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รายงาน 

สถานการณแ์รงงานข้ามชาติประจ าเดอืนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 

ขอ้สรุป:  

เนื่องจากสถานการณโ์ควิดในประเทศไทยมคีวามรุนแรงมากขึน้จนช่วงครึง่เดือนหลังของเดือนกรกฎาคมตวัเลขผูต้ดิเชือ้รายวนั

เขา้สู่หลกัหมื่น ท าใหพ้บแรงงานขา้มชาตติิดโควิดกนัมาก และพบผูเ้สียชีวติเพิ่มขึน้อย่างชดัเจน ที่ส  าคญัคือการเขา้ถงึบรกิาร

สาธารณสขุกเ็ป็นไปอย่างยากล าบากมากกว่าเดมิซึ่งไดร้บัผลกระทบทัง้บคุคลที่มีและไม่สญัชาติไทยจึงเกิดนโยบายที่นบัเป็น

ขอ้ผิดพลาดที่สดุอนัหนึ่งของหน่วยงานรฐั นั่นคือการท่ีกรมการจดัหางานประกาศยกเลิกการตรวจโควดิเชิงรุกในแรงงานขา้ม

ชาติที่อยู่ในพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและเขม้งวดในชว่งเดือนกรกฎาคม ซึ่งอีกดา้นหนึ่งนโยบายนีก้ส็ะทอ้นความลม้เหลวในการบรู

ณาการการท างานของระบบราชการเช่นกนั เนื่องจากการยกเลิกนีม้ีการอา้งองิถึงอ านาจของกรุงเทพมหานครในการควบคมุ

โรค  

ในบางจงัหวดั แรงงานขา้มชาตเิป็นกลุ่มหลกัที่โดนจ ากดัการเดินทาง มกีารประกาศเคอรฟิ์วชว่งเวลา 20.00-04.00 เฉพาะกลุ่ม

แรงงานขา้มชาติในจงัหวดัตากและชมุพร โดยคนไทยสามารถเดินทางไดต้ามปกติ ในบางจงัหวดัมีประกาศหา้มแรงงานขา้ม

ชาตเิดินทางเขา้ออกจงัหวดั 

 ส่วนในการบรหิารจดัการแรงงานขา้มชาติระดบัประเทศ มีความคืบหนา้ในการพยายามน าแรงงานขา้มชาตเิขา้สู่ระบบ 

(Regularisation) ทัง้นีม้ติคณะรฐัมนตรีวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564 ไดผ่้อนผนัใหแ้รงงานตาม มติ ครม.เดิม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมติ

ครม. 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มมติครม. 4 สิงหาคม 2563 และมติครม. 10 พฤศจกิายน 2563 และ กลุ่มที่ใบอนญุาตสิน้สดุลง

ตามเงื่อนไขของกฎหมาย สามารถต่ออายแุละมีการขยายเวลาในการขอใบอนญุาต  

ความตอ้งการแรงงานของภาคเอกชนยงัมีพุ่งสงูโดยประมาณกนัวา่มากกว่า 500,000 คน ในขณะที่การลกัลอบขา้มแดนยงัคง

เห็นเป็นประจ าโดยเฉพาะแรงงานเมียนมาที่ตอ้งการขา้มมาท างานในไทย แรงงานเมยีนมาจากมาเลเซียที่ตอ้งการกลบัเมียนมา 

และแรงงานไทยที่ตอ้งการกลบัจากเมียนมามาไทย ในขณะที่ทางการเมียนมาตกลงกบัทางการไทยในการรบัคนเมยีนมากลบั

อีกครัง้ในชว่งปลายเดือนกรกฎาคม โดยเริ่มปฏิบตัจิรงิในเดอืนสิงหาคม  
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1. การจดัการโควิดในแรงงานขา้มชาติ  

1.1 สถานการณ์ผูติ้ดเช้ือและเสียชีวิต 

จากสถานการณโ์ควดิในประเทศไทยที่รา้ยแรง ท าใหแ้รงงานขา้มชาตติิดโควิดและเสียชีวติมากขึน้ ขอ้มลูของผูต้ิดเชือ้แยกแยะ

ตามสญัชาตเิท่าที่เขา้ถึงไดใ้นฐานขอ้มลูเปิดของรฐับาล พบวา่ตัง้แต่ 1 เมษายน – 3 กนัยายน 2564 เป็นชาวเมยีนมา 84,437 

คน กมัพชูา 22,236 คน และลาว 5,483 คน  ส่วนจ านวนผูเ้สียชวีิตไดจ้ าแนกตามสญัชาติตามตารางดา้นล่างนี ้

ตาราง: จ านวนผูเ้สยีชีวติจากโควดิชาวเมียนมา กมัพูชา และลาว เดอืนกรกฎาคมและสงิหาคม 2564 

ช่วงเวลา ผูเ้สียชีวติชาว

เมียนมา 

ผูเ้สียชีวติชาว

กมัพชูา 

ผูเ้สียชีวติชาวลาว รวมจ านวน

ผูเ้สียชีวติสาม

สญัชาต ิ

จ านวน

ผูเ้สียชีวติ

ทัง้หมดในไทย 

1-31 กรกฎาคม 

2564 

39 7 5 51 2,834 

1-31 สิงหาคม 

2564 

156 14 2 172 6,732 

 

ในเดือนสิงหาคม มีชาวเมียนมา ลาว กมัพชูาเสียชีวติเพิม่ขึน้กวา่เดือนก่อนๆ อย่างชดัเจน ซึง่เมื่อเทียบกบัวนัท่ี 1 เมษายน ถงึ 

30 มิถนุายน 2564 ตามขอ้มลูที่เขา้ถงึไดม้ีผูเ้สียชีวติชาวเมียนมา 7 คน กมัพชูา 1 คน และลาว 3 คน จากจ านวนผูเ้สียชวีิต

ทัง้หมดทกุสญัชาติ 1,929 คน  

หญิงตัง้ครรภเ์ป็นอีกหน่ึงกลุ่มเส่ียงต่อการตดิเชือ้และเสียชวีิต โดยในระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน-11 สิงหาคม 2564 จากหญิง

ตัง้ครรภต์ิดเชือ้ทัง้หมด 185 คน เป็นชาวเมยีนมารอ้ยละ 16 ชาวกมัพชูารอ้ยละ 4 และชาวลาวรอ้ยละ 2 ส่วนจ านวนหญิง

ตัง้ครรภท์ี่เสียชวีิตจากโควดินัน้ ทัง้ประเทศมี 29 คน โดยเป็นชาวเมียนมารอ้ยละ 14 และชาวลาวรอ้ยละ 3 
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ผูต้ิดเชือ้สะสมในกรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 1 เมษายน- 31 สิงหาคม 2564 จากผูป่้วยสะสมทัง้หมด 279,550 คน มีคนตา่งชาติ

ติดเชือ้รวม 31,942 คน โดยในจ านวนนีม้าจากระบบเฝา้ระวงัและจากโรงพยาบาล 24,483 คน และจากเชิงรุกในชมุชน 7,459 

คน  

 

ส่วนตามต่างจงัหวดัมีจ านวนการติดเชือ้ของแรงงานในโรงงานตา่งๆพุ่งสงูขึน้ โดยเฉพาะที่แม่สอด กาญจนบรุี ซึง่พบมากใน

โรงงาน1 และภเูก็ต ซึ่งพบการตดิเชือ้ในกลุ่มแรงงานเมียนมาที่ท  างานในตลาดสด โรงงาน และเรือประมง2 

 

1.2 สถานการณ์การเขา้ถึงบริการสาธารณสุข 

 

นโยบายรฐับาลรบัรองใหค้นไมม่สีญัชาติไทยสามารถเขา้ถึงบรกิารทางสาธารณสขุ การตรวจและการรกัษาโควิด อย่างไรก็ตาม 

มีรายงานการเลือกปฏิบตักิารปฏิเสธผูป่้วยบนฐานของสญัชาต ิ เชน่ในกรณีเมื่อปลายเดือนมถินุายน ศนูยแ์รกรบัและส่งต่อของ

กระทรวงสาธารณสขุมีปา้ย “งดรบัแรงงานต่างดา้ว” ตดิไวด้า้นหนา้ศนูยฯ์  ต่อมามีค าชีแ้จงจากศนูยฯ์วา่ติดปา้ยนัน้เพราะมกัมี

นายจา้งมาปล่อยแรงงานไวข้า้งหนา้สถานท่ีโดยไม่ไดต้ิดต่อไวล่้วงหนา้ ทัง้นี ้แมว้่าศนูยฯ์ดงักล่าวจะรบัดแูลผูป่้วยที่เป็นแรงงาน

ขา้มชาตเิป็นจ านวนมากอยู่แลว้ แต่การติดป้ายดงักล่าวก็ท าให้เกดิขอ้กงัวลต่อการใชส้ญัชาติมาตดัสินในการล าดบัผูร้บับรกิาร  

 
1 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2170411/workers-infected-kanchanaburi-factory-closed 
2 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2163795/phukets-covid-cases-rising-especially-among-migrant-
workers 
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ในแรงงานขา้มชาตินีม้ีผูท้ี่อยู่ระบบประกนัสงัคมประมาณ 11.05 ลา้นคน อยู่ในระบบประกนัสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ

ประมาณ 8 แสนคน และจะมีประมาณ 1 ลา้นคนท่ีไม่มีหลกัประกนัสขุภาพใด ซึง่ทางภาครฐัทัง้ระทรวงสาธารณสขุและ ศบค.

