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เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Mekong Migration Network - MMN) กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2546 ในฐานะ
เครือขายระดับอนุภูมิภาคท่ีมุงเนนการทํางานประเด็นทํางานผูยายถ่ิน ประกอบไปดวยกลุมองคกรไมแสวงหาผลกําไร ขบวนการ
เคล่ือนไหวระดับรากหญา และสถาบันวิจัย มีเปาหมายหลัก คือ การสงเสริมสวัสดิการ ความเปนอยูที่ดี ความมีเกียรติ และ
สิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion - GMS) รวมทั้งยึดหลักการสราง
ความสามัคคีและประสานความรวมมือในกลุมผูยายถ่ินและผูทํางานรณรงคเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย สําหรับรายงาน
ฉบับสมบูรณฉบับภาษาอังกฤษและบทสรุปเนื้อหาสําคัญและขอเสนอแนะฉบับภาษาไทยและพมา รวมทั้งสิ่งพิมพอื่นๆ กรุณา
เยี่ยมชมเว็บไซตของเราที่ www.mekongmigration.org 

เก่ียวกับเครือขายการยายถ่ินในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

เอาตัวรอด
ทามกลางการแพรระบาด: 

การศึกษากระบวนการตัดสินใจของ
ผูยายถ่ินในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

จะอยูหรือกลับภูมิลําเนา?



การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 2019 
(โรคโควิด-19) สงผลกระทบตอชีวิตผูคนทั่วโลกอยางไมเคยปรากฏมากอน 
ผู ยายถิ่นซ่ึงรวมไปถึงผู ใชแรงงานหรือแรงงานขามชาติในอนุภูมิภาค
ลุ มน้ําโขงเปนกลุ มที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง เนื่องจากขอจํากัด
ในการเขาถงึการคุมครองทางสังคม การขาดความม่ันคงในการทํางาน และ
สถานภาพการเขาเมืองที่สุมเสี่ยง ซึ่งตลอดชวงเวลาการแพรระบาดครั้งนี้ 
เครือขายการยายถ่ินในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (Mekong Migration 
Network - MMN) เรียกรองใหรัฐบาลดําเนินการปกปองสิทธิ สวัสดิการ
และความเปนอยูของพวกเขาในยามวิกฤตินี้อยางจริงจัง

สรุปเน้ือหาสําคัญ
และขอเสนอแนะ

งานวิจัยรวมที่นําเสนอในเอกสารฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการรณรงคเพ่ือการเปล่ียนแปลงดานนโยบายตาม
หลักฐานเชิงประจักษของเครือขายฯ เพื่อทําความเขาใจ
อยางถองแทวาผูยายถ่ินมีวิธีการใดเพ่ือสรางความอยูรอด
ในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 และจะนําความรู
เหลานี้ไปใชในวาทกรรมเชิงนโยบายไดอยางไร การศึกษา
มุงเนนทีผู่ยายถิน่จากประเทศกมัพูชาและเมยีนมาทีอ่ยูอาศยั
ในประเทศไทยและผูที่เพิ่งเดินทางกลับไปยังประเทศตนทาง 
รวมไปถึงการตรวจสอบวาปญหาเกี่ยวกับการยายถ่ินที่มี

มาอยางยาวนานและการคุมครองทางสังคมที่ไมเพียงพอนั้น
ไดสงผลตอกระบวนการเลือกอยู ตอในประเทศไทยหรือ
เดินทางกลับภูมิลําเนาของพวกเขาอยางไร โดยใหคําอธิบาย
อันเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนทามกลาง
กระแสคลืน่ของการถกูปลดออกจากงานและการปดพรมแดน 
ตลอดจนรายละเอียดวาการตัดสินใจของผู ย ายถิ่นและ
ผูเดนิทางกลับภมูลิาํเนาจะสามารถใหขอมลูอนัเปนประโยชน
ตอการกําหนดนโยบายเม่ือเรากาวผานยุคการแพรระบาด
ไดอยางไร
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ระเบียบวิธี

ด�านพรมแดนประเทศไทย–เมียนมาถูกป�ด
ระหว�างการแพร�ระบาดโรคโควิด-19 
อําเภอแม�สอด พฤศจิกายน 2563 

(ภาพโดย: MMN/John Hulme)

