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เรียนรู้จากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19:  
จะบูรณาการแรงงานข้ามชาติ 
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติในประเทศไทย

• การดำเนิินิงานิลดความเสี่่�ยงจากภััยพิิบััติิของประเทศไทย (DRR) มักจะมองขา้มติน้ิเหติุของความ
เปราะบัางของแรงงานิขา้มชาติิติอ่ภััยพิิบััติิ ในิเร่�องนิ่�จะติอ้งม่การคิดทบัทวนิแนิวนิโยบัายการ 
ยา้ยถิ่ิ�นิของแรงงานิและการแกป้ญัหาการเล่อกปฏิิบััติิติา่งๆ

• ม่การดำเนิินิมาติรการในิชว่งการระบัาดใหญข่องโควิด-19 โดยคำนิึงถิ่ึงแรงงานิขา้มชาติิดว้ยการ
ดำเนิินิการนิ่� ไดร้ับัความรว่มมอ่จากผู้้ม้่สี่ว่นิไดส้ี่ว่นิเสี่่ยท่�เก่�ยวขอ้ง มาติรการเหลา่นิ่�บัางสี่ว่นิสี่ามารถิ่ 
นิำมาดำเนิินิการซ้� ำได้ ในิสี่ถิ่านิการณ์อ์่�นิๆ นิอกเหนิ่อจากโรคระบัาดใหญ่ ทั�งนิ่�เพิ่�อใหม้่ DRR  
ท่�ม่ความครอบัคลุมกลุม่คนิติา่งๆ มากยิ�งขึ�นิ

• ม่ความจำเปน็ิท่�ติอ้งใชแ้นิวทางเชิงรุกและครอบัคลุมกลุม่คนิติา่งๆ ในิสี่ังคม ในิการลดความเสี่่�ยง
จากภััยพิิบััติิอยา่งม่ประสี่ิทธิิภัาพิไมว่า่ลักษณ์ะของภััยพิิบััติินิั�นิจะเปน็ิเชน่ิไร แนิวทางการดำเนิินิการ
ของ DDR ดังกลา่วนิ่�ติอ้งใหค้วามสี่ำคัญกับัสี่ิทธิิมนิุษยชนิเปน็ิอันิดับัแรก โดยกำหนิดนิโยบัาย 
ท่�คำนิึงถิ่ึงประสี่บัการณ์ช์่วิติของกลุม่ท่�เปราะบัางกลุม่ติา่งๆ

ข้อสรุปสำาคัญ

  ขอ้สี่รุปเชิงนิโยบัายนิ่�อิงมาจากผู้ลการศึกษา SEI เร่�องแรงงานิขา้มชาติิจากเม่ยนิมาร์ 
ในิจังหวัดภั้เก็ติและสี่มุทรสี่าคร ประเทศไทย ในิประเด็นิวา่พิวกเขาไดร้ับัผู้ลกระทบัจากการ 
ระบัาดใหญข่องโควิด-19 และจากการดำเนิินิมาติรการติอบัสี่นิองติอ่การระบัาดใหญน่ิ่�อยา่งไร

  แมว้า่การระบัาดใหญจ่ะติา่งจากภััยธิรรมชาติิอ่�นิๆ แติก่็ยังม่ความคลา้ยคลึงกันิในิเร่�อง 
ท่�วา่ประเทศติา่งๆ และชุมชนิติา่งๆ ม่การวา่การเติร่ยมติัวติอบัสี่นิองและฟื้้ �นิฟื้้จากสี่ถิ่านิการณ์์
เหลา่นิ่�ไดอ้ยา่งไร กลุม่เปราะบัาง เชน่ิ แรงงานิขา้มชาติิยังคงม่ความเสี่่�ยงเปน็ิพิิเศษทั�งติอ่การ
ระบัาดใหญแ่ละติอ่ภััยธิรรมชาติิอ่�นิๆ การดำเนิินิการเพิ่�อลดความเสี่่�ยงทั�งในิบัริบัทของภััย-  
ธิรรมชาติิและการระบัาดใหญข่องโรคจำเปน็ิติอ้งคำนิึงถิ่ึงความติอ้งการท่�จำเพิาะของผู้้อ้พิยพิ 
นิอกจากนิ่�การดำเนิินิการทางการเม่องในิวงกวา้งจำเปน็ิติอ้งแกท้่�ติน้ิเหติุของความเปราะบัาง  
อันิไดแ้ก่ นิโยบัายติา่งๆ ท่�ยังม่ไมเ่พิ่ยงพิอเก่�ยวกับัการยา้ยถิ่ิ�นิของแรงงานิ การเล่อกปฏิิบััติิติา่งๆ 
ท่�เปน็ิบัอ่นิทำลายสี่ภัาพิการทำงานิและความเปน็ิอย้ท่่�ด่ และการเขา้ถิ่ึงสี่ิทธิิทางสี่ังคมท่�ไมเ่ทา่
เท่ยมกันิ สี่ิ�งเหลา่นิ่�ม่ความสี่ำคัญอยา่งยิ�ง เนิ่�องจากภััยธิรรมชาติิเปน็ิภััยคุกคามอยา่งติอ่เนิ่�อง  
จึงสี่รา้งผู้ลกระทบัเพิิ�มพิ้นิขึ�นิจากผู้ลกระทบัของโรคระบัาดใหญ่ และยิ�งทำใหค้นิชายขอบั 
เปราะบัางขึ�นิอ่ก

