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 รวมข้อเสนอองค์กรเครือข่ายแรงงานข้ามชาติแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติช่วงโควิด-19 ระลอกสอง 

 สถิติการใช้แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 10 จังหวัดท่ีมีแรงงานข้ามชาติมากทีสุ่ด 

 ตารางเปรียบเทียบแรงงานข้ามชาติก่อนและหลังโควิด-19 ระบาด 

 กระทรวงแรงงานจัดของขวัญปีใหม่ 5 ชิ้น ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท 

 เครือข่ายประชาชน แถลงข้อเสนอ รัฐธรรมนูญท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรม คือทางออกของสังคมไทย 

สถานการณ์โควดิ-19 
กบัมาตรการบรหิารจดัการ 

แรงงานขา้มชาต ิ
 

ภาพ www.thaipost.net 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท์ 0-2516-1589 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2516-1071 
51/109 Soi Ngamchawee Road.Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 

 Tel.0-25161589 Tel. / Fax 0-25161071, E-mail : apflrc@hotmail.com, apflrc@gmail.com 

วตัถุประสงค์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 
1.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง
ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 
ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ
แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 
2.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้
แรงงาน 
3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้ าการคน้ควา้ 
เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 
4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
5.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ
สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

1.Promote the study on labour issues, dissemination of information, 
exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 
democracy, training workers on labour relations and formation of labour 
unions. 
2. Support for legal aid and struggle for workers’ rights and welfare and 
better  working conditions. 
3. To establish a research institute for promotion of workers’ education 
and social awareness to encourage their participation in development of  
the welfare and solidarity among workers. 
4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 
pursue similar objectives. 
5.To promote knowledge and understanding as well as media 
development participation for the benefits of workers and the public in 
general. 

 

วัตถุประสงค์ การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานส าคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  
As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 
movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 
subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com  
คณะผู้จดัท าเนือ้หา : รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ล าดี นายชฤทธ์ิ มีสทิธ์ิ นางสาวสธุิลา ลืนค า 
คณะออกแบบจดัท ารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 
สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    
 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดท าขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดท า 
โปรดโอนเงินเข้าบญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

หรือ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิวเจอร์รังสติ เลขท่ี 026-0-91018-7  (กรุณาแนบส าเนาสง่มายงัมลูนิธิฯ ด้วย) 
 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่52(399) 

ประจ าเดือนธนัวาคม 2563 กว่าจะได้พบกับผูอ่้านก็

ล่วงเขา้สู่ช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 คณะผูจ้ดัท  า

ตอ้งขออภยัในความล่าชา้ที่เกิดขึ้นน้ี 

 การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควดิ-19 

น ามาซ่ึงการกลับสู่สถานการณ์เศรษฐกิจซบเซาที่

ส่งผลกระทบต่อการหาเล้ียงชีพของประชาชนอีกคร้ัง

หน่ึง ทั้ งน้ีหากพิจารณาเฉพาะปริมาณผู ้ติดเช้ือที่

เพิม่ขึ้นในแต่ละวนัก็จะพบว่าการแพร่ระบาดระลอก

ใหม่น้ีขยายวงกวา้งกว่าคร้ังแรกอยา่งมาก นอกจากน้ี

ยงัก่อใหเ้กิดขอ้ถกเถียงหลายประเด็นในสงัคมไทย 

 ขอ้ถกเถียงแรกที่แรงงานปริทัศน์ให้ความ

สนใจคือการระบาดคร้ังน้ีเป็นความผิดพลาดของ

ใคร? หลงัจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดสงบเงียบ

ไปนาน จนองค์การอนามัยโลกออกมาชมเชย

ความส าเร็จในการจดัการโรคระบาดของประเทศไทย 

น ามาซ่ึงความปลาบปล้ืมใจของรัฐบาล ต่อมามีการ

พบผู ้ติ ด เ ช้ือใหม่ เ ป็นค ร้ังแรก เ ม่ื อปลาย เ ดือน

พฤศจิกายนปีที่แลว้เป็นหญิงที่เดินทางกลับจากการ

ท างานในประเทศเมียนมาซ่ึงยงัคงมีการแพร่ระบาด

ของโรคอย่างรุนแรงโดยไม่ผ่านกระบวนการกกัตวั 

เดินทางผา่นจงัหวดัเชียงรายกลบับา้นที่เชียงใหม่ และ

ไดเ้กิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้นอยา่งกวา้งขวาง

ในจังหวดัสมุทรสาครในหมู่แรงงานข้ามชาติชาว

เมียนมาตั้งแต่กลางเดือนธนัวาคมเป็นตน้มา ต่อมาได้

พบการระบาดในจังหวดัระยองและชลบุรีจากนัก

พนนัที่ลกัลอบเล่นในบ่อนพนนัผดิกฎหมาย 

 ในระยะแรกแรงงานชาวเมียนมาในจงัหวดั

สมุทรสาครตกเป็นแพะรับบาปจากการประณามของ

คนไทย ในฐานะเป็นตน้เหตุของการกลบัมาระบาด

ใหม่ของโรคโควิด-19 ก่อนที่สังคมจะถูกเตือนสติ

จากองค์กรพฒันาเอกชนที่ท  างานด้านสิทธิแรงงาน

ขา้มชาติให้มองหาสาเหตุที่แทจ้ริงซ่ึงมาจากความ

หละหลวมและการทุจริตคอร์รัปชัน่ของเจา้หน้าที่รัฐ

ระดบัต่างๆ ซ่ึงปล่อยปละละเลยให้มีการลกัลอบเดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทยและมีการเปิดบ่อนการ

พนนัผดิกฎหมายจนเป็นท่ีมาของการแพร่ระบาดโรค

ระลอกใหม่ 

 ขอ้ถกเถียงต่อมาคือ ในสถานการณ์เช่นน้ีจะ

ใชม้าตรการควบคุมโรคระบาดอย่างไรให้เกิดความ

สมดุลระหว่างความปลอดภยัด้านสุขภาพกับการที่

ประชาชนยงัคงตอ้งมีรายไดเ้ล้ียงปากเล้ียงทอ้ง? หาก
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หนักลบัไปดูมาตรการควบคุมโรคเม่ือเกิดการระบาด

ในรอบแรก การ “ล็อคดาวน์” อย่างเขม้งวดในทุก

พื้นที่ท  าใหส้ามารถหยดุย ั้งการแพร่ระบาดของโรคใน

ระยะเวลารวดเร็วกว่าที่คาดกนัไว ้แต่ก็น ามาซ่ึงภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจที่คนจนๆซ่ึงเป็นลูกจ้างในสถาน

ประกอบการ แรงงานนอกระบบ และผูป้ระกอบการ

รายย่อยแทบล้มละลายจากการตกงาน การสูญเสีย

พื้นที่สาธารณะในการท ามาหากิน และการตอ้งปิด

กิจการ บทเรียนที่เกิดขึ้นท าใหใ้นคร้ังน้ีรัฐบาลไม่อาจ

ผลีผลามใช้มาตรการ“ล็อกดาวน์”โดยไม่แยกแยะ

พื้นที่ซ่ึงมีความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไม่

เท่ากนั 

 แตกต่างจากมาตรการทางการเมืองที่รัฐบาล

ใชค้วบคุมการเคล่ือนไหวทางการเมืองของประชาชน

ในช่วงของการระบาดระลอกใหม่น้ี ในรอบ 2 เดือน

ที่ผ่านมาปรากฏว่าแกนน ากลุ่มเคล่ือนไหวต่างๆซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา ไดถู้กหมายเรียกในขอ้หาตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และพ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ไปแลว้ถึง 55 คน เสมือนหน่ึงเป็นการ

ฉกฉวยโอกาสที่ประชาชนก าลงัเกรงกลวัโรคระบาด

ไม่กล้าออกมาชุมนุมเคล่ือนไหว ท าการกวาดล้าง

แกนน าขบวนการเคล่ือนไหวที่มีความเห็นต่างจาก

รัฐบาล นโยบายทางการเมืองที่รัฐบาลใชอ้ยูใ่นขณะน้ี

ยอ่มท าใหส้งัคมไทยเขา้สูภาวะตีบตนัไร้ทางออก ซ่ึง

จะส่งผลเสียทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

 ปีใหม่ 2564 จึงเร่ิมตน้ด้วยการที่ประชาชน

ตอ้งเผชิญกบัปัญหามากมายที่ยงัมองไม่เห็นแสงสวา่ง

ใดๆ ที่จะน าไปสู่ทางออกในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
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 เสียงร ่ าไห้ของแรงงานข้ามชาติค่อยๆดัง

ระงมดังขึ้ นในจังหวัดสมุทรสาครเม่ือตลาดกุ้ง

สมุทรสาครเกิดการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโค

วิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้เจา้หน้าที่ และผูว้่า

ร าชก า รจังหวัดส มุทรสาคร  ประก าศ  " ล็ อก

ดาวน์" จงัหวดัตั้งแต่คืนวนัที ่19 ธนัวาคม 2563 ถึง

วนัที่ 3 มกราคม 2564 สัง่ปิดตลาดกลางกุง้และหอพกั

ศรีเมือง รวมถึงสถานประกอบกิจการอ่ืนอีก 

 

จากนั้นไวรัสโควดิ-19 ไดเ้ดินทางกระจายไป

ในหลายจงัหวดั พร้อมกบัความโกลาหลในช่วงแรก 

เน่ืองจากมีการน าเข้าแรงงานข้ามชาติมาอย่างไม่

ถูกตอ้งตามขั้นตอนของกฎหมายและการป้องกนัโรค

ระบาด เม่ือมีเสียงของการกล่าวโทษ และพร้อมที่จะ

ลงโทษแรงงานขา้มชาติ และนายจา้งที่ใชแ้รงงานผิด

กฎหมาย การลักลอบน าแรงงานข้ามชาติออกจาก

โรงงาน ไล่ใหพ้น้บา้นเรือน ท่ีเรียกว่าน าไปท้ิงไวข้า้ง

ทาง ซ่ึงเป็นความเลวร้ายไร้ความรับผิดชอบของ

นายจา้ง ภาครัฐ หรือวา่ปัญหาจากแรงงานกนัแน่ โดย

สังคมเร่ิมออกมาตั้งค  าถามแรงๆต่อความรับผิดชอบ 

และการขดุคุย้ ถามถึงกระบวนการเขา้มาของแรงงาน

ขา้มชาติ ว่ามีช่องทางไหนบา้ง แรงงานเขา้มาแลว้มี

งานท าเลยหรือว่ามารองาน ผลสรุปคือแรงงานถูก

น าเขา้มาโดยกระบวนการนายหน้าใช่หรือไม่ และมี

ค  าสั่งเน่ืองจากความตอ้งการแรงงานจากนายจา้งใช่

หรือไม่ การกระท าที่เกิดมาจากความละเลยของใคร

จึงน ามาซ่ึงการระบาดระลอกที่สองในคร้ังน้ี 

วาสนา ล าด ี

https://thestandard.co/ 
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 แรงงานขา้มชาติที่พอจะส่ือสารได้แจงด้วย

น ้ าตาว่า แรงงานข้ามชาติอยู่ในประเทศไทยตลอด 

ไม่ได้ไปไหนด้วยนายจ้างไม่ให้ออกนอกโรงงาน 

หรือที่พกัอาศยัตั้งแต่เกิดโรคระบาดเม่ือตน้ปีแลว้ แต่

ถูกเหมารวมวา่เป็นแรงงานขา้มชาติที่น าไวรัสโควิด-

19 มาระบาดในเมืองไทย พร้อมกับค าถามว่า 

“แรงงานขา้มชาติมาท างานเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กบั

ประเทศไทย ไม่ไดม้าเพื่อขอ แรงงานขา้มชาติมีส่วน

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และรู้สึกเสียใจที่ มีการ

ระบาดของโควิดอีกคร้ัง อยากขอให้คนไทยเมตตา

พวกเราดว้ย” กระแสส่ือออกมาตอบรับ และส่ือสาร

ถึงเสียงเล็กๆจ านวนมากของแรงงานข้ามชาติที่

ออกมาหลากหลายมุม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ

สงัคมคนไทย ซ่ึงลดแรงเสียดทานแรงตา้นไปไดม้าก 

 

