ่ือให้ทุกประเทศร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นฐานทาง
เศรษฐกิจและกลุ่มผู้หนีภัยความไม่สงบในประเทศต้นทางอย่างยั่งยืน ในปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลกได้รับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ  
(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการส่งเสริม
การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงคุ้มครองสิทธิด้านต่าง ๆ ของผู้โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการย้ายถิ่นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global 
Compact on Refugees - GCR) อันเป็นกรอบความร่วมมือระดับโลกในการด าเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัย
สงคราม ความไม่สงบจากประเทศต้นทาง โดยการให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระประเทศปลายทาง รวมถึง
การร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งผู้อพยพกลับประเทศต้นทางได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี  
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 ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งสองฉบับดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ประเทศไทย 
ในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้รับรองข้อตกลงระหว่างประเทศฯ ทั้งสองฉบับ จึงควรยึด
กรอบแนวคิดของข้อตกลงระหว่างประเทศฯ ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้ าเมือง บนพ้ืนฐานของ
กฎหมายภายในของไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี 
 ส าหรับการด าเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองรายกลุ่ม ที่ผ่านมาส่วนราชการได้มีแนวทาง มาตรการในการ
ด าเนินการ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

 ๒.๓.๑ กลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  
ประเทศไทยได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง

ท าให้ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลกลุ่มดังกล่าวคลี่คลายไปแล้วเป็นจ านวนมาก อาทิ ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติได้เสนอยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (มติคณะรัฐมนตรี ๑๘ มกราคม 
๒๕๔๘) ซึ่งได้ก าหนดให้มีการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติและก าหนดสถานะบุคคลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ 
ได้มีการเสนอหลักเกณฑ์การก าหนดสถานะบุคคลเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ฯ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยใช้เป็นกรอบในการพิจารณาก าหนดสถานะกลุ่มผู้ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการที่กระทรวงมหาดไทยได้ พิจารณาเห็นว่า เด็กนักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลไร้สัญชาติภายใต้เป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลได้รับ  
ความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานะตามกฎหมายที่ชัดเจน และเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข จึงได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีขอปรับหลักเกณฑ์การก าหนดสถานะบุคคล เฉพาะในส่วนบุตรของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิด 
ในไทยและคนต่างด้าวอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
          นอกจากนี้ ประเทศไทยได้รับการชื่นชมจาก UNHCR ว่าเป็นประเทศที่มีความคืบหน้าและมี
พัฒนาการการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการที่ไทยได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการต่อ
โครงการ #IBelong ของ UNHCR ซึ่งเป็นการรณรงค์เพ่ือยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติภายใน ค.ศ. ๒๐๒๔ (พ.ศ. ๒๕๖๗)  
          อย่างไรก็ดี ยังมีกลุ่มคนที่ตกหล่นจากการส ารวจในอดีตและยังไม่ได้รับการส ารวจทางทะเบียน 
อีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะต่อไป 

          ๒.๓.๒ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
          ปัจจุบันรัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงาน ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย 
จากประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือและกลไกที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมในระยะยาว อาทิ การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
แรงงาน ที่ไทยมีกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือช่วยเพ่ิมช่องทางและโอกาสส าหรับการโยกย้ายถิ่นฐานเพ่ือการท างาน  
อย่างถูกกฎหมาย การประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว รวมถึง
มาตรการต่าง ๆ ในอดีต อาทิ การเปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานเพ่ือรอการพิสูจน์สัญชาติและการเปิดศูนย์บริการ
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เบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS) เพ่ือให้ด าเนินการพิสูจน์ตัวตนและสัญชาติ น าไปสู่การปรับสถานะให้เป็น
แรงงานถูกกฎหมาย ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ระบุว่า หลังจากท่ีได้ด าเนินมาตรการเปิดศูนย์ 
OSS และพิสูจน์สัญชาติเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีแรงงานจากเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับ
การพิสูจน์สัญชาติและเข้าระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวนประมาณ ๑.๒ ล้านคน  
         อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงงานบางส่วนที่ไม่มาเข้าสู่กระบวนดังกล่าวและอาจยังลักลอบท างานอยู่ใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ แรงงานต่างด้าวจ านวนหนึ่งมีครอบครัวและบุตรที่เกิดในไทย ซึ่งบางส่วนยังไม่มีสถานะบุคคล 
เนื่องจากบิดามารดาไม่ได้แจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต้นทาง รวมถึงมีบุตรแรงงานเพียงจ านวนหนึ่ง
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพร้อมกับแรงงานที่เป็นบิดามารดา ตลอดจนกลุ่มผู้ติดตามแรงงานที่ไม่ใช่บุตรและไม่ได้ท างาน  
จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสถานะของบุตรแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามแรงงานดังกล่าวต่อไป 