การวิจัยของเครือข ายการย ายถิ่นในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขงใชวธิกีารแบบผสม กลาวคอื การศกึษาเอกสารควบคู
ไปกับการสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured 
interviews) การศึกษาเอกสารหมายรวมถึงการทบทวน
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ และสิ่งตีพิมพเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการแพรระบาดในระยะเร่ิมตนตอผูยายถิ่น
ในประเทศไทยและผูเดินทางกลับประเทศกัมพูชาและ
เมยีนมา เครือขายฯ และภาคีโครงการวจิยัดําเนนิการสมัภาษณ
ผูยายถิ่นจํานวน 62 คน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและ
ผูเดนิทางกลบัภมูลิาํเนา อกีทัง้ขอเขาสมัภาษณผูใหขอมลูหลกั 
14 คน ซึ่งเปนตัวแทนจากรัฐบาล องคกรภาคประชาสังคม 
และสมาคมบรษิทัจดัหางานจากทัว่ประเทศไทย กมัพชูา และ
เมียนมา

เนื่องจากขอจํากัดตางๆ อันเปนผลสืบเนื่องจาก
สถานการณการแพรระระบาดโรคโควดิ-19 ซึง่เกดิขึน้ในเวลา
เดยีวกนักบัการทาํงานภาคสนามของเครอืขายฯ ในชวงเดอืน
ตลุาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เครือขายฯ จงึปรับรปูแบบ
วธิกีารวิจยัใหสอดคลองกบัสถานการณเพือ่ลดความเสีย่งจาก
โรคติดตอ ซึ่งกําหนดใหสุขภาพและความปลอดภัยของ
นักวิจัย ผูยายถิ่นและผูใหขอมูลหลักนั้นเปนเรื่องท่ีสําคัญ

เหนือสิง่อ่ืนใด ดงันัน้ นกัวิจยัของเครือขายฯ จงึไดนาํระเบียบ
วิธีปฏิบัติงานภาคสนามท่ีเขมงวดมาใชเพ่ือขจัดความเส่ียง
ในการติดเชือ้โควดิ-19 โชคดวีาขณะท่ีเครอืขายฯ กาํลงัดาํเนิน
การวิจัยภาคสนามอยูนั้น อัตราการติดเช้ือในประเทศไทย
และกัมพชูาคอนขางตํา่ จึงทําใหการสมัภาษณรายบคุคลเพือ่
ทําการวิจัยดําเนินไปไดโดยมีมาตรการปองกันที่เหมาะสม 
อยางไรก็ตาม ดวยสถานการณระบาดระลอกทีส่องในประเทศ
เมียนมาสงผลใหการสัมภาษณทั้งหมดดําเนินการผาน
โทรศัพทและการประชุมทางไกล 

มีการใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจงเพื่อใหแนใจวา
จะไดรับฟงเสียงสะทอนที่หลากหลาย โดยผูยายถ่ินจะถูก
จัดกลุมเพ่ือตรวจสอบวาเมื่อพรมแดนปดตัวลงเน่ืองจาก
การระบาด การตัดสินใจของพวกเขาไดเปล่ียนแปลงไป
ในแตละชวงเวลาอยางไร จากขนาดกลุมตวัอยางของผูยายถิน่
ที่คอนขางเล็ก งานภาคสนามของเครือขายฯ จึงพยายาม
ทาํความเขาใจใหลกึซ้ึงยิง่ขึน้เกีย่วกบัการตดัสนิใจของผูยายถิน่
แตละคนในชวงเวลาที่เกิดวิกฤตินี้ คําอธิบายสาระสําคัญของ
การวจิยัทีด่งึออกมาผานการวิเคราะหเนือ้หาทาํใหเครอืขายฯ 
สามารถระบปุจจยัหลกัในการตดัสนิใจของผูยายถ่ินท่ีเลอืกอยู
ในประเทศไทยตอไปหรือตองการกลับไปภูมิลําเนา 
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ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณของเราเผยใหเห็นปจจัยสําคัญ 6 ประการ ที่อยูเบ้ืองหลังการตัดสินใจวาจะอยูใน