มกัยืนยนัเสมอวา่ประชากรทกุคนในประเทศไทยสามารถเขา้รบับรกิารได ้ ไม่ว่ามีสิทธิการรกัษาหรือไม่ แรงงานขา้มชาติลว้นมี

สิทธิเขา้ถงึการใหบ้รกิารในโรงพยาบาลของรฐัไดท้นัที ทัง้นีท้างภาครฐัเขา้ใจอยู่วา่แรงงานท่ีมีไมม่สิีทธิใดๆจะมีความกงัวลใจใน

การเขา้รบับรกิารมากกวา่  

ในส่วนของบรกิารตรวจหาเชือ้โควิดนัน้ ทางรฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานเองไดร้ะบวุ่า การตรวจคดักรองโควดิ-19 เชงิรุก ณ 

สนามกีฬาไทยญ่ีปุ่ น-ดินแดง ไดต้รวจใหแ้รงงานขา้มชาตแิลว้ จ านวน 38,140 คน3 

ทัง้นีใ้นวนัท่ี 5 กรกฎาคมกลบัพบหนงัสือของกรมการจดัหางาน เรื่อง แจง้ยกเลิกโครงการใหค้วามชว่ยเหลือคนต่างดา้วดา้น

สาธารณสขุ ซึ่งเป็นการสั่งยกเลิกการตรวจโควดิ-19 เชิงรุกในกลุ่มแรงงานจากประเทศกมัพชูา ลาว และเมียนมา ตามค าสั่งเดิม

เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2564 ซึง่โครงการของกรมการจดัหางานนีม้ีเป้าหมายคดักรองแรงงานขา้มชาติในกจิการท่ีมีความเส่ียง

และอยู่ในพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและเขม้งวด โดยไดม้อบหมายหนา้ที่ใหก้บัส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพืน้ท่ี 1-10 ส านกั

จดัหางานจงัหวดัปทมุธานี นนทบรุี และ สมทุรปราการ ส ารวจจ านวนแรงงานขา้มชาตใินพืน้ท่ีที่รบัผิดชอบ 

ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564 อธิบดีกรมการจดัหางานไดช้ีแ้จงดว้ยเหตผุล 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1. ปัญหาเชงิทรพัยากร เนื่องจาก

โรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนอปุกรณส์าธารณสขุ  และ 2. ปัญหาอ านาจทบัซอ้นกบักรุงเทพมหานคร  การตรวจคดั

กรองเชิงรุกในพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและเขม้งวดเป็นอ านาจของคณะกรรมการโรคตดิต่อกรุงเทพมหานครท่ีตอ้งใหค้วามเห็นชอบ4 

ซึ่งทางกรมจดัหางานไดร้บัอนญุาตใหท้ าการตรวจเพยีง 75 รายต่อวนั เมื่อไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายโครงการได ้ จึง

ยกเลิกโครงการและน างบไปชว่ยเหลือดา้นอาหารแทน อยา่งไรกต็ามแรงงานขา้มชาติในไซตก์่อสรา้งยงัมกีลุ่มที่เขา้ไม่ถงึอาหาร

แจกและพึ่งอาหารบรจิาคจากเครือข่ายอาสาสมคัร 

จากมาตรการดา้นโควดิในแรงงานขา้มชาติ พบความเคลื่อนไหวทางการเมอืงจากปีกแรงงานของพรรคกา้วไกล(ฝ่ายคา้น)และ

นกัการเมืองฝ่ายคา้นกมัพชูา  ในส่วนของพรรคกา้วไกลไดน้ าเสนอนโยบายในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ในเรื่องการไม่มีการ

เยียวยาตามมาตรา 33 แหง่ พ.ร.บ. ประกนัสงัคม หรือการกีดกนัแรงงานขา้มชาติที่ไม่มีเอกสารออกจากการตรวจหาเชือ้โควดิ 

ส่วนมรู สขุหวั นกัการเมืองฝ่ายคา้นกมัพชูาวิจารณป์ระกาศของกรมการจดัหางานว่าเป็นการละเมดิสิทธิมนษุยชนขัน้รุนแรง ทัง้

ที่แรงงานขา้มชาติมีส่วนส าคญัตอ่เศรษฐกิจไทย และชว่งโควิดคนงานเองตอ้งสญูเสียงาน และติดโควิดจากสภาพความเป็นอยู่

ที่แออดั 

 

 
3 https://www.thairath.co.th/news/local/2144966 
4 https://siamrath.co.th/n/261571 
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ในระดบัปฏิบตัิ ปัญหาเดิมยงัคงมีอยู่ ทัง้เรื่องคา่ใชจ้า่ย การเขา้ถงึบรกิารทางสาธารณสขุ และสถานะทางกฎหมาย แรงงานขา้ม

ชาติสว่นใหญ่ไม่มีประกนัสขุภาพจึงไม่กลา้ไปโรงพยาบาล แมใ้นช่วงเดือนกรกฎาคมประเทศไทยอนญุาตใหต้รวจหาเชือ้ดว้ย 

Rapid Antigen Test Kit และเริ่มมาตรการใหผู้ป่้วยสีเขยีวสามารถแยกกักตวัในบา้น หรือ Home Isolation แต่ความสบัสน

ในทางปฏิบตักิ็ยิง่เป็นอปุสรรคตอ่แรงงานขา้มชาติในการเขา้ถงึระบบบรกิารสาธารณสขุ จากเดมิที่ไม่แน่ใจในสถานะตวัเองอยู่

แลว้  นอกจากนีย้งัพบกรณีที่แมน้โยบายจะเปิดใหต้รวจเชิงรุกในกลุ่มเส่ียงไดท้กุสญัชาติ แต่ปรากฏว่าเจา้หน้าที่หนา้งานไม่รบั

ตรวจแรงงานขา้มชาติ โดยอา้งว่าคนไทยยงัเขา้ถึงการตรวจไม่ครบ และเมื่อสอบถามไปยงัส านกัเขตและ กทม. ก็กลบัพบ

ค าตอบเดียวกบัเจา้หนา้ที่ในจดุตรวจ5  

 

1.3 สถานการณ์การเขา้ถึงวคัซีน 

 

ตามขอ้มลูระหว่างวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์ – 26 สิงหาคม 2564 มชีาวต่างชาตจิ านวน 436,455 คน ที่ไดร้บัวคัซีนแลว้ นบัเป็น 

8.91 เปอรเ์ซ็นตข์องจ านวนประชากรต่างชาติในประเทศไทย ในจ านวนนีไ้ดร้บัครบสองเข็มจ านวน 161,076 คน และมี

ผูส้งูอายไุดร้บัไป 33,882 คน จ านวนที่เหลือส่วนใหญ่จงึเป็นแรงงานขา้มชาติสามสญัชาติและชาวจีน ชาวเมียนมาไดร้บัวคัซีน

มากสดุ เป็นจ านวน 218,247 คน กมัพชูาจ านวน 52,897 คน และ ลาว 28,705 คน ส่วนมากจะพบการฉีดวคัซีนในภเูก็ต จาก

นโยบายภเูกต็แซนดบ์็อกซ ์และ กทม. ซึ่งเป็นพืน้ท่ีการระบาดสงูสดุ 

 

ตารง: ยอดสะสมการไดร้บัวคัซีนของประชากรสามสญัชาต ิ

 19 กรกฎาคม 30 กรกฎาคม 14 สิงหาคม 26 สิงหาคม 
เมียนมา 72,124 140,577 178,531 218,247 
กมัพชูา 12,048 25,414 36,580 52,897 
ลาว 9,617 16,039 22,023 28,705 
จ านวนรวมสามสญัชาต ิ 93,789 182,030 237,134 299,849 
จ านวนรวมตา่งชาติที่ไดร้บัวคัซีนทัง้หมด 170,007 280,075 356,337 436,445 

 

การเขา้ถงึวคัซีนของแรงงานขา้มชาตมิีเงื่อนไขคือสถานะเขา้เมืองถกูตอ้งตามกฎหมายและตอ้งมเีอกสารประจ าตวับคุคลหรือ

หนงัสือเดินทาง โดยสามารถจองผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

 
5 https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_2806574 
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1. “หมอพร้อม” แอปพลิเคชนัส าหรบัลงทะเบียนรบัวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ตามการจดัสรรของรฐั ส าหรบัแรงงานขา้ม

ชาติที่ไมม่ีประกนัสงัคม  โดยตามแผนงานจะเรมิ ก.ค.(ขณะนีย้งัไม่มีการยืนยนัแนวทางการด าเนินานท่ีแนช่ดั) ในการจอง

อาจจะตอ้งมีเอกสารแสดงตน หรือมีเลข 13 หลกัที่ก าหนดโดยกระทรวงมหาดไทย โดยมตีวัเลขแรงงานขา้มชาติที่มี ทร.38 และ

ใบอนญุาตท างานในระบบประกนัสขุภาพ 2 ลา้นคน  

2. “ประกันสงัคม” นายจา้งเป็นคนยื่นรายชื่อใหส้ านกังานประกนัสงัคม โดยตอ้งเป็นผูป้ระกนัตน ตามมาตรา33จ ากดั 

ตอนนีม้ีแรงงานขา้มชาติประมาณ 1 ลา้นคน ที่เป็นผูป้ระกนัตนแต่ยงัไมม่ีจ านวนแน่ชดัวา่เขา้ถงึวคัซีนไปแลว้เทา่ไหร ่ 

3. “พืน้ทีเ่สี่ยงสูง” โดยขึน้อยู่กบัพืน้ที่และการด าเนินการในพืน้ท่ี ขึน้อยู่กบัการจดัการของพืน้ท่ี มีระบบการฉีดเชิงรุกและ

ลงทะเบียน บางพืน้ท่ียงัตอ้งมีเอกสารประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทางในการลงทะเบียนเพื่อเขา้รบัการฉีดวคัซีน 

4. “วัคซีนทางเลอืก” องคก์รจดัสรรให ้ผ่านหน่วยงานท่ีด าเนินการซือ้ไดต้ามกฎหมายซึง่นายจา้งที่เป็นสถานะนิติบคุคล

สามารถจดัซือ้ หรือ นายจา้งจองใหแ้รงงานขา้มชาติผา่นโรงพยาบาลเอกชน แต่ตอ้งเอกสารประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง หรือ

อาจจะผ่านช่องทางพิเศษที่เป็นความรว่มมือของภาคเอกชนในพืน้ที่ เช่น กรณีในช่วงระหวา่งวนัท่ี 17-19 สิงหาคม ที่ชาวเมยีน

มาในพืน้ท่ี ต.แม่สอด และ ต.ท่าสายลวด จ.ตาก ประมาณ 500 คน ไดร้บัการฉีดวคัซีนชิโนฟารม์เข็มแรก6  

5. ผ่านเว็บไซตก์ระทรวงการต่างประเทศ expatvac.consular.go.th แต่ไมค่ลอบคลมุแรงงานขา้มชาติที่ถือวซี่า

ประเภท Non-LA และประชากรขา้มชาติที่ไม่มีเอกสารเขา้เมืองถกูตอ้ง ในส่วนของผูป้ระกอบการ หอการคา้ไทยและสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย ไดเ้รียกรอ้งใหม้ีการกระจายวคัซีนต่อแรงงานไทยและแรงงานขา้มชาติ  