          ๒.๓.๓ กลุ่มเปราะบางต่อความม่ันคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
          ที่ผ่านมารัฐบาลได้ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มนี้ เป็นการเฉพาะ  
โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ โดยการก าหนดมาตรการดังกล่าวให้
เป็นไปตามกรอบกฎหมายภายในและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการต่อ 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะเป็นไปอย่างมีระบบและกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนมากขึ้น อาทิ การส่งผู้หนีภัย 
การสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) กลับสู่มาตุภูมิ โดยสมัครใจ ปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี ซึ่งด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา  

          ๒.๓.๔ ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอ่ืน ๆ 
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บังคับใช้กฎหมายภายในอย่างเคร่งครัดในการป้องกันจับกุม ปราบปราม 
และด าเนินคดีกับผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มดังกล่าว รวมทั้ง อยู่ระหว่างการพิจารณาบูรณาการเชื่อมโยง ปรับปรุง 
และพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน ตลอดจนการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการจัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือแยกกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจออกจากผู้ประสงค์ได้รับการคุ้มครองระหว่าง
ประเทศเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับอันตรายจากการถูกประหัตประหารหากถูกส่งกลับไปยังประเทศ
อันเป็นภูมิล าเนาและส่งกลับคืนประเทศต้นทางหลัก ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนความพยายามในการแก้ไขปัญหา ลดภาระ
ของรัฐบาล และป้องปรามมิให้ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอื่น ๆ เดินทางมาไทยในอนาคต 

    ๒.๔ ข้อท้าทายในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ๒.๔.๑ ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ในห้วงที่ผ่านมา ส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้จัดท านโยบาย 
แนวทาง รวมถึงกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้หลบหนีเข้าเมืองตามสถานการณ์ที่มีพลวัตมาโดยตลอด ก่อให้เกิด
แนวปฏิบัติที่หลากหลายและซ้ าซ้อนกันข้อจ ากัดในการด าเนินงานที่ผ่านมาจะน าไปสู่การบูรณาการของหน่วย
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ปฏิบัติโดยเฉพาะการประสานกลไกการด าเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าว
ให้ชัดเจนเพื่อลดข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น 

 ๒.๔.๒ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ในการบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ  
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติขาดความรู้ที่เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องแก้ปัญหาความไม่เป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในเชิงความรู้ด้านกฎหมาย 
และแนวทางท่ีใช้ในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน 

  ๒.๔.๓ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
และภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงควร
ตระหนักถึงความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความม่ันคงแห่งชาติและสิทธิมนุษยชน ควบคู่กันไป 

   ๒.๔.๔ การบูรณาการฐานข้อมูลคนเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐยังไม่มีระบบ
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทยที่สามารถแลกเปลี่ยน ติดตาม ตรวจสอบพฤติการณ์
คนต่างด้าวหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองได้อย่างทันท่วงที จึงเป็นข้อท้าทายที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้อง
ประสานและบูรณาการฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมืองมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