แนวทางที่องค์กรที่ท  างานกับแรงงานขา้ม

ชาติ เสนอเม่ือวันที่  31 ธันวาคม 2563 ได้มีการ

แถลงการณ์และข้อเสนอนโยบายของภาคประชา

สังคม ภาควิชาการ องค์กรนายจ้าง และองค์กร

แรงงาน เร่ือง การบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติใน

สถานการณ์ การระบาดของโรคโควิด -19 โดย

ขอ้เสนอต่อการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติใน

สถานการณ์โควิด-19 ต่อกระทรวงแรงงานและ

รัฐบาลมาอยา่งต่อเน่ือง มีขอ้ห่วงใยและ ขอ้เสนอต่อ

การจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐบาล เร่ืองการ

บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์การ

ระบาดของโควิด-19 โดยให้มีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อ

ลดปัญหาการหลุดออกจากระบบของแรงงานขา้ม

ชาติ โดยให้มีการทบทวนกลไกหรือมาตรการทาง

นโยบาย ให้มีประสิทธิภาพการลดปัญหาความ

ซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของแรงงาน 

อยา่งเช่น  

 มาตรการที่ 1 รักษาแรงงานขา้มชาติที่ยงัมี

สถานะและการจา้งงาน ที่ถูกกฎหมายให้อยูใ่นระบบ

ใหไ้ดม้ากที่สุด ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนส าคญั ดงัน้ี 

 (1) คงสภาพการจา้งงานไวใ้ห้ได้มากที่สุด 

หรือใหมี้การเลิกจา้งใหน้อ้ยที่สุด 

 (2) ชดเชยเยยีวยาต่อแรงงานขา้มชาติที่ถูกปิด

กิจการชัว่คราวหรือกกัตวัตาม มาตรการของรัฐ หรือ

ถูกเลิกจา้ง เพื่อป้องกันการเคล่ือนยา้ยของแรงงาน

ขา้มชาติที่จะมีผลต่อการ ระบาดของโรค  

 (3)  แก้ไขปัญหาเอกสารแสดงตน เ ช่น 

หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือ เดินทางที่

ก าลงัจะหมดอายซ่ึุงจนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรการท่ี

ชดัเจนทั้งจากประเทศไทยละประเทศตน้ทางในเร่ือง

https://thestandard.co/ 
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น้ี และผลกระทบของโควิดก็ท  าให้แรงงานขา้มชาติ

สามารถเดินทางไปต่ออายุหรือจัดท าเอกสารใหม่

ไม่ได ้ตลอดจนมาตรการในการต่อวีซ่าของแรงงาน

ขา้มชาติที่ได้ผลกระทบอันเกิดจากการระบาดของ

โรคโควดิ-19 

 มาตรการที่ 2 มาตรการดึงแรงงานขา้มชาติที่

อยู่นอกระบบ/หลุดจากระบบการจ้างงานอย่างถูก

กฎหมายใหเ้ขา้สู่ระบบการจา้งงาน ซ่ึงในมาตรการน้ี

รัฐบาลไดมี้มติคณะรัฐมนตรี 29 ธนัวาคม 2563 มา 

รองรับในส่วนหน่ึง แต่จากมติคณะรัฐมนตรียงัมี

บางส่วนที่ยงัมีความกงัวลใจวา่จะไม่เอ้ือต่อการเขา้ถึง

ของแรงงานขา้มชาติไดอ้ยา่งที่ควรเป็น และอาจจะไม่

สอดคล้องกับกลุ่มที่หลากหลาย เช่น กลุ่มแรงงาน

ขา้มชาติที่มีหนงัสือเดินทางอยูแ่ลว้  

 มาตรการที่ 3 มาตรการป้องกันการลกัลอบ

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยต้องมีมาตรการการ

ควบคุมการลักลอบเขา้เมืองควบคู่ไปกับการเปิดให้

แรงงานขา้มชาติที่มีการจา้งงานหรือไดด้ าเนินการขอ

น าเข้าอย่างถูกต้อง ซ่ึงตัวเลขประมาณการณ์ของ

กระทรวงแรงงานระบุว่ามีไม่ต  ่ากว่า 100,000 คน ให้

สามารถเดิน ทางเข้ามาท างานอย่างถูกต้อง โดยมี

มาตรการควบคุมโรคอยา่งเคร่งครัด  

 มาตรการที่  4 มาตรการสร้างกลไกความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสามารถบริหารจดัการ

แรงงานขา้มชาติกลุ่มต่างๆได้อย่างเป็นระบบ จาก

สถานการณ์ที่ผ่านมาจะพบว่าการระบาดของโรคโค

วิด-19 ในการจา้งแรงงานขา้มชาติมีผลกระทบใน

หลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 

ฯลฯ ดงันั้นมาตรการและมุมมองจากภาครัฐเพียงฝ่าย

เดียวอาจจะไม่ เพียงพอ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ

ร่วมใจของทุกภาคส่วนจึงมีความจ าเป็นในการแกไ้ข

ปัญหา และการหาทางออกจากวกิฤติน้ีร่วมกนั ดงันั้น

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการน าเสนอ

นโยบายจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น 

 

 ทางเครือข่ายยงัมีขอ้เสนอต่อนโยบาย และ

การบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติในสถานการณ์โค

วดิ-19  

 1. รัฐบาลควรมีมาตรการกระตุน้การจา้งงาน

ต่อเน่ืองทั้งการอุดหนุนสถานประกอบการ และการ

ชะลอการเลิกจา้ง 

 2. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะต้องมี

มาตรการชดเชยการว่างงานส าหรับแรงงานทุกคนท่ี

ถูกเลิกจ้าง ปิดงานชั่วคราว หรือต้องกักตัวตาม

https://www.bbc.com/ 
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มาตรการของรัฐ เพื่อให้แรงงานยงัมีรายได้เล้ียง

ตวัเอง ป้องกันการระบาดของโรค อนัเน่ืองจากการ

เคล่ือนยา้ยเพื่อหางานท า โดยในเร่ืองการชดเชย

จะตอ้งครอบคลุมถึงแรงงานทุกคนทั้งที่อยูใ่นเง่ือนไข

การชดเชยของประกนัสงัคม และยงัไม่อยูใ่นเง่ือนไข

การชดเชย และมีขั้นตอนแนวทางที่เอ้ือต่อการเขา้ถึง

ของแรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ ทั้ งน้ี

เน่ืองจากที่ผา่นมามีปัญหาในเร่ืองการเขา้ถึงการไดรั้บ

เงินชดเชย เน่ืองจากขอ้จ ากัดของภาษา การเข้าถึง

เทคโนโลย ีและมาตรการที่ไม่เอ้ือของหน่วยงาน จึง

ต้องพัฒนาตลอดทั้งกลไกและส่งเสริมการเข้าถึง

ระบบร้องทุกขไ์ด้ง่าย รวดเร็วและไม่มีค่าใชจ่้ายใน

ภาษาที่แรงงานเขา้ใจได ้

 

 3. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะต้องมี

มาตรการพิเศษส าหรับแรงงานขา้มชาติที่อยูร่ะหว่าง

การต่อวซ่ีาทุกกลุ่ม ซ่ึงมีแรงงานมากกว่า 1.5 ลา้นคน

ที่จะตอ้งด าเนินการขอรับการตรวจลงตราวีซ่าในช่วง

เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 โดยจะต้องไปตรวจ

สุขภาพและขอตรวจลงตราวีซ่า ในขณะน้ีหลาย ๆ 

สถานพยาบาลมีมาตรการระงบัการตรวจสุขภาพเพื่อ

ขอตรวจลงตราวีซ่าของแรงงานขา้มชาติไปแลว้ ท า

ให้มีความเส่ียงที่จะด าเนินการไม่ทนั นอกจากนั้ น

แล้วยงัเป็นการด าเนินการที่ก่อให้การการรวมกลุ่ม

ของผู ้คนจ านวนมากในสถานที่แออัดซ่ึงขัดกับ

มาตรการป้องกนัการระบาดของโรคที่รัฐบาลก าหนด 

จึงควรค านึงถึงมาตรการที่ไ ม่สร้างภาระให้แ ก่

นายจ้างแรงงานข้ามชาติ เช่น การลดภาระในเร่ือง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ มีแนวทางการปฏิบติัที่

ชดัเจนเหมือนกนัในทุกพื้นที่  

 4. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะต้อง

ก าหนดแนวทางและประสานงานกบัประเทศตน้ทาง 

ในการด าเนินการต่ออายหุรือ จดัท าเอกสารแสดงตน

แรงงานขา้มชาติที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทน

หนงัสือเดินทางที่ก  าลงัจะส้ินสุดลง และมีความเส่ียง

ที่จะกลายเป็นแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายได ้

รวมทั้งก าหนดมาตรการในการผ่อนผนัหรืออนุญาต

ให้อยู่และท างานในประเทศไทยต่อได้ หากไม่

สามารถด าเนินการต่ออายหุรือจดัท าเอกสารแสดงตน

ใหม่ไดท้นัตามเง่ือนไขของอายเุอกสารไดท้นั  

 5. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะต้อง

ก าหนดมาตรการพิเศษในเร่ืองการด าเนินการที่

เก่ียวกบัการจา้งงาน เช่น การเปล่ียนยา้ยนายจา้งโดย

ยกเวน้เงื่อนไขเร่ืองการเปล่ียนนายจา้งตามมาตรา 51 

และมาตรา 52 ของพรก.การบริหารจัดการ การ

https://www.prachachat.net/ 
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ท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ขเพิม่เติม 

การแจง้เขา้แจง้ออกแรงงานขา้มชาติตามกฎหมาย ให้

มีลักษณะที่ยืดหยุ่น เ อ้ือต่อการหมุนเวียนก าลัง

แรงงาน เพื่อป้องกนัแรงงานขา้มชาติหลุดจากระบบ

การจ้างงาน และป้องกันการแสวงประโยชน์จาก

ช่องวา่งของกฎหมาย  

 6. รัฐบาล และกระทรวงแรงาน ควรก าหนด

มาตรการตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์

ทดแทนในกรณีว่างงาน เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยอัน

เน่ืองจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตาม

กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 ลงวันที่  30 

ธันวาคม 2563 นอกจากก าหนดให้นายจ้างออก

หนังสือรับรองการขอประโยชน์ทดแทน ในกรณี

ว่างงานเพื่อให้สามารถได้รับสิทธิรับประโยชน์

ทดแทนในกรณีวา่งงานให้กบัผูป้ระกนัตน อยา่งไรก็

ดี ส าหรับแรงงานข้ามชาตินั้นหากนายจ้างไม่ออก

จดหมายให้แรงงานข้ามชาติควรสามารถแจ้ง

กระทรวงไดโ้ดยตรง โดยกระทรวงแรงงานจะติดต่อ

นายจา้งเพือ่ตรวจสอบเพื่อรับรองการปิดงานจากเหตุ

สุดวิสัย พร้อมกับประชาสัมพนัธ์ให้นายจา้งลูกจา้ง

รับรู้สิทธิประโยชน์ และขั้ นตอนที่ ถูกต้อง และ

อ านวยความสะดวกให้แก่แรงงานขา้มชาติสามารถ

ด าเนินการขอรับไดเ้อง 

 พร้อมขอ้เสนอต่อมาตรการดึงแรงงานขา้ม

ชาติให้เขา้สู่ระบบการจา้งงานอยา่งถูกกฎหมาย โดย

แบ่งเป็นกลุ่มที่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทน

หนงัสือเดินทาง เอกสารแสดงตนจากประเทศตน้ทาง 

และไม่มีเอกสารอะไรเลย ให้สามารถเขา้สู่การจา้ง

งานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และน าไปสู่การพฒันา 

ไปสู่มาตรการพสูิจน์สญัชาติใหก้ลายเป็นแรงงานขา้ม

ชาติที่เขา้เมืองถูกกฎหมายต่อไปในอนาคต และให้

กระทรวงแรงงานมีบทบาทส าคญัในการจบัคู่นายจา้ง

ที่ก  าลงัมีความตอ้งการแรงงาน กบัแรงงานขา้มชาติที่

ก  าลังหางานท าหลังถูกเลิกจ้างในอีกจงัหวดั/พื้นที่

หน่ึง  เพือ่เกล่ียแรงงานใหไ้ดง้านท าอยา่งถูกกฎหมาย

ในเวลาที่รวดเร็ว และเกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงาน

ภายในประเทศที่ปลอดภยั และสามารถควบคุมการ

ระบาดได้มากยิ่งขึ้น และไม่ควรก าหนดมาตรการที่

สร้างภาระจนนายจา้งไม่สามารถด าเนินการได้เอง 

เช่น การขอหนงัสือยนิยอมจากนายจา้งเดิมและควรมี

แนวทางด าเนินการท่ีเช่ือมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกนั

ระหวา่งจงัหวดั/พื้นที่ 

 

 ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 29 ธนัวาคม 2563 ที่ไม่สูงจน

กลายเป็นภาระจนเกินไป ทั้งในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการ

https://www.matichon.co.th/ 
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ตรวจโรคตอ้งห้าม การตรวจเช้ือโรคโควิด-19 และ

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างาน ทั้ งน้ีที่ผ่านมา

นายจา้งและแรงงานขา้มชาติต่างก็ได้รับผลกระทบ

จากมาตรการปิดกิจการ ขาดรายได้ และไม่มีเงิน

ส ารองเพื่อใช้ในการด าเนินการที่ มีราคาแพงเพื่อ

ป้องกันไม่ให้แรงงานข้ามชาติหลุดจากระบบการ

ผอ่นผนั และป้องกนัไม่ใหเ้กิดภาวะแรงงานบงัคบัอนั

เกิดจากมาตรการของรัฐเอง และจะต้องก าหนด

มาตรการที่รักษาการจา้งแรงงานขา้มชาติกลุ่มน้ีให้อยู่

ในระบบอยา่งต่อเน่ืองไม่ตกอยูใ่นภาวะการหลุดจาก

ระบบการจา้ง ด้วยเงื่อนไขการควบคุมของรัฐ เช่น

การก าหนดมาตรการท่ียดืหยุน่ในเร่ืองการเปล่ียนยา้ย

นายจา้ง เป็นตน้ 

 

 ส่วน  “ข้อเสนอต่อมาตรการป้องกันการ

ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการน าเข้า

แรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานอย่าง ถูกกฎหมายอย่าง

เป็นระบบ”  รัฐต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการ

ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การ

แสวงหาประโยชน์จากการลกัลอบน าพาคนเขา้เมือง

โดยผิดกฎหมาย และก าหนดมาตรการความร่วมมือ

กับประเทศเพื่อนบ้านในการด าเนินการมาตรการ

ดงักล่าว ลงโทษเครือข่ายผูล้ ักลอบน าพาคนหางาน

ขา้มแดน และเจา้หน้าที่รัฐที่มีส่วนเก่ียวขอ้งเรียกรับ

ประโยชน์อย่างจริงจงัเป็นรูปธรรมให้ปรากฏและ

หลาบจ าด้วยกฎหมายค้ามนุษย์ และมีมาตรการใน

การอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติที่ เ ดินทางกลับ

ประเทศตน้ทาง ในช่วงก่อนและช่วงการระบาดของ

โรคโควิด-19 ในระลอกแรกที่มีใบอนุญาตท างาน

แลว้ และยงัมีนายจา้งตอ้งการจา้งงานอยู่ให้สามารถ

เดินทางเข้ามาท างานอย่าง ถูกต้องในเวลาอัน

เหมาะสม โดยผ่านมาตรการตรวจคดักรองโรคและ

กักตัวในสถานกักตัวในการดูแลของรัฐ โดยมี

ค่าใชจ่้ายในการตรวจและกกัตวัไม่สูงจนเกินไป และ

จะตอ้งก าหนดมาตรการในการให้แรงงานขา้มชาติที่

ไดด้ าเนินการขอน าเขา้แรงงานขา้มชาติ เขา้มาท างาน

กับนายจา้งตามระบบ MOU ที่ได้ด าเนินการตาม

กระบวนการจนเสร็จส้ินและรอเดินทางเขา้มาท างาน

ในประเทศไทย โดยผ่านมาตรการตรวจคดักรองโรค

และกักตวัในสถานกักตวัในการดูแลของรัฐ โดยมี

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ และกักตัวไม่สูงจนเกินไป 

รวมทั้งก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในเร่ืองการซ้ือ

ประกันสุขภาพและเข้าถึงประกันสังคมเพื่อให้มี

หลักประกันทางสุขภาพและเข้า ถึงบริการทาง

สาธารณสุขและประสานความร่วมมือกบัประเทศตน้

https://prachatai.com/ 
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ทางในการก าหนดด่านผ่านแดนที่จะสามารถเดิน

ทางเขา้มาได ้

 ข้อเสนอต่อมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ  อย่าง  ควรจัดตั้ ง

คณะท างานบริการจัดการแรงงานข้ามชาติที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ มี

คณะท างานจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้ง นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ องคก์รแรงงาน ภาค

วิชาการ ภาคประชาสังคม โดยมีหน้าที่ ระดมความ

คิดเห็นและศึกษาการด าเนินการตามนโยบายการ

จดัการแรงงานต่างดา้วที่ไดรั้บผลกระทบจากโรคโค

วิด-19 ติดตามและประเมินผลในการด าเนินการตาม

มติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองการจดัการแรงงานต่างดา้ว 

เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการให้สอดคลอ้ง

กับสถานการณ์ในปัจจุบนั จดัท าขอ้เสนอแนะ เชิง

นโยบายและแนวปฏิบติัต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่

เ ก่ียวข้อง  จัดท าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนในเร่ืองที่

เก่ียวกับการจ้างแรงงานข้ามชาติ และมีมาตรการ

ติดตามแกไ้ขปัญหาอยา่งเกิดขึ้นอยา่งเป็นระบบ และ

ใหรั้ฐบาล กระทรวงสาธารณสุขจะตอ้งมีนโยบายให้

ก ลุ่ ม เปร า ะบา งรวม ถึ งคนข้า มชา ติทุ ก คน  มี

หลักประกันสุขภาพ และเขา้ถึงบริการทางสุขภาพ

ในช่วงก ารระบาดของโรคโควิด -19  ทั้ ง ก า ร

รักษาพยาบาล การควบคุมโรคและการส่งเสริม

สุขภาพ เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่คนในประเทศไทยทุก

คนจะสามารถเขา้ถึงการบริการทางสาธารณสุข ภาวะ

วกิฤติทางสุขภาพที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-

19 น้ี 

 

 สอด รับกับ  นายสุ เทพ  อู่ อ้น  ประธาน

กรรมาธิการแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร1ระบุถึงการ

แก้ปัญหาแรงงานท่ีเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายว่า มี

ความซับซ้อนหลายระบบ และส่งผลต่อการจดัการ

ดา้นแรงงานในอนาคต คือ 1) แรงงานขา้มชาติกลุ่ม

บตัรสีชมพูใหม่ ก าลงัต่ออายกุารท างานตามขั้นตอน 

คือ การตรวจสุขภาพ ขอวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 31 

ม.ค. 2564 ราว 240,000 ราย และกลุ่มที่ตอ้งต่อวีซ่า

อีก 1.5 ลา้นราย ทั้ง 2 กลุ่มน้ีตอ้งไปรอตรวจสุขภาพที่

โรงพยาบาล และต่อวีซ่าจ  านวนมาก อาจยุ่งยากใน

การควบคุมการแพร่ระบาดวิกฤตโควิดคร้ังน้ี รัฐจึง

ตอ้งให้ความส าคญักับแรงงานขา้มชาติ น าแรงงาน

นอกระบบเขา้สู่ระบบให้ถูกตอ้ง และออกมาตรการ

จูงใจให้แรงงานที่มาไม่ถูกกฎหมายเขา้สู่ระบบมาก

                                                             
1
 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-582924 

 
 

https://www.khaosod.co.th/ 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

12 
 

ที่สุด เช่น ให้สวสัดิการ สนับสนุนการรวมตวัในรูป

สหภาพแรงงาน ยกเลิกค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 

และมาตรการเร่งด่วนคือหยุดไล่ล่าจับกุม ออก

นโยบายดึงแรงงานมาเข้าระบบ เช่น ละเวน้โทษผู ้

หลบหนีเขา้เมืองหากยอมเขา้สู่ระบบ ลดขั้นตอนการ

ต่อทะเบียนที่ยุ่งยาก เป็นต้น ถึงเวลาแล้วที่รัฐต้อง

ทบทวนการบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติทั้งระบบ 

 

 จนน ามาซ่ึงแนวทางในการนิรโทษกรรม ที่

กระทรวงแรงงาน “ในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา

แรงงานขา้มชาติที่เขา้มาท างานในประเทศไทยโดย

ผดิกฎหมาย โดยทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงฯมา

หารือร่วมกนัตามนโยบายแกไ้ขปัญหาแรงงานเถ่ือน

ของรัฐบาล และมาตรการผอ่นปรนที่จะนิรโทษกรรม

แรงงานผิดกฎหมาย พร้อม ๆ กับแก้ปัญหาเร่งด่วน

การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่

เกิดขึ้ นรุนแรงในกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาใน จ.

สมุทรสาคร ท าให้โควิดกลับมาระบาดรอบใหม่ใน

ประเทศไทย และกระจายไปหลายจังหวัด ซ่ึง

ประเมินวา่ จ.สมุทรสาคร มีแรงงานที่เขา้เมืองโดยผิด

กฎหมาย และไม่มีใบอนุญาตท างานในประเทศไทย

ราว 300,000 ราย ในจ านวนน้ีกระทรวงแรงงาน

ตอ้งการให้นายจา้งแจง้รายละเอียดจ านวนแรงงานที่

ไม่ถูกกฎหมายทั้งหมด เพื่อตรวจคดักรองแยกผูต้ิด

เช้ือออกจากผูไ้ม่ติดเช้ือ หยดุการระบาดของโรคให้

ไดก่้อน ปัญหาที่ขณะน้ี คือไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก

ผูป้ระกอบการ เพราะกังวลจะถูกด าเนินคดี ฉะนั้ น

เพือ่สกดัการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการแกไ้ข

ปัญหาแรงงานเถ่ือนไปพร้อม ๆ กนั  

 แต่ว่าท่ามกลางเสียงร้องขอความเห็นใจจาก

องคก์รเครือข่ายแรงงานขา้มชาติที่ท  างานอยา่งหนัก

เพือ่การช่วยเหลือแรงงานขา้มชาติที่ตอนน้ีถูกปิดงาน 

ถูกกักตัว ซ่ึงปะปนอยู่รวมกัน แพทย์ที่ต ้องการ

โรงพยาบาลภาคสนาม และมาตรการเชิงรุกเขา้ตรวจ

พื้นที่เส่ียง ความหวาดกลวัของชุมชนชาวบา้นต่อโค

วิด -19ก็ เ ป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่ รัฐต้องทีมาตรการ

ช่วยเหลือและป้องกันโดยเร่งด่วน พร้อมกับวาง

แนวทางด าเนินการ 5 แนวทาง ดงัน้ี 

 1) ผู ้ประกอบการหรือนายจ้างที่ให้ความ

ร่วมมือ จะให้ว่าจา้งแรงงานต่อเป็นการ “ชั่วคราว” 