  เนิ่�อหาติอ่ไปนิ่� เปน็ิการใหค้ำแนิะนิำในิการปรับัการวางแผู้นิ แนิวนิโยบัาย และแนิวทาง
ปฏิิบััติิในิการลดความเสี่่�ยงจากภััยพิิบััติิ (DRR) เพิ่�อใหเ้หมาะสี่มกับักรณ์่แรงงานิขา้มชาติิ 
ในิประเทศไทย เปน็ิการติอ่ยอดจากบัทเร่ยนิจากการระบัาดใหญข่องโควิด-19 โดยหวังเปน็ิอยา่ง
ยิ�งวา่การม่ DRR ท่�มุง่เนิน้ิการม่สี่ว่นิรว่มของคนิกลุม่ติา่งๆ และเนิน้ิความม่ประสี่ิทธิิภัาพิมากขึ�นินิ่� 
จะเปน็ิประโยชนิต์ิอ่แรงงานิขา้มชาติิและเสี่ริมสี่รา้งความสี่ามารถิ่ในิการฟื้้ �นิค่นิส้ี่ส่ี่ภัาพิปกติิของ
สี่ังคมในิวงกวา้งมากขึ�นิ

SEI policy brief 

ผู้เขียน
Camille Pross 

Robin Hocquet 

Andreea R. Torre

©
N

ob
er

t B
ra

un



Stockholm Environment Institute 2

1.  แรงงานข้า้มชาติิชาวเมียนมาร:์ หน่�งในกลุ่่ �มที่ี�เปราะบางที่ี�สุ่ดติ�อการระบาดใหญ่�

ภััยพิิบััติิครั�งกอ่นิ เชน่ิ สี่ึนิามใินิมหาสี่มุทรอินิเด่ยในิปพีิ.ศ. 2547 ซ้ึ�งม่ผู้ลกระทบัติอ่ภั้เก็ติอยา่งรุนิแรง 
หร่อเหติุการณ์น์ิ�ำทว่มในิปพีิ.ศ. 2554 ซ้ึ�งสี่ง่ผู้ลกระทบักับัจังหวัดสี่มุทรสี่าครนิั�นิ เหติุการณ์เ์หลา่นิ่�
แสี่ดงใหเ้ห็นิวา่แรงงานิขา้มชาติิม่สี่ถิ่านิการณ์ย์�ำแยเ่ม่�อเปร่ยบัเท่ยบักับัคนิไทย นิักทอ่งเท่�ยว และ
ชาวติา่งชาติิท่�มั�งคั�งกวา่ ทั�งนิ่�เม่�อพิิจารณ์าจากจำนิวนิผู้้เ้สี่่ยช่วิติ การเขา้ถิ่ึงการบัรรเทาทุกข์ ได้
อยา่งจำกัด และขอ้จำกัดดา้นิการเคล่�อนิยา้นิถิ่ิ�นิ นิอกจากนิ่�การระบัาดใหญข่องโควิด-19 ยังเผู้ย 
ใหเ้ห็นิถิ่ึงติน้ิเหติุของความเปราะบัางของผู้้อ้พิยพิยา้ยถิ่ิ�นิ และปญัหาเชิงระบับัติา่งๆ ท่�ถิ่้กมองขา้มไป 
นิั�นิม่สี่ว่นิยึดโยงกับัความเปราะบัางนิ่�อยา่งไร

การสี่ัมภัาษณ์ก์ับัองคก์รระหวา่งประเทศและภัาคประชาสัี่งคมเผู้ยใหเ้ห็นิวา่แรงงานข้า้มชาติิชาว
เมียนมารเ์ปน็หน่�งในกลุ่่ �มที่ี�ไดร้ับผลุ่กระที่บมากทีี่�สุ่ดจากผลุ่ที่างติรงข้องโรคระบาดใหญ่�แลุ่ะ
ผลุ่กระที่บที่างเศรษฐกิจแลุ่ะสุังคมอันเน่�องมาจากมาติรการบรรเที่าความร่นแรงข้องการ
ระบาดใหญ่� ม่อัติราการติิดเช่�อเพิิ�มขึ�นิในิท่�ติั�งถิ่ิ�นิฐานิของผู้้อ้พิยพิ ซ้ึ�งสี่ง่ผู้ลกระทบัติอ่สีุ่ขภัาพิของ
ผู้้ค้นิและบัางครั�งก็ทำใหเ้ส่ี่ยช่วิติ ในิขณ์ะเด่ยวกันิ การชะลอติัวทางเศรษฐกิจและมาติรการติา่งๆ 
ท่�นิำมาใชเ้พิ่�อจำกัดการระบัาดก็ไดส้ี่ง่ผู้ลใหเ้กิดการสี่้ญเสี่่ยการจา้งงานิแบับัชั�วคราวหร่อถิ่าวร 
ในิบัริบัทนิ่� โดยเฉพิาะอยา่งยิ�งในิชว่งล็อกดาวนิ์ แรงงานิขา้มชาติิจำนิวนิมากติอ้งขาดอาหารและ
เปน็ิหนิ่�เพิ่�อเอาช่วิติใหร้อด ผู้้ ้ ใหข้อ้ม้ลหลักยังไดเ้ผู้ยถิ่ึงขอ้ม้ลเก่�ยวกับัการเอารัดเอาเปร่ยบัท่�เพิิ�ม
มากขึ�นิในิสี่ถิ่านิท่�ทำงานิและการเพิิ�มขึ�นิของความรุนิแรงท่�เก่�ยวกับัเพิศสี่ภัาพิในิครัวเร่อนิดว้ย 
นิอกจากนิ่� การปดิพิรมแดนิของประเทศไทยอยา่งกะทันิหันิในิเด่อนิม่นิาคม พิ.ศ. 2563 ทำใหผู้้้ ้
อพิยพิบัางสี่ว่นิร่บัรุดไปยังชายแดนิโดยท่�นิั�นิเองก็ม่นิายหนิา้และคนิกลางอ่�นิ ๆ ฉวยโอกาสี่เร่ยกเก็บั 
คา่ธิรรมเนิ่ยมการขา้มพิรมแดนิท่�ส้ี่งเกินิไป ในิขณ์ะท่�ไดด้้แลใหค้วามปลอดภััยติลอดการเดินิทาง
เพิ่ยงเล็กนิอ้ยเทา่นิั�นิ และเนิ่�องจากพิรมแดนิยังคงปดิอย้เ่ปน็ิเวลานิานิ ผู้้อ้พิยพิจำนิวนิมากจึงลงเอย
ดว้ยการติิดอย้ ่ ในิประเทศไทยภัายใติส้ี่ภัาวะท่�ไมป่ลอดภััย