2. นโยบายระดบัจงัหวดั  

2.1 จงัหวดัตาก 

ที่แม่สอดเป็นพืน้ท่ีที่พบปัญหาแรงงานขา้มชาติติดเชือ้โควิดมากที่สดุพืน้ท่ีหน่ึง โดยจ านวนผูต้ิดเชือ้ทัง้หมดในอ าเภอแม่สอด

ระหว่าง 1 เมษายน ถึง 30 กรกฎาคม มจี านวน 3,281 ราย (ล่าสดุแค่วนัท่ี 30 กรกฎาคมวนัเดียวมี 176 ราย) ท าใหผู้ว้่าราชการ

จงัหวดัตากมีประกาศการควบคมุโรคที่มีผลต่อแรงงานขา้มชาติโดยตรงตลอดเดือนกรกฎาคม โดยเริ่มจากแม่สอดก่อนขยายไป

ยงัอ าเภออื่นๆ นอกจากนีค้วามรุนแรงของสถานการณใ์นแม่สอดยงัพบเห็นไดจ้ากการท่ีมแีพทยท์า่นหนึ่งขอลาออกจากการเป็น

ทีมควบคมุโรค และจากกรณีที่ผูบ้ญัชาการเรือนจ าอ าเภอแม่สอดส่งจดหมายขอความอนเุคราะหไ์ปยงัผูก้  ากบัการสถานี

ต ารวจภธูรแม่สอดใหช้ะลอการตรวจจบัผูต้อ้งหาใหม่ หลงัจากเรือนจ าอ าเภอแม่สอด เป็นสถานท่ีแยกกกัผูต้ดิเชือ้ในชมุชน 

(Community Isolation) ก่อนที่จะยกเลิกจดหมายนัน้ไป 

 
6 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/955202 
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ค าสั่งเคอรฟิ์วและควบคมุการเดนิทางของแรงงานขา้มชาติ เริ่มตน้ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เมื่อจงัหวดัตากออกค าสั่งเรื่อง

มาตรการป้องกนัควบคมุในพืน้ท่ีอ าเภอแม่สอดอย่างเขม้ขน้ ซึง่ขอ้ที่ 6 และ 7 ของค าสั่ง คือ การหา้มแรงงานตา่งดา้วและบคุคล

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบยีนออกจากเคหสถานชว่งเวลา 20.00-04.00น. ยกเวน้คนที่ตอ้งท างานในช่วงเวลานัน้  โดยจะตอ้งขึน้

ทะเบียนและไดร้บัอนญุาตจากนายอ าเภอแม่สอด  และหา้มแรงงานต่างดา้วและบคุคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบยีนเคลื่อนยา้ย

ขา้มต าบล เวน้แต่มเีหตจุ าเป็นอย่างยิ่งยวดและไดร้บัอนญุาตจากนายอ าเภอแม่สอด7 ต่อมาในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2564 มี

ค าสั่งจงัหวดัตาก เก่ียวกบัการควบคมุการเคลื่อนที่ของแรงงานขา้มชาตคิ าสั่งเคอรฟิ์วในแบบเดียวกนักบั อ.แม่สอด ใหม้ีผลใน

พืน้ท่ี อ.พบพระ อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง ดว้ย8  นอกจากนีย้งัมีประกาศไมใ่หม้กีารเขา้ออกพืน้ท่ีชมุชนแรงงานเมียนมา 

ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด ตลอดทัง้ซอย และใหป้ระชาชนในพืน้ท่ีงดออกจากเคหสถานโดยไม่มเีหตจุ าเป็น9 

และมีการต่ออายปุระกาศอีกครัง้ในวนัท่ี 19 กรกฎาคม ต่อมาในวนัท่ี 31 กรกฎาคม กม็ีค  าสั่งเคอรฟิ์วที่หา้มแรงงานขา้มชาติ

ออกจากบา้น 2 ทุ่มถึง ตี 4 ประกาศซ า้อีกครัง้10 

 

นอกจากนีย้งัมีมาตรการเก่ียวกบัการควบคมุสถานท่ีประกอบกจิการ โดยหากมีแรงงานติดเชือ้โควดิจ านวนมาก ทางจงัหวดัจะ

ออกค าสั่งปิดสถานท่ีและหา้มประกอบกิจการเป็นเวลาสองสปัดาห ์ พรอ้มดว้ยการประกาศใหโ้รงงานเป็นสถานท่ีแยกกกัผูต้ิด

เชือ้ในโรงงาน (Factory Isolation) หรือ สถานท่ีกกัตวัในโรงงาน (Factory Quarantine) หรือใชม้าตรการ Bubble and Seal 

ส่วนมากเป็นโรงงานในอ าเภอแมส่อด เช่น บรษิัทฮบัไทยฟง จ ากดั11 บรษิัท คอรต์ินา โพรเกรส12 บรษิัท นอรท์สตาร ์แมนแูฟค

เจอริ่ง จ ากดั, บรษิัท นอรท์สตาร ์แอพพาเรล จ ากดั โกดงัวินนิ่งเทค, หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แพสีหแ์ดง พืชไร่, บรษิัท อินเตอร ์นิตติง้ 

 
7 ค าสั่งจงัหวดัตาก ที่ ๒๒๖๗/๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการป้องกนั ควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๗๑๙ (covid-๑๙) จงัหวดัตาก เฉพาะในพืน้ที่
อ  าเภอแม่สอด เพิ่มเติม 
8 ค าสั่งจงัหวดัจาก ที่ ๒๒๙๓/๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการป้องกนั ควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จงัหวดัตาก การเคลื่อนยา้ย
แรงงานต่างดา้วและบคุคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพืน้ที่อ  าเภอพบพระ อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง 
9 ค าสั่งจงัหวดัตาก ที่ ๒๒๙๔/๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการป้องกนั ควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๗๑๙ (covid-๑๙) จงัหวดัตาก ปิดพืน้ที่และ
สถานที่เป็นการชั่วคราว และใหส้ถานประกอบการเป็นสถานที่แยกกกัผูติ้ดเชือ้ 
10 ค าสั่งจงัหวดัตากที่ 2582/2564 
11 ค าสั่งจงัหวดัตาก ที่ ๒๒๔๓/๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการป้องกนั ควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๗๑๙ (covid-๑๙) จงัหวดัตาก ใหส้ถาน
ประกอบการที่จดัใหเ้ป็นสถานที่แยกกกัผูติ้ดเชือ้ไวใ้นสถานประกอบการและปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 
12 ค าสั่งจงัหวดัตาก ที่ ๒๕๑๙/๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการป้องกนั ควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๗๑๙ (covid-๑๙) จงัหวดัตาก ใหส้ถาน
ประกอบการเป็นสถานที่กกัตวัและเป็นสถานที่แยกกกัผูติ้ดเชือ้ 
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จ ากดั13 บรษิัท ซีซีแอนดซ์ี การเ์มน้ท ์จ ากดั14  , บรษิัททีเค การเ์มน้ท ์จ ากดั และยงัมีสถานประกอบการตดัเย็บเสือ้ผา้ขนาดเล็ก

ที่มีแรงงานชาวเมียนมาก็ถกูท า Community Isolation  

2.2 จงัหวดัสมุทรสาคร 

ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม จงัหวดัสมทุรสาครสั่งปิดชมุชนแรงงานต่างชาตเิพื่อควบคมุโรค หลงัจากพบผูต้ิดเชือ้จ านวนมากที่ ต าบล

แหลมใหญ่ อ าเภอเมืองสมทุรสงครามเป็นเวลาสองสปัดาห ์ มีการควบคมุพืน้ท่ีโดยเจา้หนา้ที่ต  ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และ

ตรวจหาเชือ้เชงิรุก  

นอกจากนี ้ จงัหวดัสมทุรสาครยงัรเิริ่มโมเดลนโยบายใหม่ในชว่งที่วคัซีนยงัมีไม่เพยีงพอ ผูว้่าราชการจงัหวดัไดอ้อกค าสั่งให้

โรงงานหรือสถานประกอบการท่ีมีพนกังานตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป หรือมีก าลงัเครื่องจกัร 50 แรงมา้ขึน้ไป เกือบ 7,000 แหง่ ตอ้ง

จดัตัง้โรงพยาบาลสนามในโรงงาน เพื่อใชแ้ยกกกัตวัผูต้ดิเชือ้โควิด-19 ในโรงงาน เป็น Factory Accommodation Isolation 

(FAI) โดยมีขอ้ก าหนดว่า แต่ละโรงงานตอ้งมีโรงพยาบาลสนามที่มีเตียงไม่นอ้ยกวา่ 10% ของพนกังานทัง้หมด ค าสั่งใหจ้ดัตัง้

ใหเ้สรจ็ภายใน 7 วนั โรงงานไหนท าไม่ได ้สั่งปิดทนัที15 

 

 
13 ค าสั่งจงัหวดัตาก ที่ ๒๕๑๘/๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการป้องกนั ควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๗๑๙ (covid-๑๙) จงัหวดัตาก ปิดสถานที่
เป็นการชั่วคราว และใหส้ถานประกอบการเป็นสถานที่แยกกกัผูติ้ดเชือ้ไวใ้นโรงงาน 
14 ค าสั่งจงัหวดัตาก ที่ ๒๒๓๑/๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการป้องกนั ควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๗๑๙ (covid-๑๙) จงัหวดัตาก ในสถาน
ประกอบกิจการที่จดัใหเ้ป็นสถานที่แยกกกัผูติ้ดเชือ้ไวใ้นโรงงาน 

15 ค าสั่งจงัหวดัสมทุรสาครที่ ๒๐๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง ใหโ้รงงานหรือสถานประกอบการ จดัตัง้โรงพยาบาลสนาม (Factory Accommodation 

Isolation: FAI) 
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2.3 ภาคตะวนัออก 

ที่ระยอง พบกรณีทหารและเจา้หนา้ที่ฝ่ายปกครองถือปืนยาวเพื่อคมุทางเขา้ออกของหอพกัวงับรูพาแมนชั่น ซึง่ตัง้อยูใ่นต าบล

ปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง ทางเจา้หนา้ที่กล่าวว่าในหอพกัมีแตแ่รงงานชาวเมียนมา เกรงจะเกิดการหนีและการลกุฮือ ซึ่งใน

วนัท่ี 20 กรกฎาคม สาธารณสขุระยองแถลงวา่อ าเภอปลวกแดงพบผูต้ิดเชือ้ 63 ราย รวมทัง้มีรานงานการประทว้งของแรงงาน

ขา้มชาติที่ไม่ไดร้บัความชดัเจนเรือ่งการตรวจและกกัตวัในสถานประกอบการ แรงงานขา้มชาติตอ้งการใหต้รวจโควดิทัง้สถาน

ประกอบการณแ์ต่ภาครฐัและนายจา้งปฏิเสธ และไม่มีการประกาศหยดุงาน 

ที่จนัทบรุี มีนโยบายหา้มแรงงานขา้มชาตเิดินทางมาจากจงัหวดัอื่น และหากตอ้งการเคลือ่นยา้ยแรงงานขา้มชาติภาค

การเกษตรภายในจงัหวดัตอ้งขออนญุาตใหถ้กูตอ้งตามขัน้ตอน พรอ้มทัง้มีที่อยู่และที่ท  างานปลายทางที่สามารถตรวจสอบได ้

ทัง้นีใ้นวนัท่ี 1 สิงหาคม พบกรณีที่มีแรงงานชาวกมัพชูาจ านวน 37 คน เป็นหญิง 6 คนชาย 31 คน กางเต็นทพ์กัในลง้ผลไมท้ี่

อ  าเภอท่าใหม่ หลงัจากเก็บผลมใ้นพืน้ท่ีอ าเภอทา่ใหมแ่ลว้ นายจา้งตอ้งการจะเคลื่อนยา้ยใหไ้ปท างานต่อในอ าเภอโป่งน า้รอ้น 

แต่ไม่สามารถผ่านดา่นความมั่นคงได ้เจา้หนา้ที่พบแลว้จงึน าตวัแรงงานทัง้หมดส่งกกัตวัที่ Local Quarantine  

2.4 ภาคใต ้

ที่จงัหวดัภเูก็ต ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม  มีค  าสั่งหา้มแรงงานขา้มชาติเดินทางเขา้ – ออก ในพืน้ท่ีจงัหวดัภเูกต็ในทกุช่องทาง ส่วน

การเคลื่อนยา้ยแรงงานเพื่อท างานภายในจงัหวดัภเูกต็ การพกัอาศยัภายในแคมป์ สถานท่ีพกั หรือสถานท่ีท างาน ใหป้ฏิบตัติาม

มาตรการป้องกนัโควิดอย่างเครง่ครีด โดยที่พกัอาศยัของแรงงานขา้มชาตติอ้งคดักรองเชงิรุก และท า Bubble and Seal16 

ที่จงัหวดัชมุพร ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม  มีค  าสั่งเคอรฟิ์ว หา้มแรงงานต่างชาติออกจากเคหสถานในช่วงเวลา 20.00-04.00 น.

ยกเวน้เจ็บป่วยหรือท างานตามกะ และตอ้งมเีอกสารจากนายจา้งติดตวั17 

 

3. การบริหารจดัการสถานะของแรงงานขา้มชาติ  
 

แรงงานประมง ส าหรบัแรงงานประมงสญัชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา มีขอ้ยกเวน้ใหส้ามารถมายื่นค าขอต่ออายหุนงัสือคน

ประจ าเรือเพื่ออยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราว และท างานกบันายจา้งในกิจการประมงทะเล ตามมติ ครม. 29 มถินุายน 64 

เนื่องจากแรงงานไม่สามารถกลบัประเทศตน้ทางเพื่อขออนญุาตท างานแลว้กลบัมาได ้ โดยตามประกาศส านกันายกรฐัมนตร ี

เรื่อง การออกหนงัสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าดว้ยการประมง (ฉบบัท่ี 2) ประกาศใหแ้รงงานยื่นค าขอต่ออายหุนงัสือคน
 

16 ค าสั่งจงัหวดัภเูก็ตที่ ๔๒๐๔/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการควบคมุการเดินทางและเคลื่อนยา้ยแรงงานต่างดา้วในเขตพืน้ที่จงัหวดัภเูก็ต 
17 ค าสั่งจงัหวดัชมุพรที่ 2247/2564 ดา้นแรงงานต่างดา้ว 
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ประจ าเรือ มีอาย1ุ ปีนบัตัง้แตว่นัสิน้อายหุนงัสือเดมิ  นอกจากนีย้งัมีประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดระยะเวลาการต่ออายุ

หนงัสือคนประจ าเรือ ใหด้  าเนินการต่ออายภุายใน 30 กนัยายน 2564 ทัง้นีเ้งื่อนไขส าคญัคือคนงานยงัคงตอ้งอยู่ในประเทศไทย 

และกลุ่มตามมติ ครม.20 ส.ค. 63 และกลุ่มแรงงานท่ีใบอนญุาตสิน้สดุตามผลของกฎหมายสามารถเพิ่มนายจา้งไดไ้มเ่กิน 3 คน 

 

มติ ครม. 13 ก.ค. 64 ส่วนการบรหิารจดัการสถานะของแรงงานขา้มชาตใินภาพรวม มมีติคณะรฐัมนตรี วนัท่ี 13 กรกฎาคม 

2564 ส าหรบัแรงงานขา้มชาติ 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มมติ ครม. 20 ส.ค. 62 กลุ่มมติ 4 ส.ค. 63 กลุ่มมติ 10 พ.ย. 63 และกลุ่มที่

ใบอนญุาตท างานสิน้ลงโดยผลของกฎหมาย ทัง้ 4 กลุ่มนีไ้ดร้บัการผ่อนผนัเพื่อด าเนินการยื่นขอใบอนญุาตใหส้ามารถท างาน

ต่อไปในประเทศไทยไดอ้ย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนีย้งัยืดหยุ่นระยะเวลาการหานายจา้งรายใหมจ่าก 30 วนั เป็น 60 

วนั   

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานตามมติ ครม. 13 ก.ค. 64  

1.กลุ่มตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62 ใหย้ื่นขออนญุาตท างานก่อนใบอนญุาตเดมิจะหมดอาย ุหรือภายใน 31 มีนาคม 2565 และ

เมื่อด าเนินการแลว้จะอยูใ่นไทยไดถ้ึง 13 กมุภาพนัธ ์2566 โดยตอ้งตรวจสขุภาพและตรวจลงตราวีซ่าภายใน 1 สิงหาคม 2565 

และยื่นหลกัฐานกบัทางจดัหางาน หากยื่นไม่ทนัใหย้ื่นภายใน 60 วนันบัตัง้แต่ใบอนญุาตเดิมหมด 

2.ส่วนกลุ่มตามมติ ครม. 4 ส.ค. 63 (กลุ่ม บต.23) ใหต้รวจสขุภาพ เขา้ประกนัสงัคมหรือประกนัสขุภาพ ขอใบอนญุาตท างาน

กบัทางจดัหางาน และท าบตัรประจ าตวัคนซึ่งไมม่ีสญัชาติไทย (บตัรสีชมพ)ู ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 หากยื่นไม่ทนัใหย้ื่น

ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่ใบอนญุาตเดิมหมด จากนัน้ใหย้ื่นขอวีซา่ภายใน 1 สิงหาคม 2565 หากหนงัสือเดินทางหมดอายใุหท้ า

เล่มใหมก่่อนตรวจลงตราวซี่า โดยจะไดร้บัอนญุาตใหอ้ยู่ถึง 13 กมุภาพนัธ ์2566 ส่วนผูต้ิดตามหากมีอายเุกิน 18 ปีหลงัวนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2564 ตอ้งยื่นขออนญุาตท างานภายใน 60 วนัก่อนอายคุรบ 18 ปี นอกจากนีก้ลุ่มนีย้งัไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งใช้

เงื่อนไขการเปล่ียนนายจา้งตาม มาตรา51 และนายจา้งใหม่ไม่ตอ้งจ่ายเงินประกนัตาม มาตรา 52  

3.กลุ่ม MOU ครบ 4 ปี (1 พฤศจิกายน 2563-31 ธันวาคม 2564) ไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาใหอ้ยู่ในไทยไดถ้งึ วนัท่ี 1 

สิงหาคม 2565 เพื่อตรวจสขุภาพ ตรวจลงตราวีซา่ โดยต่อวีซา่ไดไ้ม่เกิน 2 ปี หากหนงัสือเดินทางหมดอายใุหท้ าเล่มใหม่ก่อน

ตรวจลงตราวีซา่ 

4.  กลุ่ม MOU ครบ 2 ปี (1 มกราคม 2564- 3 สิงหาคม 2564) ใหอ้ยู่ต่ออีก 6 เดือน เพื่อตรวจสขุภาพและต่อวซี่า 

5. กลุ่มซ่ึงใบอนุญาตสิน้สุดลงโดยผลของกฎหมาย (ยกเวน้กลุ่มตามมติ ครม. 29 ธ.ค.63) ไดแ้ก่ 
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- กลุ่มแรงงาน MOU และกลุ่มมติครม. 20 ส.ค. 62 ที่ใบอนญุาตท างานสิน้สดุ เพราะการเปล่ียนนายจา้งไม่ไดห้รือไม่

ทนั หรือเพราะต่อใบอนญุาตท างานไม่ไดห้รือไม่ทนั ในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 3 สิงหาคม 2564 

- กลุ่มมติ ครม. 4 ส.ค. 63 ที่โดนยกเลิกใบอนญุาตท างานเพราะ การเปล่ียนนายจา้งไม่ไดห้รือไม่ทนั หรือเพราะต่อ

ใบอนญุาตท างานไม่ไดห้รือไม่ทนั ในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 3 สิงหาคม 2564 

- ผูต้ิดตามแรงงาน กลุ่มมติครม. 20 ส.ค. 62 และ กลุ่มมต ิครม. 4 ส.ค. 63 ที่อายคุรบ 18 ปี ในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 

2564 – 3 สิงหาคม 2564 

กลุ่มเหล่านีต้อ้งยื่นขออนญุาตท างานภายใน 60 วนั ตรวจสขุภาพ ยื่นขอตรวจลงตราวีซา่ และยื่นหลกัฐานกบัทางจดัหางาน 

ภายในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2565 หากหนงัสือเดินทางหมดอายใุหท้ าเล่มใหม่ก่อนตรวจลงตราวีซา่ เมื่อด าเนินการแลว้จะอยูใ่นไทย

ไดถ้ึง 13 กมุภาพนัธ ์2566 

กลุ่มตามมติ ครม. 20 ส.ค. 
2562 

ยื่นขออนญุาตท างาน (บต. 
50 และจ่ายค่าใบอนญุาต) 
ภายใน 31 มี.ค. 65 

- ตรวจสขุภาพและตรวจลงตรา
วีซ่า ภายใน 1 ส.ค. 65 

- ยื่นหลกัฐานกบัทางจดัหางาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการแลว้จะอยู่
ในไทยไดถ้ึง  
13 ก.พ. 66 

 

กลุ่มตามมติ ครม. 4 ส.ค. 63 
(บต.23)  

ตรวจสขุภาพ, ยื่นขอ
อนญุาตท างาน , ท าบตัรสี
ชมพ ูภายใน 31 มี.ค. 65 

ตรวจลงตราวีซา่ ภายใน 1 ส.ค. 
65 

กลุ่มตามมติ ครม. 10 พ.ย. 
63 (กลุ่ม MOU ครบ 4 ปี) 

ยื่นขออนญุาตท างานก่อน
การอนญุาตท างานเดิม
สิน้สดุ  

ตรวจสขุภาพและตรวจลงตราวี
ซ่า ภายใน 1 ส.ค. 65 ต่อวีซา่ได้
ไม่เกิน 2 ปี 

กลุ่มซึ่งใบอนญุาตสิน้สดุลง
โดยผลของกฎหมาย ไม่
รวมกลุ่มตามมติ ครม. 29 
ธ.ค. 63 

ยื่นขออนญุาตท างาน
ภายใน 60 วนั  

- ตรวจสขุภาพ, ตรวจลงตราวี
ซ่า, ยื่นหลกัฐานกบัทางจดัหา
งาน ภายใน 1 ส.ค. 65 

 
 

 

เอกสารจากประเทศตน้ทาง 

ส าหรบัแรงงานขา้มชาติชาวลาวและกมัพชูา สามารถขอเอกสารรบัรองไดจ้ากสถานเอกอคัรราชทตูตามสญัชาตขิองตนท่ี

ประจ าอยูใ่นประเทศไทย 
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แต่ส าหรบัแรงงานชาวเมยีนมานัน้ รฐัประหารในเมียนมาส่งผลต่อการท างานของระบบราชการและสถานทตูเมียนมาประจ า

ประเทศไทย ชาวเมยีนมาไม่สามารถเขา้ถงึบรกิารการออกเอกสารรบัรอง หรือพาสปอรต์ใหม่ที่สถานทตูไดอ้ย่างเป็นปกต ิ

นอกจากนีส้ถานการณโ์ควดิในไทยท าใหก้ารเดินทางของแรงงานขา้มชาตถิกูจ ากดั แต่ล่าสดุทางการเมียนมามีแผนนโยบายที่

จะออกเอกสารรบัรองบคุคล (Certificate of Identity : CI) ใหก้บัคนเมยีนมาที่มีเอกสาร CI แลว้ แต่เอกสารดงักล่าวทยอย

หมดอาย ุโดยตัง้ศนูยบ์รกิารจ านวน 5 แห่ง ในพืน้ท่ี จ.สมทุรสาคร จ.สมทุรปราการ จ.ระนอง จ.ชลบรุี และ จ.เชียงใหม่ โดยจะ

ด าเนินการจนถึง 27 กรกฎาคม 256518 อย่างไรก็ตามไม่มคีวามคบืหนา้ในการด าเนินการ 

 

4. สถานการณ์ความตอ้งการแรงงาน 

ตัง้แตเ่ริ่มโควิดมาในปี 2563 สภาหอการคา้และหอการคา้ไทยไดก้ล่าวถงึการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยมาโดยตลอด 

ในช่วงปี 2563 ไดม้ีแรงงานขา้มชาตกิลบัประเทศตวัเองหลายแสนคน และส่วนมากเดินทางกลบัไทยมาไม่ได ้ขณะเดียวกนัแม้

แรงงานไทยว่างงานจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ไม่สนใจท างานในต าแหน่งที่แรงงานขา้มชาติท า อตุสาหกรรมที่ตอ้งการแรงงาน

มาก เช่น อาหารแปรรูป ถงุมือยาง อาหารและเกษตร19 ในช่วงโควดิระลอกปัจจบุนันีก้็พบปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีรุนแรง

ขึน้ จนมีการประเมินภาพรวมว่าขาดแคลนแรงงานราวๆ 5 แสนคน ซึ่งทัง้สภาอตุสาหกรรม และหอการคา้ไทย ต่างเห็นพอ้งกนั

ว่าควรมีการน าเขา้แรงงานภายใต ้MOU เพิ่มเติม  

ทางดา้นประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายสพุนัธุ ์มงคลสธีุ ไดก้ล่าวในวนัท่ี 9 มิถนุายน 2564 ว่าเตรียม

น าเสนอใหก้ารประชมุคณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั(กกร.) ที่ประกอบดว้ย ส.อ.ท. สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

และสมาคมธนาคารไทย หารือเรื่องการขาดแคลนแรงงานจ านวน 400,000 คน ซึง่เป็นงานท่ีคนไทยไม่ยอมท า เช่น ก่อสรา้ง 

ประมง จึงอยากใหร้ฐับาลน าเขา้แรงงานขา้มชาติเขา้มาแบบถกูกฎหมายภายใต ้MOU กบัประเทศตน้ทาง มีระบบคดักรองโค

วิด ซึง่ภาคเอกชนสามารถจา่ยเงนิส่วนนีไ้ด ้ไม่เช่นนัน้ภาคการผลิตจะมีปัญหาและเกิดการลกัลอบเขา้ไทย20 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย น าโดยนายสนั่น องัอบุลกลุ ประธานกรรมการ 

เรียกรอ้งใหร้ฐัเรง่กระจายฉีดวคัซนีใหแ้รงงาน และเนน้ย า้ถงึปัญหาการขาดแคลนแรงงานขา้มชาต ิ เสนอใหข้ึน้ทะเบียนแรงงาน

ทกุกลุ่มที่ใบอนญุาตใหท้ างานสิน้สดุลง และเรง่การน าเขา้แรงงานเพิ่มเติม21 ทางดา้นนายพจน ์อรา่มวฒันานนท ์รองประธาน

กรรมการ กล่าววา่หอการคา้พบการขาดแคลนแรงงานในภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้อีก 10-20% จากก่อนหนา้นีท้ี่เคยประเมินไว้

 
18 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-713409 
19 https://www.thairath.co.th/business/economics/1965650 
20 https://www.thairath.co.th/business/economics/2111247 
21 https://www.thairath.co.th/business/economics/2142547 
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ว่า ขาดแคลนแรงงานอยู่ประมาณ 500,000 คน ตอนนีแ้มม้ีความตอ้งการสินคา้มากขึน้แต่ไม่สามารถเพิม่ก าลงัการผลิตได ้ขาด

แคลนเนื่องจากแรงงานขา้มชาตเิดินทางกลบัประเทศ และแรงงานไทยกลบัภมูิล าเนาจากการล็อกดาวน ์

ในส่วนอตุสาหกรรมแปรรูปไก่เพ่ือการส่งออก นายคกึฤทธ์ิ อารีปกรณ ์ผูจ้ดัการสมาคมผูผ้ลิตไก่เพ่ือการส่งออกไทย กล่าวว่าเกิด

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประมาณ 20,000 คน  

ทางดา้น นายอภิสิทธ์ิ เตชะนิธิสวสัดิ์ ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัสมทุรสาคร กล่าวว่า ตอนนีส้มทุรสาครขาดแคลนแรงงาน

ไม่ต ่ากว่า 50,000 คน โรงงานก็ตอ้งหาทางแกปั้ญหา เช่นเพิ่มค่าแรงใหส้งูขึน้ บางแห่งใหถ้งึ 500 บาท  

ขณะที่สมาคมการประมงแหง่ประเทศไทยประเมินวา่อตุสาหกรรมประมงตอนนีข้าดแคลนแรงงานอยู่ประมาณ 50,000 คน จงึ

ท าหนงัสือถึงรฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานใหใ้ชอ้  านาจตาม พรก.การบรหิารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว น าเขา้

แรงงานเพิ่มเติม22  

ล่าสดุกรมการจดัหางานไดส้ ารวจความตอ้งการแรงงานจากภาคเอกชนพบวา่ มคีวามตอ้งการแรงงานขา้มชาติอยา่งแน่นอน

มากถึง 424,703 ราย โดยภาคเอกชนตอ้งการแรงงานเมียนมาจ านวน 256,029 ราย แรงงานกมัพชูาจ านวน 130,138 ราย 

และ แรงงานลาวจ านวน 38,536 ราย ซึ่งกิจการท่ีตอ้งการแรงงานขา้มชาตจิ านวนมากไดแ้ก่ เกษตรกรรม ปศสุัตว ์งานก่อสรา้ง 

งานบรกิาร และอตุสาหกรรมส่ิงทอ23  

  

การพิจารณาน าเข้าแรงงาน 

จากการขาดแคลนแรงงานท่ีปรากฏเด่นชดันีท้  าใหก้ระทรวงแรงงานก าลงัเตรียมการเพื่อน าเขา้แรงงานขา้มชาติผ่าน MoU แบบ

พิเศษ ขณะนีก้ระทรวงแรงงานก าลงัปรกึษากบัหนว่ยงานรฐัดา้นสาธารณสขุและหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมการ24 ซึ่ง

กฎเกณฑเ์บือ้งตน้คือแรงงานตอ้งผ่านการฉีดวคัซีนจากประเทศตน้ทางและกกัตวั25 

 
22 https://www.prachachat.net/economy/news-719373?fbclid=IwAR2wlIQ-
aYkcQI2kBSDGD4mTvQR9nxUWnP_QTQryKmTl5R-3P5_fZi0ntdg 
23 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2169067/migrants-to-be-allowed-back-to-work 
24 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2169067/migrants-to-be-allowed-back-to-work 
25 https://www.mol.go.th/news/ไทย-กมัพชูา-กระชบัความรว่มมือจา้งแรงงานถกูกฎหมาย-ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการผลิตส่งออก 
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5. สถานการณ์การขา้มพรมแดน 

