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บทสรืุป 
ผู้บรืิหารื

สภาพความเป็็นอยู่่�ในท่ี่�พักและท่ี่�ที่ำางาน เป็็นสาเหตุุสำาคัญท่ี่�ที่ำาให้
แรงงานข้้ามชาติุกลายู่เป็็นหน่�งในคลัสเตุอร์หลักข้องการแพร�
ระบาดข้องโควิดตัุ�งแตุ�ช�วงระลอกท่ี่�สอง โดยู่ในระลอกท่ี่�สอง (20 

ธัันวาคม 2563 ถ่ึง 31 ม่นาคม 2564) ม่ป็ระชากรสัญชาติุเม่ยู่นมาติุดเช้�อ 
โควิดมากถ่ึงร้อยู่ละ 61.6 ข้องผู้่้ติุดเช้�อในป็ระเที่ศไที่ยู่ทัี่�งหมด โดยู่พบชาว
เม่ยู่นมาติุดเช้�อมากท่ี่�สุดในจัังหวัดสมุที่รสาครซึ่่�งเป็็นศ่นยู่์กลางข้องการ
ระบาดในระลอกท่ี่�สอง ส�วนในระลอกท่ี่�สาม ระหว�างวันท่ี่� 1 เมษายู่น 2564 
ถ่ึง 31 ตุุลาคม 2564 สัดส�วนข้องป็ระชากรสัญชาติุเม่ยู่นมา กัมพ่ชา และ
ลาวท่ี่�ติุดเช้�อโควิด ม่จัำานวนอยู่�างน้อยู่ร้อยู่ละ 8.3 ข้องผู้่้ติุดเช้�อทีุ่กสัญชาติุ
ในป็ระเที่ศไที่ยู่ อยู่�างไรก็ด่คาดว�าตัุวเลข้จัริงอาจัส่งกว�าน่�เน้�องจัากข้้อม่ลท่ี่�
ได้รับมาไม�ครบถ้ึวน โดยู่จัังหวัดท่ี่�พบแรงงานข้้ามชาติุติุดเช้�อมากท่ี่�สุดค้อ 
กรุงเที่พฯ สมุที่รสาคร สมุที่รป็ราการ ชลบุร่ และนนที่บุร่

นโยู่บายู่ข้องรัฐรับรองให้คนไม�ม่สัญชาติุไที่ยู่สามารถึเข้้าถ่ึงบริการที่าง
สาธัารณสขุ้ และการรกัษาโควิดได้ ไม�ว�าม่สทิี่ธิัป็ระกันสุข้ภาพหรอ้ไม� อยู่�างไร
ก็ด่ยัู่งคงพบป็ญัหาในเชงิป็ฏิิบติัุ การบรหิารที่รพัยู่ากรท่ี่�ผู้ดิพลาดและอำานาจั
ท่ี่� ทัี่บซ้ึ่อนกันข้องระบบราชการ ที่ำาให้บางครั� งหน�วยู่งานรัฐหร้อ 
เจ้ัาหน้าท่ี่�ในระดับป็ฏิิบัติุการเล้อกป็ฏิิบัติุบนฐานข้องสัญชาติุ   ส�วนการฉี่ด
วัคซึ่่นนั�น ตุามข้้อม่ลระหว�างวันท่ี่� 28 กุมภาพันธั์ – 2 พฤศจิักายู่น 2564 ม่
ชาวตุ�างชาติุจัำานวน 1,294,666 คน ท่ี่�ได้รับวัคซึ่่นแล้ว โดยู่ชาวเม่ยู่นมา 
กัมพ่ชา และลาวได้รับวัคซึ่่นมากสุดในหม่�ป็ระชากรตุ�างชาติุตุามลำาดับ ซ่ึ่�ง
นโยู่บายู่การเข้้าถ่ึงวัคซึ่่นข้องแรงงานข้้ามชาติุนั�น ที่างรัฐกำาหนดแนวที่าง
ชดัเจันสำาหรับแรงงานท่ี่�มส่ถึานะเข้า้เมอ้งถึก่ตุ้องตุามกฎหมายู่และมเ่อกสาร

ป็ระจัำาตัุวบุคคล  อยู่�างไรก็ด่ร่ป็แบบการจััดสรร
วัคซ่ึ่นให้ กับแรงงานข้้ามชาติุก็ข้่�นอยู่่� กับ 
หน�วยู่งานในแตุ�ละท้ี่องถิึ�น แรงงานข้้ามชาติุใน
แตุ�ละพ้�นท่ี่�จ่ังได้รับโอกาสหร้อเจัออุป็สรรคท่ี่�
แตุกตุ�างกัน แตุ� ก็ ม่หลายู่กรณ่ ท่ี่�แรงงาน 
ข้้ามชาติุได้รับวัคซึ่่นจัากการดำาเนินการข้อง 
ผู้่้ป็ระกอบการหร้อนายู่จ้ัางท่ี่� จััดซ้ึ่� อวัคซ่ึ่น 
ที่างเล้อก หร้อจัองผู้�านโรงพยู่าบาลเอกชน 
และยู่ังม่บที่บาที่ข้องภาคป็ระชาสังคม ซ่ึ่�งรวม
ถ่ึง Migrant Working Group ท่ี่�พยู่ายู่ามจััดหา
วัคซึ่น่ใหกั้บแรงงานข้า้มชาติุกลุ�มท่ี่�ไม�มเ่อกสาร
และผู้่้ติุดตุาม เป็็นการอุดช�องว�างข้องแนว
นโยู่บายู่ส�วนกลางท่ี่�ยู่ังไม�ได้ม่ความชัดเจันตุ�อ
แรงงานกลุ�มดังกล�าว
 
แรงงานข้้ามชาติุนับเป็็นกลุ�มท่ี่�เป็ราะบางใน
ที่างเศรษฐกิจัและสังคม เม้�อม่การแพร�ระบาด
ข้องโควิดในป็ระเที่ศไที่ยู่จ่ังเป็็นการซึ่ำาเติุม
ความเป็ราะบางดังกล�าว แรงงานจัำานวนมาก
เป็็นแรงงานรับจ้ัางรายู่วัน จ่ังไม�สามารถึหา 
รายู่ได้ได้อยู่�างป็กติุแตุ�รายู่จั�ายู่ข้องพวกเข้า 
ไม�ได้ลดลง ส�วนแรงงานในโรงงานข้นาดเล็ก
และกลางม่ไม�น้อยู่ท่ี่�ตุ้องโดนตัุดเงินเด้อนคร่�ง
หน่�งหร้อโดนพักงาน และถ่ึงแม้เป็็นแรงงาน
ข้้ามชาติุท่ี่�ถึ่กกฎหมายู่ก็ตุาม แตุ�ส�วนใหญ�มัก 

ไม�ได้อยู่่�ในระบบป็ระกันสังคม ที่ำาให้แรงงาน
ข้้ามชาติุส�วนมากไม�ได้รับเงินเยู่่ยู่วยู่าใดๆ ส�วน 
ผู้ลกระที่บในที่างสังคมนั�น แรงงานข้า้มชาติุมกั
โดนตุ่ตุราและเหมารวมจัากคนไที่ยู่ในพ้�นท่ี่� 
และยัู่งป็รากฏิการแสดงความคิดเห็นข้องคน
ไที่ยู่ในเชิงลบและรุนแรงตุ�อแรงงานข้้ามชาติุ
ในโลกออนไลน์  ภาครัฐเองก็ผู้ลิตุซึ่ำาความเป็็น
อ้�นข้องแรงงานข้้ามชาติุ 

ในการควบคุมการแพร�ระบาดข้องโควิด 
แรงงานข้้ามชาติุมักตุกเป็็นกลุ�มเป้็าหมายู่หลัก
ท่ี่�โดนควบคุมและจัำากัดการเคล้�อนยู่้ายู่ ไม�ว�า
จัะเป็น็ภายู่ในท่ี่�พกัอาศยัู่ ในสถึานป็ระกอบการ 
หร้อระดับใหญ�อยู่�างนโยู่บายู่การห้ามมิให้
แรงงานข้้ามชาติุเดินที่างข้้ามจัังหวัด การ
ดำาเนินมาตุรการเหล�าน่�จ่ังม่ลักษณะข้องการ 
เล้อกป็ฏิิบัติุป็ระกอบอยู่่� เน้�องจัากส�วนมาก
บังคับใช้เฉีพาะกับแรงงานข้้ามชาติุ แรงงาน
สัญชาติุไที่ยู่ก็ยู่ังสามารถึเดินที่างได้

การบริหารจััดการแรงงานข้้ามชาติุช�วงโควิด 
รัฐบาลไที่ยู่เน้นการผู้�อนผู้ันและ Regularisa-
tion หร้อการที่ำาให้แรงงานลอดรัฐกลายู่เป็็น
แรงงานท่ี่�มส่ถึานะถึก่ตุ้องตุามกฎหมายู่ โดยู่ใช้
กลไกเฉีพาะหนา้ดั�งเดิมนั�นค้อ มติุคณะรฐัมนตุร่ 



ทัี่�งน่� นโยู่บายู่ท่ี่�ผู้�อนผัู้นสถึานะข้องแรงงาน 
ข้้ามชาติุม่ 2 ป็ระเภที่ใหญ� ได้แก� 1. การ 
ผู้�อนผัู้นแรงงานข้้ามชาติุท่ี่�ม่หร้อเคยู่ม่สถึานะ
ถึก่ตุ้องแตุ�สถึานะสิ�นสดุลงด้วยู่ผู้ลที่างกฎหมายู่
หรอ้ตุกหล�นจัากระบบ ได้แก� มติุ ครม. 4 ส.ค.63  
มติุ ครม. 29 มิ.ยู่. 64 (ผู้�อนผู้ันแรงงานป็ระมง) 
และ มติุ ครม. 13 ก.ค.64  2. การผู้�อนผัู้น
แรงงานข้้ามชาติุท่ี่�เข้้าเม้องผิู้ดกฎหมายู่หร้อ
ไม�ม่เอกสารถึ่กตุ้อง ได้แก� มติุ ครม. 29 ธั.ค. 63 
และมติุ ครม. 28 ก.ยู่. 64 ซึ่่�งแม้ม่นโยู่บายู่ผู้�อน
ผู้ันสถึานะข้องแรงงานข้้ามชาติุมาโดยู่ตุลอด 
แตุ�ในที่างป็ฏิิบัติุกลับพบปั็ญหาหลายู่ป็ระการ 
เช�น  แรงงานท่ี่�ตุ้องดำาเนินการตุรวจัสุข้ภาพ 
ไม�สามารถึดำาเนินการได้เน้�องจัากสถึานการณ์
โควิดและบางโรงพยู่าบาลไม�เป็ดิใหตุ้รวจัโควิด 
หร้อแรงงานม่ป็ัญหาเร้�องรายู่ได้และติุดหน่�สิน 
จ่ังไม�สามารถึจั�ายู่ค�าธัรรมเน่ยู่ม หร้อแรงงาน
ไม�สามารถึหานายู่จ้ัางป็ระจัำาได้ หร้อหาได้
ไม�ทัี่น ในข้ณะท่ี่�การนำาเข้้าแรงงานตุามกลไก 
MoU นั�นม่การพิจัารณาในภายู่หลังเน้�องจัาก
แรงกดดันข้องภาคเอกชนท่ี่�ตุ้องการแรงงาน  
ในช�วงกลางปี็ 2564 พบปั็ญหาการข้าดแคลน
แรงงานท่ี่�รุนแรงข้่�น กรมการจััดหางานจ่ังได้
สำารวจัความตุ้องการแรงงานจัากภาคเอกชน
พบว�า ม่ความตุ้องการแรงงานข้้ามชาติุอยู่�าง
แน�นอนมากถ่ึง 424,703 รายู่ ซึ่่�งกิจัการท่ี่�
ตุ้องการแรงงานข้้ามชาติุจัำานวนมาก ได้แก� 

เกษตุรกรรม ป็ศุสัตุว์ งานก�อสร้าง งานบริการ 
เกษตุรตุ�อเน้�อง และอุตุสาหกรรมสิ�งที่อ

ส�วนการลักลอบข้้ามพรมแดนม่ข้่�นอยู่�าง 
ตุ�อเน้�อง ชาวเม่ยู่นมาท่ี่�ข้้ามพรมแดนส�วนใหญ�
เป็็นการข้้ามพรมแดนมาจัากเม่ยู่นมาโดยู่ม่
ป็ลายู่ที่างเป็็นป็ระเที่ศไที่ยู่เพ้� อหางานที่ำา  
หลังจัากเศรษฐกิจัในเม่ยู่นมาถึดถึอยู่มากลงไป็
อ่กเพราะรัฐป็ระหาร บวกกับม่ความตุ้องการ
แรงงานในฝัั่� งไที่ยู่มากข่้�น ในข้ณะท่ี่�พรมแดน
ไที่ยู่ยู่ังป็ิดจ่ังตุ้องลักลอบข้้ามแดนโดยู่อาศัยู่
นายู่หน้าหร้อผู้่้นำาพา ซึ่่�งม่ค�าใช้จั�ายู่โดยู่เฉีล่�ยู่ 
15,000 ถ่ึง 25,000 บาที่ ทัี่�งน่� พบผู้่้ข้้ามแดน
ชาวเม่ยู่นมาเป็็นกลุ�มเล็กๆ ไม�เกิน 20 คน  
ในช�วงเด้อนมิถึุนายู่นและกรกฎาคม 2564 
ก�อนท่ี่�จัะข้ยู่ายู่เป็็นจัำานวนตุ�อกลุ�มไม�เกิน  
50 คนในช�วงเด้อนสงิหาคมและกันยู่ายู่น 2564  
และในเด้อนตุุลาคมและพฤศจิักายู่น 2564  
พบกลุ�มท่ี่� ม่ข้นาดใหญ�เ กินกว�า  100 คน  
อยู่�างไรก็ด่แรงงานเม่ยู่นมาจัำานวนไม�น้อยู่ท่ี่�ม่
ลักษณะกำาก่�งกับความเป็น็ผู้่้ล่�ภัยู่เน้�องจัากเหตุุ
ท่ี่�ผู้ลักดันให้เข้าออกจัากป็ระเที่ศก็ไม�อาจัพ้น
จัากสาเหตุุเชิงโครงสร้างที่างการเม้องใน
ป็ระเที่ศเ ม่ยู่นมาท่ี่� ม่ความยู่ำาแยู่�ลงหลัง
รฐัป็ระหาร ข้ณะเด่ยู่วกันรัฐไที่ยู่ไม�ได้ม่ช�องที่าง
สำาหรบัผู้่ล่้�ภัยู่ นอกจัากน่�ยู่งัมบ่างส�วนท่ี่�เป็น็การ 
ข้้ามแดนจัากเม่ยู่นมาเพ้�อใช้ป็ระเที่ศไที่ยู่เป็็น

ที่างผู้�านไป็ที่ำางานในป็ระเที่ศมาเลเซึ่่ยู่ หร้อ
บางส�วนก็เป็็นการเดินที่างจัากมาเลเซ่ึ่ยู่ผู้�าน
ไที่ยู่เพ้�อกลับเม่ยู่นมา 

ส�วนชาวกัมพ่ชาท่ี่�ข้้ามแดนม่ 2 ป็ระเภที่หลัก 
ค้อ 1. ชาวกัมพ่ชาท่ี่�เดินที่างออกจัากไที่ยู่กลับ
กัมพ่ชา เน้�องจัากนโยู่บายู่การห้ามการเคล้�อน
ยู่้ า ยู่ แ ร ง ง า น ข้้ า ม ช า ติุ ข้้ า ม พ้� น ท่ี่� ภ า ยู่ ใ น
ป็ระเที่ศไที่ยู่ ในช�วงเด้อนกรกฎาคมถ่ึงสงิหาคม 
2564 พบว�าม่สองกลุ�มหลักท่ี่�ลักลอบกลับบ้าน
เกิดตัุวเอง ได้แก� กลุ�มท่ี่�มาจัากแคมป์็คนงานใน
กรุงเที่พฯ และ กลุ�มท่ี่�มาจัากตุลาดโรงเกล้อ  
2. ชาวกัมพ่ชาท่ี่�เดินที่างจัากกัมพ่ชาเข้้ามาใน
ป็ระเที่ศไที่ยู่  ซ่ึ่�งโดยู่ทัี่�วไป็จัำานวนผู้่้ข้้ามแดน
ตุ�อกลุ�มก็ม่ตัุ�งแตุ�กลุ�มเล็กๆ 8 คน ไป็จันถ่ึง
ป็ระมาณ 20-40 คน และในช�วงป็ลายู่เด้อน
ตุุลาคมม่จัำานวนส่งสุดมากกว�า 100 คน

การลักลอบข้้ามแดนยัู่งพบในหม่�คนไที่ยู่ด้วยู่
เช�นกัน ทัี่�งการเดินที่างเข้้ามาไที่ยู่หลังจัากท่ี่�
ธุัรกิจับันเทิี่งบริเวณชายู่แดนในป็ระเที่ศ 
เพ้�อนบ้านป็ิดตัุวลงจัากโควิด หร้อการลักลอบ
เดินที่างออกจัากป็ระเที่ศไที่ยู่ไป็ชายู่แดน
ป็ระเที่ศเพ้� อนบ้านเพ้� อที่ำางานการพนัน
ออนไลน ์ 

สารืบัญ

สถานิการณ์์การติิดเช้ื้�อโควิิด  
ในิประชื้ากรสามสัญชื้าติิ

การเข้าถึงบริการสาธารณ์สุข

ผลกระทบของโควิิดต่ิอแรงงานิ
ข้ามชื้าติิในิเชิื้งเศิรษฐกิจและสังคม

มาติรการเพ้ื่�อควิบคุม 
การแพื่ร่ระบาดของโควิิด
ของแรงงานิข้ามชื้าติิ

การบริหารจัดการ
แรงงานิข้ามชื้าติิช่ื้วิงโควิิด

การเคล้�อนิย้้าย้ข้ามพื่รมแดนิ

การทำางานิของประเทศิต้ินิทาง 

6
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สถานการืณ์์การืติิด้เชื�อโควิิด้ 
ในปรืะชากรืสามสัญชาติิ

แรงงานข้้ามชาติุเริ�มเป็็นคลัสเตุอร์หลักในการระบาดข้องโควิด
ในช�วงระลอกท่ี่�สองข้องป็ระเที่ศไที่ยู่ สาเหตุุหลักจัากสภาพ

ท่ี่�พักอาศัยู่และสถึานท่ี่�ที่ำางานท่ี่�แออัด สาเหตุุท่ี่�ป็ระกอบกัน 
อ่กป็ระการค้อ แรงงานข้้ามชาติุเข้้าไม�ถ่ึงอุป็กรณ์ในการป็้องกันโรคท่ี่�
ม่ป็ระสิที่ธัิภาพ เพราะอุป็กรณ์ดังกล�าวตุ้องเส่ยู่ค�าใช้จั�ายู่ในสัดส�วนท่ี่�
ส่งเม้�อเท่ี่ยู่บกับรายู่ได้

ระลอกท่ี่�หนึ่่�ง

ในการแพร�ระบาดข้องโควิดระลอกท่ี่�หน่�ง ซ่ึ่�ง
ค้อช�วงเวลานับตัุ�งแตุ�เด้อนมกราคม 2563 ถ่ึง
วันท่ี่� 19 ธัันวาคม 2563 นั�น ป็ระเที่ศไที่ยู่ม่
จัำานวนผู้่้ติุดเช้�อน้อยู่ เป็็นจัำานวน 4,331 รายู่ 
โดยู่พบป็ระชากรสัญชาติุเม่ยู่นมา ลาว และ
กัมพ่ชา ติุดเช้�อจัำานวนป็ระมาณร้อยู่ละ 2 ข้อง
ผู้่้ติุดเช้�อในป็ระเที่ศไที่ยู่ทัี่�งหมด และม่จัำานวน
ดังน่� 

ตาราง: จำำ�นวนประช�กรส�มสญัช�ติิท่ี่�ติิดเช้�อ
โควิด ติ�มร�ยง�นของที่�งก�รไที่ยในระหว่�ง
เด้อนมกร�คม 2563 ถึึง 19 ธัันว�คม 2563 
(ระลอกท่ี่�หนึ�ง) 

เมียีนมีา ลาว กััมีพููชา รวมี
81 3 3 87

(ในข้อ้ม่ลไม�ม่การระบุสญัชาติุข้องผู้่ติุ้ดเช้�อจัำานวน 30 รายู่)

สำาหรับผู้่้เส่ยู่ช่วิตุนั�น ในระลอกหน่�งยู่ังไม�พบ
ข้้อม่ลท่ี่�ระบุถ่ึงสัญชาติุข้องผู้่้เส่ยู่ช่วิตุ 
ส�วนจัังหวัดท่ี่�พบป็ระชากรชาวเม่ยู่นมา ลาว
และกัมพ่ชาติุดเช้� อโควิดมากท่ี่�สุด ได้แก� 
กรุงเที่พมหานคร สงข้ลา ตุาก ตุามลำาดับ 

ระลอกท่ี่�สอง

ระลอกท่ี่�สองเริ�มตุ้นอยู่�างเป็็นที่างการในวันท่ี่� 
20 ธัันวาคม 2563 จัากการรายู่งานผู้่้ติุดเช้�อ
จัำานวนหลายู่ร้อยู่รายู่ในคลัสเตุอร์แรงงานชาว
เม่ยู่นมาท่ี่�สมุที่รสาคร ที่ำาให้แรงงานข้้ามชาติุ
กลายู่เป็น็จุัดศน่ย์ู่กลางข้องการติุดตุามและเฝ้ั่า
ระวังการแพร�ระบาดข้องโควิด และพบจัำานวน
ผู้่้ติุดเช้�อชาวเม่ยู่นมาในอัตุราท่ี่�ส่งท่ี่�สุด โดยู่คิด
เป็็นร้อยู่ละ 61.6 ข้องผู้่้ติุดเช้�อในป็ระเที่ศไที่ยู่
ทัี่�งหมดในระลอกท่ี่�สอง (จัำานวน 24,532 รายู่)  
ส�วนสัดส�วนข้องป็ระชากรทัี่�งสามสัญชาติุท่ี่�ติุด
เช้�อคิดเป็็นร้อยู่ละ 62.9 และม่จัำานวนดังน่�

ตาราง: จำำ�นวนประช�กรส�มสญัช�ติิท่ี่�ติิดเช้�อ
โควิด ติ�มร�ยง�นของที่�งก�รไที่ยในระหว่�ง
วันท่ี่� 20 ธัันว�คม 2563 ถึึง 31 ม่น�คม 2564 
(ระลอกท่ี่�สอง)
 

เมียีนมีา ลาว กััมีพููชา รวมี
15,110 97 226 15,423

(ในข้้อม่ลไม�ม่การระบุสัญชาติุข้องผู้่้ติุดเช้�อจัำานวน 530 

รายู่)

 

ด้า้นึ่สภาพท่ี่�พกั
  โ ด ยู่ ทัี่� ว ไ ป็ แ ล้ ว แ ร ง ง า น 
ข้้ามชาติุมักจัะเช�าห้องพักร�วมกับ
แรงงานท่ี่�ที่ำาในกะอ้�นและสลับกัน
อาศัยู่ในห้องพักเพ้�อลดค�าใช้จั�ายู่ 
แตุ�เม้�อม่สถึานการณ์โควิด ที่ำาให้ม่
แรงงานจัำานวนมากท่ี่�ตุ้องกักตัุว
บ้าง หร้อหางานที่ำาไม�ได้บ้าง จ่ัง
ตุ้องอาศัยู่อยู่�างแออัดอยู่่�ร�วมกันใน
ห้อง ไม�สามารถึสร้างระยู่ะห�างได้  
ผู้่้ท่ี่�ม่ความเส่�ยู่งตุำาก็ตุ้องอาศัยู่ร�วม
กับผู้่้ท่ี่�เส่�ยู่งส่ง นอกจัากน่�ท่ี่�พักข้อง
แรงงานข้้ามชาติุบางแห�งก็เป็็น
ห้ อ ง นำา  ห ร้ อ ห้ อ ง อ า บ นำา ร ว ม  
บางแห�งข้าดสุข้อนามัยู่ในการ
กำาจััดข้ยู่ะ

ด้า้นึ่สถานึ่ท่ี่�ที่ำางานึ่ 
 แรงงานข้้ามชาติุมักตุ้อง
ที่ำางานใกล้ชิดกันเป็็นกลุ�มใหญ� ใน
ระลอกท่ี่�สองสถึานท่ี่�ที่ำางานหลักท่ี่�
พบค้อในตุลาดสด ส�วนในระลอกท่ี่�
สามซึ่่�งม่การแพร�ระบาดข้องโควิด
ทัี่�งป็ระเที่ศนั�น ในช�วงแรกก็พบว�า
ม่จัำานวนการติุดเช้�อข้องแรงงาน
ข้้ามชาติุในโรงงานตุ�างๆพุ�งส่งข้่�น 
โดยู่เฉีพาะท่ี่�แม�สอด กาญจันบุร่
และภเ่ก็ตุ ซึ่่�งพบการติุดเช้�อในกลุ�ม
แ ร ง ง า น เ ม่ ยู่ น ม า ท่ี่� ที่ำา ง า น ใ น
ตุลาดสด โรงงาน และเร้อป็ระมง  
ก�อนท่ี่�จัะพบการระบาดข้องโควิด
ในโรงงานในจัังหวัดใหญ�ๆ ในเวลา
ตุ�อมา

1
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สำาหรบัผู้่เ้สยู่่ชวิ่ตุในระลอกท่ี่�
สอง  ในรายู่งานพบชาว 
เม่ยู่นมาท่ี่�เส่ยู่ช่วิตุ 1 รายู่ 

 ส�วนในแง�ข้องจัังหวัด
ท่ี่� พ บ ผู้่้ ติุ ด เ ช้� อ ท่ี่� เ ป็็ น
ป็ระชากรจัากสามสัญชาติุ
จัำา น ว น ม า ก นั� น  พ บ ช า ว 
เม่ยู่นมาติุดเช้�อมากท่ี่�สุดใน
จัังหวัด สมุที่รสาครซึ่่�งเป็็น
ศ่นยู่์กลางข้องการระบาดใน
ระลอกท่ี่�สอง ตุามมาด้วยู่
ก รุ ง เ ที่ พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ป็ทีุ่มธัาน่  ในข้ณะท่ี่� ชาว
กัมพ่ชาและลาวม่จัำานวน 
ผู้่้ติุดเช้�อไม�มากนัก โดยู่พบ
ในกรุงเที่พมหานครเป็น็หลัก 
ทัี่� ง น่� ยู่ อ ด ก า ร ติุ ด เ ช้� อ ท่ี่� ม่
จัำา น ว น ม า ก จั า ก จัั ง ห วั ด
สมทุี่รสาครและป็ที่มุธัานน่ั�น 
เกิดจัากการคัดกรองเชิงรุก 
ข้องที่างการไที่ยู่เป็็นหลัก

ตาราง: จัำงหวัดท่ี่�พบผู้้�ติิดเช้�อโควิดช�วเม่ยนม�จำำ�นวนม�กระหว่�งวัน
ท่ี่� 20 ธัันว�คม 2563 ถึึง 31 ม่น�คม 2564  

อันดับ จัังหวัด จัำานวนผู้่้ติุดเช้�อชาว
เม่ยู่นมา

1 สมุที่รสาคร 14,046
2 กรุงเที่พมหานคร 496
3 ป็ทีุ่มธัาน่ 309
4 ตุาก 168

ตาราง: จัำงหวัดท่ี่�พบผู้้�ติิดเช้�อโควิดช�วกัมพ้ช�ม�กท่ี่�สุด 3 อันดับแรก
ระหว่�งวันท่ี่� 20 ธัันว�คม 2563 ถึึง 31 ม่น�คม 2564

อันดับ จัังหวัด จัำานวนผู้่้ติุดเช้�อชาว
กัมพ่ชา

1 กรุงเที่พมหานคร 48
2 ชลบุร่ 47
3 สมุที่รป็ราการ 31

ตาราง: จัำงหวัดท่ี่�พบผู้้�ติิดเช้�อโควิดช�วล�วม�กท่ี่�สุด 3 อันดับแรก
ระหว่�งวันท่ี่� 20 ธัันว�คม 2563 ถึึง 31 ม่น�คม 2564

อันดับ จัังหวัด จัำานวนผู้่้ติุดเช้�อชาว
ลาว

1 กรุงเที่พมหานคร 47
2 ป็ทีุ่มธัาน่ 19
3 นนที่บุร่ 12

ระลอกท่ี่�สามนั�นที่างการไที่ยู่เริ�มนับจัากวันท่ี่�  1 เมษายู่น 2564 เป็็นตุ้นมา  
ซึ่่�งสถึานการณ์การแพร�ระบาดข้องโควิดในป็ระเที่ศไที่ยู่นั�นรุนแรงและเกิดข้่�นในทีุ่ก
กลุ�มป็ระชากร โดยู่ระหว�างวันท่ี่� 1 เมษายู่น 2564 ถ่ึง 31 ตุุลาคม 2564 พบผู้่้ติุดเช้�อ
ทีุ่กสัญชาติุจัำานวนมากถ่ึง 1,883,161 รายู่ ในจัำานวนเหล�าน่�เป็็นป็ระชากรสัญชาติุ
เม่ยู่นมา ลาวและกัมพ่ชา เป็็นจัำานวนอยู่�างน้อยู่ 156,264 รายู่ คิดเป็็นร้อยู่ละ 8.3 
อยู่�างไรก็ด่คาดว�าตัุวเลข้จัริงอาจัส่งกว�าน่�เน้�องจัากข้้อม่ลท่ี่�ได้รับมาไม�ครบถ้ึวน 