รวมระยะเวลาไม่ เกิน 2 ปี  โดยในช่วงดังกล่าว 

นายจา้งตอ้งน าแรงงานเถ่ือนมาขึ้ นทะเบียนเพื่อให้

ถู กต้อ งตามกฎหมาย  ต ามหลักก า รพระราช

ก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว 

พ.ศ. 2560 มาตรา 14 ที่ระบุว่า ในกรณีพิเศษเฉพาะ

https://guidedtrailridesllc.com/ 
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เร่ืองที่มีความจ าเป็นเพือ่ประโยชน์ในการรักษาความ

มั่นคง หรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัย

พิบัติสาธารณะ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะอนุญาตให้คนต่างดา้วเขา้มา

ท างานในราชอาณาจกัรภายใตเ้งื่อนไขใด ๆ หรือจะ

ยกเวน้ไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามพระราชก าหนดน้ีใน

กรณีใด ๆ ก็ได ้

 2)  หากในการตรวจคัดกรองโรคพบว่า

แรงงานเถ่ือนติดเช้ือโควิด-19 นายจา้งจะตอ้งเป็นผู ้

รับภา ระค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ งหมด  ประกอบด้ว ย  ค่ า

รักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายในการกกัตวั 14 วนัก่อนเขา้

ท างานตามปกติ 

 3) การขึ้นทะเบียนแรงงานจะตอ้งมีการจบัคู่

ระหว่างนายจา้งกับลูกจา้ง ในกรณีแรงงานต่างด้าว

รายใดไม่มีนายจา้ง จะถูก “ส่งตวักลบั” ประเทศตน้

ทางทนัที 

 4) ในการตรวจสอบหากพบว่ามีการลกัลอบ

น าเขา้ หรือขนแรงงานเถ่ือนเขา้ประเทศ จะด าเนินคดี

ผู ้เ ก่ี ย วข้อ งทั้ งหมดตาม  พ . ร .บ . ป้ อ งกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินฯ ด้วยโทษสูงสุดคือ “ยึด

ทรัพย”์ ทนัที  

  5 )  ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ

กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้

ยงัคงตรึงก าลังเจ้าหน้าที่ในการป้องกันสกัดการ

ทะลกัเขา้ประเทศของแรงงานต่างดา้ว ที่อาจสวมรอย

เขา้มาตามตะเข็บชายแดน ช่วงที่มีการผ่อนปรนให้

แรงงานต่างดา้วในจงังานต่างดา้วผิดกฎหมายยืน่ขอ

จดทะเบียนเขา้ระบบ 

 

 ส่ิงท่ีกังวลของแรงงานข้ามชาติคือการขึ้ น

ทะเบียนย ังมีค่าใช้จ่ายที่ สูงมาก และการที่ไ ม่ มี

นายจา้งมารับรองตอ้งถูกจบัส่งกลับประเทศตน้ทาง 

และมาตรการของกระทรวงแรงงาน กับส านักงาน

ตรวจคนเข้า เมือง  หรือต ารวจท่ีบอกว่าท าตาม

กฎหมาย การจบักุมยงัคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง การ

ระบาดของโรคที่ยงัคงด าเนินไปทั้งพาหะน าเช้ือที่มี

ทั้งนักเล่นการพนันต่างตะเวนไปเล่นในบ่อนพื้นที่

ต่างๆ จึงท าให้ตวัเลขการติดเช้ือระบาดไปเกือบทัว่

ประเทศ การที่จะดึงแรงงานขา้มชาติที่ยงัคงกลบดาน

อยูใ่ตดิ้นขึ้นมาให้ถูกกฎหมายจึงอาจตอ้งใชเ้วลาและ

ความร่วมมือจากนายจา้ง ภาคประชาสังคม ภาครัฐ 

 และแรงงานขา้มชาติดว้ย

 

https://www.bbc.com/ 
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 เม่ือ เกิดสถานการณ์ระบาดของโคโรน่า

2019(โควิด-19)ระลอกสองในประเทศไทยอีกคร้ัง 

ซ่ึงเร่ิมตน้จากพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นพื้นท่ี

แรงงานขา้มชาติหนาแน่นจนส่งผลต่อรัฐในการออก

มาตรการในการจดัการในเชิงพื้นที่ เพื่อสกดักั้นความ

รุนแรงการระบาดของโควิด-19 ดว้ยมาตรการเชิงรุก

ในการตรวจคดักรองจนเหตุปัญหาที่ถูกกลบซุกไวใ้ต้

พรม อย่างการน าเขา้แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย

จ านวนมาก เพื่อใชใ้นสถานประกอบการที่ตอ้งการ

แรงงาน จึงน ามาซ่ึงเสียงเรียกร้อง และขอ้เสนอต่างๆ

จากทั้ ง เค รือข่ ายแรงงานข้ามชาติ  นักวิชาการ 

คนท างานด้านสิทธิแรงงาน ภาคประชาสังคม เพื่อ

การบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติอยา่งเป็นธรรม  

 เ ม่ือวันที่  24 ธันวาคม 2563 คณะท างาน

พฒันาและขับเคล่ือนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสุข

ภาวะของแรงงานขา้มชาติที่ยงัมิได้รับการคุม้ครอง 

12 องคก์ร ไดส่้งจดหมายเปิดผนึกถึงส่ือมวลชน “ไม่

โยนบาป คาดโทษแรงงานข้ามชาติ ใช้ปัญญาฝ่า

วกิฤติร่วมกนั”  

 

 สืบเน่ืองจากเม่ือวนัที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่

พบกรณีแม่คา้กุ ้งวยั 67 ปี ที่ตลาดกุ้ง ต  าบลมหาชัย 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ติดเช้ือโรคโควิด-19 

และหลังจากนั้ นมีจ านวนผูติ้ดเช้ือเพิ่มจ านวนและ

ขยายวงอยา่งรวดเร็วไปในจงัหวดัต่างๆ จนกระทรวง

สาธารณสุขไดป้ระกาศวา่เป็นการระบาดระลอกใหม่

ของโควิด-19 ในประเทศไทย ซ่ึงขณะน้ีมีจ  านวนไม่

ต ่ากว่า 1,000 ราย โดยพบว่า กลุ่มแรงงานข้ามชาติ

วาสนา ล าดี

https://prachatai.com/ 
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จากประเทศพม่าในตลาดกุง้และพื้นที่ใกลเ้คียงเป็นผู ้

ติดเช้ือกลุ่มใหญ่ที่สุดในการระบาดระลอกใหม่น้ี ซ่ึง

ส่งผลกระทบวงกวา้ง ทั้งดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ และ

สงัคม 

 

 อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ความ

ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาฝ่า

วิกฤตร่วมกนัในคร้ังน้ี กลบัพบว่า ไดมี้การโยนบาป

คาดโทษกลุ่มแรงงานขา้มชาติในฐานะผูร้้าย จ  าเลย 

กระทั่งตัวปัญหา และน ามาสู่การเรียกร้องจาก

ประชาชนไทยบางกลุ่มให้รัฐบาลไทยจดัการส่งตวั

กลบัประเทศ เพราะสร้างความเดือดร้อนและเห็นควร

ใหใ้ชม้าตรการขั้นเด็ดขาด 

 คณะท างานพฒันาและขบัเคล่ือนขอ้เสนอ

เชิงนโยบายเพื่อสุขภาวะของแรงงานขา้มชาติที่ยงั

มิได้รับการคุม้ครอง 12 องค์กร เป็นการรวมตวัของ

ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ประชาสังคม และวิชาการ 

มาตั้ งแต่ปี 2562 เพื่อท างานร่วมกับกรมสวสัดิการ

และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ในการ

ผลกัดนัใหเ้กิดการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการจา้งงาน 

ในกลุ่มแรงงานขา้มชาติที่ท  างานในบา้นโดยมิได้มี

ก ารประกอบธุร กิจรวมอยู่ด้ว ย  และงานภาค

เกษตรกรรมที่ไม่ไดท้  างานตลอดทั้งปี ให้ไดรั้บความ

คุ้มครองในการจ้างงานและเข้าถึงการให้บริการ

สุขภาพอยา่งเป็นธรรม 

 เห็นว่า 

 1) แรงงานขา้มชาติและประชาชนไทยต่างก็

เป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่างก็

เป็นเหยือ่ของเช้ือโรคดว้ยกนัทั้งส้ิน ไม่มีแรงงานขา้ม

ชาติคนใดอยากติดโควิด ป่วย หรือเสียชีวิตซ่ึงไม่

แตกต่างจากคนไทยคนอ่ืนๆ 

 ทั้งน้ีปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานที่แรงงานขา้ม

ชาติท าอยู ่เป็นงานที่คนไทยไม่ท าแล้ว เฉกเช่นงาน

แกะกุง้ในพื้นที่สกปรก เฉอะแฉะ ผิดหลกัอาชีวอนา

มยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ามกลางค่าแรง

ขั้นต ่าและคุณภาพชีวิตต ่า จนน ามาสู่การติดเช้ือและ

ไม่สามารถควบคุมโรคได ้

 2) แมมี้แนวคิดของรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

ยติุธรรมเร่ืองการเสนอให้มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม

แรงงานราชทัณฑ์ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่จะน า

ผู ้ต ้องขังใกล้พ้นโทษไปท างานในอุตสาหกรรม

ประมงทะเลต่อเน่ืองดังกล่าว กลับยิ่งเป็นการท าให้

ประเทศไทยถูกตั้งค  าถามจากประชาคมโลกมากขึ้น 

เน่ืองจากตอนน้ีในประเทศต่างๆมีกฎหมายห้าม

https://www.matichonweekly.com/ 
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น าเขา้สินคา้ที่สายพานการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ

คาบเก่ียวกบัการบงัคบัละเมิดสิทธิแรงงานและการคา้

มนุษย ์

 3) ด่านชายแดนมีการปิดทางการมากว่า 10 

เดือนแล้ว แต่กลบัพบว่ามีการลกัลอบขา้มพรมแดน

มาอยา่งต่อเน่ือง 

 ดังท่ีปรากฏว่าสายพันธุ์ไวรัสท่ีระบาดใน

พื้นที่มหาชัย เป็นสายพันธุ์เ ดียวกับที่พบในกลุ่ม

แรงงานที่ขา้มมาจากโรงแรม 1G1 อ  าเภอท่าขี้ เหล็ก 

ประเทศพม่า ซ่ึงอยู่ห่างจากพรมแดน อ าเภอแม่สาย 

จงัหวดัเชียงราย 1.5 กิโลเมตรเท่านั้น 

 น้ีอาจแปลว่ามีแรงงานที่ติดเช้ือจากฝ่ังพม่า

เขา้มาที่ประเทศไทย และเดินทางต่อมาท างานที่ตลาด

กุง้ ภายใตก้ารเป็นแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายและตก

หล่นจากการเขา้ถึงสิทธิและสวสัดิการต่างๆตามท่ี

กฎหมายไทยก าหนดไว้ ผ่านการหลบซ่อนและ

เอ้ืออ านวยจากสถานประกอบการ นายจา้ง นายหน้า 

และเจา้หนา้ที่รัฐที่เก่ียวขอ้ง ดงันั้นดว้ยสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น การเพ่งโทษ ช้ีนิ้ว หาคนผิด หาแพะ โยนบาป 