ผลุ่กระที่บเหลุ่�านี�มีติน้เหติ่มาจากความเปราะบางในหลุ่ายมิติิแลุ่ะเปน็ความเปราะบางทีี่�มีอย่ �
ก�อนแลุ่ว้ข้องแรงงานข้า้มชาติิ เหม่อนิดังท่�พิบัในิงานิศึกษาคน้ิควา้กอ่นิหนิา้นิ่� การหาร่อกับัองคก์ร
ทอ้งถิ่ิ�นิก็ไดต้ิอกย� ำถิ่ึงสุภาพความเปน็อย่ �แลุ่ะการที่ำงานทีี่�ไม �ปลุ่อดภัยของแรงงานิขา้มชาติิ 
เชน่ิ โรงงานิแปรร้ปอาหารทะเลและหอพิักท่�แออัดในิสี่มุทรสี่าคร หร่อการติั�งถิ่ิ�นิฐานิแบับัชั�วคราว
ในิเม่องในิภั้เก็ติ เปน็ิติน้ิ โดยท่�เหลา่นิ่�ม่การเขา้ถิ่ึงนิ�ำและสีุ่ขาภัิบัาลไดอ้ยา่งจำกัด สี่ภัาพิดังกลา่วนิ่�
เอ่�อติอ่การแพิรก่ระจายของไวรัสี่

การเข้า้ถ่ึงการค่ม้ครองที่างสุังคมไดอ้ย�างจำกัด มาติรา 22 แหง่พิระราชบััญญัติิคุม้ครองแรงงานิ 
(พิ.ศ. 2541) ไมคุ่ม้ครองผู้้ท้่�ทำงานิดา้นิการประมงและงานิบัา้นิติามมาติรฐานิการคุม้ครองแรงงานิ 
แมง้านิเหลา่นิ่�จะเปน็ิภัาคสี่ว่นิท่�พิึ�งพิาแรงงานิขา้มชาติิอยา่งมาก นิอกจากนิ่� แมว้า่พิระราชบััญญัติิ
ประกันิสี่ังคม (พิ.ศ. 2533) จะไมเ่ล่อกปฏิิบััติิระหวา่งคนิงานิท่�ถิ่้กกฏิหมายชาวไทยและคนิติา่งดา้ว
ในิแงข่องการไดร้ับัผู้ลประโยชนิแ์ละการคุม้ครองทางสี่ังคม แติต่ิามมาติรา 39 ของพิระราชบััญญัติิ
นิ่�กไ็ม่ไดน้ิับัรวมแรงงานิขา้มชาติิจำนิวนิมากท่�นิายจา้งไม่ไดล้งทะเบ่ัยนิไว้ ในิระบับั ผู้้ ้ ใหข้อ้ม้ลหลัก
ยังไดก้ลา่วถิ่ึงช�องโหว�ที่างกฎหมายท่�นิายจา้งใชเ้พิ่�อผู้อ่นิผู้ันิการคุม้ครองแรงงานิและความรับัผู้ิด
ชอบัในิการประกันิสี่ังคมโดยการวา่จา้งผู้้ร้ับัเหมาแทนิ ดว้ยขอ้จำกัดเหลา่นิ่�จึงม่แรงงานิขา้มชาติิ
เพิ่ยงสี่ว่นินิอ้ยเทา่นิั�นิท่�สี่ามารถิ่เร่ยกรอ้งสี่ิทธิิของตินิได้ โดยปญัหานิ่�เองก็มาพิรอ้มกับัการขาด
ความติระหนิักร้เ้ก่�ยวกับัสี่ิทธิิของตินิและเก่�ยวกับัวิธิ่การดำเนิินิการผู้า่นิระบับัราชการ กอรปทั�ง
การม่บัริการแปลภัาษาท่�จำกัด โดยการบัริการนิ่�กระทรวงแรงงานิเปน็ิผู้้ด้ำเนิินิการเพิ่�อสี่นัิบัสี่นิุนิ
การดำเนิินิการของแรงงานิขา้มชาติิติามกระบัวนิติา่งๆ