เดืือน เมียีนมีา ลาว กััมีพููชา รวมี (ข้้อมีูลที่ี�
ไมี่ระบุุ

สััญชาติิ)
เมษายู่น 347 150 68 565 (2,734)

พฤษภาคม 11,396 1,153 2,623 15,172 (8,574)
มิถึุนายู่น 17,595 990 3,924 22,509 (5,011)
กรกฎาคม 23,426 1,396 5,563 30,385 (40,182)
สิงหาคม 28,869 1,674 9,232 39,775 (53,084)
กันยู่ายู่น 22,475 1,249 7,292 31,016 (30,179)
ตุุลาคม 11,614 670 4,558 16,842 (27,834)

รวมี 115,722 7,282 33,260 156,264 (167,598)
  

ตาราง: จำำ�นวนประช�กรส�มสัญช�ติิท่ี่�ติิดเช้�อโควิด ติ�มร�ยง�นของที่�งก�ร
ไที่ยในระหว่�งวันท่ี่� 1 เมษ�ยน 2564 ถึึง 31 ตุิล�คม 2564

กราฟ: จำำ�นวนประช�กรส�มสญัช�ติิท่ี่�ติิดเช้�อโควิด ติ�มร�ยง�นของที่�งก�ร
ไที่ยในระหว่�งวันท่ี่� 1 เมษ�ยน 2564 ถึึง 31 ตุิล�คม 2564 

ระลอกท่ี่�สามจนึ่ถง่ปััจจุบันัึ่

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

เมียนมา ลาว กมัพชูา รวม ข้อมลูที@ไมร่ะบสุญัชาติ 
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เมียนมา ลาว กมัพชูา รวม 

กราฟ: จำำ�นวนผู้้�เส่ยช่วิติจำ�กโควิดติ�มร�ยง�นของที่�งก�รไที่ยในเด้อน
มิถึุน�ยนถึึงเด้อนติุล�คม 2564

ส�วนจัำานวนผู้่้เส่ยู่ช่วิตุจัากโควิดท่ี่�เป็็นชาวเม่ยู่นมา ลาว และ
กัมพ่ชาในช�วงวันท่ี่� 1 เมษายู่น – 31 ตุุลาคม 2564 ม่จัำานวนรวม 
401 รายู่ คิดเป็็นร้อยู่ละ 2.1 ข้องจัำานวนผู้่้เส่ยู่ช่วิตุจัากโควิด
ทัี่�งหมดในป็ระเที่ศไที่ยู่ โดยู่แจักแจังในแตุ�ละเด้อนดังตุ�อไป็น่�

ตาราง: จำำ�นวนผู้้�เส่ยช่วิติจำ�กโควิดติ�มร�ยง�นของที่�งก�รไที่ย
   ในระหว่�งวันท่ี่� 1 เมษ�ยน 2564   ถึึง 31 ตุิล�คม 2564

เดืือน เมียีนมีา ลาว กััมีพููชา รวมี (จำำานวนผูู้้เสัยี
ชวิีติทีุ่กั

สััญชาติิใน
ไที่ย)

เมษายู่น (ไม�พบข้้อม่ล) (109)

พฤษภาคม (ไม�พบข้้อม่ล) (828)

มิถึุนายู่น 7 3 1 11 (992)

กรกฎาคม 39 5 7 51 (2,834)

สิงหาคม 156 2 14 172 (6,732)

กันยู่ายู่น 88 4 16 108 (5,138)

ตุุลาคม 49 0 10 59 (2,478)

รวมี 339 14 48 401 (19,111)

 หญิงตัุ�งครรภ์เป็็นอ่กหน่�งกลุ�มเส่�ยู่งตุ�อการติุดเช้�อและ 
เส่ยู่ช่วิตุ โดยู่ในระหว�างวันท่ี่� 1 เมษายู่น-11 สิงหาคม 2564 จัาก
หญิงตัุ�งครรภ์ติุดเช้�อทัี่�งหมด 185 คน เป็็นชาวเม่ยู่นมาร้อยู่ละ 
16 ชาวกัมพช่าร้อยู่ละ 4 และชาวลาวร้อยู่ละ 2 ส�วนจัำานวนหญิง
ตัุ�งครรภ์ท่ี่�เส่ยู่ช่วิตุจัากโควิดนั�น ทัี่�งป็ระเที่ศม่ 29 คน โดยู่เป็็น
ชาวเม่ยู่นมาร้อยู่ละ 14 และชาวลาวร้อยู่ละ 3
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ทัี่�งน่�จัังหวัดท่ี่�พบผู้่ติุ้ดเช้�อโควิดสัญชาติุเมยู่่นมา ลาว และกัมพช่า
มากท่ี่�สุดระหว�าง วันท่ี่�  1  เมษายู่น- 31ตุุลาคม 2564  
เที่�าท่ี่�สามารถึเข้้าถ่ึงข้้อม่ลได้ ได้แก�จัังหวัดทัี่�ง 10 จัังหวัด 
ดังตุ�อไป็น่�1 

• กรุงเที่พมหานคร
• สมุที่รสาคร
• สมุที่รป็ราการ
• ชลบุร่
• นนที่บุร่
• ป็ทุี่มธัาน่
• เพชรบุร่
• ระยู่อง
• นครป็ฐม
• ตุาก

1  ทัี่�งน่�ม่ข้้อม่ลอ่กเป็็นจัำานวน 167,598 รายู่ท่ี่�ไม�ได้ระบุสัญชาติุ ที่ำาให้ข้้อม่ลท่ี่�ป็รากฏิน่�อาจัม่ความคลาดเคล้�อน
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การืเข้่าถึงบริืการื
สาธารืณ์สุข่2
เน้�องจัากแรงงานข้้ามชาติุเป็็นกลุ�มเส่�ยู่งหลักข้องการแพร�ระบาด
ข้องโควิดสำาหรบัรฐัไที่ยู่ ในที่างนโยู่บายู่ส�วนใหญ�จ่ังใหส้ทิี่ธัแิรงงาน
ข้้ามชาติุในการเข้้าถ่ึงบริการสาธัารณสุข้ท่ี่�เก่�ยู่วข้้องกับโควิดได้ ทัี่�ง
การตุรวจัคัดกรอง การตุรวจัหาเช้�อ และการรักษาไม�ว�าม่หร้อไม�ม่
ป็ระกันสุข้ภาพ อยู่�างไรก็ด่ยู่ังคงพบป็ัญหาในเชิงป็ฏิิบัติุ เน้�องจัาก
เม้�อม่ระบาดข้องโรคอยู่�างรุนแรง ที่ำาให้ที่รัพยู่ากรไม�เพ่ยู่งพอ การ
บริหารที่รัพยู่ากรท่ี่�ผู้ิดพลาดและอำานาจัท่ี่�ทัี่บซ้ึ่อนกันข้องระบบ
ราชการที่ำาให้บางครั�งหน�วยู่งานรัฐหร้อเจ้ัาหน้าท่ี่�ในระดับป็ฏิิบัติุ
การเล้อกป็ฏิิบัติุบนฐานข้องสัญชาติุ  ในบางครั�งเจ้ัาหน้าท่ี่�หน้างาน
ม่ความไม�เข้้าใจัหร้อไม�มั�นใจัว�าสามารถึให้บริการแรงงานข้้ามชาติุ
ได้หร้อไม�ในเม้�อคนไที่ยู่ยู่ังเข้้าถ่ึงการตุรวจัได้ไม�ครบ
 
อุป็สรรคอ้�นๆ ในเข้า้ถ่ึงบรกิารสาธัารณสขุ้ ได้แก� อุป็สรรคที่างภาษา
ท่ี่�ที่ำาให้แรงงานข้้ามชาติุไม�สามารถึส้�อสารกับเจ้ัาหน้าท่ี่�และไม�
สามารถึเข้า้ถ่ึงข้้อม่ลข้�าวสาร แรงงานท่ี่�ไม�มเ่อกสารถึก่ตุ้องก็ไม�กล้า
เข้้ารับบริการที่างสาธัารณสุข้เพราะกลัวโดนจัับกุม ส�วนแรงงาน
ข้้ามชาติุท่ี่�ม่เอกสารถึ่กตุ้อง ก็ยู่ังคงม่ความไม�มั�นใจัในการข้อรับ
บริการจัากหน�วยู่งานรัฐ 

นอกจัากน่�แรงงานข้้ามชาติุบางส�วนเล่�ยู่งการตุรวจัหาเช้�อหร้อ
ป็กป็ิดข้้อม่ลความเส่�ยู่ง เน้�องจัากปั็ญหาเร้�องรายู่ได้และการข้าด
เงินเยู่่ยู่วยู่าชดเชยู่

นโยบายการืติรืวิจคดั้กรือง

• ระลอกท่ี่�สอง

การตุรวจัเชิงรุกในแรงงานข้้ามชาติุเป็็น
มาตุรการท่ี่�หน�วยู่งานรัฐเริ�มที่ำาในช�วงการ
ระบาดระลอกท่ี่� 2 โดยู่ในวันท่ี่� 21 ธัันวาคม 
2563 ศ่นยู่์บริหารสถึานการณ์แพร�ระบาด
ข้องโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
กระที่รวงมหาดไที่ยู่สั�งการให้ผู้่้ว�าราชการ
จัังหวัดทุี่กจัังหวัดเน้นการตุรวจัคัดกรอง
แรงงานเม่ยู่นมาอยู่�างเข้้มงวด ตุรวจัสอบ
สถึานป็ระกอบการทีุ่กแห�งและให้ตุรวจัหา
เช้�อโรคโดยู่การสุ�มตุรวจั และในกรุงเที่พฯ 
ก็ม่การจััดเจ้ัาหน้าท่ี่�ตุรวจัเชิงรุกในแรงงาน
ข้า้มชาติุท่ี่�ที่ำางานในตุลาดสด แคมป์็คนงาน
และไซึ่ต์ุงานก�อสร้าง ตุ�อมาในช�วงตุ้นเด้อน
ม ก ร า ค ม ที่ า ง ก ร ะ ที่ ร ว ง แ ร ง ง า น จ่ั ง ม่
มาตุรการตุรวจัคัดกรองแรงงานในสถึาน
ป็ระกอบการในพ้� นท่ี่�ควบคุมส่งสุด ทัี่� ง
แรงงานไที่ยู่และแรงงานข้้ามชาติุท่ี่�เป็็น 

ผู้่้ป็ระกันตุนสามารถึรับบริการที่างการ
แพที่ยู่์เชิงรุกได้

ในเบ้�องตุ้นแรงงานท่ี่�ม่สิที่ธิัป็ระกันสุข้ภาพ
ส า ม า ร ถึ รั บ ก า ร ตุ ร ว จั แ ล ะ รั ก ษ า กั บ 
โรงพยู่าบาลท่ี่�ลงที่ะเบ่ยู่นไว้ ส�วนคนท่ี่�ไม�ม่
สิที่ธัิป็ระกันสุข้ภาพไม�สามารถึเข้้าถ่ึงการ
ตุรวจัฟร่ ตุ�อมาเม้�อเข้้าส่�ช�วงระลอกท่ี่�สองท่ี่�
สมทุี่รสาคร แรกเริ�มมป่็ญัหาท่ี่�แรงงานท่ี่�ไม�ม่
ใบอนุญาตุไม�สามารถึเข้้าถ่ึงการตุรวจัคัด
กรองในเชิงป็ฏิิบัติุได้ เน้�องจัากเกินโควตุ้าท่ี่�
กำาหนดไว้โดยู่ที่างการ จันมก่ารผู้ลักดันจัาก
หลายู่ส�วนที่ำาให้แรงงานข้้ามชาติุสามารถึ
เข้้าถ่ึงการตุรวจัได้ทีุ่กคน ส�วนในโรงงาน
ใหญ� หน�วยู่งานระดับจัังหวัดม่บริการตุรวจั
และม่โรงพยู่าบาลสนามตัุ�งอยู่่�ภายู่ใน ซึ่่�ง 
ผู้่้ป็ระกอบการเป็็นผู้่้รับผู้ิดชอบค�าใช้จั�ายู่
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• ระลอกท่ี่�สาม

ในเชิงนโยู่บายู่ แรงงานข้้ามชาติุท่ี่�ไม�ม่สิที่ธิั
ป็ระกันสุข้ภาพและมค่วามเส่�ยู่งสง่ สามารถึ
รับการตุรวจัหาเช้�อโดยู่ไม�ม่ค�าใช้จั�ายู่และ
เข้้าส่�กระบวนการรักษาได้ ตุามหนังส้อ
เว่ยู่นข้องกระที่รวงสาธัารณสุข้ในวันท่ี่� 23 
เมษายู่น 2564  ม่เน้�อหาให้สถึานพยู่าบาล
สามารถึเบิกค�าตุรวจัคัดกรองโควิดสำาหรับ
คนตุ�างชาติุท่ี่�ไม�ม่สิที่ธัิรักษาพยู่าบาล และ
ตุามมติุ ครม. 25 พฤษภาคม 2564 ม่การ
เสนองบป็ระมาณเพ้�อให้แรงงานข้้ามชาติุ
และบุคคลไร้สัญชาติุ ท่ี่� เป็็น ผู้่้ ตุ้องข้ั ง
สามารถึเข้้าถ่ึงบริการสุข้ภาพได้

ส�วนกรมการจััดหางาน กระที่รวงแรงงานก็
ม่คำาสั�งในวันท่ี่� 24 มิถึุนายู่น 2564 เพ้�อคัด
กรองแรงงานข้้ามชาติุในกิจัการท่ี่�ม่ความ
เส่�ยู่งและอยู่่�ในพ้�นท่ี่�ควบคุมส่งสุดและเข้้ม
งวด โดยู่ได้มอบหมายู่หน้าท่ี่�ให้กับสำานักงาน
จััดหางานกรุงเที่พมหานครพ้�นท่ี่�  1-10 
สำานักจััดหางานจัังหวัดป็ทุี่มธัาน่ นนที่บุร่ 

และ สมุที่รป็ราการ สำารวจัจัำานวนแรงงานข้้าม
ชาติุในพ้� นท่ี่� ท่ี่�รับผิู้ดชอบ และในส�วนข้อง
บรกิารตุรวจัหาเช้�อโควิดนั�น การตุรวจัคัดกรอง
โควิด-19 เชิงรุกข้องกระที่รวงแรงงาน ณ สนาม
ก่ฬาไที่ยู่ญ่�ปุ็�น-ดินแดง ได้บริการตุรวจัให้
แรงงานข้้ามชาติุด้วยู่

ทัี่�งน่�ในวันท่ี่� 5 กรกฎาคม กลับพบหนังส้อข้อง
กรมการจััดหางาน เร้�อง แจ้ังยู่กเลิกโครงการให้
ความช�วยู่เหล้อคนตุ�างด้าวด้านสาธัารณสุข้ ซ่ึ่�ง
เป็็นการสั�งยู่กเลิกการตุรวจัโควิด-19 เชิงรุกใน
กลุ�มแรงงานจัากป็ระเที่ศกัมพ่ชา ลาว และ 
เม่ยู่นมา  โดยู่อธิับด่กรมการจััดหางานได้ช่�แจัง
ด้วยู่เหตุผุู้ล 2 ป็ระเด็นหลัก ได้แก� 1. ป็ัญหาเชิง
ที่รัพยู่ากร เน้�องจัากโรงพยู่าบาลป็ระสบป็ญัหา
ข้าดแคลนอุป็กรณ์สาธัารณสุข้  และ 2. ป็ัญหา
อำานาจัทัี่บซึ่้อนกับกรุงเที่พมหานคร  การตุรวจั
คัดกรองเชิงรุกในพ้� นท่ี่�ควบคุมส่งสุดและ 
เข้้มงวดเป็็นอำานาจัข้องคณะกรรมการโรค
ติุดตุ�อกรุงเที่พมหานครท่ี่�ตุ้องใหค้วามเหน็ชอบ

นโยบายการืรัืกษา

นโยู่บายู่รัฐบาลรับรองให้คนไม�ม่สัญชาติุไที่ยู่
สามารถึเข้า้ถ่ึงบรกิารที่างสาธัารณสขุ้ และการ
รักษาโควิดได้ แรงงานข้้ามชาติุไม�ว�าม่สิที่ธัิ
ป็ระกันสุข้ภาพหร้อไม� ล้วนม่สิที่ธิัเข้้าถ่ึงการ
รักษา ในช�วงกลางเด้อนพฤษภาคม 2564 
กระที่รวงสาธัารณสุข้ม่นโยู่บายู่ให้ส�งแรงงาน
ข้้ามชาติุท่ี่�ติุดเช้�อโควิดกลุ�มส่เหล้องไป็ยู่ังศ่นยู่์
แรกรับและส�งตุ�อท่ี่�นิมิบุตุร หร้อสถึาบันบำาบัด
รักษาและฟ้� นฟ่ผู้่้ ติุดยู่าเสพติุดแห�งชาติุ 
บรมราชชนน่ 

ในส�วนข้องค�าใช้จั�ายู่ตุามหนังส้อแจ้ังเว่ยู่น
กระที่รวงสาธัารณสุข้ลงวันท่ี่� 19 มิถึุนายู่น 
2564  ระบุว�าแรงงานข้้ามชาติุท่ี่�ม่บัตุรสุข้ภาพ
สามารถึเบิกจั�ายู่ตุามสิที่ธิั ส�วนแรงงานข้้าม
ชาติุท่ี่�ไม�ม่สิที่ธิัป็ระกันสุข้ภาพใดๆ หร้อบุคคล
ท่ี่�ม่ป็ัญหาสถึานะที่างที่ะเบ่ยู่น หน�วยู่บริการ
ภาครัฐสามารถึเบิกจั�ายู่จัากกรมควบคุมโรคได้ 
สำาหรบัการรกัษาตัุวแบบ Home Isolation หรอ้ 
Community Isolat ion ที่างกระที่รวง
สาธัารณสุข้ได้ม่แจ้ังเว่ยู่น  การข้อรับค�าใช้จั�ายู่
ในการด่แลรักษาแบบ Home Isolation และ
การแยู่กกักในชุมชน Community Isolation 
สำาหรับผู้่้ไร้สิที่ธัิเบิกค�ารักษาพยู่าบาลโรคติุด
เช้�อไวรัสโคโรนา 2019 หร้อ โรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
เม้�อวันท่ี่� 9 พฤศจิักายู่น 2564  ให้แรงงาน 
ข้า้มชาติุท่ี่�ไม�มห่ลักป็ระกันสขุ้ภาพสามารถึเข้า้
รับการในการด่แลรักษาแบบ Home Isolation 
และการแยู่กกักในชุมชน Community  
Isolation ได้เช�นเด่ยู่วกับการรักษาในสถึาน
พยู่าบาล

อยู่�างไรก็ตุาม ม่รายู่งานการเล้อกป็ฏิิบัติุการ
ป็ฏิิเสธัผู้่้ป็�วยู่บนฐานข้องสัญชาติุ เช�นในกรณ่
เม้�อป็ลายู่เด้อนมิถึนุายู่น ศน่ย์ู่แรกรับและส�งตุ�อ
ข้องกระที่รวงสาธัารณสขุ้มป้่็ายู่ “งดรบัแรงงาน
ตุ�างด้าว” ติุดไว้ด้านหน้าศ่นยู่์ฯ  ตุ�อมาม่ 
คำาช่�แจังจัากศ่นยู่์ฯว�าติุดป้็ายู่นั�นเพราะมักม่
นายู่จ้ัางมาป็ล�อยู่แรงงานไว้ข้้างหน้าสถึานท่ี่�
โดยู่ไม�ได้ติุดตุ�อไว้ล�วงหน้า ทัี่�งน่� แม้ว�าศ่นยู่์ฯ 
ดังกล� าวจัะรับ ด่แลผู้่้ป็� วยู่ท่ี่� เป็็นแรงงาน 
ข้้ามชาติุเป็็นจัำานวนมากอยู่่�แล้ว (สถิึติุวันท่ี่� 30 
กันยู่ายู่น 2564 ในจัำานวนผู้่้ป็�วยู่ท่ี่�ใช้บริการ
ศ่นย์ู่ฯทัี่�งหมด 12,696 รายู่ เป็็นชาวตุ�างชาติุ
จัำานวน 3,246 รายู่) แตุ�การติุดป้็ายู่ดังกล�าวก็
ที่ำาให้เกิดข้้อกังวลตุ�อการใช้สัญชาติุมาตัุดสิน
ในการลำาดับผู้่้รับบริการ 

“ งด้รัืบ
แรืงงาน
ต่ิางด้้าวิ
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การืฉีีด้วัิคซีีน

 ตุามข้อ้มล่ระหว�างวันท่ี่� 28 กมุภาพนัธั ์– 2 พฤศจิักายู่น 2564 
ม่ชาวตุ�างชาติุจัำานวน 1,294,666 คน ท่ี่�ได้รับวัคซึ่่นแล้วอยู่�างน้อยู่ 
1 เข้็ม นับเป็็น 26.5 เป็อร์เซึ่็นต์ุข้องจัำานวนป็ระชากรตุ�างชาติุใน
ป็ระเที่ศไที่ยู่ โดยู่ชาวเม่ยู่นมา กัมพ่ชา และลาวได้รับวัคซึ่่นมากสุด
ในหม่�ป็ระชากรตุ�างชาติุตุามลำาดับ

ติ�ร�ง: จำำ�นวนสะสมของประช�กรส�มสัญช�ติิท่ี่�ได�รับวัคซี่นอย่�งน�อยหนึ�งเข็ม

 การเข้้าถ่ึงวัคซึ่่นข้องแรงงานข้้ามชาติุ ในช�วงแรกม่ 
ไม�เพ่ยู่งพอเน้�องจัากการบริหารจััดการวัคซึ่่นภาพรวมทัี่�งป็ระเที่ศ
ก็มปั่็ญหาเช�นกัน เม้�อวัคซึ่น่ยู่งักระจัายู่ไม�ทัี่�วถ่ึงแมแ้ตุ�ในหม่�คนไที่ยู่  
ก็ที่ำาให้แรงงานข้้ามชาติุเข้้าถ่ึงวัคซึ่่นได้ยู่ากข้่�นโดยู่เฉีพาะแรงงาน
ท่ี่�ไม�ม่เอกสารป็ระจัำาตัุว นอกจัากน่�การดำาเนินการกระจัายู่วัคซึ่่น
มักข้่�นอยู่่�กับระดับจัังหวัดหร้อแม้แตุ�หน�วยู่งานในระดับท้ี่องถิึ�น 
นโยู่บายู่วัคซึ่่นสำาหรับแรงงานข้้ามชาติุในแตุ�ละท้ี่องถิึ�นจ่ังม่ความ
แตุกตุ�างกัน

30 กั.ค. 26 สั.ค. 21 กั.ย. 23 ติ.ค. 2 พู.ย.

เม่ยู่นมา 140,577 218,247 390,614 650,955 755,489

กัมพ่ชา 25,414 52,897 105,525 185,155 223,201

ลาว 16,039 28,705 60,167 98,130 115,927

จำำานวนรวมี
สัามีสััญชาติิ

182,030 299,849 556,306 934,240 1,094,617

จัำานวนรวม
ตุ�างชาติุท่ี่�ได้

รับวัคซึ่่น
ทัี่�งหมด

280,075 436,445 723,592 1,122,986 1,294,666

• แนึ่วนึ่โยบัายของรฐับัาล

นโยู่บายู่การเข้้าถ่ึงวัคซึ่่นข้องแรงงานข้้ามชาติุ
นั�น ที่างรัฐกำาหนดแนวที่างชัดเจันสำาหรับ
แรงงานท่ี่�ม่สถึานะเข้้า เม้องถึ่กตุ้องตุาม
กฎหมายู่และม่เอกสารป็ระจัำาตัุวบุคคล ใน
เด้อนสิงหาคม 2564 กรมการจััดหางานระบุว�า
แรงงานท่ี่�ม่ใบอนุญาตุที่ำางานถึ่กตุ้อง จัะได้รับ
วัคซ่ึ่นป็้องกันโควิดได้ทีุ่กคน โดยู่ม่กระที่รวง
สาธัารณสุข้จััดสรรจัำานวนวัคซึ่่นร�วมกับ
สำานักงานป็ระกันสังคม 

ช�องที่างในการเข้า้ถ่ึงวัคซึ่น่สำาหรับแรงงานข้า้ม
ชาติุท่ี่�ถึ่กกฎหมายู่ได้แก� ป็ระกันสังคมสำาหรับ
แรงงานท่ี่�เป็็นผู้่้ป็ระกันตุนตุามมาตุรา33, ช�อง
ที่าง “หมอพร้อม”สำาหรับแรงงานข้้ามชาติุท่ี่�
ไม�ม่ป็ระกันสังคม และเว็บไซึ่ต์ุกระที่รวงการ
ตุ�างป็ระเที่ศ expatvac.consular.go.th แตุ�
เว็บไซึ่ต์ุน่�ไม�ได้ครอบคลุมแรงงานข้า้มชาติุท่ี่�ถ้ึอ
ว่ซึ่�าป็ระเภที่ Non-LA ตุ�อมาในช�วงเด้อน
ตุุลาคมม่แอพพลิเคชั�น “Vaccine บางซ้ึ่�อ” ท่ี่�
ชาวตุ�างชาติุสามารถึลงที่ะเบ่ยู่นได้เพิ�มเติุม

เม้� อวัคซ่ึ่นเริ�มม่ เพ่ยู่งพอตุ�อป็ระชากรทัี่� ง
ป็ระเที่ศ ศบค. (ศ่นย์ู่บริหารสถึานการณ์แพร�
ระบาดข้องโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา 2019) ก็ได้
ม่มติุเก่�ยู่วกับเป้็าหมายู่ในการฉ่ีดวัคซึ่่นภายู่ใน
เด้อนตุุลาคม 2564 ว�าจัะตุ้องครอบคลุม
ป็ระชากรทัี่� งหมด ซึ่่� งรวมทัี่� งคนไที่ยู่และ 
ตุ�างชาติุ อยู่�างน้อยู่ร้อยู่ละ 50 ทีุ่กจัังหวัด และ

ในร�างข้องแผู้นการจััดสรรวัคซ่ึ่นในเด้อน
พฤศจิักายู่น 2564 จัำานวนทัี่�งหมด 25 ล้าน 
โดสนั�น รัฐบาลกำาหนดให้กลุ�ม “ป็ระชากร
ตุ�างด้าว” เป็็นหน่�งในเป้็าหมายู่ โดยู่กลุ�ม
ป็ระชากรตุ�างชาติุน่�จัะได้รับการจััดสรร 2 ล้าน
โดส คิดเป็็นร้อยู่ละ 8 ข้องวัคซึ่่นทัี่�งหมดใน
เด้อนพฤศจิักายู่น 

โดยู่ในท่ี่�ป็ระชุม ศบค.วันท่ี่� 1 พฤศจิักายู่น 2564 
ได้รับที่ราบแนวที่างจััดสรรวัคซ่ึ่นคงเหล้อข้อง
แตุ�ละจัังหวัดเพ้�อจััดสรรให้แรงงานข้้ามชาติุท่ี่�
ถึ่กกฎหมายู่และแรงงานข้้ามชาติุท่ี่�ยู่ังไม�ได้ข้่�น
ที่ะเบ่ยู่นตุามท่ี่�กรมควบคุมโรคอนุมัติุ โดยู่ม่ข้้อ
เสนอใหร้ะมดัระวังในเร้�องการส้�อสาร ไม�ใหก้าร
จััดสรรวัคซ่ึ่นเป็็นแรงจ่ังใจัให้แรงงานข้้ามชาติุ
ลักลอบเข้้าเม้องมาเพ้�อรับวัคซึ่่น
  
อยู่�างไรก็ด่ ในแนวนโยู่บายู่ส�วนกลางยัู่งไม�ได้ม่
ความชัดเจันเก่�ยู่วกับแรงงานกลุ�มท่ี่� ไม�ม่
เอกสารและผู้่ติุ้ดตุาม ซึ่่�งการอุดช�องว�างในส�วน
น่�จัะอยู่่�ท่ี่�ระดับท้ี่องถิึ�น หร้อองค์กรภาคป็ระชา
สังคมแที่น 

ส�วนระบบการจัองนั�น สำาหรับแรงงานท่ี่�เป็็นผู้่้
ป็ระกันตุนตุ้องอาศยัู่นายู่จ้ัางเป็น็คนจัองให ้ซึ่่�ง
อาจัมโ่อกาสตุกหล�น และการจัองวัคซึ่น่ยู่งัไม�ม่
ภาษาข้องแรงงานข้า้มชาติุในระบบจ่ังที่ำาใหยัู้่ง
ข้าดความสะดวกในการเข้้าถ่ึง
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• การจดั้การในึ่ระด้บััที่อ้งถ่�นึ่

- 1 -
แ ร ง ง า น ที่ี� ที่ำา ง า น อ ยู่ ใ น 
“พูื� นที่ี� เสัี�ยงสัูง”และเป็็น 
กัลุ่มีเสัี�ยงสัูง 

ซึ่่�งหน�วยู่งานในพ้�นท่ี่�นั�นมกัม่
ระบบการฉ่ีดเชิงรุก เช�น
แรงงานข้้ามชาติุในแคมป์็ 
คนงานในพ้�นท่ี่�กรุงเที่พฯ

- 2 -
แรงงานที่ี�ที่ำางานในพืู� นที่ี�ที่ี�
เติรียมีเปิ็ดืรับุนักัท่ี่องเที่ี�ยว
ต่ิางชาติิ 