การลกัลอบขา้มพรมแดนมีขึน้อยา่งต่อเนื่อง ทัง้การเขา้มาหางานท าในไทย การขา้มแดนเพื่อลกัลอบเขา้ประเทศเพื่อนบา้น 

แรงงานขา้มชาติกลบัประเทศบา้นเกิด และคนไทยลกัลอบกลบัเขา้ไทย ทัง้นีพ้บวา่ขบวนการนายหนา้น าพาคนลกัลอบขา้ม

พรมแดนนัน้ส่วนมากเรยีกเก็บเงนิระหว่าง 10,000 – 25,000 บาท แต่บางกรณีก็แพงกวา่นัน้   

5.1 การท างานของภาครัฐ 

ศนูยป์ฏิบตัิการศนูยบ์รหิารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) มีขอ้สรุปว่าจะใหผู้ท้ี่

ลกัลอบเขา้เมืองกกัตวัตามแนวชายแดน ไม่อนญุาตใหเ้ขา้มาในชัน้ในของประเทศ โดยใหก้ลุม่บคุคลเหล่านัน้ตอ้งกกัตวัใน

สถานท่ีกกักนัในรูปแบบเฉพาะองคก์ร หรือที่เรยีกวา่ Organizational Quarantine (OQ) ในเบือ้งตน้จะเปิดสถานกกักนัใน

รูปแบบเฉพาะองคก์รก่อน 5 แหง่ ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาญจนบรุี ประจวบคีรีขนัธ ์และตาก ซึ่งแต่ละที่รองรบัได ้50 คน ซึง่ในวนัท่ี 

22 พฤษภาคมมชีาวเมยีนมารวม 223 ราย เขา้มาอยู่ในพืน้ท่ีกกักนัทัง้ 5 แหง่ของ ตชด. และเฉพาะในศนูยท์ี่แม่สอดมีรายงานวา่

มีจ านวนผูก้กักนัรวมทัง้สิน้ 108 ราย26   

ในสิน้เดือนพฤษภาคม โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยวา่นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายความ

มั่นคงจบักมุผูห้ลบหนีเขา้เมืองผิดกฎหมาย ได ้32,423 คน และท าลายเครือข่ายผูน้  าพา 282 คน ในจ านวนผูห้ลบหนีเขา้เมือง

เป็นชาวเมียนมา 15,393 คน ชาวกมัพชูา 11,011 คน ชาวลาว 2,661 คน ชาวมาเลเซีย 92 คน และคนไทย 1,945 คน27 

ต่อมาในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 64 ผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาติเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค.-11 ก.ค.2564 จบักมุผูล้กัลอบ

ขา้มแดนท่ีเป็นชาวต่างชาติได ้14,258 ราย ผูน้  า 137 ราย ผูช้่วยเหลือซ่อนเรน้ 336 ราย นอกจากนี ้ยงัสามารถทลาย จบักมุ

เครือข่าย ขบวนการลกัลอบน าพา ช่วยเหลือ 152 เครือขา่ย และยงัเฝา้ระวงัติดตามพฤตกิรรม 67 เครือขา่ย โดยมีเครือข่าย

ส าคญัด าเนินคดีไปแลว้ เช่น โรฮีนจาดอนเมือง เจเ๊พชรกาญจนบรุี หมทูองเถาวก์าญจนบรุี เจ๊กบมกุดาหารและฟ้าซิน มาทู

สงขลา เครือขา่ยรถตูป้้ายเอียงซึง่ขนแรงงานมาจากทาง จ.สรุนิทร ์ เป็นตน้ นอกจากนัน้ ยงัมีเครอืข่ายด าเนินคดีล่าสดุ ไดแ้ก ่

นายอุ๊รมิเมย ซึ่งเป็นเครือขา่ยลกัลอบน าพาแรงงานต่างดา้วเขา้มาผ่านช่องทางธรรมชาติ อ.แม่สอด จ.ตาก เขา้สู่พืน้ท่ีชัน้ใน และ

เก่ียวขอ้งกบัขบวนการขนคนจีนในหลายภมูิภาคของประเทศ โดยที่ผ่านมาจบักมุคนไทยรว่มเครือขา่ยนีไ้ด ้ 7 คน ต่างชาติรวม 

186 คน แยกเป็นคนจีน 63 คน เมียนมา 121 คน ฟิลิปปินส ์ 1 คน และลาว 1 คน และจบักมุนายอุ๊รมิเมยไดแ้ลว้เมื่อ 14 

กรกฎาคม 256428  

ส่วนมาตรการเพิ่มเติมคือการตดิวงจรปิดตามชายแดนและช่องทางธรรมชาติจ านวน 310 ตวั  

 
26 https://www.bbc.com/thai/thailand-57210438 
27 https://www.matichon.co.th/politics/news_2751793 
28 https://www.thairath.co.th/news/crime/2141380 
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สถิติการลกัลอบเข้าเมืองของทางการไทย 

ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 ทางการไทยสามารถจบัผูล้กัลอบขา้มแดนเขา้เมืองไทย ไดเ้ป็นจ านวนตามตาราง

ดา้นล่างนี ้โดยแยกตามสญัชาต ิ

เดือน เมียนมา ลาว กมัพชูา มาเลเซีย ไทย อื่นๆ 

กรกฎาคม 64 764 1,519 1,524 18 373 148 

สิงหาคม 64 527 1,802 1,450 17 321 54 

 

 

5.2 การลกัลอบขา้มพรมแดนของชาวเมียนมา 

ชาวเมยีนมาที่ลกัลอบขา้มพรมแดนมา มีทัง้เขา้มาจากเมียนมาเพื่อท างานในไทยหรือมาเลเซีย เขา้มาจากมาเลเซียเพื่อเดินทาง

กลบัเมียนมา และจากไทยเตรียมกลบัเขา้เมยีนมาเนื่องจากโรงงานในไทยปิด ไม่มงีานท า 

วันที ่ พืน้ทีท่ีพ่บ จ านวน 

แรงงาน 

ผู้น าพา/
นายหน้า 

ต้นทาง ปลายทาง ค่าใช้จ่ายตอ่
หัว 

6 มิ.ย.6429 ป่าที่  
อ.หาดใหญ่ 

19 นายตินติน ชาว
เมียนมา 

เกาะสอง (15คน) 
และมาเลเซีย 
(4คน) 

โรงงานใน  
จ.ชมุพร (2คน ) 
กลบัเมียนมา 
(4คน)  
ที่เหลือรอไป
มาเลเซีย 

15,000 บาท 
(จากเกาะสอง)  
/ 
13,000 บาท 
(1,500 รงิกิต 
ใหแ้ท็กซี่ที่
มาเลเซีย) 

6 มิ.ย.6430 สงัขละบรุี  
โดยเดินจากบ.
ป้อมตะป้อย 
ผ่านขา้งบา้น
บ่อญ่ีปุ่ น  

16  
(ชาย13  
หญิง 3) 

ชาวเมยีนมา เชือ้
ชาตมิอญ 2 คน 

ย่างกุง้, เย, ตายวิ
เซยดั, เมาะละแห
ม่ง, พะโค  

(ไม่ทราบ)  
 

15,000 – 
26,000 บาท 

 
29 https://mgronline.com/south/detail/9640000054519 
30 https://www.thairath.co.th/news/crime/2109517  
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7 มิ.ย. 6431 ไทรโยค 11  
(ชาย 6  
หญิง 5) 

ชาวไทยรบัจา้ง
ขบัรถขนมา โดย
ใหบ้างส่วนซ่อน
ตวัในถงัน า้ 

เมียวดี, พะโค 
และรวมตวัที่
ทวาย 

กทม.และ
ปทมุธาน ี

20,000-25,000 
บาท 

30 มิ.ย. 
6432 

ป่าละเมาะ  
จ.สงขลา 

11  
(ชาย 6  
หญิง5)  
ไม่รวมคนท่ีให้
พกัพิง 

นายหนา้อยู่ใน
มาเลเซีย ส่วน 
ชาวเมยีนมา 1 
คนที่ท  างานใน
ไทยอยู่แลว้เป็น
ผูใ้หท้ี่พกัพิง 

มาเลเซีย เขา้ไทย
มาทาง อ.สะเดา 

กลบับา้นท่ี
เมียนมา 

30,000 บาท 
(3,500 รงิกิต) 

3 ก.ค. 6433 เสน้ทางจาก
ชายแดนบา้นพุ
น า้รอ้น และ
บา้นประตดูา่น 
จ.กาญจนบรุี 

3 คนก่อน
ขยายผลพบ
อีก 7 คน รวม
เป็น 10 (หญิง
ทัง้หมด) 

ชายชาวมอญ เมียวด ี ชลบรุ ี 25,000 บาท 

6 ก.ค. 6434 แม่สอด 11  คนไทย 3 คน ฝ่ังเมียนมา (ไม่ทราบ) (ไม่ทราบ) 
6 ก.ค. 6435 เกาะหลกั จ.