หรือส ร้ า ง ข่ า ว ใดๆ ให้ ร้ า ยกัน  มิ อ า จน า ไป สู่

สถานการณ์ที่ดีขึ้น คณะท างานจึงมีขอ้เสนอ ดงัน้ี 

 1)  ข อ ให้ ห น่ ว ย ง า นส า ธ า รณ สุ ข เ ป็ น

หน่วยงานหลักในการจดัการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้ น 

โดยสร้างความมัน่ใจให้กบัแรงงานขา้มชาติที่ท  างาน

ในประเทศไทย ไม่วา่จะถูกหรือไม่ถูกกฎหมาย 

 เพือ่ใหเ้ขา้ถึงบริการสุขภาพตั้งแต่ขั้นตอนคดั

กรองโรค รักษา เยียวยา ฟ้ืนฟู การน าแนวคิดความ

มัน่คงมาใชเ้พือ่การจบักุมปราบปรามส่งกลบั ยิง่ผลกั

ใสใหแ้รงงานขา้มชาติหลบซ่อนไม่ปรากฏตวั และท า

ใหก้ารควบคุมสถานการณ์โควดิเป็นไปยากยิง่ขึ้น 

 

 การคล่ีคลายวิกฤติคร้ังน้ีมิสามารถอาศัย

บทบาทของการควบคุมอย่างเดียว แต่จักต้องเป็น

บทบาทประสานความร่วมมือกนัแทน 

 การแก้ปัญหาด้วยการช้ีเป้าอยา่งเดียวนั้นรัง

แต่ไม่ส าเร็จ แต่ยงัปล่อยให้หน่วยงานบางหน่วยงาน

ยิง่มีอ านาจมากยิ่งขึ้น ในการกดทบัปัญหาแรงงานที่

ซบัซอ้นอยูแ่ลว้ใหซ่้อนเง่ือนเพิม่เขา้ไป 

 2) ขอให้หน่วยงานความมั่นคงออกแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจนต่อการผ่อนผนัให้แรงงานที่ไม่ถูก

กฎหมายไดมี้โอกาสปรากฏตวัเพื่อเขา้สู่กระบวนการ

คดักรองโรค ภายใตค้วามร่วมมือในการท างานกับ

https://www.bangkokbiznews.com/ 
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ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมที่พร้อมเป็นหุน้ส่วน

รัฐในการท างานอยา่งยิง่ยวด 

 

 ขณะเดียวกันขอให้ภาครัฐซ่ึงปัจจุบัน มี

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจดัการการท างาน

ของคนต่างดา้ว (คบต.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงานเป็นประธานกรรมการ เป็นกลไกการท างาน

บูรณาการเร่ืองแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย 

 ออกแนวนโยบายเพื่อน าแรงงานข้ามชาติ

กลุ่มดงักล่าวเขา้สู่ระบบการจดทะเบียน การประกัน

สุขภาพ และการจา้งงานที่เป็นทางการต่อไป 

 3) ภายใตท้ี่ยงัคงมีการลกัลอบขา้มพรมแดน

อยา่งต่อเน่ือง รัฐไทยจ าเป็นตอ้งมีมาตรการเอาจริงเอา

จังต่อการแสวงหาประโยชน์ข้ามพรมแดน และมี

บทลงโทษที่ชัดเจนกับผู ้เ ก่ียวข้องต่อขบวนการ

ดงักล่าว 

 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวขอ้งกับการเฝ้า

ระวงัชายแดน เพื่อมิให้เกิดวงจรเคล่ือนยา้ยแรงงาน

และเขา้สู่กระบวนการคา้มนุษยต่์อไป 

 4) ส าหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ไม่ ถูก

กฎหมายและตกหล่นจากระบบบริการสุขภาพ ไม่ว่า

จะระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือระบบ

ประกนัสงัคม รวมถึงตกหล่นจากระบบกองทุนต่างๆ

ที่ภาครัฐด าเนินการอยู ่

 เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ

ไม่ติดกบัดกัช่องวา่งทางกฎหมายท่ีมีอยู ่ขอให้ภาครัฐ

น างบประมาณส่วนกลางมาใช้ในการจัดการเพื่อ

คล่ีคลายสถานการณ์คร้ังน้ีเป็นการเบื้องตน้ก่อน และ

หลังจากนั้ นขอให้มีการจัดเวทีปรึกษาหารือเพื่อ

ด าเนินการจดัการเขา้สู่ระบบต่อไป 

 5) ขอใหก้ระทรวงแรงงานมีมาตรการเยยีวยา

กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบเน่ืองจาก

สถานการณ์โควดิ ทั้งที่อยูใ่นระบบประกนัสังคมและ

นอกระบบประกนัสงัคม 

 ไม่ว่าจะเป็นการถูกสั่งให้กักตวั ถูกสั่งห้าม

ท างาน ถูกให้ออกจากงาน หรือกระทั่งเกิดความ

หวาดกลัวแล้วหลบหนีออกจากที่ท  างานหรือที่พกั

อาศยั 

 เพื่อเป็นหลักประกันให้แรงงานเกิดความ

มัน่คงในการท างานในประเทศไทย และนายจา้งยงัคง

มีลูกจา้งท างานต่อภายหลงัสถานการณ์คล่ีคลายขึ้น 

 ดา้นเครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ

และมูลนิธิเพือ่สิทธิมนุษยชนและการพฒันาในฐานะ
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องค์กรที่ท  างานด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ มีข้อ

เรียกร้องต่อรัฐบาลใหด้ าเนินการ อาทิ  

 1. ขอใหรั้ฐบาลประกาศให้ชดัเจนว่า รัฐบาล

ไม่มีนโยบายในการตรวจจบั กวาดลา้งแรงงานและ

นายจา้งที่ผิดกฎหมาย แต่ตอ้งการความร่วมมือจาก

แรงงานทุกคนในการตรวจ คดักรองและรักษาเพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 และให้

เจา้หน้าที่ต  ารวจ ฝ่ายปกครองและเจา้หน้าที่แรงงาน

ยติุการกวาดลา้งและด าเนินคดีอาญาต่อแรงงานขา้ม

ชาติและนายจ้างที่ผิดกฎหมายทุกกรณีในช่วงการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยทันที โดยให้

เจา้หน้าที่เหล่านั้นปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแล

ของเจา้หนา้ที่ดา้นสาธารณสุข 

 2. ขอให้รัฐบาลด าเนินการดึงแรงงานข้าม

ชาติที่ไม่มีสถานการณ์ท างานที่ถูกกฎหมายที่ท  างาน

อยูใ่นประเทศไทย โดยมีมาตรการการอนุญาตให้อยู่

และท างานในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว 

ระหว่างการด าเนินมาตรการป้องกนัการระบาดของ

โรคโควิดและจนกระทัง่จะมีการเปิดชายแดนให้มี

การด าเนินการน าเขา้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายได ้

(https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914

064) 

 วนัที่  29 ธันวาคม พ.ศ.2563 องค์กรภาค

ประชาสงัคมเมียนมา 60 องคก์ร แถลงการณ์ต่อกรณี

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผูใ้ช้แรงงาน

ชาวเมียนมาในประเทศไทย 

 1 .  โคโรนาไ ว รัส  ห รือ โควิด -19  เ ป็น
โรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจที่องคก์ารอนามัย
โลก ได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2563 ตั้งแต่นั้นทุกประเทศทัว่โลกต่างก็มุ่งมัน่ที่
จะจดัการป้องกนั ควบคุม และรักษาโรคน้ี 

 2.แมปั้จจุบนัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 จะ
ได้ถูกพฒันาขึ้นแล้ว แต่ความกังวลใจเร่ืองความไม่
แน่นอนในประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าวจาก
สาเหตุการกลายพนัธุ์ของไวรัสก็ยงัคงมีอยู ่ดงันั้นทัว่
โลกจึงมีความพยายามในการฟ้ืนฟูภาคส่วนต่าง ๆ 
ทางสงัคม เพือ่สร้างภาวะวถีิปกติใหม่ในช่วงเวลาน้ี 

 

 3. ต่อกรณีการเกิดขึ้ นของโรคระบาดใน
จงัหวดัสมุทรสาครไม่นานมาน้ี ไดท้  าให้แรงงานชาว
เมียนมาถูกต าหนิติเตียนและถูกแบ่งแยกทางสังคม 
ปรากฏการณ์น้ีได้ท  าให้เกิดความวิตกกังวลต่อพวก
เราเป็นอยา่งยิง่ แต่อยา่งไรก็ดีพวกเราตอ้งขอกล่าวค า
ขอบคุณไปย ังบรรดาบุคคล  ก ลุ่ม  องค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลือ
และดูแลแรงงานชาวเมียนมา ซ่ึงท าให้พวกเรามี
ก าลงัใจ จึงขอขอบคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

https://www.nationtv.tv/ 
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 4. การด ารงชีวิตอยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรีใน
ความเป็นมนุษยน์ั้ นมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
มนุษย์ทุกคนบนโลก ดังนั้ นในช่วงเวลาเกิดโรค
ระบาดเช่นน้ี ความเมตตาและการช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกนับนพื้นฐานหลกัมนุษยธรรม จะช่วยให้ผูค้น
ในทุกภาคส่วนของสงัคมผา่นพน้วกิฤตไปดว้ยกนั 

 5.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพม่ารีบด าเนินการ
ทางการทูตอยา่งเร่งด่วนเพือ่ สร้างความเขา้ใจร่วมกนั
มิให้เกิดความเกลียดชงัและขดัแยง้ดา้นเช้ือชาติ และ
จัดเตรียมความช่วยเหลือ ตลอดจนแนวทางการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที่จ  าเป็นโดยเร็ว 

 

 6. ขอเรียกร้องให้แรงงานชาวเมียนมาใน
ประเทศไทยร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวกันด้วยความ
สามคัคี ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และขอใหป้ฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัโรคโควิด-๑๙ ที่
ทางรัฐบาลไทยประกาศ 
 7. ขอความกรุณาให้ประชาชนไทยรักษาไว้
ซ่ึงความสมัพนัธ์และความช่วยเหลือกนัระหว่างสอง
ประเทศที่เคยมีต่อกันมาอยา่งยาวนาน ดั่งน ้ าพึ่งเรือ
เสือพึ่งป่า เพือ่สานต่อความสมัพนัธ์ฉันทก์ลัยาณมิตร
เพื่อแสดงให้เห็นว่าสังคมของเราเป็นสังคมแห่ง

มนุษยธรรมและสติปัญญา ในช่วงเวลาที่ตอ้งเผชิญ
กบัปัญหาเหล่าน้ี 

 8. ด้วยความรักและเคารพ พวกเราขอให้
รัฐบาลไทยและประชาชนไทยไดใ้ห้ความช่วยเหลือ
ตามความจ าเป็นแก่แรงงานขา้มชาติทุกชาติทุกคน
ดว้ยหลกัความเมตตาและมนุษยธรรม  
 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ไดมี้การแถลงการณ์

และข้อเสนอนโยบายของภาคประชาสังคม ภาค

วชิาการ องคก์รนายจา้ง และองคก์รแรงงาน เร่ือง การ

บริหารจดัการแรงงานขา้มชาติในสถานการณ์ การ

ระบาดของโรคโควดิ-19 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 ไดส่้งผลกระทบต่อการจา้งแรงงานแรงงาน

ขา้มชาติค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก

รัฐบาลไทย ได้ประกาศใช้พระราชก าหนดบริหาร

ราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกระดับการ 

ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

โดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 26 มีนาคม 2563 ซ่ึงมีการ

ออกมาตรการที่กระทบต่อทั้งประชาชนคนไทยและ

แรงงานข้ามชาติ เพื่อควบคุมสถานการณ์ การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการ

มีหลากหลาย เช่น การปิดสถานประกอบการจ านวน

หน่ึงเป็นการชัว่คราว ตามมาตรการป้องกนัโรค การ

ปิดด่านชายแดนไม่ใหมี้การเดินทางเขา้ออก ประกอบ

กับการเลิกจา้งเพราะสถานไม่สามารถด าเนินการ

กิ จ ก า ร ต่ อ ไ ด้  จึ ง ส่ ง ผล ก ร ะทบท า ให้ ส ถ า น

https://www.redcross.or.th/ 
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ประกอบการหลายแห่งต้องปิดกิจการชั่วคราว 