ม่การเปิ็ดให้ลงที่ะเบ่ยู่นจัอง
วัคซึ่่น อยู่�างไรก็ด่แม้พ้�นท่ี่�ท่ี่�ม่
เป็้าหมายู่เหม้อนกัน แตุ�วิธั่การ
ดำาเนินการตุ�อแรงงานข้้ามชาติุ
ก็แตุกตุ�างกัน กรณ่เช�น จัังหวัด
ภ่เก็ตุท่ี่�ม่โครงการ Phuket 
Sandbox ในวันท่ี่� 1 กรกฎาคม 
2564 ได้จััดสรรวัคซึ่่นป็้องกัน
โควิดให้กับป็ระชากรในพ้�นท่ี่�
ที่กุกลุ�มรวมถ่ึงแรงงานข้า้มชาติุ
ทัี่� งท่ี่�ถึ่กกฎหมายู่และไม�ถึ่ก
กฎหมายู่ ในข้ณะท่ี่�เกาะพะงัน
ก็เตุร่ยู่มเปิ็ดเกาะในวันท่ี่� 15 
กรกฎาคม 2564 ก็ม่การฉ่ีด
วัคซึ่่นให้กับกลุ�มแรงงานข้้าม
ช า ติุ ท่ี่� ถึ่ ก ก ฎ ห ม า ยู่ แ ล ะ ม่
เอกสารป็ระจัำาตัุว

 - 3 - 
แ ร ง ง า น ข้้ า มี ช า ติิ ที่ี� มีี
นายจ้ำางในพูื�นที่ี�อื�นๆ

อยู่�างเช�นในจัังหวัดเช่ยู่งใหม� 
สำานักงานจััดหางานจัังหวัด
เชยู่่งใหม�ก็มก่ารสำารวจัความ
ตุ้ อ ง ก า ร รั บ วั ค ซึ่่ น ข้ อ ง
แรงงานข้้ามชาติุและชาว
ตุ� า ง ช า ติุ ทีุ่ ก ก ลุ� ม กั บ 
ผู้่ป้็ระกอบการตัุ�งแตุ�ตุ้นเด้อน
กรกฎาคม 2564

ส�วนป็ระชากรข้า้มชาติุท่ี่�ไม�ใช�แรงงานท่ี่�มน่ายู่จ้ัางป็ระจัำา การได้รบัการจััดสรร
วัคซึ่่นก็ม่ความแตุกตุ�างไป็ถ่ึงระดับอำาเภอ จัากการสมัภาษณผ์ู้่ท่้ี่�ถ้ึอบัตุรส่ชมพ่
ท่ี่�ไม�ใช�แรงงานข้้ามชาติุและอาศัยู่ในอำาเภอฝั่างในเด้อนสิงหาคม 2564 ก็พบ
ว�าพวกเข้าไม�สามารถึลงที่ะเบ่ยู่นจัองวัคซึ่่นกับหน�วยู่งานในท้ี่องถิึ�นได้   
ในข้ณะท่ี่�อำาเภอใกล้เค่ยู่งนั�นผู้่้ท่ี่�ถ้ึอบัตุรส่ชมพ่ได้รับการจััดสรรโดยู่หน�วยู่งาน
ท้ี่องถิึ�นอยู่�างแน�นอนแล้ว

จัากการบริหารจััดการวัคซึ่่นภาพรวมข้องป็ระเที่ศไที่ยู่ท่ี่�ให้อำานาจัการจััดสรร
และการดำาเนินการข้่�นอยู่่�กับหน�วยู่งานรัฐระดับจัังหวัดหร้อท้ี่องถิึ�น ร่ป็แบบน่�
ส�งผู้ลตุ�อการจััดสรรวัคซึ่่นให้กับแรงงานข้้ามชาติุไป็ด้วยู่ แรงงานข้้ามชาติุใน
แตุ�ละพ้�นท่ี่�จ่ังได้รับโอกาสหร้อเจัออุป็สรรคท่ี่�แตุกตุ�างกัน
แรงงานข้า้มชาติุเริ�มได้รบัวัคซึ่น่ในวงกว้างในเด้อนกรกฎาคม 2564 ในช�วงนั�น
แรงงานท่ี่�จัะได้รับวัคซึ่่นได้แก�

ตุ�อมาในช�วงเด้อนกันยู่ายู่นเป็็นตุ้นมา จ่ังพบวิธัก่ารดำาเนนิการข้องหน�วยู่
งานในระดับท้ี่องถิึ�นท่ี่� เปิ็ดให้ป็ระชากรข้้ามชาติุเข้้าถ่ึงวัคซึ่่นใน 
วงกว้างมากยู่ิ�งข้่�น เช�น

• กรุงเที่พฯ แรงงานข้้ามชาติุท่ี่�ม่ป็ระกันสังคมสามารถึ
ฉี่ดได้ในช�วงตุ้นเด้อนท่ี่�ศ่นยู่์ฉี่ด 4 ศ่นยู่์ในกรุงเที่พฯ ส�วนผู้่้ท่ี่�
ไม�ม่สถึานะที่างที่ะเบ่ยู่น และผู้่้ม่บัตุรส่ชมพ่สามารถึลง
ที่ะเบ่ยู่นกับโรงพยู่าบาลจุัฬาลงกรณ ์

• จัังหวัดสมุที่รสาคร ในเด้อนกันยู่ายู่นม่โครงการ 
“สาครBOX” ซึ่่�งจััดสรรวัคซึ่น่ให้แรงงานข้า้มชาติุ 3 กลุ�มแรก 
ค้อ 1. แรงงานในโรงงานท่ี่�ที่ำา Factory Accommodation  
I s o l a t i o n  2 . แ ร ง ง า น ใ น แ ค ม ป็์ ก� อ ส ร้ า ง  แ ล ะ  
3. แรงงานท่ี่�เข้า้ร�วมในโครงการตุลาดสดสขุ้ใจัไรโ้ควิด   ส�วน
แรงงานตุ�างชาติุในกลุ�มอ้�นๆ จัะได้วัคซ่ึ่นในภายู่หลัง  ซ่ึ่�งตุ�อ
มาโรงพยู่าบาลสมุที่รสาครเปิ็ดลงที่ะเบ่ยู่นให้แรงงานข้้าม
ชาติุโดยู่ตุ้องม่นายู่จ้ัางหร้อผู้่้แที่นนายู่จ้ัางพาแรงงานไป็ฉ่ีด
ด้วยู่ตุนเอง ทัี่�งน่�แรงงานตุ้องม่บัตุรส่ชมพ่พร้อมพาสป็อร์ตุ 
สำาหรับเด็กอายุู่ 12-18 ป็ี ในช�วงเด้อนตุุลาคมเริ�มม่การ
ป็ระชาสัมพันธ์ัให้เด็กท่ี่�อยู่่�ในจัังหวัดทุี่กคนรวมถ่ึงเด็กตุ�าง
สัญชาติุสามารถึลงที่ะเบ่ยู่นรับไฟเซึ่อร์ได้  

• จัั ง ห วั ด น น ที่ บุ ร่  ม่ โ ค ร ง ก า ร  “ N o n t  
ASEAN” จััดฉีด่วัคซึ่น่โควิดสำาหรบัชาวเมยู่่นมา ลาว กัมพช่า
ท่ี่�ที่ำางานในจัังหวัดนนที่บุร่ โดยู่ฉ่ีดท่ี่�ตุลาดบางใหญ�ในวันท่ี่� 
20-22 กันยู่ายู่น 2564  นอกจัากน่�เที่ศบาลเม้องบางบัวที่อง
ยู่ังม่การเชิญชวนแรงงานท่ี่�ถึ่กกฎหมายู่และผู้ลตุรวจั ATK 
เป็็นลบเข้้ารับวัคซ่ึ่นได้จันถ่ึง 17 กันยู่ายู่น และในช�วงเด้อน
พฤศจิักายู่น 2564 โครงการ “นนท์ี่พร้อม” ข้องจัังหวัดการ
เป็ิดลงที่ะเบ่ยู่นให้คนไม�จัำากัดเช้� อชาติุและท่ี่�พักอาศัยู่ 
จัำานวน 10,000 คน
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• เที่ศบาลนครหาดใหญ� ช�วงป็ลายู่เด้อนตุลุาคม 2564 
ม่การป็ระชาสัมพันธั์ให้ผู้่้ท่ี่�ม่อายุู่ 12 ป็ีข้่�นไป็ทีุ่กคนเข้้ารับ
วัคซึ่่น ซึ่่�งชาวตุ�างชาติุท่ี่�ที่ำางานหร้ออาศัยู่ในเที่ศบาลนคร
ม่สิที่ธิัรับวัคซึ่่นเช�นกันโดยู่ตุ้องม่สำาเนาที่ะเบ่ยู่นบ้านเช�า
ใหเ้จ้ัาข้องบา้นรบัรองในกรณท่่ี่�อาศยัู่ ส�วนแรงงานข้า้มชาติุ
ตุ้องม่ใบอนุญาตุที่ำางานหร้อบัตุรส่ชมพ่ พร้อมกับหนังส้อ
จัดที่ะเบ่ยู่นบริษัที่ข้องผู้่้ป็ระกอบการและหนังส้อรับรอง
การที่ำางาน

• บ้านโป็�ง จัังหวัดราชบุร่ ม่การเปิ็ดวอล์คอินสำาหรับ
แรงงานข้า้มชาติุท่ี่�มเ่อกสารสามารถึฉีด่วัคซึ่น่ได้เลยู่ในช�วง 
27-28 กันยู่ายู่น 2564

• จัังหวัดเช่ยู่งใหม� เม้�อพบการแพร�ระบาดข้องโควิด
ส่งข้่�นในช�วงเด้อนพฤศจิักายู่น ที่างการจ่ังให้แรงงาน 
ข้้ามชาติุในพ้�นท่ี่�เฝั่้าระวังส่งสุดสามารถึเข้้ารับวัคซึ่่นได้ 
ทีุ่กคน โดยู่ตุ้องม่นายู่จ้ัางหร้อสถึานป็ระกอบการช�วยู่
ดำาเนินการ 

ดังนั�นจ่ังสรุป็ได้ว�า แรงงานข้้ามชาติุและป็ระชากรข้้ามชาติุท่ี่�ม่เอกสาร
ป็ระจัำาตัุวสามารถึเข้้าถ่ึงการฉี่ดวัคซึ่่นในระดับท้ี่องถิึ�นได้ และใน 
บางพ้�นท่ี่�ก็มก่ารกำาหนดเง้�อนไข้เพิ�มเติุมเก่�ยู่วกับสถึานป็ระกอบการหร้อ
นายู่จ้ัาง แตุ�ป็ระชากรข้้ามชาติุท่ี่�ยู่ังม่ป็ัญหาที่างสถึานะส�วนมากยู่ังพบ
ข้้อจัำากัดในการใช้โควตุ้าข้องหน�วยู่งานรัฐ
 
อยู่�างไรก็ด่บางท้ี่องถิึ�นท่ี่�ม่การเป็ิดให้ฉี่ดอยู่�างไม�จัำากัดสัญชาติุ ก็ป็รากฏิ
ม่รายู่งานการเล้อกป็ฏิิบัติุท่ี่�ท้ี่องถิึ�นแห�งหน่�งในจัังหวัดเช่ยู่งใหม� โดยู่
แรงงานข้้ามชาติุท่ี่�ไป็ลงที่ะเบ่ยู่นไว้ก�อนกลับไม�ได้คิวฉ่ีด กลับกลายู่เป็็น
ว�าคนสัญชาติุไที่ยู่แม้จัะได้คิวท่ี่หลังก็จัะได้รับวัคซึ่่นก�อน 

• การด้ำาเน่ึ่นึ่การโด้ยภาคธุุรก่จ

 1. ผู้่้ป็ระกอบการหร้อนายู่จ้ัาง
ก็ใช้ วิธั่การจััดซึ่้� อ “วัคซ่ึ่นที่าง
เล้อก” ผู้�านหน�วยู่งานรัฐท่ี่�ดำาเนิน
การซึ่้� อ ไ ด้ตุามกฎหมายู่ เช�น 
นายู่จ้ัางเรอ้ป็ระมงสมุที่รสาครร�วม
กับสมาคมการป็ระมงสมุที่รสาคร 
รวบรวมเงินส�วนตัุวจััดซ้ึ่�อวัคซึ่่นซิึ่
โนฟาร์มใหล้ก่เรอ้แรงงานข้า้มชาติุ 
800 คนในสมุที่รสาคร โดยู่เริ�มฉี่ด
เข้็มแรกตัุ�งแตุ�วันท่ี่� 28 กันยู่ายู่น 
2564 

2. นายู่จ้ัางหรอ้สถึานป็ระกอบ
การจัองให้แรงงานข้้ามชาติุผู้�าน
โรงพยู่าบาลเอกชน ซ่ึ่�งช�องที่างน่�
แรงงานตุ้องม่เอกสารป็ระจัำาตัุว
หร้อหนังส้อเดินที่าง

3. ใช้ช�องที่างพิ เศษท่ี่� เ ป็็น
ความร�วมม้อข้องภาคเอกชนใน
พ้�นท่ี่� เช�น กรณ่ในช�วงระหว�างวัน
ท่ี่� 17-19 สิงหาคม ท่ี่�ชาวเม่ยู่นมา
ใ น พ้� น ท่ี่�  ตุ . แ ม� ส อ ด  แ ล ะ  
ตุ.ที่�าสายู่ลวด จั.ตุาก ป็ระมาณ 
500 คน ไ ด้รับการฉ่ีด วัคซึ่่น 
ชิโนฟาร์มเข้็มแรก จัากความ 
ร�วมม้อข้องหอการค้าจัังหวัด สภา
อุตุสาหกรรมจัังหวัด และม่ลนิธัิ
ตุ�างๆ  

4. ความร�วมม้อระหว�างกลุ�มผู้่้
ป็ระกอบการและหน�วยู่งานรฐั เช�น 
ในช�วงตุ้นเด้อนกันยู่ายู่นกลุ�มผู้่้
ป็ระกอบการธุัรกิจัร้านอาหารเปิ็ด
ลงที่ะเบ่ยู่นให้ล่กจ้ัางทัี่�งคนไที่ยู่
แ ล ะ ตุ� า ง ช า ติุ รั บ วั ค ซึ่่ น ท่ี่� 
ศ่นยู่์ฯบางซ้ึ่�อ 

ผู้่้ป็ระกอบการ หอการค้าไที่ยู่ หร้อสภาหอการค้าแห�งป็ระเที่ศไที่ยู่  
ได้เร่ยู่กร้องให้ม่การกระจัายู่วัคซึ่่นตุ�อแรงงานไที่ยู่และแรงงานข้้ามชาติุ
มาโดยู่ตุลอด ทัี่�งน่�ในที่างป็ฏิิบัติุ ก็ม่หลายู่ร่ป็แบบ เช�น
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• การด้ำาเน่ึ่นึ่การโด้ยภาคปัระชาสงัคม

เน้�องจัากป็ระชากรข้้ามชาติุท่ี่�ม่ปั็ญหาที่างสถึานะม่ข้้อจัำากัดอยู่�างมากในการ
เข้้าถ่ึงวัคซึ่่น ช�องว�างตุรงน่�จ่ังเป็็นบที่บาที่ข้ององค์กรภาคป็ระชาสังคมท่ี่� 
ร�วมม้อกันป็ระสานงานกับหน�วยู่งานที่างสาธัารณสุข้ในการจััดสรรวัคซึ่่น
เป็็นการเฉีพาะ

อยู่�างเช�นในกรุงเที่พฯ ม่ความร�วมม้อระหว�างภาคป็ระชาสังคมกับ
สภากาชาดไที่ยู่ในในช�วงเด้อนตุุลาคม 2564 โดยู่ที่างสำานักงานบรรเที่าทีุ่กข้์
และป็ระชานามัยู่พิทัี่กษ์สภากาชาดไที่ยู่ร�วมกับ Migrant Working Group ได้
ค้นหากลุ�มแรงงานข้้ามชาติุและกลุ�มคนไร้สัญชาติุ ท่ี่�ยู่ังไม�เคยู่ได้รับวัคซึ่่น
เน้�องจัากอาจัติุดขั้ดเร้�องระเบ่ยู่บและกฎหมายู่ และจััดตัุ�งหน�วยู่ให้บริการฉ่ีด
วัคซึ่น่ท่ี่�ได้รบับรจิัาคมาใหกั้บกลุ�มคนเหล�าน่� เพ้�อป็อ้งกันการแพร�ระบาดท่ี่�อาจั
จัะเกิดข้่�นอ่กในกลุ�มแรงงานข้้ามชาติุ 

ส�วนท่ี่�แม�สอดก็ม่ความร�วมม้อข้องภาคป็ระชาสังคมกับหน�วยู่งานสาธัารณสุข้
ในท้ี่องถิึ�น หร้ออยู่�างท่ี่�เช่ยู่งใหม�ก็ม่การข้อโควตุ้าพิเศษผู้�านที่างหน�วยู่งาน
สาธัารณสขุ้ในท้ี่องถิึ�นเช�นกัน ซึ่่�งที่างหน�วยู่งานนั�นก็จััดสรรวัคซึ่น่ใหแ้มกั้บกลุ�ม
คนท่ี่�ไม�ม่เอกสารที่างกฎหมายู่ข้องไที่ยู่ แตุ�ที่างหน�วยู่งานก็ข้อด่เอกสาร 
ป็ระจัำาตัุวท่ี่�ออกโดยู่ที่างการเม่ยู่นมาเพ้�อด่อายุู่ข้องผู้่้รับวัคซึ่่น

การเขี�าถึึงวััคซีีนป้้องกันโควิัดขีองป้ระชากร 3 สัญชาติิ
จำานิวินิสะสมของประชื้ากรสามสัญชื้าติิท่� ได้รับวัิคซ่ีนิอย่้างน้ิอย้หนึิ�งเข็ม
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ผลกรืะทบข่องโควิิด้ต่ิอแรืงงาน
ข้่ามชาติิในเชิงเศรืษฐกิจและสังคม3

แรงงานข้้ามชาติุนับเป็็นกลุ�มท่ี่�เป็ราะบางในที่างเศรษฐกิจัและสังคม เม้�อม่การแพร�ระบาดข้อง 
โควิดในป็ระเที่ศไที่ยู่จ่ังเป็็นการซึ่ำาเติุมความเป็ราะบางดังกล�าว และยู่ังม่ปั็ญหาใหม�ๆท่ี่�เก่�ยู่วเน้�อง
ทัี่�งจัากการระบาดข้องโรคและจัากนโยู่บายู่ข้องรัฐ

ผลกรืะทบต่ิอการืทำางานและรืายได้้

การแพร�ระบาดข้องโควิดที่ำาให้เศรษฐกิจัชะลอ
ตัุวลง ที่ำาให้ป็ริมาณงาน วันที่ำางาน ชั�วโมง
ที่ำางานลดลงหร้อบางรายู่ก็ถึ่กเลิกจ้ัางไป็ 
แรงงานข้้ามชาติุจ่ังข้าดรายู่ได้ท่ี่�มั�นคง ไม�ว�าจัะ
เป็น็ภาคอุตุสาหกรรมหรอ้บริการใดๆตุ�างก็ตุาม
ตุ�างก็ได้รับกระที่บทัี่�งสิ�น 

แรงงานท่ี่�อยู่่�ในภาคบรกิาร ในรา้นอาหาร ตุลาด
หรอ้รา้นค้า ส�วนมากเป็น็แรงงานรบัจ้ัางรายู่วัน
และมจ่ัำานวนไม�นอ้ยู่ท่ี่�เป็ล่�ยู่นนายู่จ้ัางไป็เร้�อยู่ๆ 
การท่ี่�นายู่จ้ัางตุ้องปิ็ดตัุวชั�วคราวเพราะกลัว
โรคระบาดหร้อเพราะนโยู่บายู่ข้องที่างการ ก็
ยู่ิ�งเพิ�มความไม�แน�นอนการที่ำางานและรายู่ได้
ข้องแรงงานข้า้มชาติุ บางวันก็ไม�ม่งาน นายู่จ้ัาง
มักโที่รแจ้ังเป็็นรายู่วัน  กรณ่ท่ี่�แยู่�ท่ี่�สุดค้อ
แรงงานบางคนตุ้องเดินเลิกจ้ัางทัี่�งจัากการท่ี่�
นายู่จ้ัางลดจัำานวนล่กจ้ัาง หร้อจัากการท่ี่�
นายู่จ้ัางป็ดิกิจัการ แตุ�มบ่างกรณท่่ี่�สถึานการณ์

ด่กว�า เพราะใช้วิธั่พักอาศัยู่กับนายู่จ้ัาง หร้อ
นายู่จ้ัางคอยู่ให้ความช�วยู่เหล้อเร้�องอาหาร
ส�วนโรงงานนั�น บางครั�งตุ้องปิ็ดที่ำาการชั�วคราว
เม้� อม่ผู้่้ป็�วยู่โควิดหร้อเม้� อม่มาตุรการจัาก
ที่างการในพ้�นท่ี่� สำาหรับโรงงานข้นาดเล็กและ
กลาง ม่ไม�น้อยู่ท่ี่�นายู่จ้ัางตุ้องตัุดเงินเด้อนคร่�ง
หน่�งหร้อพักงานไป็เลยู่ ในข้ณะท่ี่�โรงงานข้นาด
ใหญ�ก็ไม�สามารถึม่โอท่ี่ให้แรงงานได้ 

ในข้ณะท่ี่�รายู่ได้ข้องแรงงานลดลง แตุ�รายู่จั�ายู่
ข้องพวกเข้ากลับเที่�าเดิมหร้อเพิ�มข้่�น ม่กรณ่ท่ี่�
แรงงานตุ้องกักตัุวในท่ี่�พักท่ี่�นายู่จ้ัางจััดไว้และ
ตุ้องจั�ายู่ค�าท่ี่�พักกักตัุวเองนั�น แรงงานตุ้องเส่ยู่
เงินค�าเช�า 2 ท่ี่�และยู่ังตุ้องเส่ยู่ค�าข้องอุป็โภค
บริโภคในบริเวณท่ี่� กักตัุวซึ่่�งม่ราคาส่งกว�า
ภายู่นอก แรงงานไม�ม่ที่างเล้อกเน้�องจัากไม�
อยู่ากถึ่กเลิกจ้ัางหากไม�ที่ำาตุามท่ี่�นายู่จ้ัาง
ตุ้องการ 

การืเข้่าถึงสวัิสดิ้การื

เม้�อแรงงานตุ้องกักตัุวช�วงท่ี่�ม่ความเส่�ยู่งส่ง 
พวกเข้าไม�ได้รบัการเยู่ยู่่วยู่าหรอ้เงินชดเชยู่รายู่
ได้จัากท่ี่�ที่ำางาน การสนับสนุนเร้�องท่ี่�พักและ
อาหารก็ม่น้อยู่ ส�วนแรงงานข้้ามชาติุในภาค
ก�อสร้างท่ี่�เป็็นแรงงานลักษณะเหมา ก็ไม�ได้รับ
การคุ้มครองสิที่ธิัแรงงานตุามพระราชบัญญัติุ
คุ้มครองแรงงาน

นอกจัากน่�ในช�วงท่ี่�แรงงานตุ้องกักตัุวหร้อช�วง
ท่ี่�ข้าดงานข้าดรายู่ได้ มักพบกรณ่ท่ี่�อาหารและ
นำาด้� มไม�เพ่ยู่งพอในช�วงกักตัุว ข้าดสิ�งข้อง
อุป็โภคและบริโภคพ้�นฐาน ท่ี่�พักข้องแรงงานก็
ม่ความแออัดและข้าดสุข้อนามัยู่
ส�วนมาตุรการจั�ายู่เงินเยู่่ยู่วยู่าให้แก�แรงงานท่ี่�
ว�างงานตุามนโยู่บายู่ข้องรัฐนั�น เงินเยู่่ยู่วยู่าจัะ
ให้เฉีพาะกับผู้่้ป็ระกันตุนมาตุรา 33 ท่ี่�จั�ายู่เงิน
สมที่บมาไม�นอ้ยู่กว�า 6 เด้อน โดยู่แรงงานจัะได้

รับค�าจ้ัางร้อยู่ละ 50 หากเป็็นแรงงานข้้ามชาติุ
ก็ไม�ได้เงินเยู่่ยู่วยู่าสมที่บ 2,000 บาที่ตุามท่ี่�
แรงงานไที่ยู่ได้ 

แตุ�ในความเป็็นจัริงแม้แรงงานข้้ามชาติุเป็็น
แรงงานท่ี่�ถึ่กกฎหมายู่ ม่ใบอนุญาตุที่ำางาน แตุ�
ส�วนใหญ�มักไม�ได้อยู่่�ในระบบป็ระกันสังคม 
ที่ำาให้แรงงานข้้ามชาติุส�วนมากไม�ได้รับเงิน
เยู่่ยู่วยู่าใดๆ 
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ความรุนแรงในครอบครัวเป็็นอ่กผู้ลกระที่บ
หน่�งท่ี่�พบ เม้�อแรงงานข้้ามชาติุตุกงาน ไม�มง่าน
หรอ้เป็น็หน่� และมค่วามเครยู่่ดก็มแ่นวโนม้ท่ี่�จัะ
เกิดความรุนแรงในครอบครัว เจ้ัาหน้าท่ี่�จัาก 
MAP Foundation เล�าว�าพบกรณ่ท่ี่�แรงงาน
ข้า้มชาติุผู้่ห้ญงิโดนที่ำารา้ยู่จัากสามเ่พิ�มข่้�นมาก
ในช�วงโควิด

การถึ่กตุ่ตุราจัากคนไที่ยู่เป็็นสิ�งท่ี่�พบได้ทัี่�วไป็ 
ตัุวแที่นองค์กร Help Without Frontiers 
อธิับายู่ว�าคนไที่ยู่ในพ้�นท่ี่�มักตุ่ตุราและเหมา
รวมคนเม่ยู่นมาว�าติุดโควิด และมักก่ดกันหร้อ
เล้อกป็ฏิิบัติุ อยู่�างเช�น เวลาเด็กเม่ยู่นมาไป็ร้าน
ข้ายู่ยู่า คนข้ายู่ก็ไม�ข้ายู่ให้ หร้อบางครั�งแค�ไม�
ใส�หนา้กากตุอนยู่น้อยู่่�หน้าบ้านก็โดนเจ้ัาหน้าท่ี่�
จัับป็รับ หร้อม่กรณ่ท่ี่�พอม่คนเม่ยู่นมาไม�ก่�คน
เป็น็โควิด ก็กักตัุวคนเมยู่่นมาในชุมชนเด่ยู่วกัน
ทีุ่กคนไว้ในสถึานท่ี่�เด่ยู่วกัน

ผลกรืะทบทางสังคม

จัากการสัมภาษณ์ตัุวแที่นองค์กร Help  
Without Frontiers พบว�าโควิดส�งผู้ลกระที่บ
ตุ�อเด็กท่ี่�เป็็นผู้่้ติุดตุามแรงงานข้้ามชาติุในด้าน
การศก่ษาอยู่�างมาก เม้�อศน่ยู่ก์ารเร่ยู่นร่ตุ้้องป็ดิ
ตัุวลงเน้�องจัากโควิด ในระยู่ะแรกคร่ยัู่งสามารถึ
ลงไป็สอนในชุมชนได้ แตุ�คร่ก็ไป็ไม�ทัี่�วถ่ึงและ
ไม�สามารถึสอนเด็กกลุ�มเด่ยู่วทีุ่กวัน แตุ�เม้�อ
ระบาดหนัก เด็กตุ้องเรยู่่นออนไลน์ แตุ�เน้�องจัาก
เด็กยัู่งข้าดอุป็กรณ์การเร่ยู่นจ่ังตุ้องใช้วิธั่การ
รวมกลุ�มใช้อุป็กรณ์เด่ยู่วกัน นอกจัากน่�เม้�อ
ครอบครัวข้าดรายู่ได้จัากสถึานการณ์โควิด 
ที่ำาให้เด็กตุ้องช�วยู่พ�อแม�ที่ำางานหารายู่ได้ และ
ข้าดเร่ยู่นมากข้่�น ซึ่่�ง 2 ป็ีท่ี่�ผู้�านมาม่อัตุราข้อง
เด็กท่ี่�ไม�ศก่ษาตุ�อเพิ�มข้่�นรอ้ยู่ละ 152   นอกจัาก
น่�จัากการสัมภาษณ์องค์กร MAP Foundation 
ก็พบว�านอกจัากเด็กๆตุ้องผู้ลัดกันใช้เคร้�องม้อ
ส้�อสารเคร้�องเด่ยู่วเพ้�อเร่ยู่นออนไลน์แล้ว พอ
เด็กเร่ยู่นออนไลน์ท่ี่�บ้านพ�อแม�ก็ไม�สามารถึไป็
ที่ำางานได้ทัี่�งค่� ตุ้องผู้ลัดกันมาด่แล

การืผลิติซีำ�าควิามเป็นอื�น

ในช�วงระลอกท่ี่�หน่�งพบกรณท่่ี่�ภาครฐัท่ี่�ผู้ลิตุซึ่ำา
ความเป็็นอ้� นข้องแรงงานข้้ามชาติุ  เพ้� อ
ป็ระโยู่ชนต์ุ�อเร้�องการสรา้งความเช้�อมั�นตุ�อการ
บรหิารจััดการข้องรฐัในเร้�องโควิด โดยู่การแบ�ง
แยู่กว�าผู้่้ติุดเช้�อท่ี่�พบม่เฉีพาะคนตุ�างชาติุท่ี่�อยู่่�
ภายู่ในศ่นย์ู่กักกันคนเข้้าเม้อง ไม�พบคนไที่ยู่ท่ี่�
ติุดเช้�อ รวมถ่ึงการใชน้ำาเสยู่่งท่ี่�ด่ใจั เพ้�อตุอกยู่ำา
ว�าคนไที่ยู่ค้อผู้่้ท่ี่�บริสุที่ธิั� ป็ราศจัากโควิด 
ในข้ณะท่ี่�ชาวตุ�างชาติุเป็น็ผู้่้นำาเข้า้โควิด ดังเช�น
โพสต์ุในเพจัที่างการข้องศบค. (ศ่นยู่์บริหาร
สถึานการณ์แพร�ระบาดข้องโรคติุดเช้�อไวรัส
โคโรนา 2019) ในวันท่ี่� 25 เมษายู่น 2563 (ร่ป็
ท่ี่� 1) และ วันท่ี่� 4 พฤษภาคม 2563 (ร่ป็ท่ี่� 2)