    ๒.๕  แนวโน้มปัญหาในระยะต่อไป 

 จากรายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี ๒๕๖๒ และรายงานการย้ายถิ่นโลก ฉบับปี ๒๕๖๑  
ขององค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) พบว่า การโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทยมีจ านวนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ประมาณ ๕ ล้านคน ซึ่งมีท้ังกลุ่ม
ที่โยกย้ายเข้ามาเพ่ือวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบภายในประเทศต้นทาง 
 กรณีประเทศไทยซึ่งมีการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือการลักลอบ
เข้าเมืองจากช่องทางที่ไม่ถูกต้อง การโยกย้ายถิ่นฐานโดยถูกบังคับหรือล่อลวงโดยขบวนการค้ามนุษย์  และ 
การลักลอบเข้ามาโดยขบวนการน าพา ที่ได้พัฒนารูปแบบและวิธีการน าพาให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นข้อท้าทาย
ต่อภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองเป็นอย่างมาก ท าให้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
ในหลายมิติ อาทิ ๑) ด้านความม่ันคง ผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มดังกล่าวอาจใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระท าผิด 
ติดต่อกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ก่อความไม่สงบหรือก่อการร้ายภายในประเทศ ๒) ด้านเศรษฐกิจ แนวโน้ม
ของผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาเป็นแรงงานในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลง 
ส่งผลให้โครงสร้างแรงงานภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป และจะส่งผลต่อการจ้างงานคนไทยในบางสาขาได้  
๓) ด้านสังคมจิตวิทยา การเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน อาจก่อให้เกิดปัญหาสิทธิสถานะต่อ
บุตรของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ๔) ด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสถียรภาพทางการเมืองและ
นโยบายด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อการ
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ด าเนินการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองของไทย อาทิ การส่งกลับไปยังประเทศต้นทางหรือประเทศที่สามถูก
ชะลอหรือหยุดชะงัก รวมถึงจ านวนผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เข้ามาในไทยมีจ านวนมากขึ้น และ ๕) ด้านการบริหาร
จัดการของภาครัฐ จ านวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เพ่ิมขึ้นและความซับซ้อนของประเด็นปัญหาที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงนโยบาย มาตรการ และการด าเนินการ 
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาในอนาคต  
 

๓. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนที่เกี่ยวข้อง 

    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง 

หลักการส าคัญที่เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ระยะที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ –๒๕๖๕) ได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐ 
โดยรัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมี
สิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ
มาตรา ๖๕ ได้บัญญัติให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ รองรับและขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ปัจจุบันสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (แผนระดับที่ ๑)          
ซึ่งประกอบไปด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความม่ันคง ๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส าหรับยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความม่ันคงได้ก าหนดเป้าหมายในภาพรวมคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”
และมีเป้าหมายส าคัญในการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคงประกอบด้วยแผนย่อย ๕ แผน ได้แก่ ๑) แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ  
๒) แผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ๓) แผนย่อยด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ๔) แผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ และ ๕) แผนย่อยด้านการพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

ส าหรับการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ถูกบรรจุอยู่ในแผนย่อยที่ ๒ แผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้ก าหนดให้พัฒนากลไกการบริหารจัดการ  



- ๑๕ - 
 

ผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบและเป็นเอกภาพ รวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลผู้หลบหนีเข้าเมืองของส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

    ๓.๒  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) จะด าเนินการโดยใช้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕ เป็นกรอบในการขับเคลื่อน  
โดยนโยบายและแผนระดับชาติฯ ดังกล่าวได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และบริบท 
ด้านความมั่นคงด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้กรอบแนวคิดในการก าหนดนโยบายโดยค านึงถึงค่านิยมหลัก
ของชาติและผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส าคัญนอกจากนี้ นโยบายและแผนระดับชาติฯ ได้ก าหนดให้การบริหารจัดการ 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองเป็นหนึ่งในประเด็นความมั่นคง ๑๙ ประเด็นที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบจาก 
การโยกย้ายถิ่นฐาน อันส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังกกกกกก 