รวมทั้งสถานประกอบการที่จา้งแรงงานขา้มชาติ 

 ผลกระทบที่ส าคญัอนัหน่ึงคือ การลดลงของ

แรงงานข้ามชาติ  ในระบบการจ้างงานอย่างถูก

กฎหมายซ่ึงเกิดจากสองสาเหตุ ส าคญัเป็นอยา่งนอ้ย 

 สาเหตุที่หน่ึง  คือ  นโยบายการจัดระบบ

แรงงานขา้มชาติปี 2563 ท่ีเป็นการต่อใบอนุญาต

ท างานของแรงงานขา้มชาติที่อยู่ในประเทศไทย ที่

เม่ือเกิดการระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหมี้การเล่ือน

การด าเนินการออกไป และยุติการน าด าเนินการใน

รูปของศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ รวมถึงมาตรการใน

การด าเนินการของหน่วยงานในระดบัพื้นที่ที่มีความ

สับสน ท าให้เกิดความยากล าบากในการด าเนินการ

ทั้งแก่นายจา้งและแรงงานขา้มชาติ  

 สาเหตุสองคือ การเลิกจา้งหรือการปิดกิจการ

ในช่วงโควดิ-19 แรงงานขา้มชาติเม่ือถูกเลิกจา้ง ก็ไม่

สามารถยา้ยนายจา้งได้โดยง่ายเน่ืองจาก กฎหมาย

ก าหนดให้แรงงานขา้มชาติตอ้งพิสูจน์ให้เจา้หน้าที่

เห็นว่า เป็นความผิดของนายจ้างเดิม หรือชดใช้

ค่าเสียหายใหน้ายจา้งเดิม และจะตอ้งหานายจา้งใหม่

ภายใน 30 วนั ซ่ึงไม่สามารถท าไดใ้นช่วงการระบาด

ของโควิด ท าให้แรงงานขา้มชาติ จ  านวนหน่ึงหลุด

จากการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย หากเปรียบตัวเลข

แรงงานข้ามชาติ ช่วงเดือน สิงหาคม 2563 ซ่ึงมี

จ  านวนแรงงาน ข้ามชาติ 3 สัญชาติรวมทั้งหมด 

2,877,123 คน เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนตุลาคม 2563 

มีแรงงานขา้มชาติ 3 สัญชาติรวม ทั้งหมด 2,284,673 

คน ซ่ึงหลังจากมีนโยบายการแก้ไขปัญหาการจ้าง

แรงงานขา้มชาติที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดไป

แล้ว ก็จะมีจ านวนแรงงานข้ามชาติที่หายไปจาก

ระบบมากถึง 592,450 คน ซ่ึงคาดว่า ยงัพ  านักอยูใ่น

ประเทศ และกลายเป็นแรงงานขา้มชาติผดิกฎหมาย 

 

 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบที่

สองตั้งแต่กลางเดือนธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีแรงงานขา้ม

ชาติในพื้นที่จงัหวดั สมุทรสาครจ านวนหน่ึงเป็นผูต้ิด

เช้ือโควิด-19 ท าให้เกิดมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดในกลุ่มแรงงานขา้มชาติโดยเฉพาะใน กลุ่มที่

เป็นแรงงานขา้มชาติที่ไม่ไดอ้ยูใ่นระบบการจา้งงานที่

ถูกกฎหมาย โดยมีมติคณะรัฐมนตรีวนัที่ 29 ธนัวาคม 

2563 โดยเป็นการผ่อนผนัให้คนต่างดา้ว 3 สัญชาติ 

(กมัพชูา ลาว และเมียนมา) อยูใ่นราชอาณาจกัร และ

ท างานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ โดย

มีเป้าหมายเพื่อลดการเคล่ือนย ้ายหลบซ่อนของ

https://www.newtv.co.th/ 
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แรงงานขา้มชาติที่ยงัไม่อยูใ่นระบบการจา้งงานที่จะมี

ผลกระทบต่อ การระบาดของโรคโควดิ-19 

  

 จากสถานการณ์และมาตรการที่เกิดขึ้น ทาง

เครือข่าย องค์กร หน่วยงาน ตามที่มีช่ือแนบทา้ย ได้

ติดตามและมีขอ้เสนอต่อการบริหารจดัการแรงงาน

ข้ามชาติในสถานการณ์โควิด -19 ต่อกระทรวง

แรงงานและรัฐบาลมาอยา่งต่อเน่ือง มีขอ้ห่วงใยและ 

ขอ้เสนอต่อการจดัการแรงงานขา้มชาติของรัฐบาล 

ดงัน้ี  

 ข้อห่วงใยต่อการจัดการแรงงานข้ามชาติ  

 1. จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้ นหลังจากการ

ระบาดของโควิด-19 ช้ีให้เห็นมาตรการการบริหาร

จดัการแรงงานขา้มชาติ ของภาครัฐตอ้งมีมาตรการ

เพิม่เติมเพือ่ลดปัญหาการหลุดจากระบบของแรงงาน

ขา้มชาติ รวมทั้งต้องทบทวนมาตรการและพฒันา

กลไกเพือ่ติดตามการด าเนินตามนโยบาย 

 2. ยงัขาดแผนการบริหารจดัการแรงงานขา้ม

ชาติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

อยา่งเป็นระบบ ท าให้สามารถบริหารจดัการแรงงาน

ขา้มชาติกลุ่ม ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็น

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นคร้ังๆ ซ่ึงทา้ยที่สุดก็

จะท าใหปั้ญหามีความซับซ้อน และสร้างสับสนมาก

ยิง่ขึ้น  

 3. มาตรการที่รัฐควรด าเนินการ 4 มาตรการ

ดงัน้ี 

 มาตรการที่ 1 มาตรการรักษาแรงงานข้าม

ชาติที่ยงัมีสถานะและการจ้างงาน ที่ ถูกกฎหมาย

ให้อยุใ่นระบบให้ไดม้ากที่สุด ซ่ึงประกอบด้วยส่วน

ส าคญั ดงัน้ี 

 (1) คงสภาพการจา้งงานไวใ้ห้ได้มากที่สุด 

หรือใหมี้การเลิกจา้งใหน้อ้ยที่สุด 

 (2) ชดเชยเยยีวยาต่อแรงงานขา้มชาติที่ถูกปิด

กิจการชัว่คราวหรือกกัตวัตาม มาตรการของรัฐ หรือ

ถูกเลิกจา้ง เพื่อป้องกันการเคล่ือนยา้ยของแรงงาน

ขา้มชาติที่จะมีผลต่อการ ระบาดของโรค  

 (3)  แก้ไขปัญหาเอกสารแสดงตน เ ช่น 

หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือ เดินทางที่

ก  าลงัจะหมดอายซ่ึุงจนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรการที่

ชดัเจนทั้งจากประเทศไทยละประเทศตน้ทางในเร่ือง

น้ี และผลกระทบของโควิดก็ท  าให้แรงงานขา้มชาติ

สามารถเดินทางไปต่ออายุหรือจัดท าเอกสารใหม่

ไม่ได ้ตลอดจนมาตรการในการต่อวีซ่าของแรงงาน
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ขา้มชาติที่ไดผ้ลกระทบอันเกิดจากการระบาดของ

โรคโควดิ-19 

 มาตรการที่ 2 มาตรการดึงแรงงานขา้มชาติที่

อยู่นอกระบบ/หลุดจากระบบการจ้างงานอย่างถูก

กฎหมายใหเ้ขา้สู่ระบบการจา้งงาน ซ่ึงในมาตรการน้ี

รัฐบาลไดมี้มติคณะรัฐมนตรี 29 ธนัวาคม 2563 มา 

รองรับในส่วนหน่ึง แต่จากมติคณะรัฐมนตรียงัมี

บางส่วนที่ยงัมีความกงัวลใจวา่จะไม่เอ้ือต่อการเขา้ถึง

ของแรงงานขา้มชาติไดอ้ยา่งที่ควรเป็น และอาจจะไม่

สอดคล้องกับกลุ่มที่หลากหลาย เช่น กลุ่มแรงงาน

ขา้มชาติที่มีหนงัสือเดินทางอยูแ่ลว้  

 มาตรการที่ 3 มาตรการป้องกันการลกัลอบ

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยต้องมีมาตรการการ

ควบคุมการลักลอบเขา้เมืองควบคู่ไปกับการเปิดให้

แรงงานขา้มชาติที่มีการจา้งงานหรือไดด้ าเนินการขอ

น าเข้าอย่างถูกต้อง ซ่ึงตัวเลขประมาณการณ์ของ

กระทรวงแรงงานระบุว่ามีไม่ต  ่ากว่า 100,000 คน ให้

สามารถเดิน ทางเข้ามาท างานอย่างถูกต้อง โดยมี

มาตรการควบคุมโรคอยา่งเคร่งครัด  

 มาตรการที่  4 มาตรการสร้างกลไกความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสามารถบริหารจดัการ

แรงงานขา้มชาติกลุ่มต่างๆได้อย่างเป็นระบบ จาก

สถานการณ์ท่ีผ่านมาจะพบว่าการระบาดของโรคโค

วิด-19 ในการจา้งแรงงานขา้มชาติมีผลกระทบใน

หลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 

ฯลฯ ดงันั้นมาตรการและมุมมองจากภาครัฐเพียงฝ่าย

เดียวอาจจะไม่ เพียงพอ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ

ร่วมใจของทุกภาคส่วนจึงมีความจ าเป็นในการแกไ้ข

ปัญหา และการหาทางออกจากวกิฤติน้ีร่วมกนั ดงันั้น

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการน าเสนอ

นโยบายจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น  

 

 ข้อเสนอต่อแนวนโยบาย และการบริหาร

จัดการแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์โควิด-19  

 1. รัฐบาลควรมีมาตรการกระตุน้การจา้งงาน

ต่อเน่ืองทั้งการอุดหนุนสถานประกอบการ และการ

ชะลอการเลิกจา้ง 

 2. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะต้องมี

มาตรการชดเชยการว่างงานส าหรับแรงงานทุกคนที่

ถูก เลิกจ้าง ปิดงานชั่วคราว หรือต้องกักตัวตาม

มาตรการของรัฐ เพื่อให้แรงงานยงัมีรายได้เล้ียง

ตวัเอง ป้องกันการระบาดของโรค อนัเน่ืองจากการ

เคล่ือนยา้ยเพื่อหางานท า โดยในเร่ืองการชดเชย

จะตอ้งครอบคลุมถึงแรงงานทุกคนทั้งที่อยูใ่นเง่ือนไข

https://mthai.com/ 
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การชดเชยของประกนัสงัคม และยงัไม่อยูใ่นเง่ือนไข

การชดเชย และมีขั้นตอนแนวทางที่เอ้ือต่อการเขา้ถึง

ของแรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชา ติ ทั้ งน้ี

เน่ืองจากที่ผา่นมามีปัญหาในเร่ืองการเขา้ถึงการไดรั้บ

เงินชดเชย เน่ืองจากขอ้จ ากัดของภาษา การเข้าถึง

เทคโนโลย ีและมาตรการที่ไม่เอ้ือของหน่วยงาน จึง

ตอ้งพฒันาตลอดทั้งกไกและส่งเสริมการเขา้ถึงระบบ

ร้องทุกขไ์ด้ง่าย รวดเร็วและไม่มีค่าใชจ่้ายในภาษาที่

แรงงานเขา้ใจได ้

 