ส�วนในช�วงระลอกท่ี่�สอง ซ่ึ่�งแรงงานข้้ามชาติุ
ชาวเมยู่่นมาเป็น็คลัสเตุอร์หลักข้องการระบาด 
ภาครัฐได้เน้นยู่ำาภาพข้องความเป็็น “การ
ระบาดระลอกใหม�”  ซึ่่�งมค่วามหมายู่ว�าการติุด
เช้�อข้องแรงงานข้า้มชาติุไม�ได้เช้�อมโยู่งกับการ
ระบาดในระลอกท่ี่�หน่�ง

นอกจัากน่�ส้�อก็ยู่งัร�วมผู้ลิตุซึ่ำาความเป็น็อ้�นผู้�าน
วาที่กรรมการเป็ร่ยู่บเป็รยู่ว�าชาวเม่ยู่นมาเป็็น
เสม้อนข้้าศ่กท่ี่�นำาภัยู่ความมั�นคง (โรคโควิด) 
เข้้าส่�ป็ระเที่ศไที่ยู่ ซึ่่�งตัุวอยู่�างข้องพาดหัวข้�าว
ท่ี่�พบในช�วงนั�น เช�น 
“ศ่กพม�าล้อมกรุงศร่ฯ 14 เด้อนก�อนตุ่แตุก 
ป็ัจัจุับันหม้�นเด่ยู่วคนไที่ยู่รับส�งถ่ึงท่ี่�” 
“ห�วงศ่กโควิดพม�ารุกตุ่ไที่ยู่”  
“ช่�โควิดพม�าป็ระชิดเม้องหลวงแล้ว”  
ในข้ณะเด่ยู่วกันก็พบความคิดเห็นข้องคนไที่ยู่
ในเชิงลบและรุนแรงจัำานวนมาก ซ่ึ่�งม่ลักษณะ
ท่ี่�เหมารวมและแสดงความรงัเก่ยู่จัแรงงานข้า้ม
ชาติุอยู่�างโจั�งแจ้ังในโลกออนไลน์ 

ระลอกท่ี่�สอง

ระลอกท่ี่�หน่�ง
1

2

2    นอกจัากน่�รัฐป็ระหารในเม่ยู่นมายู่ังส�งผู้ลตุ�ออนาคตุที่างการศ่กษาข้องเด็กเม่ยู่นมาในพ้�นท่ี่�แม�สอด เน้�องจัากท่ี่�ศ่นยู่์การเร่ยู่นร้่ม่ทัี่�ง
การจััดหลักส่ตุรการสอนท่ี่�สามารถึให้เด็กสอบเท่ี่ยู่บในเม่ยู่นมาได้ และหลักส่ตุรท่ี่�เป็็น กศน.ข้องเม่ยู่นมา แตุ�เม้�อม่รัฐป็ระหารก็ที่ำาให้ม่
ความไม�แน�นอนว�าเด็กจัะได้วุฒิิหร้อไม�
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มาติรืการืเพืื่�อ
ควิบคุมการื
แพื่รื่ รื ะ บ าด้
ข่ อ ง โ ค วิิ ด้
ข่องแรืงงาน
ข้่ามชาติิ

4
ในการควบคุมการแพร�ระบาดข้องโควิด 
แรงงานข้้ามชาติุมักตุกเป็็นกลุ�มเป้็า
หมายู่หลักท่ี่�โดนควบคุมและจัำากัดการ
เคล้� อนยู่้ายู่ ไม�ว�าจัะเป็็นภายู่ในท่ี่�พัก
อาศัยู่ ในสถึานป็ระกอบการ หร้อระดับ
ใหญ�อยู่�างนโยู่บายู่การห้ามมิให้แรงงาน
ข้า้มชาติุเดินที่างข้า้มจัังหวัด การดำาเนนิ
มาตุรการเหล�าน่�จ่ังม่ลักษณะข้องการ
เล้อกป็ฏิิบัติุป็ระกอบอยู่่� เน้�องจัากส�วน
ม า ก บั ง คั บ ใ ช้ เ ฉี พ า ะ กั บ แ ร ง ง า น 
ข้้ามชาติุ ไม�ว�าจัะเป็็นมาตุรการ Bubble 
and Seal หร้อมาตุรการไม�ให้ล่กเร้อ
ป็ระมงตุ�างชาติุข้่�นฝั่ั� ง

เม้�อเริ�มพบคลัสเตุอร์แรงงานข้้ามชาติุท่ี่�
ติุดเช้� อในวันท่ี่�  19 ธัันวาคม 2563 
สมุที่รสาครก็ป็ระกาศมาตุรการทัี่นท่ี่ 1. 
ป็ิดตุลาดกุ้งและหอพักศร่เม้อง 2. ป็ิด
รา้นอาหาร สถึานบนัเมงิ 3. หา้มแรงงาน
ข้้ามชาติุออกนอกจัังหวัด 4. ที่ำา Bubble 
and Seal และลดมาตุรการลงในวันท่ี่� 1 
ม่นาคม 2564

กั า ร สัั� ง ปิ็ ดื สั ถ า น
ป็ระกัอบุกัาร

ที่างการระดับจัังหวัดมักม่คำาสั�งการให้หยุู่ดดำาเนินกิจัการ เม้�อสถึาน
ป็ระกอบการนั�นม่ผู้่้ติุดเช้�อจัำานวนมาก มาตุรการน่�พบมากท่ี่�อำาเภอ
แม�สอด จัังหวัดตุาก 

กัารสัั�งปิ็ดืแคมีป์็
คนงาน

แคมป์็คนงานเป็น็หน่�งในสถึานท่ี่�หลักท่ี่�ที่างการและหน�วยู่งานความมั�นคง
เข้้าไป็ควบคุมพ้�นท่ี่� และจัำากัดการเคล้�อนไหวข้องแรงงานข้้ามชาติุ 
มาตุรการน่�ถึ่กใช้ในกรุงเที่พมหานครตัุ�งแตุ�ระลอกท่ี่� 2 และเข้้มข้้นใน
ระลอกท่ี่� 3 

Bubble and Seal Bubble ค้อการให้สถึานป็ระกอบการจััดการการเดินที่างข้องแรงงานเพ้�อ
จัำากัดใหแ้รงงานอยู่่�ได้แค�ท่ี่�พกัและท่ี่�ที่ำางาน แรงงานไม�สามารถึแวะสถึาน
ท่ี่�ไหนได้ทัี่�งสิ�น
Seal ค้อ การให้แรงงานพักอาศัยู่ในท่ี่�ที่ำางานหร้อท่ี่�พักท่ี่�จััดในท่ี่�ที่ำางาน
เที่�านั�น
นโยู่บายู่น่�เริ�มตุ้นท่ี่�จัังหวัดสมุที่รสาครในระลอกท่ี่� 2 ส�วนในระลอกท่ี่� 3 ก็
ใช้ในหลายู่พ้�นท่ี่� เช�น อำาเภอแม�สอด จัังหวัดตุาก และจัังหวัดภ่เก็ตุ 

Factory Isolation การให้โรงงานกลายู่เป็็นสถึานท่ี่�แยู่กกักพนักงานท่ี่�ติุดเช้�อ ซึ่่�งจัะตุ้องเป็็น
ผู้่้ติุดเช้�อท่ี่�ไม�ม่อาการ ไม�ใช�ผู้่้ส่งอายุู่ และไม�ม่กลุ�มเส่�ยู่ง

Factory
Quarantine

การให้โรงงานกลายู่เป็็นสถึานท่ี่�กักตัุวสำาหรับพนักงาน โดยู่ม่เป็้าหมายู่
หลักค้อกักตัุวพนักงานท่ี่�เป็็นผู้่้สัมผู้ัสเส่�ยู่งส่ง

Community 
Isolation  

เม้�อสถึานป็ระกอบการข้นาดเล็กไม�สามารถึเป็็นท่ี่�กักตัุวได้ จ่ังตุ้องใช้
มาตุรการแยู่กกักผู้่้ติุดเช้�อร�วมกับชุมชนในพ้�นท่ี่�นั�นๆ

Factory 
Accommodation 
Isolation

เป็็นโมเดลท่ี่�ริเริ�มโดยู่จัังหวัดสมุที่รสาครในช�วงท่ี่�วัคซึ่่นยัู่งไม�เพ่ยู่งพอ 
มาตุรการน่�ค้อการให้สถึานป็ระกอบการจััดตัุ�งโรงพยู่าบาลสนามใน
โรงงานท่ี่�มพ่นกังานตัุ�งแตุ�  50 คนข้่�นไป็ หรอ้มก่ำาลังเคร้�องจัักร 50 แรงมา้
ข้่�นไป็ โดยู่โรงพยู่าบาลสนามตุ้องม่เตุ่ยู่งไม�น้อยู่กว�า 10% ข้องพนักงาน
ทัี่�งหมด 

มีาติรกัารอื�นๆ จัังหวัดภ่เก็ตุออกข้ั�นตุอนและมาตุรการจัำานวนมากเพ้�อคัดกรองแรงงาน
จัากเร้อป็ระมงไม�ให้นำาโควิดมาส่�พ้�นท่ี่�ฝั่ั� ง  

มาตุรการท่ี่�ใช้เพ้�อควบคุมการแพร�ระบาดข้องโควิดจัากสถึานป็ระกอบการ 
ม่หลายู่ร่ป็แบบดังน่�

การืควิบคุมในที�พัื่ก
และสถานปรืะกอบการื

เ ม้� อ เ ริ� ม พ บ ค ลั ส เ ตุ อ ร์ แ ร ง ง า น 
ข้้ามชาติุท่ี่�ติุดเช้�อในวันท่ี่� 19 ธัันวาคม 
2 5 6 3  ส มุ ที่ ร ส า ค ร ก็ ป็ ร ะ ก า ศ
มาตุรการปิ็ดตุลาดกุ้งและหอพัก 
ศรเ่มอ้งซึ่่�งแรงงานข้า้มชาติุอาศยัู่อยู่่�
ทัี่นท่ี่ อ่กทัี่�งม่ลวดหนามกั�นที่างเข้้า
ออก หลังจัากนั�นจ่ังม่มาตุรการใน
ลักษณะคล้ายู่ๆ กันในพ้�นท่ี่�ท่ี่�พบการ
แพร�ระบาดข้องโควิดในแรงงาน 
ข้้ามชาติุ ตัุวอยู่�างเช�น การสั�งป็ิด
อาคารคอนโดสช่มพ ่7 ชั�น และตุลาด
กลางบางใหญ�ท่ี่�อำาเภอบางใหญ�ใน
วันท่ี่� 30 ธัันวาคม 2563  หร้อกรณ่ท่ี่�
ระยู่องตุอนกลางเด้อนกรกฎาคม 
2564 ท่ี่�ม่ที่หารและเจ้ัาหน้าท่ี่�ฝั่�ายู่
ป็กครองถ้ึอป้็นยู่าวเพ้�อคุมที่างเข้้า
ออกข้องหอพักวังบ่รพาแมนชั�น 
อำาเภอป็ลวกแดงซึ่่�งแรงงานเม่ยู่นมา
อาศัยู่อยู่่�
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มาติรืการืการืห้ามเคลื�อน
ย้ายแรืงงานข้่ามชาติิ

มาตุรการการห้ามเคล้�อนยู่า้ยู่แรงงานข้า้มชาติุ นบัเป็น็มาตุรการท่ี่�เจัาะจัง
มายัู่งแรงงานข้้ามชาติุอยู่�างชัดเจันท่ี่�สุด และเป็็นมาตุรการท่ี่�ม่ลักษณะ
ข้องการเล้อกป็ฏิิบัติุบนฐานข้องสัญชาติุเน้�องจัากแรงงานสัญชาติุไที่ยู่ก็
ยู่ังสามารถึเดินที่างได้ และเพ้�อดำาเนินมาตุรการน่� หน�วยู่งานความมั�นคง
และตุำารวจัจ่ังม่การตัุ�งด�านคัดกรองแรงงานข้้ามชาติุไม�ให้เดินที่างข้้าม
เข้ตุจัังหวัด 

มาตุรการการห้ามแรงงานข้า้มชาติุเข้า้และออกจัากพ้�นท่ี่�ข้องการระบาด
เริ�มตุ้นในระลอกท่ี่� 2 โดยู่ม่ป็ระกาศจัากกระที่รวงแรงงาน  และในจัังหวัด
สมุที่รสาครท่ี่�ป็ระกาศไม�ให้แรงงานข้้ามชาติุออกนอกพ้�นท่ี่�จัังหวัด ส�วน
คนไที่ยู่สามารถึเข้้า-ออกได้เม้�อแจ้ังเจ้ัาหน้าท่ี่�แล้ว เม้�อสถึานการณ์โควิด
ด่ข้่�นจ่ังเริ�มม่การผู้�อนคล้ายู่มาตุรการ โดยู่ม่การอนุโลมให้กับการเคล้�อน
ยู่้ายู่แรงงานเพ้�อการที่ำางานหร้อการป็ระมง แตุ�ตุ้องตุ้องข้ออนุญาตุกับ
ที่างการและผู้�านข้ั�นตุอนหลายู่อยู่�าง  เช�นเด่ยู่วกับจัังหวัดกาญจันบุร่ท่ี่�ม่
ข้้อป็ฏิิบัติุหลายู่ข้ั�นตุอนหากตุ้องการเคล้�อนยู่้ายู่แรงงานข้้ามชาติุท่ี่�ถ่ึก
กฎหมายู่และที่ำางานก�อสร้างหร้อบริการข้นส�งสินค้าข้้ามจัังหวัด ส�วน
จัังหวัดระยู่องก็มม่าตุรการหา้มเคล้�อนยู่า้ยู่แรงงานข้า้มชาติุท่ี่�ป็ระกาศใน
เด้อนธัันวาคม 2563 เช�นกัน

ในช�วงข้องการระบาดระลอกท่ี่� 3 หน�วยู่งานรัฐส�วนกลางได้เริ�มกำาหนด
มาตุรการห้ามเคล้�อนยู่้ายู่แรงงานข้้ามชาติุ และควบคุมการเดินที่างข้อง
แรงงานข้้ามชาติุ เม้�อวันท่ี่� 28 มิถึุนายู่น 2564 โดยู่เริ�มจัากการคุมเข้้มใน
กรุงเที่พฯ นครป็ฐม นนที่บุร ่ป็ที่มุธัาน ่สมุที่รป็ราการ สมุที่รสาคร ป็ตัุตุาน ่
ยู่ะลา นราธัิวาส และสงข้ลา

มาตรการในึ่รูปัแบับัเด่้ยวกนัึ่ยงัพบัในึ่จงัหวดั้ต่างๆ ด้งัต่อไปัน่ึ่ �

จัังหวัดตุาก

อำาเภอแม�สอดเริ�มม่โควิด
ระบาดอยู่�างหนักในเด้อน
กรกฎาคม 2564 ที่ำาให้
จัังหวัดตุากม่คำาสั�งควบคุม
ก า ร เ ค ล้� อ น ยู้่ า ยู่ ข้ อ ง
แ ร ง ง า น ข้้ า ม ช า ติุ แ ล ะ
บุคคลท่ี่�ไม�ม่สถึานะที่าง
ที่ะเบ่ยู่น โดยู่ห้ามคนกลุ�ม
เหล�าน่�ออกจัากเคหสถึาน
ช�วงเวลา 20.00-04.00น. 
ยู่กเว้นคนท่ี่�ตุ้องที่ำางานใน
ช�วงเวลานั�น  ห้ามเคล้�อน
ยู่้ายู่ข้้ามตุำาบล เว้นแตุ�ม่
เหตุุจัำาเป็็นอยู่�างยิู่�งยู่วด
และได้รบัอนุญาตุจัากนายู่
อำาเภอ และห้ามการเข้้า
ออกพ้�นท่ี่�ชุมชนแรงงาน
เ ม่ ยู่ น ม า   ทัี่� ง น่� คำา สั� ง
ลักษณะดังกล�าวเริ�มใน
พ้�นท่ี่�อำาเภอแม�สอด  ก�อน
จัะข้ยู่ายู่ให้ม่ผู้ลในพ้� นท่ี่� 
อ.พบพระ อ.แม�ระมาด 
และ อ.ที่�าสองยู่าง ด้วยู่   
และม่การตุ�ออายุู่ป็ระกาศ
ออกไป็อ่ก 

จัังหวัดภ่เก็ตุ 

ม่คำาสั�งห้ามแรงงานข้้าม
ชาติุเดินที่างเข้้า – ออก ใน
พ้� น ท่ี่� จัั ง ห วั ด ภ่ เ ก็ ตุ ใ น 
ทีุ่กช�องที่างในป็ลายู่เด้อน
กรกฎาคม 2564   และ 
คำา สั� ง ดั ง ก ล� า ว ยู่ั ง ค ง ม ่
ตุ�อไป็ในเด้อนกันยู่ายู่น
และตุุลาคม ยู่กเว้นการ
เคล้� อนยู้่ายู่และการเดิน
ที่างออกจัากจัังหวัดเพ้� อ
การที่ำางานหร้อการตุรวจั
สุ ข้ ภ า พ  ห ร้ อ ตุ า ม 
คำาสั�งข้องที่างราชการ

จัังหวัดชุมพร 

ในวันท่ี่�  29 กรกฎาคม 
2564  ม่คำาสั� งเคอร์ฟิว 
ห้ามแรงงานตุ�างชาติุออก
จัากเคหสถึานในช�วงเวลา 
20.00-04.00น.ยู่กเว้นเจ็ับ
ป็�วยู่หร้อที่ำางานตุามกะ 
และตุ้องม่ เอกสารจัาก
นายู่จ้ัางติุดตัุว

จัังหวัดจัันที่บุร ่

ม่นโยู่บายู่ห้ามแรงงาน 
ข้้ามชาติุเดินที่างมาจัาก
จัั ง ห วั ด อ้� น  แ ล ะ ห า ก
ตุ้ อ ง ก า ร เ ค ล้� อ น ยู้่ า ยู่
แ ร ง ง า น ข้้ า ม ช า ติุ ภ า ค
การเกษตุรภายู่ในจัังหวัด
ตุ้องข้ออนุญาตุให้ถ่ึกตุ้อง
ตุามขั้�นตุอน3

3    ในวันท่ี่� 1 สิงหาคม พบกรณ่ท่ี่�ม่แรงงานชาวกัมพ่ชาจัำานวน 37 คน เป็็นหญิง 6 คนชายู่ 31 คน กางเต็ุนท์ี่พักในล้งผู้ลไม้ท่ี่�อำาเภอที่�าใหม� 
หลังจัากเก็บผู้ลไม้ในพ้�นท่ี่�อำาเภอที่�าใหม�แล้ว นายู่จ้ัางตุ้องการจัะเคล้�อนยู้่ายู่ให้ไป็ที่ำางานตุ�อในอำาเภอโป็�งนำาร้อน แตุ�ไม�สามารถึผู้�านด�าน
ความมั�นคงได้
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ปััญหาในึ่ที่างปัฏ่ิบัต่ั

มาตุรการควบคุมการเคล้�อนยู่้ายู่ข้องแรงงานข้้ามชาติุพบปั็ญหาหลายู่
ป็ระการในที่างป็ฏิิบัติุ เช�น

• เม้�อแรงงานตุ้องเข้้ากักตัุวหร้ออยู่่�ในโครงการ Factory Sandbox 
หร้อ Bubble and Seal ล่กหลานหร้อผู้่้ติุดตุามข้องแรงงานอาจัไม�ม่คน
ด่แล ที่ำาให้ในบางกรณ่ตุ้องม่แรงงานท่ี่�เป็็นผู้่้ใหญ�ในครอบครัวคนใดคน
หน่�งตุ้องยู่อมหยุู่ดงานเพ้�อดแ่ลเด็กๆ ส�งผู้ลกระที่บตุ�อที่ำาใหค้รอบครวัเสยู่่
รายู่ได้เพิ�มเติุมอ่กตุ�อหน่�ง

• ท่ี่�พักกักตัุวท่ี่�ถึ่กควบคุมโดยู่รัฐนั�น ภาระข้องการจััดหาอาหารและ
เคร้�องอุป็โภคบริโภคตุกอยู่่�กับผู้่้ป็ระกอบการ ในข้ณะท่ี่�ผู้่้ป็ระกอบการเอง
ก็เป็็นผู้่้ได้ผู้ลกระที่บที่างเศรษฐกิจัเช�นกัน ป็ัญหาน่�ส�งผู้ลตุ�อเน้�องให้การ
จััดสรรอาหารและเคร้�องอุป็โภคบริโภคเป็็นไป็อยู่�างจัำากัด

• แรงงานท่ี่�ถึ่กกักตัุวจัำานวนมากได้รับแจักข้้าวและอาหารสดไม� 
เพ่ยู่งพอ ท่ี่�พักแออัด ห้องนำาไม�เพ่ยู่งพอ 

• มาตุรการ Bubble and Seal บังคับให้แรงงานตุ้องซึ่้�ออาหารท่ี่�ข้ายู่
ภายู่ในโรงงานเที่�านั�น ซึ่่�งที่ำาใหทั้ี่�งเสยู่่ค�าใชจ้ั�ายู่เพิ�มเติุมและไม�มท่ี่างเล้อก
ในเร้�องอาหาร

• มาตุรการม่ลักษณะข้องการเล้อกป็ฎิบัติุ ในสถึานป็ระกอบการ
เด่ยู่วกัน ล่กจ้ัางชาวไที่ยู่มักไม�ได้ถึ่กบังคับในแบบท่ี่�ล่กจ้ัางตุ�างชาติุโดน 

• ในหลายู่ครั�ง มาตุรการม่ลักษณะข้องการไม�เคารพในศักดิ�ศรค่วาม
เป็็นมนุษยู่์ เช�นการม่ลวดหนามกั�น หร้อการบังคับให้อยู่่�บนเร้อป็ระมงไม�
ให้เข้้ามาพักในฝั่ั� ง

• จัากการสมัภาษณเ์จ้ัาหนา้ท่ี่�ข้อง MAP Foundation พบว�านโยู่บายู่
การห้ามเคล้�อนยู่้ายู่แรงงานข้้ามชาติุ ไม�ได้สะท้ี่อนภาพความเป็็นจัริงท่ี่�
บางครั�งป็ระชากรข้้ามชาติุก็ม่ครอบครัวอยู่่�ในตุ�างจัังหวัด ที่ำาให้ตุ้องไกล
จัากครอบครัวและม่ผู้ลกระที่บที่างจิัตุใจั และบางครั�งป็ระชากรข้้ามชาติุ
ท่ี่�ถ้ึอบัตุรพ้�นท่ี่�ส่งจัะเดินที่างเพ้�อตุ�อใบข้ออนุญาตุหร้อตุ�อใบข้ับข้่�ท่ี่�พ้�นท่ี่�
ข้องตัุวเองก็ลำาบาก
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การืบริืหารืจัด้การื
แรืงงานข่า้มชาติิช่วิงโควิิด้5

• ช�องที่างการนำาเข้้าแรงงานอยู่�างเป็็นที่างการผู้�าน MoU 
ไม�สามารถึดำาเนินการได้เน้�องจัากนโยู่บายู่การป็ิดพรมแดน
ตัุ�งแตุ�เด้อนมน่าคม 2563 ที่ำาให้มแ่รงงานท่ี่�ที่ำาสญัญากับนายู่จ้ัาง
ในไที่ยู่และชำาระค�าธัรรมเนยู่่มกับนายู่หนา้แล้วตุ้องรออยู่�างไม�ม่
กำาหนดท่ี่�ป็ระเที่ศตุ้นที่าง โดยู่ในเด้อนธัันวาคม 2563 ม่รายู่งาน
ว�าแรงงานเม่ยู่นมามากกว�า 60,000 คนท่ี่�รอเข้้าป็ระเที่ศไที่ยู่
อยู่�างถึ่กตุ้องตุามกฎหมายู่แตุ�ไม�สามารถึดำาเนินการตุ�อไป็ได้ 
  
• นโยู่บายู่การปิ็ดพรมแดนยัู่งส�งผู้ลตุ�อเน้�องที่ำาให้แรงงาน
ในป็ระเที่ศเพ้� อนบ้านท่ี่� ตุ้องการเข้้ามาที่ำางานในไที่ยู่ไม�ม ่
ที่างเล้อกอ้�นใดนอกจัากการลักลอบข้้ามแดน ที่ำาให้พบแรงงาน
ข้้ามชาติุท่ี่�ม่สถึานะที่างกฎหมายู่ไม�ถึ่กตุ้องจัำานวนมาก

• สภาพเศรษฐกิจัในช�วงโควิดที่ำาให้แรงงานข้้ามชาติุบาง
ส�วนถึ่กเลิกจ้ัางบ้าง หร้อไม�สามารถึหานายู่จ้ัางป็ระจัำาได้ ที่ำาให้
สถึานะที่างกฎหมายู่ข้องแรงงานข้า้มชาติุมปั่็ญหาหรอ้หลดุออก
จัากระบบ แม้ว�าพวกเข้าเข้้ามาอยู่�างถึ่กตุ้อง

การบริหารจััดการแรงงานข้้ามชาติุข้องป็ระเที่ศไที่ยู่แตุ�เดิมก็ม่ความซัึ่บซึ่้อนและมัก
เป็น็นโยู่บายู่เพ้�อแก้ป็ญัหาเฉีพาะหนา้ผู้�านกลไกข้องมติุคณะรัฐมนตุร ่นโยู่บายู่ท่ี่�พอจัะ
ม่ความตุ�อเน้�องก็ค้อการนำาเข้้าแรงงานผู้�าน MoU ซึ่่�งอาศัยู่ความร�วมม้อกับป็ระเที่ศ
ตุ้นที่าง อยู่�างไรก็ด่ สถึานการณ์โควิดได้สร้างปั็ญหาเพิ�มเติุมตุ�อสถึานะที่างกฎหมายู่
ข้องแรงงานข้้ามชาติุ ดังน่�

• ความไม�มั�นคงในเร้�องงานและรายู่ได้
จัากสภาพเศรษฐกิจั บวกกับที่รัพยู่ากรข้อง
บริการที่างสาธัารณสุข้ท่ี่�ไม�เพ่ยู่งพอในช�วงท่ี่�ม่
การระบาดข้องโควิดอยู่�างรุนแรง ที่ำาใหแ้รงงาน
ข้้ามชาติุบางส�วนเล้อกท่ี่�จัะกลับป็ระเที่ศบ้าน
เกิดชั�วคราว และลักลอบกลับมาป็ระเที่ศไที่ยู่ 
ซึ่่�งที่ำาให้สถึานะที่างกฎหมายู่ข้องแรงงานม่
ป็ญัหา กระที่บตุ�อเอกสารป็ระจัำาตัุวตุ�าง ๆ  ข้อง
แรงงาน 

• แรงงานท่ี่�เข้้ามาที่ำางานในป็ระเที่ศไที่ยู่
และม่สถึานะอยู่�างถึ่กตุ้อง ไม�ว�าจัะเป็็นกลุ�มท่ี่�
เข้า้มาด้วยู่กลไก MoU จัากป็ระเที่ศตุ้นที่างก�อน
โควิด และกลุ�ม MoU พิเศษ ตุามมติุ ครม. 20 
ส.ค. 62 ทัี่�งสองกลุ�มน่�ใบอนุญาตุที่ำางานใกล้
หมดอายุู่ หร้อใกล้ครบกำาหนดการ

ทัี่�งน่�ในการบริหารจััดการแรงงานข้า้มชาติุช�วงโควิด รฐับาลไที่ยู่
เนน้การผู้�อนผัู้นและ Regularisation หรอ้การที่ำาใหแ้รงงานลอด
รฐักลายู่เป็น็แรงงานท่ี่�มส่ถึานะถึก่ตุ้องตุามกฎหมายู่ โดยู่ใช้กลไก
เฉีพาะหน้าดั�งเดิมนั�นค้อ มติุคณะรัฐมนตุร่ ในข้ณะท่ี่�การนำาเข้้า
แรงงานตุามกลไก MoU นั�นเพิ�งจัะม่การพิจัารณาในภายู่หลัง
เน้�องจัากแรงกดดันข้องภาคเอกชนท่ี่�ตุ้องการแรงงาน
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การืผ่อนผัน
สถานะ 

ข่องแรืงงาน 
ข้่ามชาติิ

นโยู่บายู่ท่ี่�ผู้�อนผัู้นสถึานะข้องแรงงานข้า้มชาติุม ่2 ป็ระเภที่ใหญ� 
ได้แก� 
• การผู้�อนผู้ันแรงงานข้้ามชาติุท่ี่�ม่หร้อเคยู่ม่สถึานะถึ่กตุ้อง 
แตุ�สถึานะสิ�นสุดลงด้วยู่ผู้ลที่างกฎหมายู่ 
• การผู้�อนผู้ันแรงงานข้้ามชาติุท่ี่�เข้้าเม้องผู้ิดกฎหมายู่หร้อไม�ม่
เอกสารถึ่กตุ้อง