    ๓.๓  แผนการปฏิรูปประเทศ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงต่อมาได้
มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่  
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบจัดท า
แผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น ๑๑ คณะ โดยแผนปฏิรูปประเทศที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองฯ มี ๒ ด้าน ได้แก่ 
 ๓.๓.๑ แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ได้มีข้อเสนอของสภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการส่งเสริมด้านสถานะและสิทธิของบุคคล คือ การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศโดยสร้างความเข้าใจกับผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศและหลักสากลโดยเฉพาะในเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิในสถานะของบุคคลรวมทั้ง
ปฏิรูปกฎหมายและนโยบายในการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวและคนไร้รัฐให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล 
 ๓.๓.๒ แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้ที่มีปัญหาด้านสถานะ 
และสิทธิในสังคมไทย ดังนี้  
                    ๑) สถานการณ์และแนวโน้มภายใน ได้กล่าวอธิบายถึงประเด็นปัญหาด้านความเหลื่อมล้ า       
ด้านการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม โดยระบุว่า กลุ่มผู้ไร้สัญชาติยังประสบปัญหาเรื่องการได้รับสัญชาติ          
จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้จัดท าทะเบียนราษฎรของบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ โดยกลุ่ม
บุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติมีจ านวน ๔๘๘,๑๐๕ คน โดยตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ – เมษายน ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้ให้สัญชาติ
ไทย แก่คนไร้รัฐไร้สัญชาติไปแล้วจ านวน ๒๕๓,๗๔๒ คน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างหลากหลายของ
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กลุ่มชาติพันธุ์จ านวนมาก รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานที่กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ท าให้การส ารวจและการก าหนด
สถานะบุคคลทางกฎหมายท าได้ล่าช้า ขาดความสมบูรณ์ และมีความคลุมเครือในการลงบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ 
ยังมีข้อจ ากัดในทางปฏิบัติกรณีของบุคคลที่มีสถานะบุคคลทางกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน
ของรัฐ ทั้งการศึกษา และการบริการด้านสุขภาพรวมถึงเสรีภาพในการเดินทาง รวมถึงปัญหาการขาดความมั่นคง
ทางด้านท่ีดินท ากิน และปัญหากรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน 
                     ๒) ส่วนที่ ๒ : เรื่องและประเด็นการปฏิรูป ได้ก าหนดประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ 
การแก้ปัญหาสถานะและสิทธิ คือ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ได้ระบุว่า  
การด าเนินการปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปเพื่อปลดล็อค” อุปสรรคต่าง ๆ ที่ท าให้คน
บางกลุ่มในสังคมเป็นผู้เสียเปรียบ มุ่งช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบในสังคมสามารถเข้าถึงสวัสดิการตามสิทธิขั้น
พื้นฐานได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเสมอภาค กลุ่มเป้าหมายส าคัญ อาทิ เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ
ผู้สูงอายุ คนยากจน คนไร้ที่พึ่ง บุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร ผู้พ้นโทษ ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี (HIV) และ
ผู้บริโภค โดยให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการคิด รูปแบบการด าเนินงานจากการ “สงเคราะห”์ มาเป็น
การสร้างเสริมปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อกลุ่มเป้าหมาย “จากผู้รับเป็นผู้ผลิต” เกิดความเข้มแข็ง (empower)  
ให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง สังคม และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ผ่านการอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
  ๓) แผนการปฏิรูปด้านสังคม ได้ก าหนดแผนรองรับการแก้ปัญหา คือ ปฏิรูปการขึ้นทะเบียน
กับผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร โดยมีกิจกรรมรองรับ คือ ติดตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแก้ไขใหม่เพ่ือ
สามารถบังคับใช้ได้ โดยก าหนดวิธีการ ดังนี้ ๑) ร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการด าเนินการ เพ่ือก าหนดแนว
ทางการขึ้นทะเบียน และ ๒) ก าหนดแผนการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเฉพาะกลุ่มคน
พิการ คนยากจน กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ 

