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01 ธนัวาคม 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :  การเปิดตัวรายงานวิจัยโดยเครือข่ายการย้ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าภายใต้ ช่ือ  

“เอาตัวรอดท่ามกลางการแพร่ระบาด :จะอยู่หรือกลับภูมิล าเนา?” การศึกษากระบวนการตัดสินใจของ 

ผู้ย้ายถ่ินในอนุภมิูภาคลุ่มน ้าโขง” 

เมื่อวนัที่ 22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 เครอืข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง (Mekong Migration Network - MMN) 

ได้เปิดตวัรายงานวจิยั “เอาตวัรอดท่ามกลางการแพร่ระบาด :จะอยู่หรอืกลบัภูมลิ าเนา?” การศกึษากระบวนการตดัสนิใจ

ของผูย้า้ยถิน่ในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง” รายงานวจิยัดงักล่าวใหก้ารวเิคราะหเ์ชงิลกึเกี่ยวกบัการตดัสนิใจของแรงงานขา้มชาติ

ท่ ามกล าง กร ะแสความซ ้ าซ ากจ า เ จ แล ะก าร ปิดชาย แดนที่ เ กิดจ ากกา ร ร ะบ าด ให ญ่ข อง โร ค โควิด - 19  

จากการสมัภาษณ์เชงิคุณภาพกบัแรงงานข้ามชาติจากกมัพูชาและเมยีนมาในประเทศไทยและผู้ที่เดนิทางกลบัภูมลิ าเนา

สญัชาตเิหล่านัน้ การศกึษาน้ีไดพ้จิารณาถงึปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดการตดัสนิใจว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรอืกลบัประเทศต้น

ทางในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ในปี  พ.ศ. 2563 โดยให้ข้อมูลที่ช ัดเจนเกี่ยวกบัการตัดสินใจของแต่ละบุคคล  

และได้ส ารวจการตดัสนิใจของแรงงานข้ามชาติว่าจะสามารถอธิบายถึงนโยบายได้อย่างไร หากทุกคนสามารถก้าวผ่าน 

ยุคโรคระบาดน้ีไปได ้

การเปิดตัวรายงานวิจยัออนไลน์ครัง้น้ี มีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า 80 รายรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงาน 

และสาธารณสุขของประเทศไทย กระทรวงแรงงานและอาชวีศกึษาของกมัพชูา สถานเอกอคัรราชทตูกมัพชูาประจ าประเทศ

ไทย ภารกจิทางการทูตจากประเทศต่างๆ หน่วยงานของ UN เช่น ILO, IOM, UN Women; หน่วยงานพฒันา เช่น ADB; 

องคก์รดา้นมนุษยธรรมเช่น ICRC; และผูส้นบัสนุนการยา้ยถิน่ของภาคประชาสงัคม 

คุณเรโกะ ฮาริมา  ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง  (MMN) ได้น าเสนอ 

ข้อค้นพบที่ส าคัญของรายงานการวิจัยของเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (MMN) ชี้ให้เห็นว่าแรงงาน 

ข้ามชาติเป็น “ผู้มีอ านาจตัดสินใจที่มีความยืดหยุ่นและกระตือรือร้น ซึ่งตอบสนองต่อปัญหาที่พวกเขาเผชิญใน  

ช่วงการระบาดใหญ่น้ีทัง้ในระดบับุคคลและในระดบัครอบครวั” เธอกล่าวเสรมิว่า "การระบาดใหญ่น้ีได้ท าให้ปัญหาที่มอียู่

ก่อนหน้าน้ีเลวร้ายยิง่ขึ้น โดยเฉพาะการจดัหาการคุ้มครองทางสงัคมแก่แรงงานข้ามชาติและครอบครวัของพวกเขา"  

และ "ความสามารถของแรงงานข้ามชาติในการตดัสนิใจด้วยข้อมูลที่เข้าถึงได้ในระหว่างความเครยีดและความวติกกงัวล

ของการระบาดใหญ่น้ียงัคงถูกขดัขวาง เน่ืองจากการขาดขอ้มลูทางการในแต่ละภาษาของแรงงานขา้มชาต”ิ 

รายงานวจิยัน้ีประกอบด้วยข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 24 ข้อที่มุ่งไปที่รฐับาลของประเทศไทยและประเทศต้นทางส าหรบั 

การน าบทเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้จากการวิจยัของเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง  (MMN) เกี่ยวกับ 