มีติิ ครมี. 4 สั.ค.63

จัากสถึานการณ์โควิดในระลอกแรกที่ำาให้
แรงงานข้้ามชาติุท่ี่� ม่สถึานะถึ่กตุ้องตุาม
กฎหมายู่ใกล้ครบวาระหร้อสถึานะตุกหล�น
จัากระบบ จ่ังให้ 4 กลุ�มเป็้าหมายู่ตุ�อไป็น่�
ดำาเนินการข้ออนุญาตุที่ำางานใหม�
1. แรงงานข้้ามชาติุท่ี่� เข้้ามาตุามข้้อ
ตุกลง MoU และครบวาระการจ้ัาง 4 ป็ี
2. แรงงานข้้ามชาติุท่ี่�ผู้�านการพิส่จัน์
สัญชาติุและม่เอกสารอยู่�างถึ่กตุ้อง แตุ�ใบ
อนุญาตุที่ำางานสิ�นสุดลงในช�วงวันท่ี่�  30 
กันยู่ายู่น 2562 - 30 มิถึุนายู่น 2563 แตุ�ไม�
ได้ดำาเนินการตุามมติุ ครม. 20 ส.ค. 62
3. แรงงานข้้ามชาติุท่ี่� เข้้ามาตุามข้้อ
ตุกลง MoU และม่เง้�อนไข้ท่ี่�ที่ำาให้หลุดจัาก
ระบบ เช�น ออกจัากนายู่จ้ัางเดิมและหา
นายู่จ้ัางใหม�ไม�ทัี่น 
4. แ ร ง ง า น ข้้ า ม ช า ติุ ท่ี่� ที่ำา ง า น พ้� น ท่ี่�
ชายู่แดนโดยู่ใช้บัตุรผู้�านแดนและครบวาระ
การจ้ัางงาน
โดยู่เม้�อดำาเนินการแล้ว 3 กลุ�มแรกจัะได้บตัุร
ชมพ่และได้รับอนุญาตุให้ที่ำางานถ่ึงวันท่ี่� 31 
ม่นาคม 2565 ส�วนกลุ�มจ้ัางงานชายู่แดน
ตุ้องข้ออนุญาตุทีุ่ก 3 เด้อน และได้รับ
อนุญาตุให้ที่ำางานถ่ึงวันท่ี่� 31 ม่นาคม 2565

มีติิ ครมี. 29 ธ.ค. 63

มาตุรการน่�เป็็นการผู้�อนผัู้นให้แรงงานข้้าม
ชาติุ 3 สญัชาติุท่ี่�ไม�ได้มเ่อกสารอยู่�างถึก่ตุ้อง
หร้อม่สถึานะเข้้าเม้องไม�ถึ่กตุ้อง โดยู่กลุ�มน่�
ได้รับการผู้�อนผู้ันให้สามารถึที่ำางานในไที่ยู่
ได้ถ่ึงกุมภาพันธั์ 2566 โดยู่ไม�ตุ้องม่ว่ซึ่�า แตุ�
ตุ้ อ ง ที่ำา บั ตุ ร ช ม พ่ แ ล ะ ไ ม� ส า ม า ร ถึ เ ดิ น
ที่างออกนอกจัังหวัดเว้นแตุ�ได้รับอนุญาตุ

กระบวนการลงที่ะเบ่ยู่นเริ�มในวันท่ี่�  15 
มกราคม 2564 ซึ่่�งป็รากฏิผู้ลว�าลงที่ะเบ่ยู่น
ทัี่�งสิ�นป็ระมาณ 650,000 กว�ารายู่ แตุ�ข้ั�น
ตุอนตุรวจัโควิดและจััดเก็บอัตุลักษณ์บุคคล
กลับม่ปั็ญหาเพราะสถึานพยู่าบาลไม�
สามารถึดำาเนินการตุรวจัสุข้ภาพและโควิด
ได้เน้�องจัากการระบาดข้องโควิด จ่ังม่มติุ
ครม. เพิ�มเติุมเพ้�อข้ยู่ายู่เวลาในการดำาเนิน
การอ่ก 2 รอบ 
1. มติุ ครม. 7 เม.ยู่. 64 ข้ยู่ายู่ระยู่ะเวลา
การตุรวจัโควิด การจััดเก็บอัตุลักษณ์บุคคล 
ได้ถ่ึงวันท่ี่� 16 มิถึุนายู่น 2564 และจััดที่ำา
ที่ะเบ่ยู่นป็ระวัติุได้ถ่ึง  31 ม่นาคม 2565  
2. มติุ ครม. 8 มิ.ยู่. 64  ข้ยู่ายู่ระยู่ะเวลา
การตุรวจัโควิด การป็ระกันสุข้ภาพและการ
ข้ออนุญาตุที่ำางานไป็เป็็นวันท่ี่� 13 กันยู่ายู่น 
2564 

มีติิ ครมี. 29 มีิ.ย. 64 

มาตุรการน่�ม่เป็้าหมายู่เพ้�อผู้�อนผู้ันแรงงาน
ป็ระมงตุามมาตุรา 83 ให้สามารถึมายู่้�น
คำา ข้ อ ตุ� อ อ า ยุู่ ห นั ง ส้ อ ค น ป็ ร ะ จัำา เ ร้ อ  
(Seabook) เพ้�อข้ยู่ายู่อายุู่ที่ำางานได้อ่กไม�
เกิน 1 ป็ีนับตัุ�งแตุ�วันสิ�นอายุู่หนังส้อเดิม  
เน้�องจัากแรงงานไม�สามารถึกลับป็ระเที่ศ
ตุ้นที่างเพ้�อข้ออนญุาตุที่ำางานแล้วกลับมาได้ 
ดังนั�นเง้�อนไข้สำาคัญค้อแรงงานยู่งัคงตุ้องอยู่่�
ในป็ระเที่ศไที่ยู่

มาตุรการน่�เป็น็การผู้�อนผู้นัแรงงานข้า้มชาติุ
ท่ี่�ม่สถึานะที่างกฎหมายู่ถ่ึกตุ้องแตุ� ใบ
อนุญาตุสิ�นสุดลง หร้อกลุ�มท่ี่�ได้รับการผู้�อน
ผู้ันก�อนหน้าน่� สามารถึดำาเนินการยู้่�นข้อใบ
อ นุ ญ า ตุ ใ ห้ ส า ม า ร ถึ ที่ำา ง า น ตุ� อ ไ ป็ ใ น
ป็ระเที่ศไที่ยู่ได้ และยู้่ดหยุู่�นระยู่ะเวลาการ
หานายู่จ้ัางรายู่ใหม�จัาก 30 วัน เป็็น 60 วัน  
กลุ�มเป็้าหมายู่ข้องมาตุรการน่�ม่ดังน่�
1. กลุ�มตุามมติุ ครม. 20 ส.ค. 62 เม้�อ
ดำาเนินการแล้วจัะอยู่่� ในไที่ยู่ได้ถ่ึง  13 
กุมภาพันธ์ั 2566
2. กลุ�มตุามมติุ ครม. 4 ส.ค. 63 ได้รับ
การข้ยู่ายู่ระยู่ะเวลาให้อยู่่�ในไที่ยู่ถ่ึง 13 
กุมภาพันธ์ั 2566 และได้รับการยู่กเว้นไม�
ตุ้องใช้เง้� อนไข้การเป็ล่�ยู่นนายู่จ้ัางตุาม 
มาตุรา51 และนายู่จ้ัางใหม�ไม�ตุ้องจั�ายู่เงิน
ป็ระกันตุาม มาตุรา 52
3. กลุ�ม MoU ครบ 4 ป็ี (1 พฤศจิักายู่น 
2563-31 ธันัวาคม 2564) ได้รบัการผู้�อนผู้นั
ระยู่ะเวลาใหอ้ยู่่�ในไที่ยู่ได้ถ่ึง วันท่ี่� 1 สงิหาคม 
2565 และตุ�อว่ซึ่�าได้ไม�เกิน 2 ปี็
4. กลุ�ม MoU ครบ 2 ป็ี (1 มกราคม 
2564- 3 สิงหาคม 2564) ให้อยู่่�ตุ�ออ่ก 6 
เด้อน เพ้�อตุรวจัสุข้ภาพและตุ�อว่ซึ่�า

มีติิ ครมี. 13 กั.ค. 64 
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5. ก ลุ� มซึ่่� ง ใบอนุญาตุสิ�นสุดลงโดยู่ 
ผู้ลข้องกฎหมายู่ (ยู่กเว้นกลุ�มตุามมติุ ครม. 
29 ธั.ค.63) เม้�อดำาเนินการแล้วจัะอยู่่�ในไที่ยู่
ได้ถ่ึง 13 กุมภาพันธั์ 2566 ได้แก�
- กลุ�มแรงงาน MoU และกลุ�มมติุครม. 
20 ส.ค. 62 ท่ี่�ใบอนุญาตุที่ำางานสิ�นสดุ เพราะ
การเป็ล่�ยู่นนายู่จ้ัางไม�ได้หร้อไม�ทัี่น หร้อ
เพราะตุ�อใบอนุญาตุที่ำางานไม�ได้หร้อไม�ทัี่น 
- กลุ�มมติุ ครม. 4 ส.ค. 63 ท่ี่�โดนยู่กเลิก
ใบอนญุาตุที่ำางานเพราะการเป็ล่�ยู่นนายู่จ้ัาง
ไม�ได้หร้อไม�ทัี่น หร้อเพราะตุ�อใบอนุญาตุ
ที่ำางานไม�ได้หร้อไม�ทัี่น 
- ผู้่้ติุดตุามแรงงาน กลุ�มมติุครม. 20 
ส.ค. 62 และ กลุ�มมติุ ครม. 4 ส.ค. 63 ท่ี่�อายุู่
ครบ 18 ป็ี

มาตุรการน่�เป็็นไป็เพ้�อผู้�อนผัู้นให้แรงงาน
ข้า้มชาติุ 3 สญัชาติุท่ี่�อยู่่�ในป็ระเที่ศไที่ยู่และ
ท่ี่� ผู้� านมาที่ำางานโดยู่ไม� ไ ด้รับอนุญาตุ
สามารถึดำาเนนิการยู่้�นคำาข้ออนุญาตุที่ำางาน
และจัะได้รับอนุญาตุที่ำางานถ่ึงวันท่ี่�  13 
กุมภาพันธั์ 2566 โดยู่มาตุรการน่�มาจัากข้้อ
เสนอข้องกระที่รวงแรงงาน ท่ี่�พบว�าแรงงาน
ข้้ า ม ช า ติุ ที่ำา ง า น ใ น ก รุ ง เ ที่ พ ม ห า น ค ร 
ป็ ริ ม ณ ฑ ล แ ล ะ จัั ง ห วั ด ท่ี่� เ ป็็ น แ ห ล� ง
อุตุสาหกรรมอยู่�างหนาแน�น 

การผู้�อนผัู้นสถึานะแรงงานข้า้มชาติุน่�ควบค่�
ไป็กับมาตุรการการตุรวจัสถึานป็ระกอบการ
ตุ�างๆ ข้องกระที่รวงแรงงานเพ้� อให้คำา
แนะนำาที่างสาธัารณสุข้และสำารวจัแรงงาน
ข้้ามชาติุท่ี่�ยู่ังไม�ม่ เอกสารถึ่กตุ้อง ทัี่� งน่�
เป็็นการตุรวจัค้นตุามสถึานป็ระกอบการโดยู่
ไม� ตุ้องม่หมายู่ค้น นายู่จ้ัางหร้อสถึาน
ป็ระกอบการจัะไม�ถ่ึกดำาเนินคด่หากดำาเนิน
การข้่�นที่ะเบ่ยู่นให้กับแรงงานท่ี่�ไม�ม่สถึานะ
ถึ่กตุ้องที่างกฎหมายู่  

ส�วนข้ั�นตุอนการดำาเนินการนั�น ม่ป็ระกาศ
กระที่รวงแรงงานเพ้�อบังคับใช้ใหม้ผู่้ลตัุ�งแตุ� 
1 พฤศจิักายู่น 2564  และป็ระกาศกระที่รวง
มหาดไที่ยู่ท่ี่�อนุญาตุให้แรงงานข้้ามชาติุ
สามารถึอยู่่�ในราชอาณาจัักรเป็น็กรณพ่เิศษ

มีติิ ครมี. 13 กั.ค. 64  (ต่ิอ) มีติิ ครมี. 28 กั.ย. 64 
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นอกจัากการบริหารจััดการแรงงานข้้ามชาติุท่ี่�
อยู่่�ในป็ระเที่ศไที่ยู่แล้ว ข้้อเร่ยู่กร้องจัากผู้่้
ป็ระกอบการเร้� องการข้าดแคลนแรงงานก็
ที่ำาให้รัฐบาลโดยู่กระที่รวงแรงงานและคณะ
กรรมการนโยู่บายู่การบรหิารจััดการการที่ำางาน
ข้องคนตุ�างด้าว (คบตุ.)4  ตุ้องพิจัารณาการ 
นำาเข้้าแรงงานข้้ามชาติุผู้�าน MoU แบบพิเศษ   
เป็้าหมายู่ค้อการดำาเนินการเร้�องแรงงานข้้าม
ชาติุบนพ้�นฐานข้องการขั้บเคล้�อนเศรษฐกิจั
และความมั�นคงที่างสุข้ภาพข้องป็ระชาชน  

ทัี่�งน่�ที่างรัฐบาลเตุร่ยู่มแบ�งกลุ�มแรงงานข้้าม
ชาติุท่ี่�ได้รับอนุญาตุเป็็น  3 กลุ�ม
 
1. กลุ�มส่เข้่ยู่ว ค้อกลุ�มท่ี่�ได้รับวัคซึ่่นครบ 2 
เข้็มเป็็นระยู่ะเวลามากกว�า 1 เด้อน กลุ�มน่�จัะ
ได้เข้้ามาที่ำางานเป็็นกลุ�มแรก โดยู่ตุ้องม่วัคซึ่่น
พาสป็อร์ตุด้วยู่
2. กลุ�มส่เหล้อง ค้อกลุ�มท่ี่�ได้รับวัคซึ่่นครบ 
2 เข้็มเป็็นระยู่ะเวลาไม�ถ่ึง 1 เด้อน
3. กลุ�มส่แดง ค้อกลุ�มท่ี่�ได้รับวัคซึ่่นเพ่ยู่ง 1 
เข้็ม หร้อ ยู่ังไม�ได้รับวัคซึ่่น

ส�วนขั้�นตุอนการนำาเข้้าแรงงานนั�น สถึาน
ป็ระกอบการตุ้องยู่้�นคำาร้องให้กับกระที่รวง
แรงงาน และป็ระเที่ศตุ้นที่างจัะเข้้ามาม่
บที่บาที่ในการที่ำาบัญช่รายู่ช้�อแรงงาน และกฎ

เกณฑ์เบ้� อง ตุ้นค้อแรงงานตุ้องผู้�านการ 
ฉี่ดวัคซึ่่นจัากป็ระเที่ศตุ้นที่างและกักตัุวเม้�อถ่ึง
ป็ระเที่ศไที่ยู่  หากแรงงานเป็็นผู้่้ป็ระกันตุนตุาม
มาตุรา 33 จัะได้รับวัคซึ่่นหลังครบกำาหนดการ
กักตัุว  แตุ�หากไม�เป็็นผู้่้ป็ระกันตุนตุามมาตุรา 
33 นายู่จ้ัางตุ้องจััดหาวัคซึ่่นที่างเล้อกให้

ทัี่�งน่�ในวันท่ี่� 24 พฤศจิักายู่น 2564 รัฐมนตุร่
ว�าการกระที่รวงแรงงาน ได้แถึลงข้�าวยู่้นยู่ันว�า
ม่ความพร้อมท่ี่�จัะนำาเข้้าแรงงานตุาม MoU 
แล้ว โดยู่จัะเปิ็ดให้นายู่จ้ัางยู่้�นคำาร้องข้อนำาคน
ตุ�างด้าวเข้้ามาที่ำางานในป็ระเที่ศ (Demand) 
ซึ่่�งในวันท่ี่� 1 ธัันวาคม 2564 นายู่จ้ัางท่ี่�ม่ความ
พร้อมรับผู้ิดชอบค�าใช้จั�ายู่ในการจััดหาสถึาน
ท่ี่�กักตัุวสามารถึดำาเนินการได้ทัี่นท่ี่ โดยู่ม่ค�าใช้
จั�ายู่รวมในการนำาเข้้าฯ ระหว�าง 11,490 – 
22,040 บาที่ตุ�อแรงงานข้า้มชาติุ 1 คน แตุ�หาก
แรงงานยู่ังฉี่ดวัคซึ่่นไม�ครบ กระที่รวงแรงงาน
จัะเป็็นผู้่้จััดหาวัคซึ่่น และฉ่ีดให้ในวันสุดท้ี่ายู่
ข้องการกักตัุว และหากไม�เคยู่ได้รับวัคซึ่่นเลยู่ 
ก็จัะป็ระสานกับสาธัารณสุข้จัังหวัดป็ลายู่ที่าง
เพ้�อนัดหมายู่ฉี่ดวัคซึ่่นเข้็มท่ี่� 2 

นอกจัากน่�  คบตุ.ยู่ังพิจัารณาข้ยู่ายู่เวลา 
ดำาเนินการข้องศ่นยู่์จััดเก็บข้้อม่ลแรงงาน 
เมยู่่นมาชั�วคราว (TDCC) ณ จัังหวัดสมทุี่รสาคร
เพิ�มอ่ก 1 ป็ี ซึ่่�งศ่นยู่์ TDCC เป็็นศ่นยู่์ท่ี่�ให้

การืพิื่จารืณ์าการืนำาเข้่าแรืงงานติาม MoU
การดำาเนินนโยู่บายู่บรหิารจััดการสถึานะข้องแรงงาน
ข้า้มชาติุมกัอยู่่�ท่ี่�เหตุผุู้ลที่างเศรษฐกิจัในเร้�องข้องการ
ข้าดแคลนแรงงาน ตัุวแสดงหลักในการผู้ลักดัน
นโยู่บายู่และกดดันกระที่รวงแรงงาน ค้อสภา
หอการค้าและหอการค้าไที่ยู่ และสภาอุตุสาหกรรม
แห�งป็ระเที่ศไที่ยู่ ซ่ึ่�งตัุ�งแตุ�เริ�มโควิดมาในปี็ 2563 สภา
หอการค้าและหอการค้าไที่ยู่ได้กล�าวถ่ึงการข้าดแคลน
แรงงานในป็ระเที่ศไที่ยู่มาโดยู่ตุลอด และตุ�างเหน็พอ้ง
กันว�าควรข้่�นที่ะเบ่ยู่นแรงงานทีุ่กกลุ�มท่ี่�ใบอนุญาตุให้
ที่ำางานสิ�นสุดลงเพ้� อให้แรงงานอยู่่�ในระบบและ
สามารถึรับวัคซ่ึ่นได้   และเร�งการนำาเข้้าแรงงานภายู่
ใตุ้ MoU เพิ�มเติุม  ไม�เช�นนั�นภาคการผู้ลิตุจัะม่ป็ัญหา
และเกิดการลักลอบเข้้าไที่ยู่ 

ในช�วงกลางป็ ี2564 พบป็ญัหาการข้าดแคลนแรงงาน
ท่ี่�รุนแรงข้่�น กรมการจััดหางานจ่ังได้สำารวจัความ
ตุ้องการแรงงานจัากภาคเอกชนพบว�า
• ม่ความตุ้องการแรงงานข้้ามชาติุอยู่�างแน�นอนมาก
ถ่ึง 424,703 รายู่ โดยู่บางเป็น็แรงงานเมยู่่นมาจัำานวน 
256,029 รายู่ แรงงานกัมพ่ชาจัำานวน 130,138 รายู่ 
และ แรงงานลาวจัำานวน 38,536 รายู่
• กิจัการท่ี่�ตุ้องการแรงงานข้้ามชาติุจัำานวนมากได้แก� 
เกษตุรกรรม ป็ศุสัตุว์ งานก�อสร้าง งานบริการ เกษตุร
ตุ�อเน้�อง และอุตุสาหกรรมสิ�งที่อ   
• จัังหวัดท่ี่�ตุ้องการแรงงานข้้ามชาติุมากท่ี่�สุด ได้แก� 
เชยู่่งใหม�, กรุงเที่พฯ, จัันที่บุร,่ สมทุี่รสาคร และระยู่อง 

การสำารวจัดังกล�าวเป็็นท่ี่�มาข้องการจััดที่ำา MoU  
นำาเข้้าแรงงาน 

ควิามต้ิองการืแรืงงาน
แรงงานเม่ยู่นมาสามารถึที่ำา
เอกสารป็ระจัำาตัุวโดยู่ไม�ตุ้อง
เดินที่างกลับป็ระเที่ศ ทัี่�งน่� 
ศ่นยู่์ฯ จัะเป็ิดได้จัริงหลังจัาก
คณะกรรมการโรคติุดตุ�อ
จัังหวัดสมุที่รสาครเห็นชอบ
อยู่�างไร ก็ ด่ที่างกระที่รวง
แรงงานก็ม่นโยู่บายู่เพิ�มเติุม
ค้ อ  ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ 
ผู้่้ป็ระกอบการจ้ัางแรงงาน
ไที่ยู่ที่ำางานที่ดแที่นแรงงาน
ข้้ามชาติุในส�วนท่ี่�ข้าดแคลน  
การนำาเข้้าแรงงานผู้�าน MoU 
นั�นที่างกระที่รวงแรงงาน
ป็ระเมินว�าเม้� อถ่ึงเวลาจัริง
อาจัจัะเหล้อแรงงานท่ี่�เข้้ามา
ได้จัริงๆ เพ่ยู่งคร่�งเด่ยู่ว 

4    คบตุ. เป็็นการร�วมม้อระหว�างกระที่รวงแรงงาน สำานักงานตุรวจัคนเข้้าเม้อง กรมการป็กครอง สาธัารณสุข้ และหน�วยู่งาน 
ท่ี่�เก่�ยู่วข้้อง
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• ในช�วงป็ี 2563 ม่แรงงานข้้ามชาติุกลับป็ระเที่ศตัุวเอง
หลายู่แสนคน และส�วนมากเดินที่างกลับไที่ยู่มาไม�ได้เพราะการ
ป็ิดชายู่แดน  

• ป็ระเที่ศไที่ยู่ชะลอการนำาเข้้าแรงงานข้้ามชาติุตัุ�งแตุ�
ม่นาคม 2563

• แรงงานไที่ยู่เดินที่างกลับภ่มิลำาเนาจัากการล็อกดาวน์ใน
เม้องใหญ�

• แม้แรงงานไที่ยู่ว�างงานจัำานวนมาก แตุ�ส�วนใหญ�ไม�สนใจั
ที่ำางานในตุำาแหน�งท่ี่�แรงงานข้้ามชาติุที่ำา 

• ช�วงไตุรมาส 4 ป็ี 2564 เศรษฐกิจัเริ�มฟ้� นตัุวและม่ความ
ตุ้องการสินค้ามากข้่�น คำาสั�งซึ่้�อสินค้ามาจัำานวนมาก แตุ�ไม�ม่
แรงงานผู้ลิตุท่ี่�เพ่ยู่งพอ และจัากการท่ี่�ไที่ยู่เตุร่ยู่มเปิ็ดป็ระเที่ศ 
ภาคบรกิารและรา้นอาหาร จ่ังมค่วามตุ้องการแรงงานสง่มากข้่�น

สาเหตุิข่องการืข่าด้แคลนแรืงงาน
ในช่วิงโควิิด้ ได้้แก่

สถานการืณ์์การืข่าด้แคลนแรืงงานที�ปรืากฏในข่่าวิ เช่น 

รองป็ระธัานกรรมการ
สภาหอการค้าแห�ง

ป็ระเที่ศไที่ยู่ กล�าวว�า ม่
การข้าดแคลนแรงงานใน
ภ า ค อุ ตุ ส า ห ก ร ร ม
ป็ระมาณ 500,000 คน 
เพราะม่ความตุ้องการ
สิ น ค้ า ม า ก ข้่� น  แ ตุ� ไ ม�
สามารถึเพิ�มกำาลังการ
ผู้ลิตุได้

สมาคมผู้่ผู้้ลิตุไก�เพ้�อ
ก า ร ส� ง อ อ ก ไ ที่ ยู่ 

กล�าวว�าเกิดปั็ญหาการ
ข้ า ด แ ค ล น แ ร ง ง า น 
ป็ระมาณ 20,000 คน

ป็ระธัานสภาอุตุสาหกรรม
จัั ง ห วั ด ส มุ ที่ ร ส า ค ร  

กล�าวว�า สมทุี่รสาครข้าดแคลน
แรงงานไม�ตุำากว�า 50,000 คน

สมาคมการป็ระมงแห�ง
ป็ระเที่ศไที่ยู่ป็ระเมินว�า

อุตุสาหกรรมป็ระมงตุอนน่�
ข้ า ด แ ค ล น แ ร ง ง า น อ ยู่่�
ป็ระมาณ 50,000 คน 

กิจัการอาหารแช�แข้็งและงานก�อสร้าง ม่การ
ที่ำาเร้�องข้อแรงงานไป็ท่ี่�กระที่รวงแรงงาน 

ป็ระมาณ 3.9 แสนรายู่

โรงงานสัป็ป็ะรดตุ้องการแรงงานมากถ่ึง  60 
เป็อร์เซึ่็นต์ุ ในข้ณะท่ี่�แรงงานเก็บเก่�ยู่วข้าดแคลน

ที่ำาให้กระที่บผู้ลผู้ลิตุส�งโรงงาน5 

ในช� ว ง เ ปิ็ ด
ป็ระเที่ศพบ

ว� า โ ร ง แ ร ม พั ที่ ยู่ า
ข้าดแคลนแรงงาน
จัำานวนมาก ม่ความ
ตุ้องการแรงงานข้า้ม
ชาติุในการล้างจัาน
และที่ำาความสะอาด

ผู้่้ป็ระกอบการรายู่ใหญ�ท่ี่�ผู้ลิตุสนิค้า
เพ้�อการส�งออก เช�น ไที่ยู่ยู่่เน่�ยู่น 

ตุ้องการแรงงานอ่ก 5,000 คน

อุตุสาหกรรมเคร้�องนุ�งห�ม รวมถ่ึงโรงงานพิมพ์, โรง
ป็ักเส้�อ, โรงงานผู้ลิตุอุป็กรณ์ตุ�าง ๆ บนตัุวเส้�อ 

ข้าดแคลนแรงงาน ป็ระมาณ 20,000 คน

5    จัากท่ี่�เคยู่ส�งได้ 500 ตัุนตุ�อวัน เป็็นเพ่ยู่ง 20 ตัุนตุ�อวัน ที่างเคร้อข้�ายู่โรงงานสัป็ป็ะรดกระป็๋องจ่ังเร่ยู่กร้องให้รัฐนำาเข้้าแรงงานตุ�างชาติุ
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แม้ม่นโยู่บายู่ผู้�อนผัู้นสถึานะข้องแรงงานข้้ามชาติุมาโดยู่ตุลอด 
แตุ�ในที่างป็ฏิิบัติุกลับพบป็ัญหาหลายู่ป็ระการ เช�น 

แรงงานท่ี่� ตุ้องดำา เนินการ
ตุรวจัสุข้ภาพไม�สามารถึ
ดำา เ นิ น ก า ร ไ ด้ เ น้� อ ง จั า ก
สถึานการณ์โควิดและบางโรง
พยู่าบาลไม�เป็ิดให้ตุรวจัโควิด

แรงงานม่ปั็ญหาเร้�องรายู่ได้
และติุดหน่�สิน จ่ังไม�สามารถึ
จั�ายู่ค�าธัรรมเน่ยู่มเพิ�มเติุม
เพ้�อดำาเนนิการข้่�นที่ะเบยู่่นได้

ในช�วงโควิดแรงงานตุกงาน 
ไม�สามารถึหานายู่จ้ัางป็ระจัำา
ได้หร้อหาได้ไม�ทัี่น ที่ำาให้ไม�
สามารถึข้ออนุญาตุที่ำางานได้

หนังส้อเดินที่างหมดอายุู่แตุ�
ไม�สามารถึตุ�ออายุู่ได้

จัากการสัมภาษณ์เจ้ัาหน้าท่ี่�
ห ล า ยู่ ๆ ค น ข้ อ ง  M A P  
Foundation พบว�านายู่จ้ัาง
บ า ง ร า ยู่ ที่ำา ข้ั� น ตุ อ น ก า ร 
ลงที่ะเบ่ยู่นที่างออนไลน์ 
ไม�เป็็น รวมถ่ึงข้ั�นตุอนก็ม่
ความซัึ่บซึ่้อน สุดท้ี่ายู่จ่ังยู่ัง
ตุ้องใช้บริการจัากนายู่หน้า
หร้อบริษัที่จััดหางานให้ช�วยู่
ดำาเนินการแที่น ส�วนแรงงาน
ข้้ า ม ช า ติุ นั� น ก็ เ จั อ ค ว า ม
ท้ี่าที่ายู่หลายู่ด้าน เพราะไม�ม่
งานป็ระจัำา ค�าใช้จั�ายู่เยู่อะ  
หานายู่จ้ัางลำาบาก นายู่จ้ัาง
ดำาเนินธุัรกิจัไม�ได้ ในข้ณะท่ี่�
กระบวนการขั้�นตุอนการข่้�น
ที่ะเบยู่่นกลับม่ช�วงเวลาจัำากัด
และค�าใช้จั� ายู่ส่ง  ที่ำาให้ม่
หลายู่กรณ่เล้อกท่ี่�จัะอยู่่�นอก
ระบบตุ�อไป็