ประเทศไทยหรือกลับไปภูมิลําเนาในชวงตนของการระบาด ปจจัยเหลานี้ไดแก (1) แรงจูงใจเร่ืองสายสัมพันธในครอบครัว 
(2) การตองเขาๆ ออกๆ จากงานและความกังวลในเรื่องเงิน (3) เง่ือนไขการเขาถึงความคุมครองทางสังคมและการสนับสนุน
ในดานอ่ืนๆ (4) การวางขอกาํหนดเร่ืองการปดพรมแดน (5) การเขาถึงขอมลูทีเ่ช่ือถือได และ (6) ขอกังวลดานสุขภาพสวนบุคคล
และสาธารณสุข 

ผูยายถิ่นซึ่งรวมไปถึงแรงงานขามชาติสวนใหญเนนถึงสายสัมพันธในครอบครัวเปน
อันดับแรกไปพรอมกับการพิจารณาถึงเรื่องการทํางานและการเงิน:

“ฉันมีครอบครัวที่นี่ ฉันจึงไมคิดที่จะกลับ”
[สัมภาษณพนักงานโรงงาน แรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมา ณ อําเภอแมสอด]

“ฉนัปรกึษากบัครอบครวั พวกเขาตองการใหฉนักลบัประเทศเพราะการแพรระบาด
โควิด-19... พวกเขาเปนหวงฉัน”

[สัมภาษณทางโทรศัพทกับแรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมาที่กลับภูมิลําเนา]

“งานคอยๆ ลดลงทุกวัน นั่นเปนเหตุผลท่ีฉันตัดสินใจกลับบาน”
[สัมภาษณแรงงานขามชาติหญิงชาวกัมพูชาที่กลับภูมิลําเนา ณ ประเทศกัมพูชา]

“ฉันกูเงินมา 25,000 บาท (830 ดอลลารสหรัฐ) โดยมีดอกเบี้ย 2,500 บาท 
(83 ดอลลารสหรัฐ) ที่จายทุก 15 วัน ตอนแรกเมื่อฉันไดยินขาวการปดพรมแดนที่
กาํลงัจะเกดิข้ึน สามแีละฉนัคดิทีจ่ะกลบับานเนือ่งจากในตอนนัน้ประเทศเมยีนมายงั
ไมไดรับผลกระทบมากนัก แตฉันรูวาฉันทําไมไดเพราะฉันมีหนี้กอนโตท่ีตองชดใช”

[สัมภาษณแรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมาที่วางงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ]

“ฉันตองยืมเงินเพื่อสงใหครอบครัวในเมียนมา ถึงแมวาตอนนี้ฉันจะไมมีงานทํา”
[สัมภาษณพนักงานรานเสริมสวย แรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมา ณ จังหวัดพังงา]

การวิเคราะหผลการวิจัยระบุวามีปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของและเปนเหตุจูงใจ
ใหผูยายถิ่นตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของพวกเขา ปจจัยบางประการ อาทิ สถานภาพ
การจางงาน ไมไดเปนตัวบงชี้ที่นาเชื่อถือไดเสมอไป

“ผมมีความสุขท่ีไดอยูในประเทศไทย แมวาผมจะไมมรีายได แตคาอาหารในประเทศไทย
ถูกกวาที่เมียนมาและงานก็หางายกวา”

[สัมภาษณลูกจางรายวัน แรงงานขามชาติชายชาวเมียนมา ณ อําเภอแมสอด]
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ผู�ย�ายถ่ินกลับภูมิลําเนาได�รับการตรวจวัดอุณภูมิขณะข�ามด�านพรมสะพานมิตรภาพ
ไทย–เมียนมาแห�งที่ 2 อําเภอแม�สอด พฤศจิกายน 2563 (ภาพโดย: MMN/John Hulme)

“ถงึแมวาผมจะตกงานมาหลายเดือนแลว แตผมกลับเมียนมาไมไดเพราะผมไมอยาก
เปนภาระพอแม”

[สัมภาษณลูกจางรายวัน แรงงานขามชาติชายชาวเมียนมา ณ อําเภอแมสอด]

การตัดสินใจของผูยายถิ่นมักเปนผลจากการผสมผสานกันอยางซับซอนระหวาง
สถานการณสวนบุคคลและความเปนจริงที่พวกเขาพิจารณาถึงสาเหตุและปจจัยที่สงผล
ตอกันและกัน ดังที่เห็นไดจากความคิดเห็นสวนหนึ่งวา:

“ฉันตองการออกจากประเทศไทยเพ่ือกลับไปดูแลครอบครัวแตทําไมไดเพราะการ
ปดพรมแดน”