นิอกจากนิ่� แรงงานข้า้มชาติิยังติอ้งผ�านระบบการยา้ยถึิ�นข้องแรงงานไที่ยทีี่�ซัับซัอ้น และมัก
ติอ้งพิึ�งพิาความชว่ยเหล่อจากนิายหนิา้ราคาแพิงเพิ่�อให้ ไดม้าซ้ึ�งสี่ถิ่านิะของตินิ ซ้ึ�งสี่ง่ผู้ลกระทบัในิ
ทางลบัติอ่สี่ภัาพิจิติใจและการเงินิ แรงงานิขา้มชาติินิอกระบับัเส่ี่�ยงท่�จะถิ่้กปรับัและถิ่้กเนิรเทศ 
เม่�อไปติิดติอ่ผู้า่นิระบับัราชการ นิอกจากนิ่� การเหย่ยดเช่�อชาติิและความเกล่ยดกลัวติา่งชาติิ 
ยังเปน็ิความทา้ทายติอ่ช่วิติประจำวันิของแรงงานิขา้มชาติิ โดยสี่ิ�งเหลา่นิ่�ยิ�งผู้ลักไสี่ใหพ้ิวกเขา 
กลายเปน็ิกลุม่ชายขอบัเสี่่ยยิ�งกวา่เดิม
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หลุ่ักฐานจากการระบาดใหญ่�แลุ่ะภัยพิบัติิครั�งก�อนๆ ในประเที่ศไที่ย ชี�ใหเ้ห็นว�าปญั่หาเหลุ่�านี�
เปน็ปญั่หาเชิงระบบแลุ่ะยังไม�ไดแ้ก้ ไข้ในการดำเนินงานข้อง DRR ในิขณ์ะท่�แผู้นิการปอ้งกันิ
และบัรรเทาสี่าธิารณ์ภััยของประเทศไทย (2015) ไดห้มายรวมถิ่ึง “คนิติา่งดา้ว” ภัายใติก้ลุม่เสี่่�ยง
และไดเ้นิน้ิย�ำถิ่ึงความจำเปน็ิในิการ “ลดปจัจัยติา่งๆ ท่�ทำใหเ้กิดความเปราะบัาง” (หนิา้ 17) 
ปญัหาความไมเ่ทา่เท่ยมกันิดา้นิสีุ่ขภัาพิ การจา้งงานิท่�ไมป่ลอดภััย การทารุณ์กรรม การจำกัดการ
เคล่�อนิยา้ยถิ่ิ�นิ ท่�พิักพิิง บัริการทางสี่ังคมท่�จำกัดและการเล่อกปฏิิบััติิ ลว้นิสี่ง่ผู้ลกระทบัติอ่ช่วิติ
ประจำวันิของผู้้ย้า้ยถิ่ิ�นิและยิ�งเลวรา้ยลงจากสี่ถิ่านิการณ์ภ์ััยพิิบััติิ

2. การดำเนินงานที่ี�มีแนวโนม้ที่ี�ดีแลุ่ะอ่ปสุรรคที่ี�พบในช�วงการระบาดใหญ่�

การดำเนินงานข้อง DRR เกี�ยวกับการระบาดใหญ่�ข้องโควิด-19 ในประเที่ศไที่ยด่เหม่อนจะ
ครอบคลุ่่มกลุ่่ �มแรงงานข้า้มชาติิมากกว�าเดิมเม่�อเที่ียบกับสุถึานการณ์ภ์ัยพิบัติิครั�งก�อน  
จากการสี่ัมภัาษณ์ก์ับัองคก์รระหวา่งประเทศ นิักวิชาการ ภัาคประชาสัี่งคม และติัวแทนิหนิว่ยงานิ
ทอ้งถิ่ิ�นิในิจังหวัดภั้เก็ติและสี่มุทรสี่าคร ช่�ใหเ้ห็นิว ่ามาติรการจำนิวนิมากท่�กำหนิดไวจ้ำเพิาะ
สี่ำหรับัผู้้อ้พิยพิยา้ยถิ่ิ�นิเปน็ิแนิวทางปฏิิบััติิท่�ปฏิิบััติิไดจ้ริง การอนิุญาติใหม้่การเขา้ถิ่ึงบัริการดา้นิ
สีุ่ขภัาพิอยา่งทั�วถิ่ึง ซ้ึ�งรวมถิ่ึงการติรวจหา การรักษา และการฉ่ดวัคซ้่นิ ถิ่่อเปน็ิสี่ิ�งสี่ำคัญอยา่งยิ�ง
ติอ่การปกปอ้งทั�งแรงงานิขา้มชาติิและคนิทั�งประเทศ ในิทำนิองเด่ยวกันิเพิราะม่ความจำเปน็ิท่�ติอ้ง
จำกัดการเดินิทางเพิ่�อควบัคุมการแพิรก่ระจายของไวรัสี่ เม่�อพิรมแดนิยังคงปดิอย้แ่ละเอกสี่ารของ
แรงงานิขา้มชาติิหมดอายุลงกไ็ดม้่การขยายเวลาพิำนิักในิราชอาณ์าจักรโดยไมม่่ว่ซ้า่อย้ห่ลายรอบั 
ม่การอำนิวยความสี่ะดวกในิกระบัวนิการ “ปรับัสี่ถิ่านิภัาพิแรงงานิขา้มชาติิใหถ้ิ่้กติอ้งติาม
กฎหมาย” และม่การลดการดำเนิินิคด่กับัผู้้อ้พิยพิเขา้เม่องโดยผู้ิดกฏิหมาย การดำเนิินิการเหลา่นิั�นิ
ยังชว่ยบัรรเทาการขาดแคลนิแรงงานิอ่กดว้ย

นิอกจากนิ่�ผู้้ ้ ใหข้อ้ม้ลหลักยังกลา่วถิ่ึงการเพิิ�มขึ�นิของความร�วมม่อจากผ่ม้ีสุ�วนไดสุ้�วนเสุียหลุ่ายฝ่า่ย 
โดยเฉพิาะอยา่งยิ�งในิระดับัทอ้งถิ่ิ�นิเพิ่�อติอบัสี่นิองติอ่ความติอ้งการของแรงงานิขา้มชาติิใหด้่ยิ�งขึ�นิ 
ม่หนิว่ยงานินิอกภัาครัฐเปน็ิผู้้จั้ดหาอาหาร ใหค้วามชว่ยเหล่อบัรรเทาทุกข์ และสี่นัิบัสี่นิุนิดา้นิการแปล
แกผู่้้อ้พิยพิ และรัฐและองคก์รพิัฒนิาเอกชนิไดร้ว่มม่อกันิเพิ่�อระดมอาสี่าสี่มัครในิชุมชนิเพิ่�อด้แล
สีุ่ขภัาพิผู้้อ้พิยพิ นิอกจากนิ่�รัฐและภัาคเอกชนิยังทำงานิรว่มกันิในิกลยุทธิ์ “ติ่วงแคบัเขา้แลว้ผู้นิึกไว”้ 
ซ้ึ�งประกอบัไปดว้ยการติรวจหาเช่�อในิหม้ค่นิงานิ การกำหนิดพิ่�นิท่�กักติัวและพิ่�นิท่�แยกติัวภัายในิ
สี่ถิ่านิท่�ทำงานิเพิ่�อควบัคุมการแพิรก่ระจายของโรค