การตัดสินใจของแรงงานข้ามชาติท่ามกลางการระบาดใหญ่น้ี ในการน าเสนอรายงานวิจยัดงักล่าว คุณบราห์ม เพรส  
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ประธานคณะกรรมการขบัเคลื่อนเครอืข่ายการยา้ยถิ่นในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง (MMN) ได้เน้นย ้าว่า “ควรมกีารด าเนินการ

เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติทัง้หมดในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานะคนเข้าเมืองใด จะสามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวนิิจฉยัโรค การรกัษาและการฉีดวคัซนีส าหรบัโรคโควดิ-19 ได”้ และ “เจา้หน้าทีค่วรประกาศ

ต่อสาธารณชนว่าจะไม่มกีารตรวจสอบสถานะการเขา้เมอืงในระหว่างการตดิต่อดา้นการดแูลสุขภาพ” เขาเสรมิว่า “การสรา้ง

เป้าโครงการทีม่เีจา้หน้าทีท่างการแพทยท์ีไ่วว้างใจไดใ้นกลุ่มแรงงานขา้มชาตจิะส่งเสรมิใหก้ารเขา้รบัวคัซนีนัน้ดขีึน้” 

ค าแนะน าที่ส าคญัอื่นๆ ของรายงานวจิยัฉบับน้ีกระตุ้นให้รฐับาลไทยก าหนดนโยบายการนิรโทษกรรมส าหรบัแรงงาน 

ขา้มชาติที่เข้าถึงได้และครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และพยายามเพิม่เติมเพื่อให้ขอ้มูลทนัเหตุการณ์แก่แรงงาน

ขา้มชาตใินภาษาที่พวกเขาเขา้ใจ ท่ามกลางขอ้เสนอแนะที่มุ่งเป้าไปยงัประเทศต้นทาง รายงานวจิยัดงักล่าวไดเ้รยีกรอ้งให้ 

ผู้ ก า หนดน โยบ าย ด า เ นิ นก า ร ก า ร ส ร้ า ง กล ไกส าหรับ ก า ร ขับ เ คลื่ อ น ข อ งป ระ กัน สัง คม อย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  

และส าหรับคณะผู้แทนทางการทูตเพื่อส่ ง เสริมการสนับสนุนที่มอบให้แ ก่ แรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทย 

 

เก่ียวกบัเครือข่ายการย้ายถ่ินของแม่น ้าโขง  (Mekong Migration Network – MMN) 

เครือข่ายการย้ายถิ่นลุ่มแม่น ้ าโขง  (Mekong Migration Network – MMN)  ก่อตัง้ขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เป็นเครือข่าย 

ระดบัอนุภูมภิาคขององค์กรภาคประชาสงัคมสนับสนุนผูย้้ายถิน่ฐาน กลุ่มผู้อพยพย้ายถิน่ฐาน และสถาบนัวจิยั เป้าหมาย

หลักของเครือข่ายการย้ายถิ่นลุ่มแม่น ้ าโขง (MMN) คือการส่งเสริมสวัสดิการ ความอยู่ดีมีสุข ความมีเกียรติ และ 

สิทธิม นุษยชนของแรงงานข้ามชาติ ในอ นุภูมิภาคลุ่ มแม่น ้ าโขง  และสร้า งการสนับส นุนและความสามัคคี 

ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้สนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ี เครอืข่ายการย้ายถิ่นลุ่มแม่น ้าโขง   (MMN) ได้ร่วมกนั

ด าเนินการวจิยั การสนบัสนุน การเสรมิสรา้งศกัยภาพ และสรา้งเครอืข่าย ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบังานขององคก์รเรา 

กรุณาเยีย่มชมหน้าเวบ็ของเราที:่ www.mekongmigration.orgสามารถอ่านรายงานฉบบัเตม็ภาษาองักฤษได ้ทีน่ี่ 

บทสรุปส าหรบัผูบ้รหิารและขอ้เสนอแนะมใีหบ้รกิารในภาษาองักฤษ ภาษาไทย และภาษาพม่า 

สนใจข้อมูลติดต่อเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปิดตวัรายงานการวิจยั กรณุาติดต่อ 

คุณเรโกะ ฮารมิา ผูป้ระสานงานระดบัภูมภิาค เครอืขา่ยการยา้ยถิน่ลุ่มแม่น ้าโขง (MMN) ที ่reiko@mekongmigration.org 

(ภาษาองักฤษหรอืภาษาญีปุ่่ น) หรอื WhatsApp +852 93692244; และ 

คุณวจิติรา จนัทวงศ ์ผูป้ระสานงานโครงการ MMN (ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ) ที:่ wichitra@mekongmigration.org 
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