[สัมภาษณพนักงานโรงงาน แรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรปราการ]

จากการทําวิจยัภาคสนามของเครอืขายฯ ยงัเนนใหเห็นถึงความยากลําบากทีผู่ยายถ่ิน
ตองเผชิญในการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของประเทศไทย และรูปแบบปฏิบัติในหมู
นายจางที่ไมยอมจายคาชดเชยหรือสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ซึ่งประเด็น
ดังกลาวเปนปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจยายถิ่นกลับภูมิลําเนา ตามที่ระบุวา:

“นายจางของฉันไมไดจายเงินเดือนสดุทายใหฉนั และบอกวาอยากลบัมาอีก ฉนัเลย
ตองกลับบานมือเปลา”

[สัมภาษณอดีตแรงงานขามชาติหญิงชาวกัมพูชาเคยทํางานภาคเกษตรที่กลับภูมิลําเนา ณ ประเทศกัมพูชา]
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“หากฉันรู วาฉันสามารถขอรับสิทธิประโยชนได ฉันจะพยายามอยางแนนอน 
ฉันตกงาน ทุกอยางมันถาโถมเขามาใส และฉันคิดวิธีแกปญหาไมได ฉันก็เลย
กลับบาน”

[สัมภาษณทางโทรศัพทกับแรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมาที่กลับภูมิลําเนา]

“ฉันไมเคยขอรับสิทธิประโยชน นายจางของฉันไมเคยข้ึนทะเบียนใหฉันและ
บอกวาการทําเชนนั้นเสียเวลา”

[สัมภาษณพนักงานรานเสริมสวย แรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมา ณ จังหวัดพังงา]

อยางไรก็ตาม บรรดาผูยายถิ่นที่ใหสัมภาษณที่ตัดสินใจอยูในประเทศไทย เครือขายฯ 
พบวาหลายคนอางถึงความเชื่อม่ันในระบบสาธารณสุขของไทยอันเปนเหตุผลในการ
ตัดสินใจอยูตอ:

“ในประเทศไทยมีระบบการควบคุมการระบาดท่ีดีกวา”
[สัมภาษณพนักงานโรงแรม แรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรปราการ]

“สมาชิกในครอบครัวของฉันทุกคนตกลงวาฉันควรอยู ในประเทศไทยตอ
เหตุผลหลักเนื่องจากวาประเทศไทยมีระบบบริการสุขภาพท่ีดีกวา”

[สัมภาษณพนักงานแปรรูปอาหารทะเล แรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมา ณ จังหวัดพังงา]

การสัมภาษณยังเนนยํ้าวาการเขาถึงขอมูลที่นาเชื่อถือไดและการพึ่งพาขาวสาร
บนโซเชียลมีเดียสงผลกระทบตอการตัดสินใจ ดังนี้:

“รัฐบาลไทยควรใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปดพรมแดนแกเพวกเรา”
[สัมภาษณแรงงานขามชาติชาวชาวเมียนมาที่วางงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ]

“ฉันไมไดรับขอมูลหรือการชวยเหลือใด ๆ จากสถานทูต... ฉันรูสึกถูกทอดทิ้ง... 
ฉันไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับการปดพรมแดนจากสถานทูตเลย”

[สัมภาษณแมบาน แรงงานขามชาติหญิงชาวกัมพูชา ณ จังหวัดสมุทรปราการ]

“ฉนัไมแนใจวาอะไรเปนขอมลูจรงิและเทจ็... ฉนัคดิวามนัจะดกีวาหากเราไดรบัขอมลู
ที่อัปเดตจากสถานทูตของเรา”

[สัมภาษณทางโทรศัพทกับแรงงานขามชาติหญิงชาวเมียนมาที่กลับภูมิลําเนา]
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จากผลการวิจัยของเครือขายฯ นําไปสูขอสรุปและ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายไดหลายประการ ประการแรก 
ผู ยายถิ่นมีแนวโนมที่จะเปนผู ตัดสินใจเพื่อกําหนดความ
อยูรอดดวยตนเอง การศึกษาของเครือขายฯ บงบอกไดวา
โดยท่ัวไปแลว พวกเขาตอบสนองตอสถานการณอยางสมเหตุ
สมผลบนฐานความเปนจริงทามกลางความวิตกกังวลของ
สาธารณชนเกี่ยวกับการระบาด ทั้งในฐานะบุคคลและหนวย
ครอบครัว โดยชั่งนํ้าหนักทางเลือกที่เปดกวางอยางรอบคอบ