แมว้�าการดำเนินการเหลุ่�านี�ถึ่อแนวที่างที่ี�ดี แติ�ก็มีอ่ปสุรรคจากการเลุ่่อกปฏิิบัติิแลุ่ะการข้าด
ความติระหนักร่เ้กี�ยวกับสุภาพข้องผ่อ้พยพ ม่วาทกรรมสี่าธิารณ์ะติอ่ติา้นิคนิติา่งชาติิโยนิความ
ผู้ิดใหผู้้้อ้พิยบัเปน็ิผู้้แ้พิรเ่ช่�อโควิด-19 ติอกย�ำทัศนิคติิเชิงลบัในิวงกวา้งติอ่กลุม่เสี่่�ยงกลุม่นิ่� ดังท่�
องคก์รภัาคประชาสี่ังคมในิทอ้งถิ่ิ�นิไดต้ิั�งขอ้สี่ังเกติในิทั�งสี่องจังหวัด ประเด็นินิ่�สี่ะทอ้นิใหเ้ห็นิจาก
แนิวทางการฉ่ดวัคซ้่นิ ซ้ึ�งใหค้วามสี่ำคัญกับัพิลเม่องไทย จากนิั�นิเปน็ิแรงงานิติา่งดา้วติามระบับั 
และทา้ยท่�สีุ่ดก็อนิุญาติผู้้อ้พิยพิเขา้เม่องนิอกระบับั ซ้ึ�งกลา่วไดว้า่เปน็ิกลุม่ท่�เปราะบัางท่�สีุ่ดใหเ้ขา้ถิ่ึง
วัคซ้่นิได้ ผู้้ ้ ใหข้อ้ม้ลหลักยังกลา่วดว้ยวา่การเขา้ถิ่ึงการบัรรเทาทุกขท์่�ดำเนิินิการโดยรัฐ (รวมถิ่ึงการ
บัรรเทาทุกขเ์บ่ั�องติน้ิ การรักษาพิยาบัาล และสี่ิทธิิประโยชนิจ์ากการวา่งงานิ) ม่อุปสี่รรคจากการ
ขาดขอ้ม้ลจำเพิาะของแรงงานิขา้มชาติิเก่�ยวกับัสี่ิทธิิทางสี่ังคมของพิวกเขา พิวกเขาม่ความหวาด
กลัวหนิว่ยงานิของรัฐ ม่ปญัหาเก่�ยวกับัระบับัราชการ และม่อุปสี่รรคทางภัาษา 

การข้าดการดำเนินงานข้องภาครัฐในการที่ำความเข้า้ใจแลุ่ะจัดการกับติน้เหติ่ข้องความ
เปราะบางข้องผ่อ้พยพยา้ยถึิ�นเปน็ช�องโหว�ที่ี�สุ ำคัญ่ซั่�งหากไม�ไดร้ับการแก้ ไข้จะเกิดความ
เสุี�ยงเร่�อรังซั� ำเติิมความเปราะบางข้องแรงงานข้า้มชาติิติ �อภัยพิบัติิในภายภาคหนา้ แมว้ ่า
มาติรการท่�ครอบัคลุมถิ่ึงผู้้อ้พิยพิยา้ยถิ่ิ�นิท่�ไดด้ำเนิินิไปแลว้ในิชว่งการระบัาดใหญน่ิั�นิเหม่อนิจะม่ผู้ล
ด่ในิทางปฏิิบััติิเปน็ิอยา่งยิ�ง แติบ่ัทเร่ยนิท่�ไดจ้ากการเกิดความรว่มม่อของผู้้ม้่สี่ว่นิไดส้ี่ว่นิเสี่่ยจำนิวนิ
มากในิหลากหลายระดับันิั�นิยังสี่ามารถิ่ผู้สี่านิรวมเปน็ิระบับัเพิ่�อใหเ้กิด DRR ท่�ม่ความครอบัคลุม
กลุม่คนิติา่งๆ มากขึ�นิในิอนิาคติ
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3.  การดำเนินการติ�อไป: ข้อ้เสุนอแนะในการนำมาติรการที่ี�คำน่งถึ่งแรงงานข้า้มชาติิไป
ใช้ ในการการลุ่ดความเสุี�ยงจากภัยพิบัติิ