ปัญหาในทางปฏิบัติิ

นอกจัากน่�แม้ม่นโยู่บายู่ออกมาแล้ว แตุ�ระยู่ะ
เวลาก�อนการบงัคับใชจ้ัรงิก็ที่ำาใหเ้กิดการจัับกมุ 
ทัี่�งท่ี่�เป็้าหมายู่ข้องนโยู่บายู่ค้อที่ำาให้แรงงาน
ข้้ามชาติุถึ่กกฎหมายู่และอยู่่�ในระบบ ซึ่่� ง
เหตุุการณ์ท่ี่�สำาคัญท่ี่�สุดค้อในวันท่ี่� 29 ตุุลาคม 
2564 ม่กลุ�มแรงงานชาวกัมพ่ชาร�วมกับภาค
ป็ระชาสังคม6  ยู่้� นจัดหมายู่ติุดตุามความ 
ค้บหน้าในการดำาเนินการตุามมติุครม.28 ก.ยู่. 
2564 และเสนอป็ญัหาตุ�างๆท่ี่�แรงงานข้า้มชาติุ
ตุ้องพบ แตุ�ผู้่้ท่ี่�ไม�ม่เอกสารโดนจัับกุมทัี่นท่ี่ 7 
คน ซึ่่�งการจัับกุมเกิดจัากช�องว�างการบริหาร
จััดการแรงงานข้องกระที่รวงแรงงาน เน้�องจัาก
มติุ ครม. 28 ก.ยู่. 64 ยู่ังไม�ได้ม่ผู้ลบังคับใช้ 
เพราะกระที่รวงแรงงานและกระที่รวง
มหาดไที่ยู่มิได้ออกป็ระกาศกระที่รวงตุาม
กำาหนดเวลา แตุ�กลับใช้ช�องว�างข้องการท่ี่�
นโยู่บายู่ยัู่งไม�ม่ผู้ลบังคับใช้มาเป็็นเหตุุผู้ลใน

การจัับกุม   ทัี่�งน่�พบข้้อม่ลในภายู่หลังว�า
แรงงานข้้ามชาติุท่ี่�ถึ่กจัับกุมทัี่�ง 7 คน ม่เอกสาร
ป็ระจัำาตัุวบา้ง หร้อนายู่จ้ัางข่้�นที่ะเบยู่่นแรงงาน
ไป็แล้ว ม่เอกสารแสดงว�าอยู่่�ในระหว�างการ
ดำาเนินการข้่�นที่ะเบ่ยู่นแล้วตุามมติุ ครม.  
29 ธั.ค.63 แตุ�ยู่ังเดินเร้�องไม�เร่ยู่บร้อยู่เพราะ
ข้ั�นตุอนการตุรวจัสขุ้ภาพท่ี่�ไม�แล้วเสรจ็ัอันเน้�อง
มาจัากมาตุรการการควบคุมโรค และเอกสาร
ตุ�างๆ ก็อยู่่�ท่ี่�นายู่จ้ัาง ที่ำาให้พวกเข้าตุ้องถึ่ก
จัับกุม เหตุุการณ์น่�จ่ังสะท้ี่อนภาพข้องป็ัญหา
ในที่างป็ฏิิบัติุข้องนโยู่บายู่การบริหารจััดการ
สถึานะข้องแรงงานข้้ามชาติุ และยู่ังสะท้ี่อนว�า
กระที่รวงแรงงานซึ่่�งเป็็นกระที่รวงท่ี่�ด่แล
สวัสดิภาพข้องแรงงานและเป็็นกลไกรัฐท่ี่�ควร
เป็น็ช�องที่างสำาคัญสำาหรบัการรอ้งเรยู่่นปั็ญหา
ข้องแรงงานกลับกลายู่เป็็นพ้�นท่ี่�ท่ี่�ไม�ป็ลอดภัยู่
สำาหรับแรงงานเส่ยู่เอง

6    เคร้อข้�ายู่ช�วยู่เหล้อผู้่้ใช้แรงงานจัากสหภาพคนที่ำางาน (Workers’ Union) เคร้อข้�ายู่องค์กรด้านป็ระชากรข้้ามชาติุ (Migrant  
Working Group) และเคร้อข้�ายู่แรงงานเพ้�อสิที่ธัิป็ระชาชน (Labour Network for Peoples Rights)
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การืเคลื�อนย้าย
ข้่ามพื่รืมแด้น6

การลักลอบข้้ามพรมแดนม่ข้่�นอยู่�างตุ�อเน้�อง ทัี่�งการเข้้ามาหางานที่ำาในไที่ยู่ การใช้
ป็ระเที่ศไที่ยู่เป็น็ที่างผู้�าน แรงงานข้า้มชาติุกลับป็ระเที่ศบา้นเกิด คนไที่ยู่ลักลอบ
กลับเข้้าไที่ยู่ และคนไที่ยู่ลักลอบไป็ที่ำางานในป็ระเที่ศเพ้�อนบ้าน

ภาครัฐมักจัะโยู่งการลักลอบข้้ามพรมแดนเข้้ากับการค้ามนุษยู่์และ
ข้บวนการลักลอบเสมอ โดยู่มองการที่ำางานข้องการลักลอบข้า้มแดน
เป็็นลักษณะเคร้อข้�ายู่อาชญากรรม ในช�วงเด้อนกรกฎาคม 2564 ผู้่้
บัญชาการตุำารวจัแห�งชาติุกล�าวว�าได้จัับกุมเคร้อข้�ายู่ ข้บวนการ
ลักลอบนำาพา ช�วยู่เหล้อจัำานวน 152 เคร้อข้�ายู่ และยัู่งเฝั่้าระวังอ่ก 
67 เคร้อข้�ายู่ 
  
ที่างการไที่ยู่จัับกมุผู้่ลั้กลอบข้า้มแดนเข้า้เมอ้งไที่ยู่ ได้เป็น็จัำานวนตุาม
ตุารางด้านล�างน่� โดยู่แยู่กตุามสัญชาติุ

เมียีนมีา ลาว กััมีพููชา มีาเลเซียี ไที่ย อื�นๆ

ก.ค.63 - 
พ.ค. 64

15,393 2,661 11,011 92 1,945 1,321

มิ.ยู่. 64 2,346 604 1,438 11 669 164

ก.ค. 64 764 1,519 1,524 18 373 148

ส.ค. 64 527 1,802 1,450 17 321 54

ก.ยู่. 64 1,194 719 3,582 2 165 43

ตุ.ค. 64 5,782 726 3,692 3 159 75

ตาราง: จำำ�นวนผู้้�ลักลอบข��มแดนเข��ไที่ยท่ี่�ถึ้กจัำบกุมแยกติ�มสัญช�ติิ

การืทำางานข่องภาครัืฐ
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เมียนมา ลาว กมัพชูา ไทย 

กราฟ: จำำ�นวนผู้้�ลักลอบข��มแดนเข��ไที่ยท่ี่�ถึ้กจัำบกุม สัญช�ติิเม่ยนม� ล�ว กัมพ้ช� และไที่ย

นอกจัากน่�ที่างการยัู่งผู้ลักดัน
คนท่ี่�หลบหน่เข้า้ที่างชายู่แดน
กลับเข้า้ไป็ยัู่งป็ระเที่ศตุ้นที่าง 
โดยู่ระหว�างวันท่ี่� 1 มกราคม 
– 30 กันยู่ายู่น 2564 ม่คนท่ี่�
ข้้ามแดนมาไที่ยู่จัำานวนรวม 
85,661 รายู่ ท่ี่�ถึก่ผู้ลักดันกลับ 
โดยู่แบ�งเป็็นจัังหวัดตุ�างๆ 
ดังน่�

จัำงหวัดื/พืู�นที่ี� จำำานวนคน

จัังหวัดตุาก 44,735

จัังหวัดสระแก้ว จัันที่บุร่ และตุราด 21,549

จัังหวัดสุรินที่ร์ 13,358

จัังหวัดมุกดาหาร 4,508

จัังหวัดหนองคายู่ 2,604

อำาเภอแม�สายู่ จัังหวัดเช่ยู่งรายู่ 1,598

จัังหวัดอุบลราชธัาน่ 1,442

จัังหวัดกาญจันบุร่ 798

อำาเภอเช่ยู่งแสน จัังหวัดเช่ยู่งรายู่ 247

จัังหวัดนราธัิวาส 28
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ชาวเม่ยู่นมาท่ี่�ข้้ามพรมแดนส�วนใหญ�เป็็นการ
ข้้ามพรมแดนมาจัากเม่ยู่นมาโดยู่ม่ป็ลายู่ที่าง
เป็็นป็ระเที่ศไที่ยู่ สำาหรับหน�วยู่งานรัฐไที่ยู่ก็มัก
จัะมองการลักลอบข้้ามแดนข้องชาวเม่ยู่นมา
เข้า้เมอ้งไที่ยู่ในมุมข้องข้บวนการลักลอบข้นคน
เข้้าเม้องเป็็นหลัก โดยู่ม่ป็ัจัจััยู่ด่งด่ดสำาคัญค้อ
ผู้่้ป็ระกอบการในไที่ยู่ท่ี่�ข้าดแคลนแรงงานมา
โดยู่ตุลอดช�วงโควิดและความตุ้องการแรงงาน
ก็พุ�งส่งข้่�นเม้� อเศรษฐกิจัฟ้� นตัุวจัากการเป็ิด
ป็ระเที่ศ 

แตุ�ชาวเมยู่่นมาท่ี่�เข้า้มาในไที่ยู่ก็ไม�ได้มเ่พยู่่งแตุ�
คนท่ี่�เป็็นเหยู่้�อข้องข้บวนการลักลอบนำาเข้้า
แรงงานเที่�านั�น พวกเข้าเองก็ม่ความป็ระสงค์
ในตัุวเองท่ี่�อยู่ากจัะหน่ออกจัากป็ระเที่ศ 
เม่ยู่นมา หน่จัากภัยู่จัากสภาพเศรษฐกิจัท่ี่�
ถึดถึอยู่เพราะรัฐป็ระหาร รวมถ่ึงหน่จัาก
สถึานการณโ์ควิดในเมยู่่นมาท่ี่�รุนแรงข้่�นในช�วง
กลางป็ี  2564 และสมัครใจัหางานที่ำาท่ี่�
ป็ระเที่ศไที่ยู่เพ้�อช่วิตุท่ี่�ด่กว�า ที่ำาใหพ้บเหน็การ
ข้้ามแดนกันมาเป็็นครอบครัว นำาเด็กเล็กหร้อ
แม้กระทัี่�งพ�อแม�เข้้ามาด้วยู่ ม่บางส�วนท่ี่�ข้ายู่
ที่รัพยู่์สินตัุวเองไป็ทัี่�งหมดเพ้�อลงทีุ่นสำาหรับ
การเดินที่างเข้า้มาที่ำางานในไที่ยู่ ส�วนนายู่หนา้

และผู้่น้ำาพาก็มห่น้าท่ี่�ในการอำานวยู่ช�องที่างให้
ชาวเมยู่่นมาท่ี่�ตุ้องการเดินที่างเข้า้มาหางานที่ำา
ในไที่ยู่ 

มจ่ัำานวนไม�นอ้ยู่ท่ี่�มลั่กษณะกำาก่�งกับความเป็น็
ผู้่้ล่�ภัยู่เน้�องจัากเหตุุท่ี่�ผู้ลักดันให้เข้าออกจัาก
ป็ระเที่ศก็ไม�อาจัพ้นจัากสาเหตุุเชิงโครงสร้าง
ที่างการเม้องในป็ระเที่ศเม่ยู่นมาท่ี่�ม่ความ
ยู่ำาแยู่�ลงหลังรัฐป็ระหาร ซ่ึ่�งส�งผู้ลให้เกิดภัยู่จัาก
การส่้รบ และข้ณะเด่ยู่วกันรัฐไที่ยู่ไม�ได้ม่ช�อง
ที่างสำาหรับผู้่้ล่�ภัยู่ ทีุ่กคนจ่ังตุ้องเข้้ามาในฐานะ
แรงงาน สาเหตุุเหล�าน่�จ่ังเป็็นองค์ป็ระกอบท่ี่�
ร�วมกับปั็จัจััยู่ด่งด่ดตุ�างๆท่ี่�รัฐไที่ยู่ให้ความ
สำาคัญ

นอกจัากน่�ยู่งัมบ่างส�วนท่ี่�เป็น็การข้า้มแดนจัาก
เม่ยู่นมาเพ้�อใช้ป็ระเที่ศไที่ยู่เป็็นที่างผู้�านไป็
ที่ำางานในป็ระเที่ศมาเลเซึ่่ยู่ หร้อบางส�วนก็
เป็น็การเดินที่างจัากมาเลเซึ่ยู่่ผู้�านไที่ยู่เพ้�อกลับ
เม่ยู่นมา และจัากนโยู่บายู่การห้ามเคล้�อนยู้่ายู่
แรงงานในไที่ยู่ ก็ที่ำาให้ม่ชาวเม่ยู่นมาบางส�วน
ท่ี่�ตุ้องลักลอบข้้ามแดนจัากไที่ยู่ไป็เมยู่่นมา การ
ลักลอบข้้ามแดนข้องชาวเม่ยู่นมาจ่ังไม�อาจั 
มองได้ในมุมเด่ยู่ว 

• ชาวเมีียนมีา
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1. ปัระเที่ศไที่ยเป็ันึ่จุด้หมายปัลายที่าง 

ชาวเม่ยู่นมาส�วนใหญ�ข้้ามพรมแดนเข้้าไที่ยู่เพ้�อที่ำางานเป็็น
แรงงานในป็ระเที่ศไที่ยู่ โดยู่จัากการสงัเกตุการณใ์นข้�าวระหว�าง
เด้อนมิถึุนายู่น 2564 ถ่ึงตุ้นเด้อนพฤศจิักายู่น 2564 พบรายู่
ละเอ่ยู่ดข้องการข้้ามแดนจัากเม่ยู่นมามาป็ระเที่ศไที่ยู่ ดังน่� 

1.2 จัำานวนผู้่้ข้้ามแดนตุ�อกลุ�ม 

พบว�าจัำานวนคนตุ�อกลุ�มม่จัำานวนมากข่้�นอยู่�างตุ�อเน้�อง โดยู่ในช�วงเด้อน
มิถึุนายู่นและกรกฎาคม 2564 พบผู้่้ข้้ามแดนเป็็นกลุ�มเล็กๆ ไม�เกิน 20 คน 
ในช�วงเด้อนสิงหาคมและกันยู่ายู่น 2564 ม่จัำานวนคนตุ�อกลุ�มส่งสุดไม�เกิน 
50 คน และจัำานวนตุ�อกลุ�มส่งสุดม่จัำานวนเพิ�มอยู่�างก้าวกระโดดในเด้อน
ตุลุาคมและพฤศจิักายู่น 2564 เน้�องจัากพบกลุ�มท่ี่�มข่้นาดใหญ�เกินกว�า100 
คน

- อำาเภอสังข้ละบุร่ อำาเภอไที่รโยู่ค 
และอำาเภอเม้อง จัังหวัดกาญจับุร ่ 
- อำาเภอแม�สอด อำาเภอแม�ระมาด 
และอำาเภอพบพระ จัังหวัดตุาก 
- อำาเภอเกาะหลัก อำาเภอเมอ้ง และ
ด�านสิงข้ร จัังหวัดป็ระจัวบค่ร่ข้ันธั ์

- อำาเภอที่�าแซึ่ะ และ อำาเภอสว่ 
จัังหวัดชุมพร 
- อำาเภอเม้อง จัังหวัดกำาแพงเพชร 
- อำาเภอหาดใหญ� จัังหวัดสงข้ลา
- จัังหวัดเช่ยู่งใหม� 
- อำาเภอแม�สายู่ จัังหวัดเช่ยู่งรายู่

 1.1 พ้�นท่ี่�ท่ี่�พบผู้่้ลักลอบข้้ามแดนสัญชาติุเม่ยู่นมา ได้แก�

1.3 พ้�นท่ี่�ตุ้นที่างในป็ระเที่ศเม่ยู่นมาข้องผู้่้
ข้้ามแดน ได้แก� 

• เข้ตุตุะนาวศร่: ที่วายู่, มะริด, เกาะสอง
• รัฐกะเหร่�ยู่ง: เม่ยู่วด่, พญาตุองซ่ึ่
• รัฐฉีาน: เช่ยู่งตุุง,เม้องพง, ตุองยู่่, เม้อง
ซ่ึ่�, ที่�าข้่�เหล็ก
• รัฐยู่ะไข้�
• เข้ตุพะโค: พะโค
• รัฐมอญ: เมาะละแหม�ง/เมาะลำาไยู่, เยู่
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มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน
แผู้นภู้มิแสดงจำำ�นวนผู้้�
ข��มแดนต่ิอกลุ่มท่ี่�พบ
ในข่�วระหว่�งวันท่ี่� 1 
มิถึุน�ยน 2564 – 9 
พฤศจิำก�ยน 2564 โดย
ในแท่ี่งท่ี่�ลงส่ เป็นค่�
เฉล่�ยโดยประม�ณ สว่น
เส�นบนและเส�นล่�งค้อ
จำำ� น ว น ส้ ง สุ ด แ ล ะ
จำำ�นวนน�อยสุด

1.4 พ้�นท่ี่�ป็ลายู่ที่างในป็ระเที่ศไที่ยู่ บางแห�ง
ก็เป็น็โรงงาน บางแห�งเป็น็การเข้า้มาที่ำางานใน
บา้นหรอ้งานรับจ้ัางทัี่�วไป็เม้�อแยู่กเป็็นภาคและ
จัังหวัด ได้แก�

• กรุงเที่พฯ และป็ริมณฑลทีุ่กจัังหวัด 
ได้แก�  สมุที่รป็ราการ นนที่บุร่  ป็ทีุ่มธัาน ่
นครป็ฐม และสมุที่รสาคร (โดยู่เฉีพาะมหาชัยู่)
• ภาคกลาง: จัังหวัดพระนครศร่อยุู่ธัยู่า 
(โดยู่เฉีพาะวังน้อยู่) จัังหวัดสุพรรณบุร่
• ภาคตุะวันออก: จัังหวัดชลบุร่
• ภาคตุะวันตุก: จัังหวัดป็ระจัวบค่ร่ข้ันธั ์
(โดยู่เฉีพาะบางสะพานนอ้ยู่และกยุู่บุร)่, จัังหวัด
ราชบุร่
• ภาคใตุ้: จัังหวัดชุมพร จัังหวัดตุรงั จัังหวัด
ป็ัตุตุาน่ จัังหวัดสงข้ลา (โดยู่เฉีพาะอำาเภอ
หาดใหญ�)  จัังหวัดสุราษฎร์ธัาน่  จัังหวัด
นครศร่ธัรรมราช จัังหวัดพังงา
• ภาคเหน้อ: จัังหวัดเช่ยู่งใหม� (ช�วงหลัง
การเป็ิดป็ระเที่ศ)
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1.5 ค�าใช้จั�ายู่ตุ�อหัว

• เด้อนมิถึุนายู่น 2564 พบกรณ่ท่ี่�เส่ยู่ค�า
ใช้จั�ายู่ระหว�าง 15,000 ถ่ึง 25,000 บาที่ ค�าใช้
จั�ายู่มากกว�า 20,000 บาที่ในกรณท่่ี่�เดินที่างเข้า้
กรุงเที่พฯและป็ริมณฑล
• เด้อนกรกฎาคม 2564 พบกรณ่ท่ี่�เส่ยู่ค�า
ใช้จั�ายู่ระหว�าง 15,000-17,000 สำาหรับการ
เดินที่างไป็จัังหวัดราชบุร่หร้อป็ระจัวบค่ร่ขั้นธั ์
และค�าใชจ้ั�ายู่ระหว�าง 21,000-25,000 สำาหรบั
การเดินที่างไป็จัังหวัดชั�นใน เช�น สมุที่รสาคร 
ชลบุร่
• เด้อนสงิหาคม 2564 พบกรณท่่ี่�เสยู่่ค�าใช้
จั�ายู่ระหว�าง 15,000- 18,000 สำาหรับการเดิน
ที่างไป็ยู่งัจัังหวัดตุ�างๆ ในภาคใตุ้ และค�าใชจ้ั�ายู่
ป็ระมาณ 20,000 บาที่สำาหรบัการไป็กรุงเที่พฯ 
• เด้อนกันยู่ายู่น 2564 พบกรณ่ท่ี่�เส่ยู่ค�า
ใช้จั�ายู่ระหว�าง 14,000-25,000 บาที่ สำาหรับ
ก า ร เ ดิ น ที่ า ง ไ ป็ ก รุ ง เ ที่ พ ฯ  ป็ ริ ม ณ ฑ ล 
พระนครศร่อยุู่ธัยู่า หร้อมหาชัยู่ และค�าใช้จั�ายู่

แผู้นภู้มิแสดงค่�ใช�จ่ำ�ยติำ�สุดและส้งสุดในก�รข��มแดนจำ�กเม่ยนม�เข��พ้�นท่ี่�ชั�นใน 
ของประเที่ศไที่ยท่ี่�พบในข่�วระหว่�งวันท่ี่� 1 มิถึุน�ยน 2564 – 9 พฤศจิำก�ยน 2564

มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน
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ป็ระมาณ 15,000- 26,000 บาที่ สำาหรับการ
เดินที่างไป็จัังหวัดในภาคใตุ้
• เด้อนตุุลาคม 2564 พบค�าใช้จั�ายู่ท่ี่�แตุก
ตุ�างหลากหลายู่อยู่�างมาก การเดินที่างไป็
กรุงเที่พฯ หร้อนครป็ฐมม่ค�าใช้จั�ายู่ระหว�าง 
7,000- 25,000 บาที่ กรณ่ท่ี่�เดินที่างไป็ชลบุร่
เส่ยู่ค�าใช้จั�ายู่ 15,000 บาที่ และพบกรณ่ท่ี่�เดิน
ที่างไป็สมทุี่รสาครและตุ้องเสยู่่ค�าใชจ้ั�ายู่ตุำาสดุ 
15,000 บาที่ และส่งสุดถ่ึง 25,000-28,000 
บาที่
• เด้อนพฤศจิักายู่น 2564 ในการเดินที่าง
ไป็จัังหวัดชั�นใน ได้แก� กรุงเที่พฯ สมทุี่รป็ราการ 
สุพรรณบุร่ ชลบุร่ สมุที่รสาคร ม่กรณ่ท่ี่�เส่ยู่ค�า
ใช้จั�ายู่โดยู่เฉีล่�ยู่ป็ระมาณ 17,000- 20,000 
บาที่ และส่งสุด 25,000 บาที่ ส�วนการเดินที่าง
ไป็ราชบุร่เส่ยู่ค�าใช้จั�ายู่ป็ระมาณ 18,000-
20,000 บาที่ และจัังหวัดเช่ยู่งใหม�เส่ยู่ค�าใช้
จั�ายู่เริ�มตุ้นท่ี่� 8,000 บาที่

2. ปัระเที่ศมาเลเซ่ียเป็ันึ่จุด้หมายปัลาย
ที่าง 

เข้้าพรมแดนไที่ยู่และใช้ป็ระเที่ศไที่ยู่เป็็นที่างผู้�านเพ้�อเดินที่าง
ไป็ที่ำางานท่ี่�มาเลเซึ่ยู่่ และส�วนมากมักเป็น็ชาวโรฮิิงญาท่ี่�เดินที่าง
มาจัากรัฐยู่ะไข้� โดยู่ม่รายู่ละเอ่ยู่ดดังน่�

• พ้�นท่ี่�ท่ี่�พบ: อำาเภอหาดใหญ� และอำาเภอสะเดา  จัังหวัด
สงข้ลา และท่ี่�อำาเภอแม�สอด จัังหวัดตุาก 
• จัำานวนคนตุ�อกลุ�มอยู่่�ระหว�าง 13-23 คน  
• ค�าใช้จั�ายู่: เด้อนมิถึุนายู่น 2564 พบกรณ่ท่ี่�จั�ายู่15,000 
บาที่  ส�วนในเด้อนกันยู่ายู่น พบกรณท่่ี่�จั�ายู่ 20,000-30,000 บาที่ 

3. ปัระเที่ศเม่ยนึ่มาเป็ันึ่จุด้หมายปัลายที่าง
จัากนโยู่บายู่ท่ี่�ห้ามการเคล้�อนยู่้ายู่ข้้ามจัังหวัด และการป็ิดชายู่แดน
ที่ำาให้ม่การลักลอบเดินที่างออกไป็ ม่ทัี่�งชาวเม่ยู่นมาท่ี่�เข้้ามาจัาก
มาเลเซึ่่ยู่เพ้�อเดินที่างกลับเม่ยู่นมา และจัากป็ระเที่ศไที่ยู่เตุร่ยู่มกลับ
เข้า้เมยู่่นมา เน้�องจัากโรงงานในไที่ยู่ป็ดิ ไม�มง่านที่ำา กรณท่่ี่�พบมค่วาม
แตุกตุ�างกันดังน่� 

• วันท่ี่� 6 มิถึุนายู่น 2564 พบคนเม่ยู่นมาจัำานวน 4 คน เดินที่าง
จัากมาเลเซ่ึ่ยู่เข้า้ป็ระเที่ศไที่ยู่เพ้�อกลับเม่ยู่นมา เสยู่่ค�าใชจ้ั�ายู่ 13,000 
บาที่ โดยู่พักรอในป็�าท่ี่�อำาเภอหาดใหญ� 
• วันท่ี่� 30 มิถึุนายู่น 2564 พบคนเม่ยู่นมาจัำานวน 11 คน เดิน
ที่างจัากมาเลเซ่ึ่ยู่เข้้าป็ระเที่ศไที่ยู่เพ้�อกลับเม่ยู่นมา เส่ยู่ค�าใช้จั�ายู่ 
30,000 บาที่ โดยู่พักรอในป็�าละเมาะท่ี่�จัังหวัดสงข้ลา 
• วันท่ี่� 7 สิงหาคม 2564 ม่กรณ่ท่ี่�ชาวเม่ยู่นมา 42 คน   ท่ี่�ที่ำางาน
ในไที่ยู่และม่ใบอนุญาตุที่ำางานถึ่กตุ้อง แตุ�ตุ้องการกลับเม่ยู่นมา จ่ัง
อาศัยู่กลุ�มเคร้อข้�ายู่ผู้่้นำาพา  ไป็ส�งท่ี่�ชายู่แดน โดยู่ม่ค�าใช้จั�ายู่ตุ�อหัว 
5,000-8,000 บาที่ ซึ่่�งตุ้นที่างข้องแรงงานเหล�าน่�มาจัากหลายู่จัังหวัด
รวมกัน ได้แก� กรุงเที่พฯ, นนที่บุร่, ป็ทีุ่มธัาน่, ป็ราจ่ันบุร่ ฉีะเชิงเที่รา 
และสมุที่รสาคร  
• วันท่ี่� 14 ตุุลาคม 2564 พบชาวเม่ยู่นมา 7 คนกำาลังเดินที่างไป็
ท่ี่�ด�านเจัด่ย์ู่สามองค์ เพ้�อกลับเมอ้งมะละแหม�ง ป็ระเที่ศเมยู่่นมา โดยู่
ม่ค�าใช้จั�ายู่ 5,000 บาที่ให้คนข้ับรถึชาวไที่ยู่ 
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• ชาวกััมีพููชา

1. ชาวกมัพูชาท่ี่�เด่้นึ่ที่างออก
จากไที่ยกลบัักมัพูชา

จัากคำาสั�งป็ดิแคมป์็ก�อสร้างในกรุงเที่พฯ เม้�อวัน
ท่ี่� 28 มถิึนุายู่น 2564 ที่ำาใหแ้รงงานชาวกัมพช่า
บางส�วนท่ี่�ไม�ม่งานที่ำาตุ้องการกลับป็ระเที่ศ
กัมพ่ชา โดยู่แรงงานกัมพ่ชาที่ยู่อยู่กลับวันละ
ป็ระมาณ 100-150 คน  จันถ่ึงสิ�นเด้อนสงิหาคม 
ม่แรงงานกัมพ่ชากลับกัมพ่ชาอยู่�างเป็็น
ที่างการป็ระมาณ 5,000 คน และในช�วงนั�นม่
แรงงานกัมพ่ชาไม�น้อยู่กว�า 20 คนตุ�อวันยู่้�น
ข้อกลับป็ระเที่ศผู้�านสถึานที่่ตุกัมพ่ชาป็ระจัำา
ป็ระเที่ศไที่ยู่  

อยู่�างไรก็ด่ แรงงานส�วนมากท่ี่�เดินที่างกลับ
กัมพช่า เล้อกกลับที่างช�องที่างท่ี่�ไม�เป็น็ที่างการ 
ซึ่่�งตัุ�งแตุ�ป็ระเที่ศไที่ยู่ม่นโยู่บายู่ป็ิดชายู่แดนใน
เด้อนม่นาคม 2563 ก็ม่สถิึติุออกมาในช�วงตุ้น
เด้อนสิงหาคม 2564 ว�าม่แรงงานชาวกัมพ่ชา
กลับกัมพ่ชาไป็แล้วกว�า 215,000 คน 

สาเหตุุหลักท่ี่�ที่ำาให้แรงงานกัมพ่ชาจัำานวนมาก
ตุ้องลักลอบเดินที่าง เน้�องจัากนโยู่บายู่การห้าม

ชาวกัมพ่ชาท่ี่�ข้้ามแดนม่ 2 ป็ระเภที่หลัก ค้อ

1. ชาวกััมีพููชาที่ี�เดิืนที่างออกัจำากัไที่ยกัลับุกััมีพููชา 
ซึ่่�งเกิดข้่�นในช�วงเด้อนมถิึนุายู่น 2564 ถ่ึงตุ้นเด้อนกันยู่ายู่น 2564  
2. ชาวกััมีพููชาที่ี�เดิืนที่างจำากักััมีพููชาเข้้ามีาในป็ระเที่ศไที่ย
ซึ่่�งเริ�มเกิดข้่�นเป็็นจัำานวนมากในเด้อนกันยู่ายู่น 2564