ประการที่สอง วิกฤตการณโรคโควิด-19 ไดเผยปญหา
ทีม่อียูกอนแลวเกีย่วกบัเงือ่นไขทีแ่รงงานขามชาตจิะไดรบัการ
คุมครองทางสังคม ดังจะเห็นไดจากความยากลําบากในการ
เขาถึงระบบประกันสังคมของประเทศไทยและถูกยกเวนให
ไมไดรับมาตรการชวยเหลือพิเศษ จึงทําใหแรงงานขามชาติ
จาํนวนมากถูกบงัคบัโดยความจําเปนทางเศรษฐกิจใหเดนิทาง
กลับภูมิลําเนา ซึ่งตรงกันขามกับคําแนะนําดานสาธารณสุข
และการปดพรมแดนอยางรวดเร็ว สวนกลุมที่ยังคงอยูใน
ประเทศไทยนัน้ถกูทิง้ใหดแูลตนเอง โดยการทาํงานเปนลกูจาง
รายวันเปนครั้งคราว การกูเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง การตอง
ริเริ่มการชวยเหลือกันเอง และการรอรับการชวยเหลือจาก
องคกรภาคประชาสังคม

ประการท่ีสามท่ีนาสนใจ คอื ผูยายถิน่จาํนวนมากท่ีเลอืก
ที่จะอยูในประเทศไทยดวยเหตุผลทางครอบครัว พวกเขา
กลาวถึงความรูสึกท่ีเปนสวนหนึ่งและอยากที่จะตั้งรกรากใน
ประเทศไทยอยางแรงกลา โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมผูยายถ่ิน
วัยหนุมสาวท่ีมีครอบครัว ความรู สึกดังกลาวมีนัยสําคัญ 
เนื่องจากเปนสิ่งท่ีตรงกันขามกับมุมมองที่นําเสนอโดย
เจาหนาที่ราชการ ซึ่งมักกําหนดคุณลักษณะของผูยายถิ่นวา
เปนผูอยูอาศัยชั่วคราว และใชมุมมองดังกลาวปนเหตุผล
ในการกีดกันพวกเขาออกจากสิทธิและสิทธิประโยชนตางๆ 
ดังนั้น แนวทางกฎหมายและนโยบายจึงควรตอบสนองตอ
ความเปนจริงของความสัมพันธที่แนนแฟนของผูยายถ่ินตอ
ประเทศไทย

ประการท่ีสี่ ผู ยายถ่ินใชมุมมองตัดสินใจในสภาวะ
ที่ไมไดรับขอมูลท่ีครบถวน จึงมีความจําเปนที่หนวยงานรัฐ
ตองดําเนินการใหขอมูลท่ีเปนทางการและสามารถเขาถึงได
อยางสะดวก โดยเฉพาะอยางยิง่การขาดขอมลูท่ีเปนทางการ
ในภาษาของผูยายถิ่น จะนํามาสูผลกระทบรายแรงตอการ
ตัดสินใจของพวกเขาในชวงวิกฤตโควิด-19

บทสรุป

ป�จจัยระดับจุลภาคและมหภาคท่ีส�งผลต�อการตัดสินใจของแรงงานข�ามชาติ
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จากการศึกษากระบวนการการตัดสินใจของผูยายถิ่น
ทามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 เครือขายการยายถ่ิน
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเรียกรองใหรัฐบาลไทยเปล่ียนแปลง
แนวการใหความคุ มครองทางสังคมแกผู ย ายถ่ิน และ
ตอบสนองตอการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

การคุมครองทางสังคม
1. ตรวจสอบใหแนใจวากระทรวงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ไดประสานงานกันในการจัดสรรมาตรการชวยเหลือและ
การใหความคุมครองทางสังคมที่เหมาะสมแกผูยายถิ่น
ทุกคน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางดานสุขภาพและทาง
เศรษฐกิจจากการระบาด

ขอเสนอแนะตอรัฐบาลไทย

2. ขยายเงือ่นไขการรกัษาพยาบาลในราคาทีผู่ยายถิน่สามารถ
จายได โดยการลดหรอืยกเลกิคาธรรมเนยีมการลงทะเบยีน
ที่ตองชําระใหกับโครงการประกันสุขภาพของผูยายถิ่น 
และตรวจสอบใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงขั้นตอน
การสมัครรับบริการทางสาธารณสุขได