 3. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะต้องมี

มาตรการพิเศษส าหรับแรงงานขา้มชาติที่อยูร่ะหว่าง

การต่อวซ่ีาทุกกลุ่ม ซ่ึงมีแรงงานมากกว่า 1.5 ลา้นคน

ที่จะตอ้งด าเนินการขอรับการตรวจลงตราวีซ่าในช่วง

เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 โดยจะต้องไปตรวจ

สุขภาพและขอตรวจลงตราวีซ่า ในขณะน้ีหลาย ๆ 

สถานพยาบาลมีมาตรการระงบัการตรวจสุขภาพเพื่อ

ขอตรวจลงตราวีซ่าของแรงงานขา้มชาติไปแลว้ ท า

ให้มีความเส่ียงที่จะด าเนินการไม่ทนั นอกจากนั้ น

แล้วยงัเป็นการด าเนินการที่ก่อให้การการรวมกลุ่ม

ของผู ้คนจ านวนมากในสถานที่แออัดซ่ึงขัดกับ

มาตรการป้องกนัการระบาดของโรคที่รัฐบาลก าหนด 

จึงควรค านึงถึงมาตรการที่ไ ม่สร้างภาระให้แ ก่

นายจ้างแรงงานข้ามชาติ เช่น การลดภาระในเร่ือง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ มีแนวทางการปฏิบติัที่

ชดัเจนเหมือนกนัในทุกพื้นที่  

 4. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะต้อง

ก าหนดแนวทางและประสานงานกบัประเทศตน้ทาง 

ในการด าเนินการต่ออายหุรือ จดัท าเอกสารแสดงตน

แรงงานขา้มชาติที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทน

หนงัสือเดินทางที่ก  าลงัจะส้ินสุดลง และมีความเส่ียง

ที่จะกลายเป็นแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายได ้

รวมทั้งก าหนดมาตารการในการผอ่นผนัหรืออนุญาต

ให้อยู่และท างานในประเทศไทยต่อได้ หากไม่

สามารถด าเนินการต่ออายหุรือจดัท าเอกสารแสดงตน

ใหม่ไดท้นัตามเง่ือนไขของอายเุอกสารไดท้นั  

 5. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะต้อง

ก าหนดมาตรการพิเศษในเร่ืองการด าเนินการที่

เก่ียวกบัการจา้งงาน เช่น การเปล่ียนยา้ยนายจา้งโดย

ยกเวน้เงื่อนไขเร่ืองการเปล่ียนนายจา้งตามมาตรา 51 

และมาตรา 52 ของพรก.การบริหารจัดการ การ

ท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ขเพิม่เติม 

การแจง้เขา้แจง้ออกแรงงานขา้มชาติตามกฎหมาย ให้

มีลักษณะที่ยืดหยุ่น เ อ้ือต่อการหมุนเวียนก าลัง

แรงงาน เพื่อป้องกนัแรงงานขา้มชาติหลุดจากระบบ

https://www.matichon.co.th/ 
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การจ้างงาน และป้องกันการแสวงประโยชน์จาก

ช่องวา่งของกฎหมาย  

 6. รัฐบาล และกระทรวงแรงาน ควรก าหนด

มาตรการตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์

ทดแทนในกรณีว่างงาน เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยอัน

เน่ืองจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตาม

กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 นอกจากก าหนดให้นายจ้างออก

หนังสือรับรองการขอประโยชน์ทดแทน ในกรณี

ว่างงานเพื่อให้สามารถได้รับสิทธิรับประโยชน์

ทดแทนในกรณีวา่งงานให้กบัผูป้ระกนัตน อยา่งไรก็

ดี ส าหรับแรงงานข้ามชาตินั้นหากนายจ้างไม่ออก

จดหมายให้แรงงานข้ามชาติควรสามารถแจ้ง

กระทรวงไดโ้ดยตรง โดยกระทรวงแรงงานจะติดต่อ

นายจา้งเพือ่ตรวจสอบเพื่อรับรองการปิดงานจากเหตุ

สุดวิสัย พร้อมกับประชาสัมพนัธ์ให้นายจา้งลูกจา้ง

รับรู้สิทธิประโยชน์ และขั้ นตอนที่ ถูกต้อง และ

อ านวยความสะดวกให้แก่แรงงานขา้มชาติสามารถ

ด าเนินการขอรับไดเ้อง 

 ข้อเสนอต่อมาตรการดึงแรงงานข้ามชาติให้

เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย  

 1. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรก าหนด

มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีวนัที่ 29 ธันวาคม 

2563 ที่ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มที่ยงัไม่อยูใ่นระบบ

การจ้างงาน ซ่ึงมีทั้ งกลุ่มที่มีหนังสือเดินทางหรือ

เอกสารแทนหนังสือเดินทาง เอกสารแสดงตนจาก

ประเทศต้นทาง และไม่ มี เอกสารอะไรเลย ให้

สามารถเขา้สู่การจา้งงานอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 

และน าไปสู่การพฒันา ไปสู่มาตรการพิสูจน์สัญชาติ

ให้กลายเป็นแรงงานขา้มชาติที่เขา้เมืองถูกกฎหมาย

ต่อไปในอนาคต 

  

 2. กระทรวงแรงงานควรมีบทบาทส าคญัใน

การจบัคู่นายจา้งที่ก  าลงัมีความตอ้งการแรงงานสูงใน

จงัหวดั/พื้นที่หน่ึง ( เช่น ลง้ล าไยในจงัหวดัจนัทบุรี) 

กบัแรงงานขา้มชาติที่ก  าลงัหางานงานท าหลงัถูกเลิก

จา้งในอีกจงัหวดั/พื้นท่ีหน่ึง (เช่น แรงงานไทย และ

ต่างชาติในจังหวดัสมุทรสาครที่ถูกเลิกจ้างในไตร

มาสที่  2 ( เมษายน -มิถุนายน 2563) เป็นจ านวน

มากกว่า 30,000 คน) เพื่อเกล่ียแรงงานให้ได้งานท า

อย่างถูกกฎหมายในเวลาท่ีรวดเร็ว และเกิดการ

https://www.matichonweekly.com/ 
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เคล่ือนยา้ยแรงงานภายในประเทศที่ปลอดภัย และ

สามารถควบคุมการระบาดไดม้ากยิง่ขึ้น 

 3.  กระทรวงแรงงานและหน่วยงาน ท่ี

เก่ียวข้องไม่ควรก าหนดมาตรการที่สร้างภาระจน

นายจ้างไม่สามารถด าเนินการได้เอง เช่น การขอ

หนังสือยินยอมจากนายจา้งเดิมและควรมีแนวทาง

ด าเนินการท่ีเช่ือมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกนัระหว่าง

จงัหวดั/พื้นที่ 

 

 4. รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ก าหนด

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วนัที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ไม่สูงจนกลายเป็นภาระ

จนเกินไป ทั้ งในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการตรวจโรค

ต้อ งห้ า ม  ก า ร ต ร ว จ เ ช้ื อ โ รค โค วิ ด -1 9  แ ล ะ

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างาน ทั้ งน้ี ท่ีผ่านมา

นายจา้งและแรงงานขา้มชาติต่างก็ได้รับผลกระทบ

จากมาตรการปิดกิจการ ขาดรายได้ และไม่มีเงิน

ส ารองเพื่อใช้ในการด าเนินการที่มีราคาแพงเพื่อ

ป้องกันไม่ให้แรงงานข้ามชาติหลุดจากระบบการ

ผอ่นผนั และป้องกนัไม่ใหเ้กิดภาวะแรงงานบงัคบัอนั

เกิดจากมาตรการของรัฐเอง 

 5. รัฐบาลหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง จะต้อง

ก าหนดมาตรการที่รักษาการจา้งแรงงานขา้มชาติกลุ่ม

น้ีให้อยู่ในระบบอยา่งต่อเน่ืองไม่ตกอยู่ในภาวะการ

หลุดจากระบบการจา้ง ด้วยเงื่อนไขการควบคุมของ

รัฐ เช่นการก าหนดมาตรการท่ียืดหยุ่นในเร่ืองการ

เปล่ียนยา้ยนายจา้ง เป็นตน้ 

 ข้อเสนอต่อมาตรการป้องกันการลักลอบเข้า

เมืองโดยผิดกฎหมาย และการน าเข้าแรงงานข้ามชาติ

เข้ามาท างานอย่าง ถูกกฎหมายอย่างเป็นระบบ  

 1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจะมีตอ้ง

มีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันการลักลอบเข้า

เมืองโดยผดิกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์จากการ

ลักลอบน าพาคนเข้า เมืองโดยผิดกฎหมาย และ

ก าหนดมาตรการความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้น

ในการด าเนินการมาตรการดงักล่าว ลงโทษเครือข่าย

ผูล้กัลอบน าพาคนหางานขา้มแดน และเจา้หนา้ที่รัฐที่

มีส่วนเก่ียวข้องเรียกรับประโยชน์อย่างจริงจังเป็น

รูปธรรมให้ปรากฏและหลาบจ าด้วยกฎหมายค้า

มนุษย ์

 2. รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ควรก าหนด

มาตรการในการอนุญาตใหแ้รงงานขา้มชาติที่เดินทาง

กลบัประเทศตน้ทาง ในช่วงก่อนและช่วงการระบาด

http://www.sakhononline.com/ 
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ของโรคโควิด-19 ในระลอกแรกที่มีใบอนุญาต

ท างานแล้ว และยงัมีนายจา้งต้องการจา้งงานอยู่ให้

สามารถเดินทางเขา้มาท างานอยา่งถูกตอ้งในเวลาอนั

เหมาะสม โดยผ่านมาตรการตรวจคดักรองโรคและ

กักตัวในสถานกักตัวในการดูแลของรัฐ โดยมี

ค่าใชจ่้ายในการตรวจและกกัตวัไม่สูงจนเกินไป ทั้งน้ี

ควรประสานความร่วมมือกบัประเทศตน้ทางในการ

ก าหนดด่านผ่านแดนที่จะสามารถเดินทางเขา้มาได ้

รวมทั้ งมาตรการการตรวจโรค ป้องกันโรคหรือ

มาตรการการกกัตวัเป็นเวลา 14 วนัก่อนเดินทางมา

ท างานในประเทศไทยเหมือนกรณีแรงงานพม่าที่ไป

ท างานประเทศญี่ปุ่ น  

 3. รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน จะต้อง

ก าหนดมาตรการในการให้แรงงานข้ามชาติที่ได้

ด าเนินการขอน าเขา้แรงงานขา้มชาติ เขา้มาท างานกบั

นายจ้างตามระบบ MOU ที่ได้ด า เนินการตาม

กระบวนการจนเสร็จส้ินและรอเดินทางเขา้มาท างาน

ในประเทศไทย โดยผ่านมาตรการตรวจคดักรองโรค

และกักตวัในสถานกักตวัในการดูแลของรัฐ โดยมี

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ และกักตัวไม่สูงจนเกินไป 

รวมทั้งก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในเร่ืองการซ้ือ

ประกันสุขภาพและเข้าถึงประกันสังคมเพื่อให้มี

หลักประกันทางสุขภาพและเข้า ถึงบริการทาง

สาธารณสุขและประสานความร่วมมือกบัประเทศตน้

ทางในการก าหนดด่านผ่านแดนที่จะสามารถเดิน

ทางเขา้มาได ้รวมทั้งมาตรการการตรวจโรค ป้องกนั

โรคหรือมาตรการการกกัตวัร่วมกนั 

 

 ข้อเสนอต่อมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์ระบาด

ของโรคโควิด-19  

 1. รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ควรจดัตั้ง

คณะท างานบริการจดัการแรงงานข้ามชาติที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ มี

คณะท างานจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่

เก่ียวขอ้ง นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ องคก์รแรงงาน ภาค

วิชาการ ภาคประชาสังคม โดยมีหน้าที่ ระดมความ

คิดเห็นและศึกษาการด าเนินการตามนโยบายการ

จดัการแรงงานต่างดา้วที่ไดรั้บผลกระทบจากโรคโค

วิด-19 ติดตามและประเมินผลในการด าเนินการตาม

มติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองการจดัการแรงงานต่างดา้ว 

เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการให้สอดคลอ้ง

กับสถานการณ์ในปัจจุบนั จดัท าขอ้เสนอแนะ เชิง

นโยบายและแนวปฏิบติัต่อรัฐบาล และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  

http://www.sakhononline.com/ 
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 2. รัฐบาลและหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ควร