ประจวบคีรีขนัธ ์
7  
(ชาย 4 หญิง 
2) เด็ก 1) 

นายหนา้ไมม่า
รบั 

จงัหวดัมะรดิ บางสะพาน
นอ้ย (1 คน) กยุ
บรุี (5 คน + 
เด็ก)  

15,000-16,000 
บาท 

7 ก.ค. 6436 สงัขละบรุี 9 (ชาย 5 
หญิง 4 

ชาวไทย 2 คน ฝ่ังเมียนมา ไปไทรโยคเพื่อ
ส่งต่อไปราชบรุ ี

17,000 บาท 

13 ก.ค. 
6437 

แม่ระมาด  
จ.ตาก 

15 (ชาย9 
หญิง 6) 

(ไม่ทราบ) ฝ่ังเมียนมา สมทุรสาคร 
และชลบรุ ี

21,000 บาท 

 
31 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942068 
32 https://www.thairath.co.th/news/local/south/2129250 
33 https://www.thairath.co.th/news/crime/2131466 
34 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2144279/illegal-migrants-thai-helpers-caught-in-tak 
35 https://www.one31.net/news/detail/47495 
36 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2144859/illegal-border-crossers-thai-guides-arrested 
37 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2148043/15-myanmar-border-crossers-caught-in-tak 
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15 ก.ค.38 ไทรโยค 8 (ชาย 6 
หญิง 2) ก่อน
พบอีกกลุ่ม  

(ไม่ทราบ) ฝ่ังเมียนมา   ก าลงัรอรบัไป
หลายจงัหวดั 

25,000 บาท 

17 คน (ชาย 
12 หญิง 5) 

23 ก.ค.39 สงัขละบรุี 18 ชาวไทยรบัจา้ง
ขนแรงงาน 800 
บาทต่อคน 

ฝ่ังเมียนมา   (ไม่ทราบ) (ไม่ทราบ) 

7 ส.ค.40 ด่านสิงขร 
ประจวบคีรีขนัธ ์

42 (ชาย 22 

หญิง 18 เดก็ 
2) ทัง้หมดมี
ใบอนญุาต
ท างาน 

กลุ่มชาวไทย (เจ๊
เจี๊ยบ มหาชยั)41 

กรุงเทพฯ, 
นนทบรุี, 
ปทมุธานี, 
ปราจีนบรุี 
ฉะเชิงเทรา, 
สมทุรสาคร42 

เมียนมา 5,000-8,000 

บาท 

8 ส.ค.43 อ.แม่ระมาด จ.
ตาก 

8 (ชาย 2 

หญิง 5 

ผูต้ิดตาม 1) 

กลุ่มชาวไทยที่
แม่ระมาดและ
จะมีชาวมง้มารอ
รบั 

ฝ่ังเมียนมา จงัหวดัพืน้ท่ี
ชัน้ใน 

3,000 บาท 

8 ส.ค.44 รมิแม่น า้เมย อ.
พบพระ อ.แม่
สอด ตาก 

12 (ชาย 7  
หญิง 3 

ผูต้ิดตาม 2) 

(ไม่ทราบ) (ไม่ทราบ) (ไม่ทราบ) (ไม่ทราบ) 

10 ส.ค.45 อ.ท่าแซะ  
จ.ชมุพร (มา
จากกระบรุี  
จ.ระนอง) 

22 กลุ่มชาวไทย จากเมืองต่างๆมา
รวมกนัท่ีเกาะสอง 

ตรงั และ
ปัตตาน ี

18,000 บาท 

 
38 https://www.thaipost.net/main/detail/109845 
39 https://www.thairath.co.th/news/local/central/1895437 
40 https://3-dprinting.xyz/archives/20748 
41 https://aec-tv-online2.com/?p=712973 
42 https://www.dailynews.co.th/news/159039/ 
43 https://siamrath.co.th/n/269366 
44 https://siamrath.co.th/n/269503 
45 https://www.naewna.com/local/594027 
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10 ส.ค.46 อ.สวี จ.ชมุพร
(โดยมาจาก
กระบรุี) 

33 กลุ่มชาวไทย
รว่มมือกบั
นายหนา้ชาว
เมียนมา 

ย่างกุง้, เมาะละ
แหม่ง, ทวาย 
(จากนัน้รวมกนัท่ี
เกาะสอง) 

หาดใหญ่, สุ
ราษฎรธ์านี, 
ปัตตานี, 
นครศรีธรรมราช 

15,000-

17,000 บาท 

15 ส.ค.47 ต.ด่านแม่
ละเมาะ  
อ.แม่สอด 

45 (ชาย 21 

หญิง 20 

ผูต้ิดตาม 4) 

(ไม่ทราบ) ฝ่ังเมียนมา กรุงเทพฯ 20,000 บาท 

29 ส.ค.48 ด่านสิงขร 
ประจวบคีรีขนัธ ์

2  ชายเมียนมา 2 

คนมารบั 
ฝ่ังเมียนมา (ไม่ทราบ) (ไม่ทราบ) 

 

ที่เชียงใหม่ มีทีมสหวชิาชีพเชยีงใหม่ชว่ยกนัคดัแยกผูเ้สียหายจากการคา้มนษุยท์ี่ สภ. อมก๋อย มชีาวเมยีนมา หลากหลายเชือ้

ชาติ 81 คน ทกุคนสมคัรใจหางานท าที่ไทย ตอ้งการมีชวีิตที่ดกีวา่ในช่วงที่สถานการณก์ารเมืองในเมียนมาก าลงัแย่ ทัง้นีก้ลุ่มคน

เหล่านีเ้คยจา่ยนายหนา้คนละ 12,000-20,000 บาท 

 

5.3 การลกัลอบขา้มแดนของคนไทย 

 

คนไทยกลับเข้าไทย 

มีชาวไทยซึง่ส่วนมากเป็นผูห้ญิงซึ่งท างานอยู่ตามบ่อนและสถานบนัเทิงบรเิวณชายแดน ทัง้ในท่าขีเ้หล็ก และในเมียวดี ตอ้งการ

กลบัไทยจ านวนมาก มีบางส่วนลกัลอบกลบัไทยแลว้ก็มี สาเหตหุลกัคือการระบาดโควิดในเมยีนมารา้ยแรง แค่ในท่าขีเ้หล็กวนัท่ี 

17 กรกฎาคมวนัเดียวก็พบผูต้ิดเชือ้ถึง 40 คนในเมืองเดียว ทางการเมียนมาสั่งปิดสถานท่ีเส่ียง และมีเคอรฟิ์วตอนกลางคืน 

หลงัจากที่สถานบนัเทงิเหล่านีเ้คยเป็นคลสัเตอรก์ารระบาดในระลอกสอง และเปิดท าการเมื่อเมษายน 2564 

ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม แรงงานหญิงไทยที่ท  างานในทา่ขีเ้หล็กไดร้วมกลุม่ประมาณ 50 คน เพื่อขอกลบัเขา้ไทย โดยมี 7 คน 

ที่ถกูด าเนินคดีและเสียคา่ปรบัก าลงัรอส่งตวักลบัจาก ตม.เชยีงตงุ ส่วนท่ีเหลือรอขัน้ตอนจากทางการทอ้งถิ่นเมียนมา อย่างไรก็

ดีกลุ่มคนเหล่านีย้ินดเีสียคา่ปรบั มีการประสานจากฝ่ังไทยใหก้ลุ่มนีพ้ยายามเขา้สู่ระบบ และประสานกบัทางการเมยีนมาใหท้ า

ขอ้ตกลงกนั  

 
46 https://www.naewna.com/local/594027 
47 https://www.matichon.co.th/region/news_2885969 
48 https://news.ch7.com/detail/510939 
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มีอีกสถิติหนึง่คือ มคีนไทยในเมยีนมารวมประมาณ 90 คน แจง้ผ่านหน่วยงานตา่งๆว่าตอ้งการกลบัไทย โดยในจ านวนนี ้มี 20 

คนที่แจง้กบัสถานทตูไทยกรุงยา่งกุง้ และ 71 คน มาจากที่เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นเมียนมารวมรายชื่อคนไทยที่ตอ้งการกลบัผ่าน

ช่องทางตา่งๆ ระหว่างวนัท่ี 2-16 กรกฎาคม 2564 

แต่ไม่ใช่ทกุกลุ่มที่พรอ้มจะรอกลบัเขา้ไทยตามระบบ ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม พบว่ามีหญิงไทยประมาณ 10 คน ที่ท  างานท่ีบ่อน

คาสิโนท่ีเมียวดี ลกัลอบเขา้มาทางพรมแดนแม่สอด49 

นอกจากคนไทยที่ลกัลอบขา้มแดนมาจากประเทศเมียนมาแลว้ ยงัมีคนไทยที่มาจากมาเลเซียดว้ย โดยสงัเกตจากสถิติในวนัท่ี 

27 กรกฎาคม ท่ีพบคนไทยซึง่ลกัลอบขา้มแดนมาจากมาเลเซยี 4 คน ติดเชือ้โควดิ 

 

คนไทยข้ามแดนไปประเทศเพ่ือนบ้าน 

ในช่วงเดือนสิงหาคมพบการลกัลอบขา้มแดนของไทยไปท างานในคาสิโนและบ่อนออนไลนบ์รเิวณชายแดนฝ่ังประเทศกมัพชูา

อยู่หลายครัง้เนื่องจากประเทศกมัพชูามีการปิดชายแดน โดยมกัจะขา้มแดนกนัท่ีต าบลโคกสงู อ าเภอโคกสงู จงัหวดัสระแกว้

อย่างไรกด็ีเมื่อคนไทยกลุ่มนีถ้กูทางการไทยจบักมุได ้ก็จะไดร้บัขอ้กล่าวหา "รว่มกนัมั่วสมุในลกัษณะที่เส่ียงต่อการแพรเ่ชือ้โรค

ตามขอ้ก าหนดในมาตรา 9 ฉบบัท่ี 1 ขอ้ 5 แห่ง พรก.การบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ.2548”เพราะไมม่ีกฎหมาย

หา้มคนไทยเดินทางออกนอกประเทศ  

วันที ่ จ านวนคนไทย ค่าใช้จ่ายตอ่หวั รายละเอียดเพิ่มเติม 
1 ส.ค.50 8 คน (ชาย 1 หญิง 7) เจา้ของบ่อนเป็นผูจ้า่ย โดย

นายหนา้ไดห้วัละ 10,000 บาท 
เพื่อท างานบ่อนกาสิโนออนไลน ์

2 ส.ค. 5 คน (ชาย 2 หญิง 3) (ไม่ทราบ) เพื่อท างานบ่อนออนไลนท์ี่ปอยเปต 
4 ส.ค.51 18 คน  (ไม่ทราบ) เดินทางพรอ้มชาวต่างชาติอีก 3 คน 
6 ส.ค.52 6 คน (ไม่ทราบ)  

12 ส.ค.53 6 คน (ไม่ทราบ)  

26 ส.ค.54 31 คน (ชาย 18 หญิง 
13) 

(ไม่ทราบ) ท างานท่ีบ่อนคาสิโนท่ีปอยเปต 

 
49 https://www.nationthailand.com/news/40003773 
50 https://www.thaich8.com/news_detail/99458 
51 https://news.thaipbs.or.th/content/307580 
52 https://news.thaipbs.or.th/content/307580 
53 https://news.thaipbs.or.th/content/307580 
54 https://www.thaich8.com/news_detail/100281 
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27 ส.ค.55 26 คน เจา้ของบ่อนเป็นผูจ้า่ย  มีผูน้  าพา 3 คน เพื่อไปท างานในบ่อน
ออนไลนท์ี่ปอยเปต  