3. ปรับปรุงระบบประกันสังคมอยางเรงดวน โดยแกไข
พระราชกฤษฎีกากําหนดลูกจางตามมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อให
ครอบคลุมแรงงานขามชาติและแรงงานไทย โดยยกเลิก
การกีดกันกฎหมายแกแรงงานที่ทํางานในภาคการจาง
งานนอกระบบ รวมถึงการจางงานชั่วคราวหรือตาม
ฤดูกาล

ครอบครัวแรงงานข�ามชาติกําลังพักระหว�างวันจากการทํางานก�อสร�าง จังหวัดเชียงใหม� 
พฤศจิกายน 2563 (ภาพโดย: MMN/John Hulme)
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4. ทําใหระบบประกันสังคมเปนมิตรกับแรงงานขามชาติ
มากขึ้นโดยการปรับปรุงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและ
กระบวนการเขาถงึการรบัสทิธปิระโยชนของผูประกนัตน
ใหคลองตัวขึ้น รวมถึงกําหนดการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานเพ่ืออํานวยความสะดวกแกแรงงาน
ขามชาติใหไดรับสิทธิประโยชนอันสมควร การใหขอมูล
ในภาษาของพวกเขา และการใหบรกิารลามและการแปล
ที่สํานักงานประกันสังคม

5. ปรับปรุงความโปรงใสดวยการใชแพลตฟอรมออนไลน
เพื่อให แรงงานขามชาติสามารถตรวจสอบสถานะ
การประกันสังคมและบันทึกการจายเงินสมทบของ
พวกเขาได แพลตฟอรมดงักลาวจะชวยเพ่ิมความไววางใจ
และความเช่ือม่ันตอระบบประกันสังคมจากท้ังแรงงาน
ขามชาติและแรงงานไทย

6. เสริมสรางการบังคับใชกฎหมายกับนายจางที่ไมขึ้น
ทะเบียนหรือฉอโกงเงินสมทบประกันสังคม ทั้งนี้ ใหใช
อํานาจหนาที่ที่มีอยูตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 สอบสวนและดําเนินคดีกับ
นายจางที่ฝาฝนอยางเต็มที่

7. อนุญาตใหผูยายถิ่นสามารถเปดบัญชีธนาคาร จัดสรร
บรกิารกูยมืเงนิและอํานวยความสะดวกในการโอนเงนิให

งายข้ึน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนการเขามารวมปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการไดรับการคุมครองทางสังคมเพื่อ
ชวยเหลือผูยายถิน่และครอบครัวใหอยูรอดทามกลางการ
ระบาดได

การคุมครองสิทธิแรงงานขามชาติ
8. ใหนายจางปฏบิตัติามภาระคาชดเชยตามพระราชบญัญตัิ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และดําเนินคดีกับนายจาง
ที่ไมชําระคาชดเชยตามโทษท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ

9. เพิม่ประสทิธภิาพการบงัคบัใชกฎหมายตามพระราชกาํหนด
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 
กบันายจางทีย่ดึหนงัสอืเดนิทางและใบอนญุาตทาํงานของ
แรงงานขามชาติ ดวยเหตุนี้ จึงควรใชมาตรการที่มีความ
ยืดหยุนเพ่ือใหแรงงานขามชาติสามารถเปล่ียนงานไดใน
กรณีดังกลาว

10. ลดคาใชจายในการตออายุใบอนุญาตทํางานและวีซา 
รวมท้ังการใหขอมูลเกี่ยวกับคนเขาเมืองตามนโยบาย
ของรัฐในภาษาที่พวกเขาสามารถเขาใจได และขอมูล
ดังกลาวควรถูกจัดสรรใหทันตอสถานการณ

แรงงานข�ามชาติกําลังขนปูน
ขึ้นเรือสินค�าที่ท�าเรือแห�งหนึ่ง 
จังหวัดระนอง พฤศจิกายน 2563 
(ภาพโดย: MMN/John Hulme)
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แรงงานข�ามชาติ โรงงานแปรรูปอาหารทะเลขึ้นรถโดยสารที่แออัดเพื่อไปทํางาน จังหวัดระนอง พฤศจิกายน 2563 
(ภาพโดย: MMN/John Hulme)
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มาตรการเฉพาะตอโรคโควิด 19
11. ทําใหแนใจวาผูยายถ่ินทุกคนไมวาจะมีสถานะผูเขาเมืองอยางไรก็สามารถ