     ๓.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
             การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นั้น ได้จัดท าบน
พ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี 
การพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพระดับภาคและระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของ
แผนฯเพื่อมุ่งสู่  “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนการบริหารจัดการ 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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    ๓.๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
และย่ังยืน ได้ระบุถึงแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแผนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ ได้ระบุถึงแนวทางการพัฒนา คือ ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจน
เสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคาม  
ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง 
การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืน ๆ 
 ๒) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ ได้ระบุแนวทางการด าเนินการ  
คือ เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการความมั่นคง
ตามแนวชายแดน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นชายแดน 
แห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง 
การตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน 
 ๓.๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในส่วนของแนวทางการพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีแนวทางการด าเนินการที่เชื่อมโยงกับแผนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
ในประเด็นการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความม่ันคง โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขชายแดน
เพ่ือให้ประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีระบบรักษาโรค ระบบส่งต่อ ระบบส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระบบจ้างงานแรงงานต่างด้าวการประกันสุขภาพการเข้าเมือง เป็นภารกิจ
ร่วมภายใต้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน จัดระบบบัตรผ่านแดนหรือบัตรประจ าตัวของแรงงานต่างด้าวในแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีรูปและลายพิมพ์นิ้วมือเพ่ือสะดวกต่อการเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับระบบ  
ในส่วนกลาง จัดมาตรการและระบบสื่อสารเพ่ือดูแลความมั่นคง และรักษาความปลอดภัยของพ้ืนที่ 
 
๔. แผนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 

    ๔.๑  กรอบแนวคิด 

            แผนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ได้ยึดกรอบแนวคิดจากยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ าถึงกรอบแนวคิดต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
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            ๔.๑.๑ การส่งเสริมการเข้ามาในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
จากการยับยั้งหรือจ ากัดการเข้าเมืองของคนต่างด้าว เป็นการส่งเสริมให้มีการเข้ามาและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมายตลอดระยะเวลาการพ านักในไทย ไม่ว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการท างาน ศึกษาต่อ หรือพ านักอาศัย 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
            ๔.๑.๒ การค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติบนหลักการความสมดุลระหว่างความม่ันคง สิทธิมนุษยชน 
และการพัฒนา โดยสอดคล้องกับหลักการของข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบ 
และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration - GCM) โดยปรับแนวคิดให้มีการโยกย้ายถิ่น
ฐานที่ถูกกฎหมายและเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 ๔.๑.๓ การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เนื่องจากการโยกย้าย 
ถิ่นฐานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้เพียงล าพัง รวมทั้งเป็นปัญหามีความเกี่ยวเนื่องกับทุกมิติ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน อาทิ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงชุมชนคนต่างด้าว ในการบริหารจัดการปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
    ๔.๑.๔ การเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย การย้ายถิ่นของคนต่างด้าว  
ทีเ่ข้ามาในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างความหลากหลาย
ทางภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนในชุมชนเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข 

    ๔.๒ วิสัยทัศน์ 

  “ประเทศไทยมีการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปัญหาผู้หลบหนีเข้า
เมืองลดลง โดยค านึงถึงความมั่นคง หลักสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาประเทศ” 

    ๔.๓ วัตถุประสงค์ 

 ๔.๓.๑ เพ่ือพัฒนา กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรการการบริหารจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 ๔.๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบเข้ามาใหม่ของผู้หลบหนีเข้าเมือง  
 ๔.๓.๓ เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลผู้หลบหนีเข้าเมืองให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ตรวจสอบผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๓.๔ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยและคนต่างด้าวสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และปราศจากความหวาดระแวงต่อกันและกัน 
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 ๔.๓.๕ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔.๓.๖ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ประสานทุกภาคส่วนทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืน 

    ๔.๔  เป้าหมายการด าเนินงาน 

 ๔.๔.๑ ประเทศไทยมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรการที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเอ้ือต่อการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๔.๒ ประเทศไทยมีกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการชายแดนที่สามารถป้องกันและปราบปราม 
การเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 

 ๔.๔.๓ ประเทศไทยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนต่างด้าวในประเทศไทยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เป็นเอกภาพ และเป็นปัจจุบัน 