 

5.4 การกลบัประเทศตน้ทางของแรงงานกมัพูชาและลาว 

 

จนถึงสิน้เดือนสิงหาคม พบวา่แรงงานกมัพชูากลบัประเทศผ่านชอ่งทางทางการแลว้กวา่ 5,000 คนและมีแรงงานกมัพชูาไม่

นอ้ยกวา่ 20 คนต่อวนัยื่นขอกลบัประเทศผ่านสถานทตูกมัพชูาประจ าประเทศไทย56 

นโยบายการหา้มการเคลื่อนยา้ยแรงงานขา้มชาติขา้มพืน้ท่ีภายในประเทศไทย ท าใหแ้รงงานท่ีตอ้งการกลบัประเทศตอ้ง

ลกัลอบเดินทาง โดยเฉพาะเมื่อแรงงานไม่ไดท้ างานอยูใ่นพืน้ท่ีชายแดน อย่างไรก็ดใีนบางกรณีกเ็กดิจากการท่ีแรงงานตอ้งการ

หลีกเล่ียงการถกูกกัตวัเมื่อเดินทางกลบัถงึประเทศของตนเช่นกนั57  

วันที ่ จ านวนคน ต้นทาง ปลายทาง ค่าใช้จ่าย
ต่อหัว 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

14 ก.ค. ผูใ้หญ่ 9  
เด็ก 5  

เขตบางบอน กทม. กมัพชูา (ไม่ทราบ) พบว่าตดิเชือ้โควิด 3 คน 

17 ส.ค.58 13 คน ตลาดโรงเกลือ กมัพชูา เดินทางดว้ย
ตนเอง 

 

17 ส.ค. 10 คน 

(ชาย 5 หญิง 5) 59 

ตลาดโรงเกลือ กมัพชูา เดินทางดว้ย
ตนเอง 

เป็นแรงงานรบัจา้งรายวนั ซึง่
ไม่มีงานท าในช่วงโควดิ 

ตอ้งการหลีกเล่ียงการกกัตวั 
19 ส.ค.60 7 คน   

(มีเด็กและทารกดว้ย) 
ตลาดโรงเกลือ กมัพชูา 1,500 บาท มีผูเ้สียชวีิต 4 รายจาก

อบุตัิเหตเุนื่องจากขบัรถ
หลบหนีการจบักมุ 

 

 
55 https://news.ch7.com/detail/510607 
56 https://prachatai.com/journal/2021/09/94796 
57 https://www.naewna.com/local/595513 
58 https://www.matichon.co.th/region/news_2894653 
59 https://www.naewna.com/local/595513 
60 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6572812 
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ส่วนด่านที่จงัหวดัอบุลราชธานี เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม พบว่าแรงงานชาวลาวทยอยกลบัประเทศลาวผ่านดา่นช่องเม็ก-วงัเตา่ 

วนัละ 300-400 คน  โดยสถิตล่ิาสดุพบว่านบัตัง้แต่การระบาดโควิดระลอกสองในไทย แรงงานลาวกลบัประเทศแลว้มากกวา่ 

246,000 คน และเฉพาะในปี 2564 แรงงานลาวกลบัแลว้ประมาณ 150,000 คน61 

ทัง้นีป้ระเทศไทยมีสถานการณโ์ควิดที่รุนแรงกวา่ประเทศลาวและกมัพชูา ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ผูว้่าราชการจงัหวดั

บนัเตียเมียเจย ประเทศกมัพชูา จึงสั่งปิดพรมแดนท่ีตดิกบัไทย 8 จงัหวดั เป็นการชั่วคราวจนถงึ 12 สิงหาคม  ยกเวน้เฉพาะการ

ขนส่งสินคา้และผูป่้วยฉกุเฉิน   

 

5.5 การลกัลอบขา้มพรมแดนของชาวต่างชาติอ่ืนๆ  
 

นอกจากการลกัลอบขา้มแดนของแรงงานตา่งชาติแลว้ ยงัมีการลกัลอบเพื่อจดุประสงคอ์ื่นๆ เชน่ การเล่นบ่อนการพนนัท่ี

กมัพชูา โดยในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2564 มีขบวนการน าคนจีน 7 คน เวยีดนาม 1 คน เขา้ประเทศไทยผ่านทางเชียงรายเพื่อไป

กมัพชูา โดยมีคา่จา้ง 7,000-10,000 บาท 62 

6. ความร่วมมือกบัประเทศตน้ทาง 

6.1 การส่งคนเมียนมากลบัประเทศ 

เดิมทางการไทยไดเ้จรจาใหเ้มียนมายอมรบัแรงงานเมียนมากลบัประเทศ ซึง่ทางการเมยีนมาใหเ้งื่อนไขว่ารบักลบัวนัละไม่เกนิ 

200 คน และเขา้ไดแ้คว่นัเวน้วนัเท่านัน้ แต่ในช่วงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 64 ทางตรวจคนเขา้เมืองของ จ.เมียวดี รฐักะเหร่ียง ปฏิเสธ

รบัแรงงานชาวเมียนมากลบัเขา้ประเทศ จงึมีแรงงานชาวเมียนมาติดคา้งอยู่ที่ด่านตรวจคนเขา้เมือง อ.แม่สอด จ.ตาก จ านวน

กว่า 600 คน63  

แต่ในระหวา่งเดือนกรกฎาคม พบว่าฝ่ายความมั่นคงไทยไดม้ีการเจรจากบัทางการเมยีนมาอีกครัง้ จึงเริ่มมกีารผลกัดนัแรงงาน

เมียนมากลบัประเทศวนัละ 200 คน ในเดือนสิงหาคม และส่งกลบัวนัเวน้วนัตามเงื่อนไขเดิม โดยสะพานมิตรภาพแห่งที่สองเปิด

อีกครัง้ในวนัท่ี 1 สิงหาคม ซึ่งทางการเมียนมารบัคนกลบัในวนัท่ี 1 สิงหาคม จ านวน 202 คน (ชาย 116 หญิง 86)  3 สิงหาคม 

206 คน (ชาย 128 หญิง 78) 5 สิงหาคม 204 คน (ชาย 126 หญิง 78)64 และ 9 สิงหาคม 202 คน65 

 
61 https://www.matichon.co.th/foreign/news_2893085 
62 https://www.thairath.co.th/news/local/central/2136740 
63 https://www.matichon.co.th/region/news_2737171 
64 https://www.facebook.com/myanmar.labour.office.thai/posts/1186049471893320 
65 https://www.facebook.com/kowin.zaw.7370013/posts/1194893380988488 
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ในส่วนของกองทพัภาคที่ 3/กองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 3 ไดม้ีการด าเนินการผลกัดนัชาวเมียนมาที่เป็นผูต้อ้ง

กกักลบัประเทศเมยีนมาดว้ยเช่นกนั โดยในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 ผลกัดนัจ านวน 122 คน (ชาย 88 คน และหญิง 34 คน) 

วนัท่ี 17 สิงหาคม 2564 จ านวน 100 คน (ชาย 60 คน, หญิง 33 คน, เดก็ 7 คน) นอกจากนีย้งัอ านวยความสะดวกใหช้าวเมยีน

มาที่ไม่ใช่ผูต้อ้งกกักลบัประเทศเพิ่มเติมอีกจ านวน 59 คน (ชาย 28 คน และหญิง 31 คน) 66 

 

6.2 การหารือระหวา่งทางการไทยและประเทศตน้ทาง 

เมียนมา 

วนัท่ี 24 มิถนุายน Mr. Thu Rein Linn  ทตูแรงงานเมยีนมาเขา้พบอธิบดีกรมการจดัหางานเพื่อหารือขอ้ราชการเก่ียวกบัการ

ตัง้ศนูยอ์อกเอกสารรบัรองบคุคล (CI)ในประเทศไทย และหารือเก่ียวกบัปัญหาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

วนัท่ี 5 กรกฎาคม  มีการประชมุระดบัวชิาการไทย-เมียนมา ในรูปแบบการประชมุทางไกล เก่ียวกบัการบรหิารจดัการแรงงาน

เมียนมาในประเทศไทย ในชว่งการแพรร่ะบาดของโควดิ น าโดยอธิบดีกรมการจดัหางานไทย และ Mr.Maung Maung Than 

อธิบดีกรมแรงงานเมยีนมา  

กมัพูชา 

ในวนัท่ี 20 สิงหาคม กระทรวงแรงงานไดต้อ้นรบัรฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการท่องเที่ยวของกมัพชูา ซึ่งเป็นผูช้่วยส่วนตวัของ

นายกรฐัมนตรี ฮนุ เซน เพื่อหารือในประเด็นเก่ียวกบัแรงงานกมัพชูา67 

 
66 https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1766476/ 
67 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2169067/migrants-to-be-allowed-back-to-work 
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6.3 ขอ้เรียกร้องจากประเทศตน้ทาง 

กมัพูชา 

ตัง้แตว่นัท่ี 5 สิงหาคม ทางการกมัพชูาไดท้ าหนงัสือมายงัทางการไทย เพื่อขอน าวคัซีนเขา้มาฉีดใหแ้รงงานกมัพชูาในตลาดโรง

เกลือ จ.สระแกว้ จ านวน 12,000 โดส และมีการเจรจาเพิ่มเตมิในวนัท่ี 13 สิงหาคม แต่ทางการไทยปฏิเสธและกล่าววา่ให้

แรงงานกมัพชูาเดินทางกลบัไปฉีดที่ประเทศกมัพชูาเทา่นัน้68  

ลาว 

รฐับาลสปป.ลาว น าโดยประธานาธิบดีไดเ้รยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยใหค้วามช่วยเหลือแรงงานลาว ผ่านทางนายชวน หลีกภยั 

ประธานรฐัสภาของไทย โดยขอ้เรียกรอ้งที่ส  าคญัที่สดุคือการอ านวยความสะดวกใหช้าวลาวสามารถกลบัประเทศได้69  

 
68 https://www.matichon.co.th/region/news_2880528 
69 
https://vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Laoask_160.php?fbclid=IwAR2X5xtoC10TtI4cElQ95_fZiIqCp
CNRjBCAT4ezRP-_m71spdwAHG%E2%80%A6 