เขาถึงบริการสาธารณสุขของรัฐไดโดยไมมีคาใชจาย ซึ่งตองครอบคลุมการ
วินิจฉัย การรักษาโรค และการฉีดวัคซีนโควิด-19 อีกทั้งในชวงเวลานี้ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของควรประกาศตอสาธารณะวาจะไมตรวจสอบสถานะ
ผูเขาเมืองของผูยายถิ่น และขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดจะถูกเก็บรักษาเปน
ความลับอยางเขมงวด โดยจะไมมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายตรวจคน
เขาเมืองใดๆ กับแรงงานยายถ่ินซึ่งเปนผูปวยโควิด-19 นอกจากน้ี ตองมีการ
ดาํเนนิโครงการฉดีวคัซนีโดยเจาหนาทีส่าธารณสขุและองคกรภาคประชาสงัคม
ที่ไดรับความไววางใจจากชุมชนผูยายถิ่น เพื่อสงเสริมใหพวกเขาเขาถึงบริการ
สาธารณสุขไดอยางเต็มที่

12. เมื่อมีความจําเปนตองกักตัว หนวยงานที่เกี่ยวของตองตรวจสอบใหแนใจวา
ผู ยายถ่ินทั้งหมดไดรับการกักตัวในที่พักอาศัยท่ีมีความปลอดภัย สะอาด 
มีอาหารและนํ้าดื่มที่เพียงพอโดยไมเสียคาใชจาย

13. นโยบายนิรโทษกรรมควรใหสิทธิแกผูยายถ่ินในการทํางาน คาธรรมเนียมเพ่ือ
ดําเนินการจัดการสถานะผูเขาเมืองตองถูกกําหนดใหมีราคาไมแพงและ
ครอบคลุมสิทธิประโยชนตลอดชวงเวลาที่อยูในประเทศไทยใหไดมากท่ีสุด 
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณที่ผูยายถ่ินถูกบังคับใหเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือ
ถูกขัดขวางการเขาถึงบริการสุขภาพ

14. ยกระดับการตรวจแรงงานและบังคับใชมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 ในสถานประกอบการอยางเครงครัด ตองทําใหแนใจวานายจาง
ไดจัดเตรียมอุปกรณปองกัน เชน หนากากและแอลกอฮอลใหกับแรงงาน
ขามชาติและแรงงานไทยโดยไมคิดคาใชจาย นอกจากน้ี ควรมีการใหบริการ
หมายเลขโทรศัพทโทรฟรีสําหรับรับเร่ืองรองเรียนของแรงงานขามชาติ หาก
พวกเขาวติกวานายจางจะฝาฝนมาตรการปองกนัการแพรระบาดโรคโควดิ-19

15. เพิ่มการรณรงคการเผยแพรขอมูลขาวสารสาธารณะในภาษาของผูยายถิ่น
โดยมุงใหพวกเขาเขาใจขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการระบาดของโรคโควิด-19 
ซึ่งขอมูลดังกลาวควรครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ คือ มาตรการการปองกัน
เพื่อหยุดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 วิธีปฏิบัติเมื่อทราบวาตนติดเชื้อ
โควิด-19 และการติดตอเจาหนาที่สาธารณสุขในกรณีที่เจ็บปวย การจัดสรร
ขอมูลที่เปนปจจุบันดานมาตรการจํากัดการเดินทางและการปดพรมแดน 
วิธีการรักษาระยะหางทางสังคมและการกักตัว ขอกําหนดในชวงระยะเวลา
กักตัว และมาตรการบรรเทาทุกขสําหรับแรงงานขามชาติในกรณีสูญเสีย
รายไดกะทันหัน

16. ทําขอมูลใหพรอมใชงานแบบเรียลไทมบนสื่อท่ีนิยมใชในหมูผูยายถิ่น เชน 
Facebook สือ่ขาวสารในภาษาของผูยายถ่ิน และในสถานท่ีทีแ่รงงานขามชาติ
มกัเขามาของแวะ เชน ดานพรมแดนและหนวยงานของรฐัท่ีตดิตอกับผูยายถิน่
เปนประจํา เพราะเม่ือผูยายถ่ินสามารถเขาถึงขอมูลสถานการณโรคโควิด-19 
แบบทันตอสถานการณได กจ็ะทําใหผูยายถิน่สามารถใชการตัดสนิใจท่ีรอบคอบ
เพื่อกาวขามอุปสรรคและขอจํากัดที่มีอยู