สุิที่ธิิมน่ษยชนข้องแรงงานข้า้มชาติิจำติอ้งไดร้ับการพิจารณ์าในการดำเนินงาน DRR ดว้ย 
ไม�ใช�แค�เห็นค่ณ์ค�าที่างเศรษฐกิจข้องพวกเข้าเพียงอย�างเดียว การระบัาดใหญ่ไดเ้ผู้ยใหเ้ห็นิวา่
เศรษฐกิจของประเทศไทยนิั�นิติอ้งพิึ�งพิาแรงงานิขา้มชาติิมากแค่ไหนิ และทำใหเ้ห็นิวา่การมองขา้ม
สี่ิทธิิของพิวกเขานิั�นิจะไมเ่พิ่ยงแติท่ำใหพ้ิวกเขาเปราะบัางยิ�งขึ�นิแติย่ังสี่ง่ผู้ลกระทบัติอ่สี่ังคมโดย
รวมดว้ยไดอ้ยา่งไร ขอ้เท็จจริงนิ่�ช่�ใหเ้ห็นิถิ่ึงความจำเปน็ิท่�สี่ ำคัญในิการแก้ ไขปญัหาความเปราะบัาง
ของพิวกเขา และคำนิึงถิ่ึงความสี่ามารถิ่ในิการฟื้้ �นิตัิวส้ี่ภ่ัาวะปกติิของชุมชนิ ม่การติระหนิักถิ่ึง
ประสี่บัการณ์ช์่วิติ ความร้ ้ ทักษะ และเคร่อขา่ยของพิวกเขาวา่ม่ความสี่ำคัญติอ่ DRR ขอ้เสี่นิอแนิะ 
ติอ่ไปนิ่�สี่ามารถิ่เปน็ิแนิวทางกำกับัผู้้ก้ำหนิดนิโยบัายและภัาคประชาสี่ังคมในิการดำเนิินิมาติรการ 
ท่�คำนิึงถิ่ึงผู้้อ้พิยพิยา้ยถิ่ิ�นิในิทุกกระบัวนิการของ DRR
 
การปอ้งกันแลุ่ะบรรเที่าสุาธิารณ์ภัย: การที่ำความเข้า้ใจแลุ่ะการจัดการกับติน้เหต่ิข้องความ
เปราะบาง

รัฐบาลุ่ไที่ยแลุ่ะประเที่ศติน้ที่างข้องแรงงานข้า้มชาติิควรร�วมม่อกันมากข้่�นเพ่�ออำนวยความ
สุะดวกในการยา้ยถึิ�นข้องแรงงานอย�างปลุ่อดภัย เปน็ระบบ แลุ่ะถึ่กติอ้งติามกฏิหมาย แลุ่ะ
ปรับปร่งสุภาพชีวิติข้องแรงงานข้า้มชาติิ เคร่อขา่ยผู้้อ้พิยพิระดับัประเทศม่ขอ้เสี่นิอแนิะท่�สี่ ำคัญ
ยิ�งในิประเด็นิการลดความซ้ับัซ้อ้นิการเขา้ถึิ่งการยา้ยถิ่ิ�นิอยา่งถิ่้กติอ้งติามกฏิหมาย ผู้า่นิการช่�แจง
กระบัวนิการ ลดอุปสี่รรคจากงานิบัริหารจัดการ และคา่ใชจ้า่ยในิการยา้ยถิ่ิ�นิฐานิ และม่การรับัรอง
สี่ภัาพิการทำงานิและความเปน็ิอย้ท่่�ด่

กระที่รวงแรงงานควรปรับปร่งมาติรฐานการค่ม้ครองแรงงานแลุ่ะการประกันสุังคม รับรอง
ความโปร�งใสุเกี�ยวกับสุิที่ธิิข้องแรงงานข้า้มชาติิ ข้จัดอ่ปสุรรคในการเข้า้ถึ่งสุิที่ธิิเหลุ่�านี� แลุ่ะ
กำกับผ่ม้ีสุ�วนรับผิดชอบติ�างๆ การดำเนิินิการสี่ว่นินิ่�เก่�ยวขอ้งกับัการปฏิิบััติิติามกฎหมาย
ระหวา่งประเทศท่�เก่�ยวขอ้ง เชน่ิ อนิุสี่ัญญา ILO และอนิุสี่ัญญาวา่ดว้ยการขจัดการเล่อกปฏิิบััติิ 
ติอ่สี่ติร่ในิทุกร้ปแบับั ทั�งนิ่�เพิ่�อใหแ้นิ่ใจวา่ม่การดำเนิินิการติามหลักการไมเ่ล่อกปฏิิบััติิจริง ติอ้งให้
นิายจา้งรับัผู้ิดชอบัติามหลักการเหลา่นิ่� ใหม้่การขจัดอุปสี่รรคในิการเขา้ถิ่ึงสี่ิทธิิเหลา่นิ่�ซ้ึ�งอาจรวมถิ่ึง
การใหเ้จา้หนิา้ดำเนิินิงานิอยา่งระมัดระวังหล่กเล่�ยงการเล่อกปฏิิบััติิ สี่ง่เสี่ริมสี่นัิบัสี่นิุนิการแปล
และการใหข้อ้ม้ลท่�ชัดเจนิแกแ่รงงานิขา้มชาติิเก่�ยวกับัสี่ิทธิิของตินิเม่�อเดินิทางเขา้ประเทศ

หน�วยงานที่อ้งถึิ�นควรสุนับสุน่นเชิงร่กในการบ่รณ์าการแรงงานข้า้มชาติิแลุ่ะจัดสุรร
ที่รัพยากรที่างการเงินเพ่�อใหพ้วกเข้ามีสุ�วนร�วมในการวางแผนแลุ่ะดำเนินกิจกรรม DRR 
การรว่มกันิออกแบับัและนิำมาติรการ DRR ไปปฏิิบััติิโดยเฉพิาะอยา่งยิ�งในิระดับัทอ้งถิิ่�นิจะชว่ยให้
มั�นิใจไดว้า่ม่การคำนิึงถิ่ึงความติอ้งการ มุมมอง และทักษะของผู้้ย้า้ยถิ่ิ�นิเพิ่�อท่�จะลดความเปราะ
บัางของพิวกเขาพิรอ้มกับัยกระดับัข่ดความสี่ามารถิ่ของพิวกเขาไปดว้ย การรว่มม่อกับัพิวกเขาผู้า่นิ 
DRR ท่�ผู้้ม้่สี่ว่นิไดส้ี่ว่นิเสี่่ยหลายฝ่า่ยจะสี่ามารถิ่เปล่�ยนิวาทกรรมและการรับัร้เ้ชิงลบัเก่�ยวกับัพิวกเขา
และสี่ง่เสี่ริมการแลกเปล่�ยนิวัฒนิธิรรมและทักษะไปพิรอ้มกันิ

