
 
 

การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 

แก่ผู้ประสบอุทกภยัทุกคนโดยไม่เลอืกปฏิบัตด้ิวยเหตุแห่งสัญชาต ิ 

เชื�อชาต ิความแตกต่างทางภาษา หรือสถานะทางกฎหมาย  

 

                                                 คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นชนชาติ  

ผูไ้ร้สญัชาติ แรงงานขา้มชาติ และผูพ้ลดัถิ�น 

สภาทนายความ 

 

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

สืบเนื�องจากสถานการณ์วิกฤตอุทกภยัที�กาํลงัเกิดขึ�นในหลายจงัหวดัของประเทศไทย ส่งผลให้มี     

ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนจาํนวนมาก ซึ�งมีทั�งราษฎรไทยและแรงงานต่างดา้ว และดว้ยปัญหาการสื�อสารทาง

ภาษา ความหวาดกลวั  ทาํให้แรงงานต่างดา้วซึ�งส่วนใหญ่ไม่สามารถสื�อสารภาษาไทย กบัประชาชนไทย 

หรือหน่วยงานภาครัฐที�ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัได ้ส่งผลใหผู้อ้พยพและแรงงานขา้มชาติเหล่านั�น

ไดรั้บความเดือดร้อนเป็นเท่าทวีคูณ   

ที�ผ่านมาเป็นที�น่ายินดีว่ามีหลายภาคส่วนไดพ้ยายามช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ แก่ทุกคนโดยไม่

เลือกปฏิบติัดว้ยเหตุแห่งสญัชาติ เชื�อชาติ ความแตกต่างทางภาษา หรือสถานะทางกฎหมาย แต่ก็ยงัมีหลาย

ภาคส่วนเช่นกนัที�ยงักงัวลและตั�งขอ้สงัเกตเกี�ยวกบัสถานะทางกฎหมายในการเขา้มาและอยูอ่าศยัในประเทศ

ไทย หรือรู้สึกไม่ปลอดภยัหากใหค้วามช่วยเหลือหรือใหที้�พกัพิงแก่แรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามที�ประสบ

อุทกภัยเหล่านั�น ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวและผูติ้ดตามไม่สามารถเข้าถึงหรือได้รับความช่วยเหลือทาง

ปัจจัยพื�นฐานที�จาํเป็นแก่การดาํรงชีพตามความเหมาะสม  รวมทั�งได้รับการปฏิเสธจากที�พกัพิง ทั� งที�

หน่วยงานรัฐและเอกชนจดัตั�งขึ�น 

ดว้ยปัญหาดงักล่าว คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นชนชาติ ผูไ้ร้สญัชาติ แรงงานขา้มชาติ และ

ผูพ้ลดัถิ�น สภาทนายความ ตระหนกัและเลง็เห็นว่า การชี�แจงและทาํความเขา้ใจกบัทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น



หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ราษฎรไทยและองค์กรทั�งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ�งศูนยป์ฏิบัติการ

ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั (ศปภ.) เพื�อคลายขอ้กงัวล ลดปัญหา และเสริมสร้างความเขา้ใจ ดงัต่อไปนี�    

๑) แรงงานต่างด้าวทุกคนถือเป็นกลไกหนึ� งที�สาํคญัในการร่วมขับเคลื�อนระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย สําหรับประเภทงานที�ขาดแคลนแรงงาน สกปรก รายได้น้อย และเป็นงานที�

แรงงานไทยไม่ทาํ ควรที�จะไดรั้บการยอมรับและปฏิบติัว่าเป็นสมาชิกคนหนึ� งของสังคมไทย  

ดงันั�น การใหค้วามช่วยเหลือแรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามในสถานการณ์ที�ไม่ปกติเช่นอุทกภยั

ที� เกิดขึ� นในปัจจุบันนี�  จาํเป็นต้องให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือตามหลกัสิทธิ

มนุษยชนและหลกัมนุษยธรรมแก่ทุกคนโดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัดว้ยเหตุแห่งสัญชาติ    

เชื�อชาติ ภาษา วฒันธรรม หรือสถานะทางกฎหมาย  ซึ� งมีหลกักฎหมายระหว่างประเทศ 

สนธิสัญญา อนุสัญญาระหว่างประเทศจาํนวนมาที�ไทยลงนาม และรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ใหก้ารรับรอง 

๒) สถานะทางกฎหมายของแรงงานต่างดา้วสามสญัชาติในประเทศไทย รัฐบาลไทยไดผ้่อนผนัให้

แรงงานต่างดา้วและผูติ้ดตามอยู่อาศยัและทาํงานในประเทศไทยไดเ้ป็นการชั�วคราว โดยขึ�น