 ๔.๔.๔ คนไทยและคนต่างด้าวตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 ๔.๔.๕ เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีเครื่องมือ กลไก และทรัพยากร 
ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 ๔.๔.๖ ประเทศไทย ประเทศเพ่ือนบ้าน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ มีความร่วมมือในทุกระดับ
ในการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง จริงจัง 

     ๔.๕ แนวทางการด าเนินการ 

 ๔.๕.๑   แนวทางการด าเนินการที่ ๑ การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
ของบุคคล 
   กลยุทธ์ 
  ๑) เร่งรัดการก าหนดสถานะบุคคลให้แก่ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในไทยเป็นเวลานาน  
ที่ได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติไว้แล้ว 
  ๒) ปรับปรุงหรือทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดสถานะให้เหมาะสมสอดคล้อง 
กับสถานการณป์ัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลตกส ารวจ 
  ๓) ทบทวนปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่มีอยู่ เ พ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคหรือการขัดกัน  
ของกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ 
  ๔) คุ้มครอง ส่งเสริม สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามกฎหมายภายใน
และพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคี อาทิ สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านสาธารณสุข สิทธิในการท างาน 
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 ๔.๕.๒  แนวทางการด าเนินการที่ ๒ การแกไ้ขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
  กลยุทธ์ 
  ๑) บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้จัดหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการคัดกรองโรคระบาด เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – ๑๙) 
วัณโรค และโรคเท้าช้าง เป็นต้น ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในสถานที่ท างาน 
และท่ีพักอาศัย 
  ๓) ทบทวนหรือปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างงาน (Memorandum of Understanding: 
MOU) (ระหว่างรัฐบาลไทย-เมียนมา ลาว กัมพูชา และ เวียดนาม) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน  
เพ่ือส่งเสริมการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย 
  ๔) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศต้นทางเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย 
  ๕) ตรวจสอบและปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึงวิธีการด าเนินการที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเข้า
แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๖) บูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประเทศต้นทางในการเร่งรัด
ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว อาทิ บุตร บิดา มารดา และญาติของแรงงานต่างด้าว  
ทีต่ิดตามเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้ท างาน และก าหนดมาตรการเฉพาะในการจัดการกับกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ที่ไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง  
  ๗) ส่งเสริมการวิจัยทางวิชาการเก่ียวกับความต้องการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย และการใช้
เทคโนโลยีทดแทนการใช้แรงงาน เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงานต่างด้าวในระยะยาวโดยผู้ประกอบการมีส่วนร่วม 
 ๔.๕.๓  แนวทางการด าเนินการที่ ๓ การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเปราะบางต่อความม่ันคง
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
  กลยุทธ์ 
 ๑) เพ่ิมความเข้มข้นในการสกัดก้ันและป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองเป็นพิเศษ 
 ๒) ให้มีระบบการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวที่จะมีผลกระทบต่อความม่ันคงและปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด 
 ๓) ชี้แจงและท าความเข้าใจกับประเทศที่เกี่ยวข้องและองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของฝ่ายไทยเพ่ือไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ทางลบต่อประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน 
 ๔) แสวงหาความร่วมมือกับประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน องค์การระหว่างประเทศ  
และองค์กรพัฒนาเอกชนในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือสกัดกั้นและป้องกันการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย รวมถึง
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การเตรียมพร้อมในการเดินทางกลับมาตุภูมิ  หรือการส่งไปประเทศที่สาม โดยค านึงถึงกฎหมายภายในและ 
หลักสิทธิมนุษยชน 
 ๔.๕.๔  แนวทางการด าเนินการที่ ๔ การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอ่ืน ๆ 
  กลยุทธ์  

  ๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง ผู้ให้ที่พักพิง ขบวนการน าพา 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท่ีทุจริตอย่างเด็ดขาด จริงจัง 
  ๒) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการตรวจคนเข้าเมืองและฐานข้อมูลคนเข้าเมืองให้ทันสมัย
และเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ติดตาม บุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้า-ออก 
และพ านักในประเทศไทย 
  ๓) ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ส าหรับคนต่างด้าวซึ่งอาจขอรับการตรวจลงตราผิดประเภท
หรืออาจอยู่ต่อในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย 