การเคล้� อนยู่้ายู่แรงงานข้้ามชาติุข้้ามพ้� นท่ี่�
ภายู่ในป็ระเที่ศไที่ยู่ บางกรณ่ก็เกิดจัากการท่ี่�
แรงงานตุ้องการหล่กเล่�ยู่งการถึ่กกักตัุวเม้�อ 
เดินที่างกลับถ่ึงกัมพ่ชา  บางกรณ่พวกเข้าก็
ตุ้องการจัะกลับกัมพ่ชาเพ่ยู่งชั�วคราว เพราะ
ช�วงโควิดท่ี่�ไที่ยู่ไม�ม่งานรับจ้ัางรายู่วันให้ที่ำา 
หร้อเพราะม่การล็อกดาวน์ในพ้�นท่ี่� หร้อเพราะ
ตุ้องการหนจ่ัากช�วงการระบาดข้องโควิดท่ี่�รา้ยู่
แรงในไที่ยู่ บางกรณก็่เพยู่่งเพราะอยู่ากกลับไป็
เยู่่�ยู่มครอบครัว และตุ้องการกลับเข้้ามาที่ำางาน
ในไที่ยู่อ่กในอนาคตุ 

ซึ่่�งหากด่กรณ่ตัุวอยู่�างจัากข้�าวในช�วงเด้อน
กรกฎาคมถ่ึงสิงหาคม 2564 ก็พบว�าม่ 2 กลุ�ม
หลักท่ี่� ลักลอบกลับบ้านเกิดตัุวเอง ได้แก�  
กลุ�มท่ี่�มาจัากแคมป็ค์นงานในกรุงเที่พฯ ซึ่่�งตุ้อง
จ้ัางผู้่น้ำาพาช�วยู่ส�งท่ี่�ชายู่แดนไที่ยู่-กัมพช่าด้วยู่
การจั�ายู่เงิน 3,000 บาที่ตุ�อหัว  และ กลุ�มท่ี่�มา
จัากตุลาดโรงเกล้อ ซึ่่�งเป็็นแรงงานรับจ้ัาง 
รายู่วันและไม�สามารถึหางานที่ำาได้ในช�วงโควิด 
จ่ังเดินที่างกลับด้วยู่ตัุวเองโดยู่ไม�ม่ผู้่้นำาพาบ้าง  
หร้อเส่ยู่ค�าใช้จั�ายู่ป็ระมาณ 1,500 บาที่ ให้กับ
ผู้่้นำาพาบ้าง7

2. ชาวกมัพูชาท่ี่�เด่้นึ่ที่างจาก
กมัพูชาเขา้มาในึ่ปัระเที่ศไที่ย

แตุ�ในช�วงป็ลายู่เด้อนสิงหาคม 2564 จันถ่ึง
ตุลอดเด้อนกันยู่ายู่นและตุลุาคม 2564 ก็พบว�า
ม่ ช า ว กั ม พ่ ช า ท่ี่� ลั ก ล อ บ ข้้ า ม แ ด น ม า ยู่ั ง
ป็ระเที่ศไที่ยู่จัำานวนมากข้่�นแบบก้าวกระโดด 
ซึ่่�งกลุ�มท่ี่�ลักลอบเดินที่างเข้้ามาในไที่ยู่ ก็ม่

จัากการท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยู่ม่สถึานการณ์โควิดท่ี่�
รุนแรงกว�ากัมพช่า ในวันท่ี่� 29 กรกฎาคม 2564 
ผู้่้ว�าราชการจัังหวัดบันเตุ่ยู่เม่ยู่เจัยู่ ป็ระเที่ศ
กัมพ่ชา จ่ังสั�งป็ิดพรมแดนท่ี่� ติุดกับไที่ยู่ 8 
จัังหวัด เป็็นการชั�วคราวจันถ่ึง 12 สิงหาคม 
2564 เม้�อม่การยู่กเลิกมาตุรการดังกล�าวในวัน
ท่ี่� 13 สิงหาคม 2564 ก็พบแรงงานกัมพ่ชาเดิน
ที่างกลับป็ระเที่ศจัำานวนมาก แค�ภายู่ใน 2 วัน
แรกก็ม่พบคนท่ี่�เดินที่างจัากป็ระเที่ศไที่ยู่ไป็
จัังหวัดบันเตุ่ยู่เม่ยู่เจัยู่จัังหวัดเด่ยู่วไป็กว�า 
1,941 คน  และในช�วงสัป็ดาห์แรกข้องเด้อน
กันยู่ายู่น 2564 สัป็ดาห์เด่ยู่ว ม่แรงงานกลับ
กัมพ่ชาราว 3,440 คน 

ทัี่�งคนท่ี่�เพิ�งเข้้ามาหางานที่ำาในป็ระเที่ศไที่ยู่ 
เพราะไม�สามารถึหางานได้ท่ี่�กัมพ่ชา หร้อ
ตุ้องการหาเงินในไที่ยู่เพ้�อชดใช้หน่�   และคนท่ี่�
เดินที่างกลับมาที่ำางานเดิมหลังจัากท่ี่�กิจัการใน
ไที่ยู่เริ�มฟ้� นตัุวจัากโควิด 

จัำานวนผู้่ข้้า้มแดนตุ�อกลุ�มก็มตัุ่�งแตุ�กลุ�มเล็กๆ 8 
คน  ไป็จันถ่ึงป็ระมาณ 20-40 คน และส่งสุด
มากกว�า 100 คนในช�วงป็ลายู่เด้อนตุุลาคม  
กลุ�มเหล�าน่�ตุ้องการเข้้าไป็ที่ำางานในพ้�นท่ี่�ตุอน
ในข้องไที่ยู่ ไม�ว�าจัะเป็็นการที่ำางานในตุลาดไที่ 
หร้อการที่ำางานก�อสร้างและรับจ้ัางทัี่�วไป็ใน
กรุงเที่พฯ สมุที่รป็ราการและชลบุร่  นอกจัาก
น่�ยู่งัมก่ลุ�มท่ี่�เข้า้มาเพ้�อเป็น็แรงงานเกษตุรตุาม
ฤด่กาลบริเวณชายู่แดน เช�น เป็็นแรงงานเก็บ
ลำาไยู่ในระยู่ะสั�นๆในอำาเภอโป็�งนำาร้อน และ
อำาเภอสอยู่ดาวจัังหวัดจัันที่บุร ่  

ส�วนค�าใชจ้ั�ายู่ท่ี่�จั�ายู่ใหน้ายู่หนา้หรอ้ผู้่น้ำาพาอยู่่�
ท่ี่�ป็ระมาณ 4,000-5,000 บาที่สำาหรับพ้�นท่ี่�
ชายู่แดน และระหว�าง 6,000-9,000 บาที่ 
สำาหรับการเดินที่างเข้้าไป็ในพ้�นท่ี่�ตุอนในข้อง
ป็ระเที่ศไที่ยู่

7    กรณ่น่�ม่ผู้่้เส่ยู่ช่วิตุ 4 รายู่จัากอุบัติุเหตุุเน้�องจัากข้ับรถึหลบหน่การจัับกุม
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การลักลอบข้้ามแดนไม�ได้เกิดข้่�นจัากป็ัญหา
ที่างเศรษฐกิจัเที่�านั�น แตุ�ยัู่งพบกรณ่ท่ี่�ตุ้องการ
แค�เดินที่างกลับบ้านเกิดเพ้�อเยู่่�ยู่มครอบครัว
เพ่ยู่งชั�วคราวและก็กลับมาที่ำางานตุ�อในไที่ยู่ 
จัากการสัมภาษณแ์รงงานชาวกัมพช่าท่ี่�ที่ำางาน
ก�อสร้างในกรุงเที่พฯ รายู่หน่�งก็พบว�า เข้าเป็็น
แรงงานท่ี่�ม่ใบอนุญาตุถึ่กตุ้องทีุ่กอยู่�าง แตุ�ม่
ความจัำาเป็็นท่ี่�จัะตุ้องลักลอบข้้ามแดน โดยู่เข้า
ใช้บริการรับ-ส�งจัากคนขั้บรถึเจ้ัาป็ระจัำาท่ี่�มัก
จัะช�วยู่ไป็ส�งเข้าท่ี่�ชายู่แดนกัมพ่ชาตัุ�งแตุ�ช�วง
ก�อนม่โควิด

สำาหรับรอบน่� การเดินที่างไป็ชายู่แดนกัมพ่ชา
นั�นม่รถึเ ก๋งมารับใกล้ๆท่ี่�ที่ำางานข้องเข้า 
ระหว�างที่างเข้าเล�าว�าเจัอด�าน 1 ด�าน ซึ่่�งก็ผู้�าน
ไป็ด้วยู่ด่ จัากนั�นแล้วเม้�อถ่ึงบริเวณชายู่แดนท่ี่�
จัังหวัดสระแก้ว ก็ม่รถึกระบะมารับเพ้�อส�งเข้า
ข้้ามไป็ฝัั่� งกัมพ่ชา ก�อนท่ี่�จัะข้้ามแดนไป็ม่เจ้ัา
หนา้ท่ี่�ไที่ยู่คอยู่นบัจัำานวนคนส�งตุ�อใหกั้บที่หาร
กัมพ่ชา ที่หารกัมพ่ชาที่ำาการตุรวจัโควิดและ
คัดแยู่กคนท่ี่�ติุดเช้�อไป็โรงพยู่าบาล ส�วนคนท่ี่�
เหล้อตุ้องนั�งรถึที่หารไป็ท่ี่�กักตัุว และใช้เวลา 2 
สัป็ดาห์ในการกักตัุวท่ี่�ชายู่แดน จัากนั�นเม้�อ
กลับไป็ถ่ึงหม่�บ้านท่ี่�อยู่่�ตุ�างเม้อง เข้าก็ตุ้อง
กักตัุวซึ่ำาอ่กรอบเป็็นเวลาอ่ก 10 วัน กว�าจัะได้
พบกับครอบครัว

เม้� อถึามว�าเข้าร้่ไหมว�าจัะตุ้องโดนกักตัุวท่ี่�
กัมพ่ชา เข้ากล�าวว�าไม�ร่้และม่ความตัุ�งใจัว�าไม�
อยู่ากเจัอกับเจ้ัาหน้าท่ี่�ที่างการ แตุ�ที่ำาอยู่�างไร
ได้ในเม้� อไป็ถ่ึงชายู่แดนซึ่่� ง เป็็นช�องที่าง
ธัรรมชาติุแล้วกลับเจัอทัี่�งเจ้ัาหนา้ท่ี่�ฝั่ั� งไที่ยู่และ

ที่หารกัมพ่ชารออยู่่� แตุ�ยู่ังด่ท่ี่�ที่างการกัมพ่ชา
ไม�ได้ดำาเนินคด่หร้อจัับป็รับอะไร เพ่ยู่งแตุ�
บังคับให้กักตัุว

ส�วนค�าใชจ้ั�ายู่ในการเดินที่างไป็กัมพช่านั�น เข้า
เล�าว�าจั�ายู่ไป็ 3,800 บาที่ โดยู่ในวันท่ี่�เข้า 
เดินที่างม่คนอ่ก 3 คนไป็ด้วยู่กันในรถึเก๋ง แตุ�
เม้�อไป็ถ่ึงชายู่แดนท่ี่�ฝัั่� งไที่ยู่ก็พบคนท่ี่�ข้้ามแดน
ไป็พร้อมกันรวมเป็็น 28 คน และเม้�อข้้ามไป็
กัมพช่าแล้วก็เจัอคนกลุ�มอ้�นๆอ่ก รวมเป็น็ 150 
คน ซึ่่�งแตุ�ละคนมาจัากตุ�างท่ี่�มากันทัี่�งสิ�น

สำาหรับข้ากลับเข้้าป็ระเที่ศไที่ยู่ ผู้่้ท่ี่�รับ-ส�งเข้า
คนเดิมบอกกับเข้าว�าถ้ึาใหส้�งถ่ึงกรุงเที่พฯ มค่�า
ใช้จั�ายู่อยู่่�ท่ี่� 6,000 บาที่ เข้าไม�ม่ที่างเล้อกจ่ัง
ตุ้องใช้บริการดังกล�าว อยู่�างไรก็ด่เข้าเองก็เคยู่
เป็็นแรงงานท่ี่�ผู้ิดกฎหมายู่มาก�อน และก�อนม่
โควิด คนท่ี่�รับ-ส�งคนน่�เคยู่คิดค�าบริการเพ่ยู่ง 
1,800 บาที่สำาหรับการเดินที่างเข้้ากรุงเที่พฯ 
และ 1,200 บาที่สำาหรบัการเดินที่างไป็กัมพ่ชา
 
เข้าร้่ว�ามค่วามเส่�ยู่งท่ี่�จัะถึก่ส�งกลับบา้นถ้ึาหาก
เจัอเจ้ัาหน้าท่ี่�ไที่ยู่ แตุ�เข้าไม�ม่ความเข้้าใจัว�า
ที่ำาไมเข้าตุ้องหลบๆซึ่�อนๆทัี่�งท่ี่� ตัุวเองเป็็น
แรงงานถึ่กกฎหมายู่ ท่ี่�เข้าที่ำาแบบน่�เพราะมา
จัากการสอบถึามคนให้บริการรับ-ส�งคนนั�นว�า
ถ้ึาอยู่ากเดินที่างกลับบ้านตุ้องที่ำาอยู่�างไร เม้�อ
คนรับ-ส�งบอกเพ่ยู่งว�าข้้ามแดนด้วยู่ช�องที่าง
ป็กติุไม�ได้ เข้าก็เช้�อและที่ำาตุามคำาแนะนำา แตุ�
เข้าไม�ได้รับร้่นโยู่บายู่การห้ามเคล้� อนยู่้ายู่
แรงงานแตุ�อยู่�างใด

3. กรณ่ีศก่ษา 
      ชาวิกัมพูื่ชาที�คิด้ถึงบ้านจึงต้ิองลักลอบไปกัมพูื่ชาและลักลอบกลับปรืะเทศไทย • ชาวลาว

การข้า้มแดนกลับป็ระเที่ศลาวข้องแรงงานชาวลาว
ก�อนเด้อนพฤษภาคม 2564 ม่การข้้ามแดนกลับ 
วันละป็ระมาณ 30-40 คน แตุ�เม้�อสถึานการณ์โควิด
ในไที่ยู่รุนแรงข้่�นที่ำาให้ม่เตุ่ยู่งไม�เพ่ยู่งพอ มาตุรการ
การล็อกดาวนใ์นไที่ยู่ก็ที่ำาใหแ้รงงานชาวลาวหางาน
ที่ำายู่ากข้่�น ไม�ม่งานและรายู่ได้ บางส�วนใบอนุญาตุ
ที่ำางานก็หมดอายุู่ไป็แล้ว จ่ังม่การเร่ยู่กร้องให้ 
สถึานที่่ตุลาวด่แลอำานวยู่ความสะดวกในการกลับ
ป็ระเที่ศ
 
ในกลางเด้อนกรกฎาคม ม่รายู่งานว�านับตัุ�งแตุ�ม ่
โควิดจันถ่ึงวันท่ี่� 9 กรกฎาคม 2564 ม่แรงงาน 
ชาวลาวกลับป็ระเที่ศลาวไป็แล้ว 246,757 คน   และ
ระหว�างเด้อนมกราคม - กรกฎาคม 2564 ม่แรงงาน
ลาวกลับแล้ว 150,000 คน  ในช�วงท่ี่�ม่การป็ิด 
แคมป็ก์�อสรา้ง ก็ที่ำาใหแ้รงงานชาวลาวกลับป็ระเที่ศ
ไป็ กว�า 2,000 คน และเม้�อวันท่ี่� 27 กรกฎาคม 2564 
พบว�าแรงงานชาวลาวที่ยู่อยู่กลับป็ระเที่ศลาวผู้�าน
ด�านช�องเม็ก-วังเตุ�า วันละ 300-400 คน 

การเดินที่างข้องแรงงานลาวจัากไที่ยู่กลับไป็ลาวนั�น 
มส่�วนที่ำาใหล้าวพบผู้่้ติุดเช้�อพุ�งสง่ข้่�นราวๆ 90- 100 
คนตุ�อวัน   จัากท่ี่�ลาวแที่บไม�พบผู้่้ติุดเช้�อเลยู่ โดยู่
ในวันท่ี่� 1-15 กรกฎาคม 2564 ในจัำานวนคนลาวท่ี่�
กลับไป็ 1,157 คน พบว�าม่ผู้่้ติุดเช้�อ 198 คน
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กรณท่่ี่�พบมากท่ี่�สดุค้อคนไที่ยู่ท่ี่�เดินที่างกลับมา
จัากที่�าข้่�เหล็ก และเม่ยู่วด่ป็ระเที่ศเม่ยู่นมา ซ่ึ่�ง
ส�วนมากเป็็นผู้่้หญิงท่ี่�ที่ำางานอยู่่�ตุามบ�อนและ
สถึานบนัเทิี่งบรเิวณชายู่แดน คนกลุ�มน่�ตุ้องการ
กลับไที่ยู่เน้� องจัากการระบาดข้องโควิดใน 
เมยู่่นมาท่ี่�รา้ยู่แรง ที่างการเมยู่่นมาสั�งป็ดิสถึาน
ท่ี่�เส่�ยู่ง8  และม่เคอร์ฟิวตุอนกลางค้น 

ในช�วงกลางเด้อนกรกฎาคม 2564 แรงงาน
หญิงไที่ยู่ท่ี่�ที่ำางานในที่�าข้่�เหล็กได้รวมกลุ�ม
ป็ระมาณ 50 คน เพ้�อข้อกลับเข้้าไที่ยู่ โดยู่ม่ 7 
คน ท่ี่�ถึ่กดำาเนินคด่และเส่ยู่ค�าป็รับกำาลังรอ
ส�งตัุวกลับจัาก ตุม.เช่ยู่งตุุง ส�วนท่ี่�เหล้อรอข้ั�น
ตุอนจัากที่างการท้ี่องถิึ�นเม่ยู่นมา อยู่�างไรก็ด่
กลุ�มคนเหล�าน่�ยู่ินด่เส่ยู่ค�าป็รับ ม่การป็ระสาน
จัากฝั่ั� งไที่ยู่ให้กลุ�มน่�พยู่ายู่ามเข้้าส่�ระบบ และ
ป็ระสานกับที่างการเม่ยู่นมาให้ที่ำาข้้อตุกลงกัน 

การลักลอบข้้ามแดนไม�ได้จัำากัดแค�คนตุ�างชาติุ แตุ�จัากนโยู่บายู่
การป็ดิชายู่แดนและนโยู่บายู่การกักตัุวเม้�อเดินที่างเข้า้ป็ระเที่ศ 
ก็ที่ำาให้มค่นไที่ยู่ลักลอบข้า้มแดน ทัี่�งการเดินที่างเข้า้มาไที่ยู่หลัง
จัากท่ี่�ธุัรกิจับันเทิี่งบริเวณชายู่แดนในป็ระเที่ศเพ้�อนบ้านป็ิดตัุว
ลงจัากโควิด หร้อการลักลอบเดินที่างออกจัากป็ระเที่ศไที่ยู่ไป็
ชายู่แดนป็ระเที่ศเพ้�อนบ้านเพ้�อที่ำางานการพนันออนไลน ์

• ชาวไทย

ม่อ่กสถิึติุหน่�งค้อ ม่คนไที่ยู่ในเม่ยู่นมารวม
ป็ระมาณ 90 คน แจ้ังผู้�านหน�วยู่งานตุ�างๆว�า
ตุ้องการกลับไที่ยู่ โดยู่ในจัำานวนน่� ม่ 20 คนท่ี่�
แจ้ังกับสถึานที่ตุ่ไที่ยู่กรุงยู่�างกุ้ง และ 71 คน มา
จัากท่ี่�เจ้ัาหน้าท่ี่�ท้ี่องถิึ�นเม่ยู่นมารวมรายู่ช้�อคน
ไที่ยู่ท่ี่�ตุ้องการกลับผู้�านช�องที่างตุ�างๆ ระหว�าง
วันท่ี่� 2-16 กรกฎาคม 2564 แตุ�ไม�ใช�ทีุ่กกลุ�มท่ี่�
พร้อมจัะรอกลับเข้้าไที่ยู่ตุามระบบ ในวันท่ี่� 26 
กรกฎาคม พบว�าม่หญิงไที่ยู่ป็ระมาณ 10 คน ท่ี่�
ที่ำางานท่ี่�บ�อนคาสิโนท่ี่�เม่ยู่วด่ ลักลอบเข้้ามา
ที่างพรมแดนแม�สอด 

นอกจัากน่�ยู่งัมก่ารลักลอบข้้ามแดนข้องคนไที่ยู่
เพ้�อไป็เล�นการพนันท่ี่�ฝั่ั� งเม่ยู่วด่ป็ระเที่ศเม่ยู่
นมา และช�วงกลางด่กก็จัะนั�งเร้อข้้ามฝั่ั� งกลับ
ไที่ยู่ โดยู่ในช�วงเด้อนมกราคม- ตุ้นเด้อน
พฤษภาคม 2564 ม่การจัับกุมคนไที่ยู่ท่ี่�ข้้ามฝัั่� ง
แล้วกลับไที่ยู่มา 250 คน 

คนไทยลักลอบกลับเข้่าไทย

8    หลังจัากท่ี่�สถึานบันเทิี่งเหล�าน่�เคยู่เป็็นคลัสเตุอร์การระบาดในระลอกสอง และเปิ็ดที่ำาการเม้�อเมษายู่น 2564
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ในช�วงเด้อนสิงหาคม 2564 เป็็นตุ้นมา พบการ
ลักลอบข้้ามแดนข้องไที่ยู่ไป็ที่ำางานในคาสิโน
และบ�อนออนไลน์ในป็ระเที่ศกัมพ่ชาอยู่่�หลายู่
ครั�ง โดยู่มักจัะข้้ามแดนกันท่ี่�ตุำาบลโคกส่ง 
อำาเภอโคกส่ง จัังหวัดสระแก้ว และทีุ่กกรณ่นั�น
บริษัที่เว็บพนันออนไลน์เป็็นผู้่้ดำาเนินการและ
ออกค�าใช้จั�ายู่ในการนำาพาคนไที่ยู่กลุ�มน่�ข้้าม
แดน

อยู่�างไรก็ด่เม้�อคนไที่ยู่กลุ�มน่�ถ่ึกที่างการไที่ยู่
จัับกุมได้ ก็จัะได้รับข้้อกล�าวหา "ร�วมกันมั�วสุม
ในลักษณะท่ี่�เส่�ยู่งตุ�อการแพร�เช้�อโรคตุามข้้อ
กำาหนดในมาตุรา 9 ฉีบับท่ี่� 1 ข้้อ 5 แห�ง พรก.
การบริหารราชการในสถึานการณ์ฉีุกเฉิีน 
พ.ศ.2548” เพราะไม�ม่กฎหมายู่ห้ามคนไที่ยู่
เดินที่างออกนอกป็ระเที่ศ 

คนไทยข้่ามแด้นไปปรืะเทศเพืื่�อนบ้าน

กรณ่ท่ี่�พบระหว�างเด้อน
สิงหาคม – ตุุลาคม 2564 
ม่รายู่ละเอ่ยู่ดเชิงสถิึติุ 
ดังตุ�อไป็น่�

• จัำานวนคนตุ�อกลุ�ม 
ห า ก เ ป็็ น ก ลุ� ม เ ล็ ก อ ยู่่�
ระหว�าง 2-9 คน และกลุ�ม
ใหญ�ม่ตัุ�งแตุ� 18 คน 26 
คน และ 31 คน โดยู่หาก
ม อ ง ใ น ภ า พ ร ว ม แ ล้ ว
สดัส�วนระหว�างหญงิและ
ชายู่ไม�ได้ตุ�างกันมากนัก

• ป็ ล า ยู่ ที่ า ง ค้ อ ไ ป็
ที่ำางานในบ�อนคาสิ โน 
หร้อเป็็นแอดมินให้กับ
เว็บพนันออนไลน์ท่ี่�ป็อยู่
เป็ตุ หร้อท่ี่�พนมเป็ญ

• คนไที่ยู่ท่ี่�ข้้ามแดน 
ไป็ มาจัากหลายู่จัังหวัด
ห ล า ยู่ ภ่ มิ ภ า ค ทัี่� ว
ป็ระเที่ศไที่ยู่ 
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สำาหรบัแรงงานชาวเมยู่่นมานั�น รฐัป็ระหารในเม่ยู่นมาส�งผู้ล
ตุ�อการที่ำางานข้องระบบราชการและสถึานที่่ตุเม่ยู่นมา
ป็ระจัำาป็ระเที่ศไที่ยู่ ชาวเม่ยู่นมาไม�สามารถึเข้้าถ่ึงบริการ
การออกเอกสารรับรอง หร้อพาสป็อร์ตุใหม�ท่ี่�สถึานที่่ตุได้
อยู่�างเป็็นป็กติุ นอกจัากน่�สถึานการณ์โควิดในไที่ยู่ที่ำาให้การ
เดินที่างข้องแรงงานข้า้มชาติุถึก่จัำากัด จ่ังไม�สามารถึเดินที่าง
มาที่ำาเอกสารท่ี่�สถึานที่่ตุในกรุงเที่พฯได้ อยู่�างไรก็ด่จัากการ
สัมภาษณ์ MAP Foundation ก็พบว�าในช�วงโควิดการออก
หนงัสอ้เดินที่างชั�วคราวก็หยุู่ดชะงักไป็ และการออกเอกสาร
รับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ก็ยู่ังที่ำาไม�ได้ 
เพราะตุ้องอาศัยู่ที่างการเม่ยู่นมาเข้้ามาจััดที่ำาให้  ซึ่่� ง
หนังส้อเดินที่างชั�วคราวหร้อเอกสารรับรองท่ี่�ม่ปั็ญหาหร้อ
หมดอายุู่ก็จัะที่ำาให้ว่ซึ่�าหมดอายุู่ไป็ด้วยู่ ถ่ึงแม้นโยู่บายู่ไที่ยู่
จัะผู้�อนผู้นัให้ แตุ�เวลาเจ้ัาหน้าท่ี่�รฐัมาตุรวจัสอบเอกสารก็ไม�
ได้สนใจันโยู่บายู่การผู้�อนผู้ันแตุ�อยู่�างใด

ในเด้อนกรกฎาคม 2564 ที่างการเม่ยู่นมาม่แผู้นนโยู่บายู่ท่ี่�
จัะออกเอกสาร CI ให้กับคนเม่ยู่นมาท่ี่�ม่เอกสาร CI แล้ว  
แตุ�เอกสารดังกล�าวที่ยู่อยู่หมดอายุู่ โดยู่จัะตัุ�งศ่นยู่์บริการ
จัำานวน 5 แห�ง ในพ้�นท่ี่� จั.สมุที่รสาคร จั.สมุที่รป็ราการ 
จั.ระนอง จั.ชลบุร่ และ จั.เช่ยู่งใหม�  ทัี่�งน่�การเปิ็ดดำาเนินการ
ข้องศ่นยู่์บริการดังกล�าวเล้�อนกำาหนดการออกไป็

การืทำางานข่อง
ปรืะเทศต้ินทาง7

• ประเทศเมีียนมีา
 การืออกเอกสารื

เดิมที่างการไที่ยู่ได้เจัรจัาใหเ้มยู่่นมายู่อมรบัแรงงานเมยู่่นมา
กลับป็ระเที่ศ ซึ่่�งที่างการเม่ยู่นมาให้เง้�อนไข้ว�ารับกลับวันละ 
ไม�เกิน 200 คน และเข้้าได้แค�วันเว้นวันเที่�านั�น แตุ�ในช�วงวัน
ท่ี่� 22 พฤษภาคม 64 ที่างตุรวจัคนเข้้าเม้องข้อง จั.เม่ยู่วด่  
รฐักะเหร่�ยู่ง ป็ฏิิเสธัรบัแรงงานชาวเมยู่่นมากลับเข้า้ป็ระเที่ศ 
จ่ังม่แรงงานชาวเม่ยู่นมาติุดค้างอยู่่�ท่ี่�ด�านตุรวจัคนเข้้าเม้อง 
อ.แม�สอด จั.ตุาก จัำานวนกว�า 600 คน  
แตุ�ในระหว�างเด้อนกรกฎาคม พบว�าฝั่�ายู่ความมั�นคงไที่ยู่ได้
ม่การเจัรจัากับที่างการเม่ยู่นมาอ่กครั�ง จ่ังเริ�มม่การผู้ลักดัน
แรงงานเม่ยู่นมากลับป็ระเที่ศวันละ 200 คน ในเด้อน
สิงหาคม 2564 และส�งกลับวันเว้นวันตุามเง้�อนไข้เดิม ซึ่่�ง
ที่างการเม่ยู่นมาเริ�มรับคนกลับในวันท่ี่� 1 สิงหาคม จัำานวน 
202 คน (ชายู่ 116 หญิง 86)  3 สิงหาคม 206 คน (ชายู่ 128 
หญิง 78) 5 สิงหาคม 204 คน (ชายู่ 126 หญิง 78)  และ 9 
สิงหาคม 202 คน   และจันถ่ึงวันท่ี่� 17 สิงหาคม ตุรงด�านดัง
กล�าวม่ชาวเม่ยู่นมาข้้ามกลับไป็อยู่�างน้อยู่ 1,800 คน ซ่ึ่�งใน
รายู่งานกล�าวว�าตุ้นทุี่นในการเดินที่างม่มากถ่ึง 8,000 บาที่ 

 การืส่งคนเมียนมากลับปรืะเทศ
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สถึานที่่ตุ เ ม่ยู่นมาป็ระจัำา
ป็ ร ะ เ ที่ ศ ไ ที่ ยู่ จัั ด เ ท่ี่� ยู่ ว บิ น
พิเศษ Rescue flight โดยู่แตุ�
เดิมสถึานที่ตุ่เมยู่่นมาจััดเท่ี่�ยู่ว
บนิที่กุวันอาทิี่ตุย์ู่ แตุ�ตัุ�งแตุ�วัน
ท่ี่� 10 ตุลุาคม 2564 เป็น็ตุ้นมา 
ที่างการเม่ยู่นมาได้เพิ�มเท่ี่�ยู่ว
บินเป็็นสัป็ดาห์ละ 2 ครั�ง ทีุ่ก
วันพุธัและวันอาทิี่ตุยู่ ์ 
ทัี่�งน่�  ในช�วงเด้อนกันยู่ายู่น 
2564 ถ่ึง 20 ตุุลาคม 2564 ม่
เท่ี่�ยู่วบินท่ี่�ส�งคนกลับป็ระเที่ศ
เม่ยู่นมาดังตุ�อไป็น่�

อยู่�างไรก็ด่ ชาวเม่ยู่นมาพบป็ัญหาในการติุดตุ�อกับ 
สถึานที่่ตุ และม่ข้้อวิพากษ์วิจัารณ์ในเร้�องข้องค�าใช้จั�ายู่

เท่ี่�ยู่วบินพิเศษ
ครั�งท่ี่�

วันท่ี่� จัำานวนคน
เม่ยู่นมา

37 8 กันยู่ายู่น 2564 138

38 15 กันยู่ายู่น 2564 107

39 22 กันยู่ายู่น 2564 148
40 29 กันยู่ายู่น 2564 124
41 6 ตุุลาคม 2564 109
42 10 ตุุลาคม 2564 130
43 13 ตุุลาคม 2564 120
44 17 ตุุลาคม 2564 85
45 20 ตุุลาคม 2564 118

 การืหารืือกับทางไทย

วันท่ี่� 24 มิถึุนายู่น Mr. Thu Rein Linn  ที่่ตุแรงงานเม่ยู่นมา
เข้้าพบอธัิบด่กรมการจััดหางานเพ้� อหาร้อข้้อราชการ 
เก่�ยู่วกับการตัุ�งศ่นยู่์ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ใน
ป็ระเที่ศไที่ยู่ และหาร้อเก่�ยู่วกับป็ัญหาอ้�นๆ ท่ี่�เก่�ยู่วข้้อง

วันท่ี่� 5 กรกฎาคม  ม่การป็ระชุมระดับวิชาการไที่ยู่-เม่ยู่นมา 
ในร่ป็แบบการป็ระชุมที่างไกล เก่�ยู่วกับการบริหารจััดการ
แรงงานเม่ยู่นมาในป็ระเที่ศไที่ยู่ ในช�วงการแพร�ระบาดข้อง
โควิด นำาโดยู่อธิับด่กรมการจััดหางานไที่ยู่ และ Mr.Maung 
Maung Than อธิับด่กรมแรงงานเม่ยู่นมา
 
ในวันท่ี่� 14 ตุุลาคม อธิับด่กรมการจััดหางานข้องไที่ยู่
ป็ระชุมร�วมกับอธัิบด่กรมแรงงาน กระที่รวงแรงงานข้อง
เม่ยู่นมา พร้อมด้วยู่ที่ตุ่แรงงานเม่ยู่นมาป็ระจัำาป็ระเที่ศไที่ยู่ 
โดยู่ท่ี่�ป็ระชุมหาร้อ 2 เร้�องหลัก

1. ป็ระเด็นการจััดตัุ�งศ่นย์ู่ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) 
ข้องที่างการเม่ยู่นมา ซ่ึ่�งจัะมจ่ัำานวน 5 แห�ง ในสมทุี่รสาคร, 
สมุที่รป็ราการ, ชลบุร่, เช่ยู่งใหม� และระนอง ซ่ึ่�งคาดว�าจัะ
เป็ิดในเด้อนพฤศจิักายู่น
2. ป็ระเด็นเร้�องการนำาแรงงานเม่ยู่นมาเข้้ามาที่ำางาน
ตุาม MoU ในช�วงสถึานการณ์การระบาดข้องโควิด



72 73สถานการณ์แรงงานข้ามชาติและการข้ามพรมแดนในช่วงการระบาดของโควิด-19

รัฐบาลสป็ป็.ลาว ม่ข้้อเร่ยู่กร้องและการดำาเนินนโยู่บายู่ท่ี่�ค�อนข้้าง
เป็็นในที่างบวกตุ�อแรงงานลาว เริ�มจัากการท่ี่�ป็ระธัานาธัิบด่ได้เร่ยู่ก
ร้องให้รัฐบาลไที่ยู่ให้ความช�วยู่เหล้อแรงงานลาว ผู้�านที่างนายู่ชวน 
หล่กภัยู่ ป็ระธัานรฐัสภาข้องไที่ยู่ โดยู่ข้อ้เรยู่่กรอ้งท่ี่�สำาคัญท่ี่�สดุค้อการ
อำานวยู่ความสะดวกให้ชาวลาวสามารถึกลับป็ระเที่ศได้ 
 
ตุ�อมาในเด้อนตุุลาคม 2564 สถึานที่่ตุ สป็ป็.ลาวป็ระจัำาป็ระเที่ศไที่ยู่
ร�วมกับกรุงเที่พมหานครและโครงการจิัตุอาสารักษาโควิด-19 เพ้�อ
มิตุรภาพลาว-ไที่ยู่ ได้เชิญชวนให้พลเม้องลาวในกรุงเที่พฯ  
ลงที่ะเบ่ยู่นรับวัคซึ่่นในช�วงเด้อนตุุลาคม 2564 โดยู่ที่างสถึานที่่ตุ
พร้อมอำานวยู่ความสะดวกในการออกเอกสารรับรองความเป็็น
พลเม้องลาวในกรณ่ท่ี่�หนังส้อเดินที่างหร้อบัตุรส่ชมพ่หายู่

• ประเทศลาว

รัฐบาลกัมพ่ชาม่ที่�าท่ี่ตุ�อแรงงานกัมพ่ชาในไที่ยู่ในหลายู่ครั�ง ดังน่�

• ในช�วงการระบาดโควิดระลอกท่ี่� 2 ในไที่ยู่ วันท่ี่� 23 ธัันวาคม 
2563 กระที่รวงแรงงานข้องกัมพ่ชาระงับการส�งแรงงานเข้า้เมอ้งไที่ยู่
เป็็นการชั�วคราว และเร่ยู่กร้องให้บริษัที่จััดหางาน นายู่จ้ัางและเจ้ัา
หน้าท่ี่�ไที่ยู่ให้ความช�วยู่เหล้อแก�แรงงานกัมพ่ชาในไที่ยู่ 

• การหาร้อระหว�างที่างการกัมพ่ชาและที่างการไที่ยู่มักม่
ป็ระเด็นเร้�องความเป็็นอยู่่�ข้องแรงงานกัมพ่ชาในไที่ยู่ เช�น ในการ
หาร้อในวันท่ี่� 20 สิงหาคม 2564 ระหว�างกระที่รวงแรงงานไที่ยู่และ
รฐัมนตุรช่�วยู่ว�าการกระที่รวงการที่�องเท่ี่�ยู่วข้องกัมพช่า ซึ่่�งเป็็นผู้่้ช�วยู่
ส�วนตัุวข้องนายู่กรัฐมนตุร่ ฮุิน เซึ่น  หร้อ การหาร้อในวันท่ี่� 27 
กันยู่ายู่น 2564 ระหว�างอัครราชที่่ตุท่ี่�ป็ร่กษาราชอาณาจัักรกัมพ่ชา 
ป็ระจัำาป็ระเที่ศไที่ยู่ และ ที่่ตุแรงงานกัมพ่ชา และผู้่้อำานวยู่การกอง
เอเช่ยู่ตุะวันออก 2 กรมเอเช่ยู่ตุะวันออก กระที่รวงการตุ�างป็ระเที่ศ
ข้องไที่ยู่ 

• ที่างการกัมพ่ชาตุ้องการนำาวัคซึ่่นเข้้ามาฉี่ดให้แรงงานกัมพ่ชา
ในตุลาดโรงเกล้อ จั.สระแก้ว โดยู่ตัุ�งแตุ�วันท่ี่� 5 สงิหาคม 2564 ที่างการ
กัมพ่ชาได้ที่ำาหนังส้อมายัู่งที่างการไที่ยู่ เพ้�อข้อนำาวัคซึ่่นจัำานวน 
12,000 โดสเข้้ามาฉ่ีดให้ชาวกัมพ่ชา และม่การเจัรจัาเพิ�มเติุมในวัน
ท่ี่� 13 สิงหาคม 2564 แตุ�ที่างการไที่ยู่ป็ฏิิเสธัและกล�าวว�าให้แรงงาน
กัมพ่ชาเดินที่างกลับไป็ฉี่ดท่ี่�ป็ระเที่ศกัมพ่ชาเที่�านั�น  

• แม้แตุ�นักการเม้องฝั่�ายู่ค้านข้องกัมพ่ชา (ม่ร สุข้หัว) ก็ม่การ
วิพากษ์วิจัารณ์การที่ำางานข้องที่างการไที่ยู่ตุ�อแรงงานข้้ามชาติุ ใน
กรณ่ท่ี่�กรมการจััดหางานม่ป็ระกาศยู่กเลิกการตุรวจัโควิดในแรงงาน
ข้้ามชาติุ เม้�อเด้อนกรกฎาคม 2564 

• ประเทศกััมีพููชา
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รืายการือ้างอิง

กัรุงเที่พูธุรกิัจำ

• https://www.bangkokbiznews.com/news/de-
tail/955202

• https://www.bangkokbiznews.com/news/962600

ข้่าวสัดื

• https://www.khaosod.co.th/breaking-news/
news_6704124

• https://www.khaosod.co.th/politics/news_6428417 

• https://www.thairath.co.th/news/crime/2141380
• https://www.thairath.co.th/business/econom-

ics/2142547
• https://www.thairath.co.th/business/econom-

ics/2111247
• https://www.thairath.co.th/business/econom-

ics/1965650
• https://www.thairath.co.th/news/local/2144966

บุางกัอกัโพูสัต์ิ

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2163795/phukets-covid-cases-rising-especial-
ly-among-migrant-workers

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2169067/migrants-to-be-allowed-back-to-work

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2170411/workers-infected-kanchanaburi-facto-
ry-closed

ป็ระชาชาติิ

• https://www.prachachat.net/csr-hr/news-713409
• https://www.prachachat.net/csr-hr/news-764064
• https://www.prachachat.net/csr-hr/news-799229
• https://www.prachachat.net/economy/news-719373
• https://www.prachachat.net/economy/news-771255

มีติิชน

• https://www.matichon.co.th/foreign/news_2893085
• https://www.matichon.co.th/local/quality-life/

news_3010060
• https://www.matichon.co.th/news-monitor/

news_2934359
• https://www.matichon.co.th/prachachuen/

news_2806574
• https://www.matichon.co.th/region/news_2880528
• https://www.youtube.com/watch?v=NRtSEESOwY0

สัยามีรฐั

• https://siamrath.co.th/n/205636
• https://siamrath.co.th/n/261571
• https://siamrath.co.th/n/293708

ข่ีาวัสถึานการณ์์ต่ิาง ๆ

เว็ับไซีต์ิขีองหน่วัยงานรัฐ

เอกสารราชการ

▶

• Open Data ข้องรฐับุาลไที่ย “รายงาน COVID-19  
ป็ระจำำาวัน ข้้อมีูลป็ระจำำาป็ระเที่ศไที่ย” 
เข้้าถ่ึงและดาวน์โหลดได้ท่ี่�  
https://data.go.th/dataset/covid-19-daily

• รายงานสัถานกัารณ์์โควิดืป็ระจำำาวันข้องรฐับุาลไที่ย 
เข้้าถ่ึงได้ท่ี่� https://www.thaigov.go.th/news/contents/
details/29299?

• https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/
id/37/iid/44756

• https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/
site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_
id/50603

• https://www.mol.go.th/news/ไที่ยู่-กัมพ่ชา-กระชับ
ความร�วมม้อจ้ัางแรงงานถึ่กกฎหมายู่-ข้ับเคล้�อนเศรษฐกิจั
ภาคการผู้ลิตุส�งออก

• หนังส้อแจ้ังเว่ยู่นกระที่รวงสาธัารณสุข้ เร้�อง ข้อรับค�าใช้จั�ายู่
ในการตุรวจัวิเคราะห์ที่างห้องป็ฏิิบัติุการกรณ่การตุรวจัคัด
กรองเพ้�อยู่้นยู่ันโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ลงวันท่ี่� 23 เมษายู่น 2564

• หนังส้อแจ้ังเว่ยู่นกระที่รวงสาธัารณสุข้ เร้�องการเบิกจั�ายู่ค�า
รักษาพยู่าบาลข้องชาวตุ�างชาติุท่ี่�ไม�ม่สิที่ธัิเบิกค�ารักษา
พยู่าบาล กรณเ่ข้า้รบัการรกัษาโรคติุดเช้�อไวรสัโคโรนา 2019 
(Covid -19) ป็ระเภที่ผู้่้ป็�วยู่ใน (IPD) สำาหรับหน�วยู่บรกิารนอก
กระที่รวงสาธัารณสุข้ ลงวันท่ี่� 19 มิถึุนายู่น 2564

• หนงัสอ้แจ้ังเว่ยู่นกระที่รวงสาธัารณสขุ้ ลงวันท่ี่� 9 พฤศจิักายู่น 
2564 เร้�อง การข้อรับค�าใช้จั�ายู่ในการด่แลรักษาแบบ Home 
Isolation และการแยู่กกักในชุมชน Community Isolation 
สำาหรบัผู้่้ไรสิ้ที่ธิัเบกิค�ารกัษาพยู่าบาลโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา 
2019 หร้อ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)

• สรุป็ผู้ลการป็ระชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาฯ ครั�งท่ี่� 
19/2564 กรมการแพที่ย์ู่ กระที่รวงสาธัารณสุข้

• บันท่ี่กข้้อความ กรมการจััดหางาน สำานักบริหารแรงงาน
ตุ�างด้าว ท่ี่� รง ๐๓๑๖.๔/ว๘๑๘๑

• ป็ระกาศกระที่รวงแรงงาน เร้�อง ข้อความร�วมม้อห้ามเคล้�อน
ยู่้ายู่แรงงานตุ�างด้าวเข้้าไป็หร้อออกจัากพ้�นท่ี่�ท่ี่�ม่ความเส่�ยู่ง
ตุ�อการแพร�ระบาดข้องโรคติุดเช้� อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

• ป็ระกาศกระที่รวงแรงงาน เร้�อง การอนุญาตุให้คนตุ�างด้าว
ที่ำางานในราชอาณาจัักรเป็็นกรณ่พิเศษ สำาหรับคนตุ�างด้าว
สัญชาติุกัมพ่ชา ลาว และเม่ยู่นมา ตุามมติุคณะรัฐมนตุร่เม้�อ
วันท่ี่� 28 กันยู่ายู่น 2564 ลงวันท่ี่� 29 ตุุลาคม 2564

• มติุท่ี่�ป็ระชุม คณะกรรมการบริหารสถึานการณ์การแพร�
ระบาดข้องโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ครั�งท่ี่� 
15/2564 วันท่ี่� 27 กันยู่ายู่น 2564

• แผู้นการรองรับการเป็ิดป็ระเที่ศ และการระบาดโควิด 19 ป็ ี
2565 (ท่ี่�ป็ระชุม ศบค. 14 กันยู่ายู่น 2564)

• (ร�าง) การจััดสรรวัคซึ่น่จัำานวน 25 ล้านโดส แยู่กตุามกลุ�มเป็า้
หมายู่ เด้อนพฤศจิักายู่น 2564 ข้้อม่ล ณ วันท่ี่� 14 ตุุลาคม 
2564

• โที่รสารในราชการกระที่รวงมหาดไที่ยู่ ท่ี่� มที่ 0230/ว6673 
ลว. 24 พ.ยู่. 64 แจ้ัง กที่ม. และ จัังหวัด ผู้ลป็ระชุม ศป็ก.ศบค. 
ช�วงวันท่ี่� 1-10 พฤศจิักายู่น 64

• จัดหมายู่ท่ี่� ชม ๐๐๒๘.๒/๓๙๗๖ เร้�อง การสำารวจัความ
ตุ้องการรับวัคซึ่่นป้็องกันโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ข้องแรงงานตุ�างด้าว/ชาวตุ�างชาติุ (ทีุ่กกลุ�ม) ลง
วันท่ี่� 6 กรกฎาคม 2564

• คำาสั�งคณะกรรมการโรคติุดตุ�อจัังหวัดเช่ยู่งใหม�ท่ี่� 251/2564
• คำาสั�งจัังหวัดนนที่บุร่ท่ี่� ๓๘๗๔๒๕๖๓ ลงวันท่ี่� 29 ธัันวาคม 

2563
• คำาสั�งจัังหวัดตุาก ท่ี่� ๒๒๓๑/๒๕๖๔ เร้�อง มาตุรการป็้องกัน 

ควบคุมโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา ๒๗๑๙ (covid-๑๙) จัังหวัด
ตุาก ในสถึานป็ระกอบกิจัการท่ี่�จััดให้เป็น็สถึานท่ี่�แยู่กกักผู้่้ติุด
เช้�อไว้ในโรงงาน

• คำาสั�งจัังหวัดตุาก ท่ี่� ๒๒๔๓/๒๕๖๔ เร้�อง มาตุรการป้็องกัน 
ควบคุมโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา ๒๗๑๙ (covid-๑๙) จัังหวัด
ตุาก ให้สถึานป็ระกอบการท่ี่�จััดให้เป็็นสถึานท่ี่�แยู่กกักผู้่้ติุด
เช้�อไว้ในสถึานป็ระกอบการและป็ิดสถึานท่ี่�เป็็นการชั�วคราว

• คำาสั�งจัังหวัดตุาก ท่ี่� ๒๒๖๗/๒๕๖๔ เร้�อง มาตุรการป้็องกัน 
ควบคุมโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา ๒๗๑๙ (covid-๑๙) จัังหวัด
ตุาก เฉีพาะในพ้�นท่ี่�อำาเภอแม�สอด เพิ�มเติุม

• คำาสั�งจัังหวัดตุาก ท่ี่� ๒๒๙๓/๒๕๖๔ เร้�อง มาตุรการป็้องกัน 
ควบคุมโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จัังหวัด
ตุาก การเคล้�อนยู่า้ยู่แรงงานตุ�างด้าวและบุคคลท่ี่�ไม�มส่ถึานะ
ที่างที่ะเบ่ยู่นในพ้�นท่ี่�อำาเภอพบพระ อำาเภอแม�ระมาด และ
อำาเภอที่�าสองยู่าง

• คำาสั�งจัังหวัดตุาก ท่ี่� ๒๒๙๔/๒๕๖๔ เร้�อง มาตุรการป็้องกัน 

ควบคุมโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา ๒๗๑๙ (covid-๑๙) จัังหวัด
ตุาก ป็ิดพ้�นท่ี่�และสถึานท่ี่�เป็็นการชั�วคราว และให้สถึาน
ป็ระกอบการเป็็นสถึานท่ี่�แยู่กกักผู้่้ติุดเช้�อ

• คำาสั�งจัังหวัดตุาก ท่ี่� ๒๕๑๘/๒๕๖๔ เร้�อง มาตุรการป้็องกัน 
ควบคุมโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา ๒๗๑๙ (covid-๑๙) จัังหวัด
ตุาก ป็ิดสถึานท่ี่�เป็็นการชั�วคราว และให้สถึานป็ระกอบการ
เป็็นสถึานท่ี่�แยู่กกักผู้่้ติุดเช้�อไว้ในโรงงาน

• คำาสั�งจัังหวัดตุาก ท่ี่� ๒๕๑๙/๒๕๖๔ เร้�อง มาตุรการป็้องกัน 
ควบคุมโรคติุดเช้�อไวรัสโคโรนา ๒๗๑๙ (covid-๑๙) จัังหวัด
ตุาก ให้สถึานป็ระกอบการเป็น็สถึานท่ี่�กักตัุวและเป็น็สถึานท่ี่�
แยู่กกักผู้่้ติุดเช้�อ

• คำาสั�งจัังหวัดตุากท่ี่� ๒๕๘๒/๒๕๖๔
• คำาสั�งจัังหวัดภ่เก็ตุท่ี่� ๔๒๐๔/๒๕๖๔ เร้�องมาตุรการควบคุม

การเดินที่างและเคล้�อนยู่้ายู่แรงงานตุ�างด้าวในเข้ตุพ้�นท่ี่�
จัังหวัดภ่เก็ตุ

• คำาสั�งจัังหวัดภ่เก็ตุท่ี่� ๕๕๑๙/๒๕๖๔ เร้�อง มาตุรการควบคุม
ที่�าเท่ี่ยู่บเร้อป็ระมง เร้อป็ระมง แรงงานในเร้อป็ระมงในเข้ตุ
พ้�นท่ี่�จัังหวัดภ่เก็ตุ ลงวันท่ี่� 16 กันยู่ายู่น 2564

• คำาสั�งจัังหวัดภ่เก็ตุท่ี่� ๕๘๙๗/๒๕๖๔ เร้�อง แก้ไข้เพิ�มเติุม 
มาตุรการควบคมุการเดินที่างและเคล้�อนยู่า้ยู่แรงงานตุ�างด้าว
ในเข้ตุพ้�นท่ี่�จัังหวัดภ่เก็ตุ ลงวันท่ี่� 28 กันยู่ายู่น 2564

• คำาสั�งจัังหวัดชุมพรท่ี่� ๒๒๔๗/๒๕๖๔ ด้านแรงงานตุ�างด้าว
• คำาสั�งจัังหวัดสมุที่รสาครท่ี่� ๘๙๖/๒๕๖๔ เร้�องห้ามเคล้�อนยู้่ายู่

แรงงานตุ�างด้าว เพ้�อควบคุมการแพร�ระบาดข้องโรคติุดเช้�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉีบับท่ี่� ๕๓) ลงวันท่ี่� 8 
เมษายู่น 2564

• คำาสั�งจัังหวัดสมุที่รสาครท่ี่� ๒๐๑๓/๒๕๖๔ เร้�อง ให้โรงงาน
หร้อสถึานป็ระกอบการ จััดตัุ�งโรงพยู่าบาลสนาม (Factory 
Accommodation Isolation: FAI)

ไที่ยรฐั



76 77สถานการณ์แรงงานข้ามชาติและการข้ามพรมแดนในช่วงการระบาดของโควิด-19

ข่ีาวักรณี์การขี�ามแดน
ขีองชาวัเมียนมา

ไที่ยรฐั

• https://www.thairath.co.th/news/crime/2109517 
• https://www.thairath.co.th/news/crime/2131466
• https://www.thairath.co.th/news/local/cen-

tral/1895437
• https://www.thairath.co.th/news/local/cen-

tral/2215307
• https://www.thairath.co.th/news/local/cen-

tral/2226825
• https://www.thairath.co.th/news/local/

north/2197998
• https://www.thairath.co.th/news/local/

north/2238580
• https://www.thairath.co.th/news/local/

south/2129250

บุางกัอกัโพูสัต์ิ
• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-

al/2144279/illegal-migrants-thai-helpers-caught-in-
tak

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2144859/illegal-border-crossers-thai-guides-ar-
rested

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2148043/15-myanmar-border-crossers-caught-in-
tak

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2182219/illegal-border-crossers-caught-in-sai-
yok

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2182255/officials-quarantined-after-detained-il-
legal-migrants-found-infected

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2184751/more-illegal-myanmar-border-cross-
ers-arrested

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2186555

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2187571/11-more-myanmar-border-crossers-
caught

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2188915/job-seekers-arrested-for-illegal-entry 

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2195547/myanmar-job-seekers-arrested-for-ille-
gal-entry

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2207007/110-illegal-border-crossers-from-myan-
mar-caught-in-one-day

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2210827/three-dead-migrants-dumped-in-plant 
tion-after-accident 

ผูู้้จัำดืกัาร

• https://mgronline.com/south/de-
tail/9640000054519

• https://mgronline.com/south/de-
tail/9640000095292

• https://mgronline.com/local/detail/9640000095411
• https://mgronline.com/local/detail/9640000098004
• https://mgronline.com/local/detail/9640000098995

มีติิชน
• https://www.matichon.co.th/region/news_2737171
• https://www.matichon.co.th/region/news_2885969
• https://www.matichon.co.th/region/news_2935727
• https://www.matichon.co.th/region/news_3020259

อื�นๆ
• https://3-dprinting.xyz/archives/20748
• https://aec-tv-online2.com/?p=712973

• https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2165842
• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-

al/2148731/over-2-000-cambodian-workers-leave-
thailand

• https://www.bangkokpost.com/thailand/gener-
al/2191335/thai-duo-held-for-smuggling-cambodian-
workers

• https://www.khaosod.co.th/around-thailand/
news_6572812

•  https://www.matichon.co.th/region/news_2894653
• https://mgronline.com/local/detail/9640000103191
• h t t p s : / / m g r o n l i n e. c o m / o n l i n e s e c t i o n / d e -

tail/9640000068321
• https://www.msn.com/th-th/news/national/รวบ-17-

แรงงานเข้มรลอบข้้ามแดน-อ้างหน่ตุายู่-หวังที่ำางานชลบุร่-
สมุที่รป็ราการ/ar-AAPAl7J

• https://www.naewna.com/local/595513
• https://www.nationtv.tv/news/378837758
• h t t p s : / / w w w . p h n o m p e n h p o s t . c o m / n a t i o n -

al-post-depth/journey-job-starved-thailand-or-brave-
financial-pinch-home-migrant-workers-face  

•  https://prachatai.com/journal/2021/09/94796
• https://www.scmp.com/week-asia/people/arti-

cle/3143729/cambodian-workers-flee-thailands-coro-
navirus-surge-exodus?

• https://www.thestar.com.my/aseanplus/asean-
plus-news/2021/08/15/cambodia-thai-border-re-
opened-for-returning-workers-and-many-are-found-
with-covid-19

  

• https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2181344
• https://www.banmuang.co.th/news/region/252155
• https://www.matichon.co.th/region/news_2935153
• https://www.naewna.com/local/602485
• https://www.nationthailand.com/news/40003773
• https://news.ch7.com/detail/510607
• https://news.thaipbs.or.th/content/307580
• https://www.thaich8.com/news_detail/99458
• https://www.thaich8.com/news_detail/100281
• https://www.thaich8.com/news_detail/101967
• https://www.thairath.co.th/news/crime/2088973

• https://www.facebook.com/kowin.zaw.7370013/
posts/1194893380988488

• https://www.facebook.com/Myanmar-Embassy-Bang-
kok-100627225082545/

• https://www.facebook.com/myanmar.labour.office.
thai/posts/1186049471893320

• https://www.facebook.com/myanmarlivethailand/
posts/6431224790221029

• https://www.facebook.com/515427841947524/photo
s/a.516615628495412/1997031080453852/

ข่ีาวักรณี์การขี�ามแดน
ขีองชาวักัมพ้ชา

ข่ีาวักรณี์การขี�ามแดน
ขีองชาวัไทย

เพจิเฟซีบุ�ก

เครดิติภาพป้ระกอบ

• เพจั ศ่นยู่์ข้้อม่ล COVID-19
• เพจั Myanmar Labour Attache Office
• Flaticon.com: Slidicon, Freepik, Smashicons,  

deemakdaksina, monkik, surang, Creative Stall  
Premium, Eucalyp, Konkapp

• VEMaps
• Free Vector Maps.com
• borntoDev

อื�นๆ

• https://ch3plus.com/news/program/223729
• https://www.mmtimes.com/news/myanmar-govt-

urged-ask-thailand-allow-entry-60000-workers.html
• https://www.naewna.com/likesara/540306
• https://news.ch7.com/detail/514475 
• https://prachatai.com/journal/2021/07/93975
• https://www.rfa.org/english/news/laos/re-

turn-07132021175729.html
• http://www.sakhononline.com/news/2017/?p=22802
• https://www.thebangkokinsight.com/news/poli-

tics-general/covid-19/708241/
• https://www.thaipost.net/main/detail/116729 

https://vientianetimes.org.la/freeContent/FreeCont-
en_Laoask_160.php?fbclid=IwAR2X5xtoC10T-
tI4cElQ95_fZiIqCpCNRjBCAT4ezRP-_m71spdwAH-
G%E2%80%A6

• https://www.bangkokbiznews.com/news/de-
tail/942068

• https://www.bbc.com/thai/thailand-59189506?
• https://www.bugaboo.tv/news/582364
• https://www.chiangmainews.co.th/page/ar-

chives/1812893/
• https://www.dailynews.co.th/news/159039/
• https://www.naewna.com/local/594027
• https://news.ch7.com/detail/510939
• https://www.one31.net/news/detail/47495
• https://www.thaipost.net/main/detail/109845
• https://today.line.me/th/v2/article/reD57k?utm_

source=lineshare
• https://siamrath.co.th/n/269366 

https://siamrath.co.th/n/269503

อินโฟกราฟิก
ฐพื่ล ติรงจิติติเกษม
ภััทรมนิ สุขประเสริฐ

▶ ▶ออกแบบร้ป้เล่่ม
ภััทรมนิ สุขประเสริฐ
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กิติติิกรืรืมปรืะกาศ

ข้อข้อบคุณองค์กร MAP Foundation, Help Without Frontiers 
และแรงงานชาวกัมพ่ชาท่ี่�ไม�เป็ิดเผู้ยู่ช้�อที่�านหน่�ง ท่ี่�กรุณาให้ 

ผู้่้เข้่ยู่นได้สัมภาษณ ์

สดุท้ี่ายู่ งานน่�จัะไม�สามารถึเกิดข่้�นได้หากข้าดการสนับสนุนที่กุๆด้าน
จั า ก บุ ค ค ล ทัี่� ง  3  ที่� า น น่�  ไ ด้ แ ก�  คุ ณ อ ดิ ศ ร  เ กิ ด ม ง ค ล ,  
คุณโรยู่ที่รายู่ วงศ์สุบรรณ และ คุณคอร่เยู่าะ มานุแช ผู้่้เข่้ยู่น 
ข้อข้อบพระคุณพ่�ๆ ทัี่�ง 3 คน จัากใจัอ่กครั�ง