กรมปอ้งกันแลุ่ะบรรเที่าสุาธิารณ์ภัย (DDPM) ควรกำหนดแนวที่างเชิงร่กแบบองคร์วมแลุ่ะมี
การคำน่งถึ่งความความเสุี�ยงหลุ่ากหลุ่ายในการดำเนินงาน DRR ความเปราะบัางจะลดลงได้
ดว้ยการวางแผู้นิการจัดการภััยพิิบััติิท่�ม่ประสี่ิทธิิภัาพิโดยคำนิึงถิ่ึงความเสี่่�ยงทั�งหมด เชน่ิ โรคระบัาด 
และโดยจัดการกับัความเสี่่�ยงติอ่ภััยพิิบััติิท่�จะเกิดขึ�นิพิรอ้มกันิและท่�จะเกิดขึ�นิติอ่เนิ่�องกันิ (เชน่ิ  
นิ�ำทว่มท่�เกิดขึ�นิพิรอ้มกับัการระบัาดใหญ่ หร่อการเกิดสี่ึนิามิหลังเกิดแผู้น่ิดินิไหว) แนิวทางการ
ดำเนิินิงานิท่�คำนิึงถิ่ึงความเสี่่�ยงท่�หลากหลายนิั�นิติอ้งอาศัยความรว่มม่อของผู้้ม้่สี่ว่นิไดส้ี่ว่นิเสี่่ย
หลายฝ่า่ยจากหลายหวา่งภัาคสี่ว่นิ ม่กลไกความรว่มม่อท่�เขม้แข็งท่�นิำโดยกรมปอ้งกันิและบัรรเทา
สี่าธิารณ์ภััย เพิ่�อใหเ้กิดความเขา้ใจและการแก้ ไขชอ่งโหวเ่ก่�ยวกับัความเปราะบัางแบับัองคร์วม  
ในิการดำเนิินิงานิติามแนิวทางนิ่�จะอาศัยความรว่มม่อจากทุกกระทรวง และหนิว่ยงานินิอกภัาครัฐ 
องคก์รภัาคประชาสัี่งคม และกลุม่ท่�เปราะบัางติา่งๆ ซ้ึ�งรวมถิ่ึงแรงงานิขา้มชาติิ
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หน�วยงานที่อ้งถึิ�นแลุ่ะภาคประชาสุังคมควรดำเนินการประเมินความเปราะบางติ�างๆ โดย
ลุ่ะเอียดแลุ่ะใหท้ี่วนสุอบกันในหลุ่ายสุ�วนอย่ �เปน็ประจำเพ่�อระบ่หากลุ่่ �มที่ี�มีความเสุี�ยงมาก
ที่ี�สุ่ดแลุ่ะใหพ้วกเข้ามีสุ�วนร�วมในการดำเนินงาน DRR การม่ขอ้ม้ลเชิงปริมาณ์ท่�จำแนิกติามเพิศ 
อายุ ความทุพิพิลภัาพิ สี่ัญชาติิ และสี่ถิ่านิะทางกฎหมายอาจม่ประโยชนิ์ในิการระบัุติัวและ 
หาจำนิวนิกลุม่ท่�เปราะบัางได้ แติก่ารวิเคราะหเ์ชิงคุณ์ภัาพิก็จำเปน็ิเชน่ิกันิเพิ่�อใหเ้กิดความเขา้ใจวา่
ปจัจัยติา่งๆ เหลา่นิ่�มาบัรรจบักันิอยา่งไร เนิ่�องจากผู้้ย้า้ยถิ่ิ�นิมักจะอย้ ่ ในิพิ่�นิท่�ชั�วคราวหร่อทำงานิ
ติามฤด้กาล จึงติอ้งดำเนิินิการวิเคราะหอ์ยา่งสี่ม�ำเสี่มอเพิ่�อใหม้่ฐานิขอ้ม้ลพิรอ้มใชเ้ม่�อเกิดภััยพิิบััติิ

การเติรียมพรอ้มรับม่อกับภัยพิบัติิ: การลุ่ดสุิ�งที่ี�นำไปสุ่ �ความเสุี�ยงแลุ่ะคาดการณ์ค์วาม
ติอ้งการ

หน�วยงานปอ้งกันแลุ่ะบรรเที่าสุาธิารณ์ภัยในพ่�นที่ี�ควรมีสุ�วนร�วมกับกลุ่่ �มเสุี�ยงติ�างๆ ในการ
ที่ำแผนความเสุี�ยง การวิจัยพิบัวา่แรงงานิขา้มชาติิมักม่การรับัร้ถ้ิ่ึงความเสี่่�ยงท่�แติกติา่งกันิ 
เนิ่�องจากปจัจัยทางวัฒนิธิรรมและการขาดความร้เ้ก่�ยวกับัชุมชนิเจา้บัา้นิ ปจัจัยติา่งๆ เชน่ิ เพิศ 
อายุ และประสี่บัการณ์ก์ารผู้า่นิภััยพิิบััติิก็ม่ผู้ลติอ่การรับัร้ถ้ิ่ึงความเสี่่�ยงดว้ย ดังนิั�นิ จึงม่ความจำเปน็ิ 
ในิการอำนิวยความสี่ะดวกใหทุ้กกลุม่ม่สี่ว่นิรว่มอยา่งจริงจัง การรว่มม่อกับัพิวกเขาในิการทำแผู้นิ
ความเสี่่�ยงจะชว่ยใหเ้ขา้ใจมุมมองของพิวกเขาไดด้่ขึ�นิ ซ้ึ�งเม่�อเสี่ริมเติิมดว้ยมุมมองของผู้้เ้ขา้รว่ม 
คนิอ่�นิๆ ก็จะสี่ามารถิ่ชว่ยพิัฒนิากลยุทธิข์อง DRR ท่�ม่ความเสี่มอภัาคและม่ประสี่ิทธิิภัาพิมากขึ�นิ