11เอาตัวรอดทามกลางการแพรระบาด



เพื่อการสงเสริมใหผูยายถิ่นมีความสามารถในการตัดสินใจภายใตสถานการณแพรระบาดโรคโควิด-19 และรวมไปถึง
การสนับสนุนพวกเขาเม่ือไดตัดสินใจทางใดทางหนึ่งไปแลว เครือขายฯ เรียกรองไปยังผูมีสวนไดสวนเสียในประเทศตนทาง
ใหเขาถึงประชากรของตนท่ีอาศัยในประเทศไทย โดยประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานรัฐของประเทศไทยและองคกร
ภาคประชาสังคม เพื่อใหแนใจวาผูยายถิ่นที่มีความจําเปนเรงดวนจะไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที โดยขอเรียกรองให:

การเขาถึงขอมูล
17. หนวยงานสังกัดประเทศตนทางที่เกี่ยวของจัดสรรขอมูลที่เปนปจจุบันแกผูยายถ่ิน โดยทํางานประสานกับหนวยงาน

ฝายไทยที่หนวยงานประเทศตนทางน้ันๆ มีความรวมมือดวย
18. ผูกําหนดนโยบายเรงดําเนินการในการจัดต้ังกลไกการโอนยายสิทธิประโยชนประกันสังคม
19. ดําเนินภารกิจทางการทูตเพื่อชวยเหลือแกผูยายถิ่นในระหวางการแพรระบาดโรคโควิด-19
20. บริษัทจัดหาแรงงานขามชาติคืนเงินใหกับแรงงานขามชาติที่ถูกเลื่อนการจางงานออกไปอยางไมมีกําหนด และใหขอมูลที่

ถูกตองแกแรงงานขามชาติเกี่ยวกับโอกาสในการยายถิ่นเขามาทํางานในประเทศไทยในอนาคต

การกลับภูมิลําเนา การคืนถิ่นและการยายถิ่นอีกครั้ง
21. หนวยงานทีเ่กีย่วของรบัประกนัวาผูยายถิน่ทีก่ลบัภมูลิาํเนาทกุคนจะเขาพกัในสถานทีก่กัตวัทีป่ลอดภยั อากาศถายเทสะดวก 

สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีอาหารและนํ้าด่ืมที่เพียงพอ โดยไมเสียคาใชจายระหวางการกักตัว
22. หนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรภาคประชาสังคมใหความชวยเหลือทางสังคมและการดํารงชีวิตแกผูยายถิ่น
23. ผอนคลายขอกําหนดดานเอกสารเพ่ือใหแนใจวาผูยายถ่ินท่ีกลบัภมูลิาํเนาทุกคนสามารถเขาถึงบริการดานสาธารณสุข และ

สามารถรับสิทธิประโยชนตางๆ จากโครงการคุมครองทางสังคม รวมถึงมาตรการชวยเหลือโดยการใหเงินสด
24. บริษัทจัดหางานดําเนินการใหบริการสรรหาแรงงานโดยไมมีคาธรรมเนียม โดยท่ีนายจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย และ

ใหขอมูลที่เปนปจจุบันแกแรงงานขามชาติ

www.mekongmigration.org
Email: info@mekongmigration.org

เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (Mekong Migration Network – MMN) เปนเครือขายขององคกร
ภาคประชาสังคมระดับอนุภูมิภาคที่ทํางานดานการยายถ่ิน เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและ
ครอบครัวผานการรณรงคเชิงยุทธศาสตรโดยยึดหลักการประสานความรวมมือดานการวิจัยรวมกัน

Hong Kong Secretariat Office
c/o Asian Migrant Centre 4 Jordan Road, 
Jordan, Kawloon, HONG KONG
Tel: + 852 23120031

เครือขายการยายถิ่นในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
ตู ปณ. 195 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50200 ประเทศไทย
โทร: + 66 (53) 283259

ขอเสนอแนะตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ในประเทศตนทาง
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