ทะเบียนกบักระทรวงมหาดไทยและขออนุญาตทาํงาน (WORK PERMIT) ต่อกรมการจดัหา

งาน กระทรวงแรงงาน และแรงงานต่างดา้วบางส่วนไดผ้่านกระบวนการพิสูจน์ชาติ โดยถือ

หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) วีซ่า (VISA) และมีใบอนุญาตทาํงาน (WORK PERMIT) ตาม

นโยบายของรัฐบาลไทย แต่ก็ยงัมีแรงงานต่างด้าวและผูติ้ดตามอีกส่วนหนึ� งที�อยู่อาศยัใน

ประเทศไทยโดยผิดกฎหมายดว้ยเหตุปัจจยัที�แตกต่างกนั ไม่ว่าแรงงานต่างดา้วหรือผูติ้ดตาม

แรงงานต่างดา้วจะเขา้เมืองโดยผดิกฎหมายหรือถกูกฎหมาย ตามนยัแห่งพระราชบญัญติัคนเขา้

เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม การดาํเนินการเกี�ยวกบัแรงงานต่างดา้วเพื�อเป็นการช่วยชีวิตบุคคลใน

สถานการณ์อุทกภยัดว้ยวิธีการใด ๆ ดงันี�   

๑. การช่วยเหลือ ลาํเลียง หรือใหแ้รงงานต่างดา้วหรือผูติ้ดตามแรงงานต่างดา้ว ให้

โดยสารรถ เรือ หรือยานพาหนะใด ๆ  มิอาจถือว่าเจา้ของพาหนะหรือผูค้วบคุม

พาหนะ กระทาํผิดเกี�ยวกบัการนําพาหรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวตาม

พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา ๗๐  

๒. การช่วยเหลือ ใหที้�พกัพิง ซึ�งอาจเป็นบา้นส่วนตวั โรงแรม ที�พกัฉุกเฉิน สถานที�

ราชการ หรือเอกชน หรือสถานที�ใด ๆ แก่แรงงานต่างดา้วหรือผูติ้ดตามแรงงาน

ต่างด้าว มิอาจถือว่าเจ้าของบ้าน  โรงแรม ผูที้� รับผิดชอบดูแลที�พกัฉุกเฉิน 

สถานที� ราชการหรือเอกชนหรือสถานที� ใด  ๆ เหล่านั� น  ได้กระทําผิด

พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๔ 



๓. กลุ่มแรงงานต่างดา้วหรือผูติ้ดตามแรงงานต่างดา้วที�ไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานหรือ

อาศยัอยูใ่นเขต/พื�นที�จงัหวดัที�ขึ�นทะเบียน และบุคคลนั�นจาํเป็นตอ้งเดินทางออก

นอกเขต/พื�นที�จงัหวดัที�ตนขึ�นทะเบียนขณะเกิดอุทกภยั โดยไม่ไดข้ออนุญาต

ออกกนอกพื�นที�ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มิอาจถือว่าบุคคลนั�นกระทาํ

ผดิเกี�ยวกบัการออกนอกเขต/พื�นที�ขึ�นทะเบียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

๔. แรงงานต่างดา้วหรือผูติ้ดตามแรงงานต่างดา้วที�ไม่สามารถทาํงานกบันายจา้งเดิม

หรือในอาชีพเดิมไดด้ว้ยเหตุจากอุทกภยั และจาํเป็นตอ้งทาํงานกบันายจา้งใหม่

หรือทาํงานอื�น ๆ ซึ� งอาจเป็นอาชีพที�ไม่ได้รับอนุญาต หรือมิได้ทาํการแจ้ง

เปลี�ยนยา้ยงานยา้ยนายจา้งตามกฎระเบียบของกระทรวงแรงงาน หากเป็นการ

ทาํงานเพื�อยงัชีพระหว่างประสบอุทกภัย มิอาจถือว่าบุคคลนั� นกระทําผิด

กฎหมายเกี�ยวกบัการทาํงานในอาชีพที�ไม่ไดรั้บอนุญาตหรือผิดประเภท หรือ

ทาํงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

๕. การรักษาพยาบาลใหก้บัแรงงานต่างดา้วหรือผูติ้ดตามแรงงานต่างดา้ว มิอาจถือ

ว่าแพทย ์พยาบาล หรือเจา้หนา้ที�ผูใ้หก้ารรักษาโรคนั�นไดก้ระทาํผดิกฎหมาย  

๖. การที�เจา้หน้าที�รัฐ ไม่ว่าเจ้าหน้าตาํรวจ หรือเจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองที�มีหน้าที�

จบักุมคนต่างดา้วที�เขา้มาในราชอาณาจกัรไทยโดยผดิกฎหมาย หรืออาศยัอยู่ใน

ประเทศไทยโดยผดิกฎหมาย หรือออกนอกเขต/พื�นที�จงัหวดัที�ขึ�นทะเบียน หาก

พบหรือทราบว่ามีคนต่างดา้วเช่นว่านั�น และไม่ไดด้าํเนินการจบักุม มิอาจถือว่า

เจา้หนา้ที�ผูน้ั�นกระทาํผดิเกี�ยวกบัการละเวน้การปฏิบติัหน้าที�ตามกฎหมายตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗  

๗. เจา้หนา้ที�กระทรวงแรงงาน ผูม้ีหนา้ที�ดาํเนินการเกี�ยวกบัคนต่างดา้วที�ทาํงานผิด

ประเภทหรือไม่มีใบอนุญาตใหท้าํงาน หากพบหรือทราบว่ามีคนต่างดา้วเช่นว่า

นั�น มิอาจถือว่าเจา้หนา้ที�ผูน้ั�นกระทาํผดิเกี�ยวกบัการละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�ตาม

กฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗  

๘. ในทางตรงกนัขา้มเจา้หน้าที�และบุคคลทุกคนมีหน้าที�ร่วมกนัในการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัในการรักษาชีวิตเพื�อนมนุษย ์โดยเคารพศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์ซึ�ง

เป็นประโยชน์สูงสุดของการอยูร่่วมกนั รวมทั�งเป็นคุณธรรมที�จาํเป็นตอ้งเกื�อกลู

ดูแลกนัตามหลกัสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม 

๓) ช่วงวิกฤตอุทกภยันํ� าท่วมที�เกิดขึ�นอยา่งกะทนัหนัในหลายพื�นที� ลูกจา้งซึ�งเป็นแรงงานต่างดา้ว

จาํนวนมากไม่มีเอกสารใดๆ พกติดตัว เช่น ใบอนุญาตทํางาน หนังสือเดินทางหรือบัตร



ประจาํตวัคนไม่มีสัญชาติไทย ฯลฯ เนื�องจากสูญหาย หรือไม่สามารถนาํออกมาจากที�พกัได ้

หรือนายจา้งอาจยดึถือไว ้จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการให้ความ

ช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าวหรือผูติ้ดตามแรงงานต่างด้าว โดยไม่ควรคํานึงถึงเอกสาร

ใบอนุญาต หรือบตัรต่าง ๆ เหล่านั�น   

๔) นายจา้งที�ยึดใบอนุญาตทาํงาน หนังสือเดินทางหรือบตัรประจาํตวัคนไม่มีสัญชาติไทย ฯลฯ 

ของแรงงานต่างดา้วไว ้ ขอความร่วมมือจากนายจา้ง ให้ส่งมอบคืนบตัรหรือเอกสารประจาํตวั

บุคคลเหล่านั�นแก่แรงงานต่างดา้ว  เนื�องจากการยึดบตัรหรือเอกสารประจาํตวัของบุคคลอื�น

อาจมีความผดิตามกฎหมาย 

๕) การใหค้วามช่วยเหลือ เยยีวยา และมาตรการคุม้ครองสิทธิแก่แรงงานต่างดา้ว ในฐานะแรงงาน

ตามนัยแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และกฎหมายอื�นๆ ภาครัฐ เอกชน 

และนายจา้ง ตอ้งช่วยเหลือและคุม้ครองสิทธิอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาคกนั  

คณะอนุกรรมการฯ  ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนของสังคมไทยที�หยิบยื�นความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม

ใหแ้ก่ผูป้ระสบอุทกภยัทุกคนโดยเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบติั   

      

(นายสุรพงษ ์กองจนัทึก) 

ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นชนชาติ ผูไ้ร้สญัชาติ แรงงานขา้มชาติ และผูพ้ลดัถิ�น         

สภาทนายความ 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิ     

นายสุรพงษ ์ กองจนัทึก                 ประธานคณะอนุกรรมการสิทธมนุษยชนฯ  (๐๘๑-๖๔๒๔๐๐๖)     

ประสานความช่วยเหลอื  

นายธนู  เอกโชติ   อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ  (๐๘๙-๘๙๔๑๒๒๐)   

นายนสัเซอร์  อาจวาริณ  อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ  (๐๘๑-๖๑๘๑๙๒๙) 
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