  ๔) ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายภายในต่อกลุ่มเป้าหมายภายใต้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถ
เดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ๔.๕.๕  แนวทางการด าเนินการที่ ๕ การปรับปรุงและด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์  
  ๑) ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีในอดีตเกี่ยวกับ
คนต่างด้าวเข้าเมืองและพ านักในราชอาณาจักรไทย 
  ๒) เพ่ิมความเข้มงวดในการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
พร้อมทั้งก าหนดมาตรการในการคัดกรองโรคระบาด เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – ๑๙) วัณโรค และ 
โรคเท้าช้าง เป็นต้น ในผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศ 
  ๓) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระท าความผิด 

 ๔.๕.๖ แนวทางการด าเนินการที่ ๖ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าว การลาดตระเวนบริเวณ
ชายแดน 
  กลยุทธ์  
  ๑) ประสานงานข้อมูลด้านการข่าวระหว่างหน่วยงานด้านการข่าวกับหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่อย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งในระดับบนลงล่าง และล่างขึ้นบน 
  ๒) มีจุดประสานงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Focal point) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  ๓) มีการสนธิก าลังร่วมกันของหน่วยต่าง ๆ  ในการลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจจุดเสี่ยงที่ผู้หลบหนีเข้าเมือง
มักใช้เป็นเส้นทางหลบหนี รวมถึงพรมแดนธรรมชาติอ่ืน ๆ 
  ๔) ก าหนดพ้ืนที่  วิธีปฏิบัติ ในการลาดตระเวนชายแดนระหว่างหน่วยงานไทย รวมถึง 
การลาดตระเวนร่วมระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๔.๕.๗  แนวทางการด าเนินการที่ ๗ การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ 
  ๑) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งในประเด็น สิทธิและหน้าที่ วัฒนธรรมของทั้งคนไทยและ  
คนต่างด้าวเพื่อให้เรียนรู้ เข้าใจซึ่งกันและกัน 
  ๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคนไทยและคนต่างด้าวในการท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้าง 
ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
  ๓) สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับการดูแลชุมชน ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๔) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่องทางในการแจ้งเหตุหากมีการกระท าใดที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยต่อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคง 

 ๔.๕.๘  แนวทางการด าเนินการที่ ๘ การแสวงหาความร่วมมือจากนานาประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศ ในการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
  กลยุทธ์ 
  ๑) ก าหนดแนวทางการในการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองร่วมกัน 
  ๒) พิจารณาเจรจากับประเทศต้นทางและประเทศทางผ่านในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือป้อง
ปรามและสกัดก้ันการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย 
  ๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในประเทศต้นทาง ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง 
  ๔) ใช้กลไกทวิภาคีและพหุภาคี ในการเข้าไปช่วยเหลือประเทศต้นทางที่ประสบปัญหาด้าน
เศรษฐกิจหรือสังคมเมื่อมีการร้องขอ 
  ๕) ชี้แจง ท าความเข้าใจ อย่างทันท่วงที เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผู้หลบหนีเข้าเมือง
และการด าเนินการในปัจจุบันของประเทศไทย 
  ๖) พิจารณาเปิดโอกาสให้องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
เข้าตรวจเยี่ยมการด าเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองในประเทศไทยตามความเหมาะสม 
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 ๔.๕.๙ แนวทางการด าเนินการที่ ๙ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
  กลยุทธ์ 
  ๑) จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณ 
  ๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตส านักด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓) เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามวงรอบท่ีเหมาะสม 
 ๔.๕.๑๐ แนวทางการด าเนินการที่ ๑๐ การพัฒนาการบริหารจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ 
  ๑) ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อภาคประชาสังคม ชุมชน เมื่อมีพลวัติของการหลบหนีเข้าเมือง 
  ๒) สร้างเครือข่ายหรือกลุ่มในการรับแจ้งข่าวสาร เมื่อมีผู้หลบหนีเข้าเมืองในพ้ืนที่  
  ๓) จัดอบรมหลักสูตรความรู้ แนวทางปฏิบัติกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับแรงงานต่อนายจ้างและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เป็นวาระประจ าปี  
  ๔) เผยแพร่ข่าวสารด้านองค์ความรู้ในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและการด าเนินคดี  
ต่อนายจ้างและผู้ประกอบการ โดยใช้สื่อทุกประเภท 