จดัท าศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในเร่ืองที่เก่ียวกบัการจา้ง

แรงงานขา้มชาติ และมีมาตรการติดตามแกไ้ขปัญหา

อยา่งเกิดขึ้นอยา่งเป็นระบบ  

 3. รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจะตอ้งมี
นโยบายให้กลุ่มเปราะบางรวมถึงคนขา้มชาติทุกคน 
มีหลกัประกนัสุขภาพ และเขา้ถึงบริการทางสุขภาพ

ในช่วงก ารระบาดของโรคโควิ ด -19  ทั้ ง ก า ร
รักษาพยาบาล การควบคุมโรคและการส่งเสริม
สุขภาพ เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่คนในประเทศไทยทุก
คนจะสามารถเขา้ถึงการบริการทางสาธารณสุข ภาวะ
วกิฤติทางสุขภาพที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-

 19 น้ี
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สถิติการใช้แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 10 จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติมากท่ีสุด 

 

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914064 

 

 

 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914064
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ตารางเปรียบเทียบแรงงานข้ามชาติก่อนและหลังโควิด-19ระบาด 

 

 

 ที่มา: https://tdri.or.th/2020/08/covid-19-impact-on-migrant-workers/ 

 

 

 

 

 

https://tdri.or.th/2020/08/covid-19-impact-on-migrant-workers/
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กระทรวงแรงงานจดัของขวัญปีใหม่ 5 ช้ิน พ่อ-

แม่แรงงาน รับเงนิสงเคราะห์บุตร 800 บาท 

 

 เม่ือวนัที่23 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชม

กล่ิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จดัแคมเปญ 

รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถว้นหนา้ ดงัน้ี 

 1. กองทุนเพือ่ผูร้ับงานไปท าที่บา้น ลดอตัรา

ดอกเบี้ ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของ

กองทุนเพื่อผูรั้บงานไปท าที่บา้น ร้อยละ 0 ต่อปี ใน

งวดที่ 1-12 และงวดที่ 13 เป็นตน้ไปจนส้ินสุดสัญญา 

คิดอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยผูรั้บงานไปท าที่บ้าน

รายบุคคลยื่นค  าขอกู้ไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่ม

บุคคลกูไ้ม่เกิน 300,000 บาท ก าหนดระยะเวลายืน่ค  า

ขอกู ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564 

และท าสัญญากับกรมการจัดหางานให้เสร็จส้ิน

ภา ยใน วันที่  30 กัน ย า ยน  2564 ก ร อบว ง เ งิ น 

7,000,000 บาท 

 2. การลดอตัราเงินสมทบให้กบันายจา้งและ

ผูป้ระกนัตน โดยน าส่งในอตัราจากเดิมฝ่ายละร้อยละ 

5 เป็นฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจา้ง เป็นระยะเวลา 3 

เดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจา้งจ านวน 486,192 

แห่ง และผูป้ระกันตน จ านวน 12.7 ลา้นคน ที่ยงัคง

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะ

ท าให้แบ่ ง เบาภาระค่ าใช้จ่ ายของนายจ้างและ

ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบลดลงรวมจ านวน 15,660 

ลา้นบาท 

 3. การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานผ่านระบบ 

Online ฟรี พร้อมกันทัว่ประเทศ หลักสูตรที่เปิดฝึก

ทกัษะฝีมือ ได้แก่ การเขียนโปรแกรมประมวลผล

ภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  (AI)  การ

ออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop 

การประยกุตใ์ช ้Excel Advance การบริหารสินคา้คง

คลงั การประยกุต์ใชง้าน Internet of Things (IOT) 

ส าหรับการเกษตรเทคนิคการใช ้Excel Advance เพื่อ

จัดการฐานข้อมูล การสร้างช่อง YouTube for 

Marketing การขายสินคา้ออนไลน์ การเขียนคอน
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เทนตเ์พื่อเพิ่มยอดขาย และการสร้างอินโฟกราฟฟิก 

เพื่อน าเสนองานอย่างมืออาชีพ ฯลฯ โดยฝึกอบรม

ผา่นระบบออนไลน์ (Application Zoom Meeting) 

 4. การฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชีวอ

นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้การ

บริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบ

กิจการมีประสิทธิภาพ การประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วยจากการท างานลดลงหรือไม่เกิดขึ้ น โดย

ประสานหน่วยงานฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัใน

การท างานซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตจากกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรความ

ปลอดภยัในการท างาน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายนายจา้ง/

ลูกจา้ง โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการช่วงเดือนมกราคม-

กุมภาพนัธ ์2564 

 5. การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์

บุตร/คลอดบุตร ส าหรับผูป้ระกนัตน 

 (1) การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์

บุตร จากเดิมเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาท/เดือนต่อ

บุตร 1 คน เป็นเหมาจ่ายในอัตรา 800 บาทต่อเดือน

ต่อบุตร 1 คน ผูป้ระกันตนได้รับประโยชน์จ  านวน 

1.362 ลา้นคน เป็นเงิน 13,739 ลา้นบาท/ปี 

 (2) การเพิ่มสิทธิกรณีคลอดบุตรและฝาก

ครรภ ์

 – ค่ าคลอดบุตรเหมา จ่ายจาก เ ดิมอัตรา 

13,000 บาทต่อคร้ัง เป็นเหมาจ่ายในอัตรา 15,000 

บาทต่อคร้ัง 

 – ค่าฝากครรภ์จากเดิม 3 คร้ังในอัตรา 1,000 

บาท เป็น จ านวน 5 คร้ัง ในอตัรา 1,500 บาท โดยให้

มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ ตั้ ง แ ต่ ว ัน ที่  1 ม ก ร า ค ม  2564 

ผูป้ระกนัตนไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 

293,073 คน/ปี เป็นเงิน 4,396 ล้านบาท กรณีฝาก

ครรภ์ ผูป้ระกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ 122,114 

คร้ัง/ปี เป็นเงิน 36.6 ลา้นบาท 

 (วาสนา ล าดี เรียบเรียง) 

เครือข่ายประชาชน แถลงข้อเสนอ รัฐธรรมนูญ

ที่ เ ท่า เทียมและเป็นธรรม คือทางออกของ

สังคมไทย 

 

 วนัที่ 8 ธันวาคม 2563 เครือข่ายประชาชน

ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม 

https://today.line.me/ 
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แถลงการณ์ เร่ือง รัฐธรรมนูญที่เท่าเทียมและเป็น

ธรรม คือทางออกของสงัคมไทย 

 กระบวนการร่าง รัฐธรรมนูญอัน เป็น ท่ี

ยอมรับ มีความชอบธรรม และสร้างสมดุลอ านาจ

อยา่งเท่า เทียมเป็นธรรมเท่านั้น ที่จะเป็นทางออกของ

ประเทศภายใตส้ภาวะวกิฤติทางการเมืองในขณะน้ี 

 การรวมตวัของเครือข่ายประชาชนขบัเคล่ือน

รัฐธรรมนูญจากทุกภูมิภาคกว่า 124 องคก์รใน วนัน้ี 

เรามีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขบัเคล่ือนกระบวนการ

ร่าง รัฐธรรมนูญที่จะน าไปสู่สังคมที่ ดีกว่า  บน 

หลักการที่ต้องการสร้างประชาธิปไตยที่ มีระบบ

ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจอย่างแท้จริง  โดยต้อง

คุม้ครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียม

ทุกเพศสภาพ ตอ้งกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินเพื่อเสริม

ศกัยภาพ ของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการตนเองทุก

มิ ติ  ทั้ ง ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งสร้างระบบ

สวสัดิการถ้วนหน้าอย่างเท่าเทียมตั้งแต่เกิดจนตาย 

ส ร้ า ง ระบบ  เ ศ รษฐ กิ จที่ เ ป็ นธร รม  ทบทวน

องค์ประกอบ การได้มา และอ านาจหน้าที่ของศาล

รัฐธรรมนูญ และองค์กร อิสระ รวมถึงต้องจ ากัด

บทบาทของกองทพักบัการเมืองเพื่อป้องกนัไม่ให้มี

การรัฐประหารอีก ทั้ ง น้ีต้อง เป็นรัฐธรรมนูญที่

สอดคลอ้งกบัยคุสมยัท่ีก าลงัเปล่ียนผ่านอยา่งรวดเร็ว 

และตอ้งมีความกา้วหนา้กวา่ รัฐธรรมนูญทุกฉบบั 

 วิธีการที่จะให้เกิดรูปธรรมดังกล่าว จะตอ้ง

เกิดขึ้นภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ของ ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค และทุกภาคส่วน ที่

จะตอ้งร่วมมือกบัฝ่ายการเมือง และกลไกของการยก

ร่างที่มี ความชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

พวกเราจึงมีขอ้เสนอดงัน้ี 

 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตอ้งมาจากการ

เลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต ์

 บทบาทของ สสร. คือผูอ้  านวยการเพื่อให้มี

การยกร่างรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหมายถึงการจดัให้มี การ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยา่งทัว่ถึงและรอบ

ดา้น เพือ่น าสาระส าคญัหรือ ขอ้เสนอของประชาชน

มาประมวลเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 

 ตอ้งร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบบั เพือ่น าไปสู่

การสร้างสมดุลอ านาจอยา่งเท่าเทียมและเป็น ธรรม 

 กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญตอ้งเป็นพื้นที่มี

เสรีภาพและเปิดกวา้งใหก้บัทุกคนในการแสดง ความ

คิดเห็น และไม่ถูกคุกคามจากทุกฝ่าย 

 หากไม่มีการด าเนินการตามหลกัการที่ภาค

ประชาชนไดเ้สนอไวเ้ราจะเรียกร้องใหมี้การลงมติไม่ 

เห็นชอบกับกระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญที่ไม่

เป็นไปตามหลกัการประชาธิปไตย 
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 พวก เราในฐานะองค์กรเค รือข่ ายภาค

ประชาชนมีความเห็นร่วมกันที่จะขบัเคล่ือนเพื่อยก

ร่าง รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่อยา่งเต็มก าลงั ซ่ึงหลงัจาก

น้ีจะมีปฏิบติัการดว้ยภารกิจส าคญั 3 ประการ คือ 

 จะร่วมกนัจดัใหมี้เวทีระดมความคิดเห็นของ

ประชาชนในทุกภูมิภาค ครอบคลุมทั้งในเชิง พื้นที่

และประ เ ด็น  เพื่ อออกแบบเ น้ือหาสาระขอ ง

รัฐธรรมนูญที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา ของ

ประชาชนไดจ้ริง และสร้างการเปล่ียนแปลงสู่สังคม

ที่ดีกวา่  

 ติดตามกระบวนการด า เนินงานของฝ่าย

การเมือง และของ สสร. และพร้อมสนับสนุนการ 

ด าเนินการเพื่อให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบบั

ใหม่ ด าเนินไปแบบมีส่วนร่วมและเป็นไป ตามความ

ตอ้งการแทจ้ริงของประชาชน 

 ด าเนินการให้มีการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบบัประชาชนแบบคู่ขนานไปตลอดกระบวนการ 

จดัท ารัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 

 โอกาสเดียวกันน้ี  เราขอ เชิญชวนไปยัง

องค์กรภาคี เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาค

ประชาชนทัว่ ประเทศ ให้ออกมาสนับสนุนและมี

ส่วนร่วมส าคัญต่อการขับเคล่ือนกระบวนการร่าง

รัฐธรรมนูญ ที่ไม่ ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่าย

การเมืองเท่านั้ น ทั้ งน้ีเพื่อจะน าไปสู่ทางออกของ

สงัคมไทยอยา่งแทจ้ริง 

(วาสนา ล าดี เรียบเรียง) 

 

 

 

 

 

 

 

 