 ๔.๕.๑๑ แนวทางการด าเนินการที่ ๑๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงการท างานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   กลยุทธ์ 
   ๑) ด าเนินการวางแผนงานโครงการและก าหนดขอบเขตและประเภทของข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลทางชีวภาพ (ภาพถ่ายใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) ข้อมูลการขอตรวจลงตรา ข้อมูลที่พักแรม  
   ๒) รวมรวมและวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   ๓) ด าเนินการบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางที่หน่วยงานต้องการใช้งานเพ่ือให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๔) มีการบ ารุงรักษาฐานข้อมูลเพื่อส ารองใช้ในกรณีท่ีระบบไม่สามารถท างานได้เป็นปกติ 

๕. กลไกการขับเคลื่อน / กลไกบริหารจัดการ 

๑) สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๒) คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๓) คณะกรรมการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
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๖. การติดตามและประเมินผล 

    จัดตั้งกลไกในรูปแบบคณะอนุกรรมการเพ่ือติดตามและประเมินผลเป็นการเฉพาะ โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในคณะอนุกรรมการฯ 

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 เป้าหมาย ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
แผนแม่บทฯ 
ประเด็นความ

มั่นคง 

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่
ในปัจจุบันได้รับการแก้ไข
จนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ 

ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในปัจจุบัน 

ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

นโยบายและแผน
ระดับชาตวิ่าดว้ย

ความมั่นคง
แห่งชาต ิ

การบูรณาการและการ
บริหารจัดการผู้หลบหนี
เข้าเมืองอย่างมีเอกภาพ
และประสิทธภิาพ 

๑) ระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้า
เมืองที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒) ช่องทาง/กลไกความร่วมมือกับประเทศ         
ต้นทาง รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ในการตรวจสอบ ควบคุม สกัดกั้น และส่งกลับ              
ผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ของประเด็นภายใต้นโยบายและแผนฯ  
(หน่วยรับผิดชอบ) 

(๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและ          
ผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างบูรณาการ สามารถ
เชื่ อม โย งกับหน่ วยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ องอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  
(๒) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
กับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์กรระหวา่ง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมือง  
(๓) พัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเขา้
เมืองในเชิงนโยบายและการปฏบิัติ โดยให้
ความส าคัญกับทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง อย่างประสานสอดคล้องกัน  

๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

    ๘.๑ รัฐบาลประกาศให้เรื่องการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองเป็นวาระแห่งชาติ 
    ๘.๒ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินงานอย่างจริงจัง 

    ๘.๓ มีกลไกที่ชัดเจนในการบูรณาการแผนงาน งบประมาณ บุคลากร กฎหมาย และฐานข้อมูล  

    ๘.๔ ประเทศต้นทาง องค์กรระหว่างประเทศ ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง จริงจัง 

    ๘.๕ มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
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๙. โครงการส าคัญ (Flagship project) 

     ๙.๑ โครงการส ารวจจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวส าหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มชาติพันธุ์/
ชนกลุ่มน้อย)  
  หน่วยรับผิดชอบหลัก มท.  
  หน่วยสนับสนุน สมช. / สธ. / ศธ. / รง. / ยธ.  

     ๙.๒ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้หลบหนีเข้าเมืองให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลอ่ืน ๆ  
  หน่วยรับผิดชอบหลัก  กอ.รมน. 
  หน่วยสนับสนุน ทุกส่วนราชการ 
 

-------------------------------- 
กองความมั่นคงภายในประเทศ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 