ในสุ�วนข้องกรมปอ้งกันแลุ่ะบรรเที่าสุาธิารณ์ภัยผ�านการสุนับสุน่นจากองคก์รภาคประชา
สุังคมในที่อ้งถึิ�นก็ควรเสุริมสุรา้งการดำเนินงานใหข้้อ้ม่ลุ่ภัยพิบัติิแลุ่ะฝ่กึอบรมในภาษาแลุ่ะร่ป
แบบที่ี�เหมาะสุมกับแรงงานข้า้มชาติิติ�างๆ แผู้นิปอ้งกันิและบัรรเทาสี่าธิารณ์ภััยแหง่ชาติิ (พิ.ศ. 
2558) ระบัุถิ่ึงการสี่รา้งการสี่่�อสี่ารภััยพิิบััติิแบับัครอบัคลุมผู้า่นิสี่มารท์โฟื้นิและแท็บัเล็ติ (หนิา้ 71) 
ซ้ึ�งถิ่่อเปน็ิแนิวทางท่�ด่ในิการเผู้ยแพิรข่อ้ม้ลคำเติ่อนิใหด้่ยิ�งขึ�นิ อยา่งไรก็ติามในิการเขา้ถิ่ึงแรงงานิ
ขา้มชาติิ การสี่ง่ขอ้ม้ลดังกลา่วจำติอ้งดำเนิินิการโดยแหลง่ท่�นิา่เช่�อถิ่่อและม่ความปลอดภััย ใชภ้ัาษา 
แมข่องผู้้ร้ับัสี่าร และจัดสี่ง่ในิร้ปแบับัท่�เหมาะสี่มกับัระดับัการร้ห้นิังสี่่อและการเขา้ถิ่ึงสี่ัญญาณ์ของ
พิวกเขาดว้ย องคก์รภัาคประชาสัี่งคมในิระดับัทอ้งถิ่ิ�นิและองคก์รแรงงานิขา้มชาติิจะม่สี่ว่นิสี่ำคัญ
ในิการออกแบับัเนิ่�อหาท่�เหมาะสี่มและใชช้อ่งทางการเผู้ยแพิรท่่�ม่ประสี่ิทธิิภัาพิสี่้งสีุ่ดได้

การติอบสุนองติ�อภัยพิบัติิ: การใหค้วามช�วยเหลุ่่ออย�างที่ันที่�วงที่ีแลุ่ะเพียงพอ

การสุรา้งกลุ่ไกความร�วมม่อระหว�างผ่ม้ีสุ�วนเกี�ยวข้อ้งภาครัฐแลุ่ะนอกภาครัฐ รวมถึ่งภาค
ประชาสุังคมแลุ่ะภาคเอกชน เพ่�อใหแ้น�ใจว�ากลุ่่ �มทีี่�เปราะบางสุามารถึเข้า้ถ่ึงบริการบรรเที่า
ที่่กข้แ์ลุ่ะบริการที่างสุังคมไดท้ี่ันที่�วงที่ีแลุ่ะเพียงพอ แลุ่ะปรับปร่งกลุ่ไกการรายงานการ
ค่กคามแลุ่ะการลุ่ะเมิดติ�างๆ พิลเม่องของประเทศมักจะไดร้ับัการจัดลำดับัความสี่ำคัญในิการ
ติอบัสี่นิองติอ่ภััยพิิบััติิเปน็ิอันิดับัติน้ิๆ และความหวาดกลัวชาวติา่งชาติิจะเพิิ�มขึ�นิเม่�อม่การแขง่ขันิ
เพิ่�อแยง่ชิงทรัพิยากรติา่งๆ กลไกการรายงานิจึงม่ความจำเปน็ิเพิ่�อใหก้ารสี่นัิบัสี่นุินิอยา่งทันิทว่งท่
ติอ่ผู้้อ้พิยพิท่�ถิ่้กคุกคามและการลว่งละเมิด (เชน่ิ ความรุนิแรงอันิเนิ่�องจากเพิศและการคา้มนิุษย์ 
การจำกัดการเขา้ถิ่ึงศ้นิยอ์พิยพิและสี่ิ�งของบัรรเทาทุกข์ เปน็ิติน้ิ) ซ้ึ�งปญัหาเหลา่นิ่�ม่แนิวโนิม้ท่�จะ
เพิิ�มขึ�นิในิชว่งสี่ถิ่านิการณ์ห์ลังภััยพิิบััติิ การระบัาดใหญเ่ผู้ยใหเ้ห็นิวา่ผู้้ป้ฏิิบััติิงานินิอกภัาครัฐ 
ม่บัทบัาทสี่ำคัญในิการชว่ยเหล่อแรงงานิขา้มชาติิไดอ้ยา่งไร เพิราะคนิเหลา่นิ่�สี่ามารถิ่เขา้ถิ่ึงผู้้อ้พิยพิ
ได้ โดยติรงและสี่ามารถิ่ประเมินิความติอ้งการของพิวกเขาไดอ้ยา่งรวดเร็ว การดำเนิินิการนิ่�
สี่ามารถิ่ทำได้ โดยกำหนิดขอบัเขติความรับัผู้ิดชอบัไวอ้ยา่งชัดเจนิ ม่การจัดสี่รรทรัพิยากร และการ
ทำงานิรว่มกันิอยา่งม่ประสี่ิทธิิภัาพิระหวา่งผู้้ม้่สี่ว่นิไดส้ี่ว่นิเส่ี่ยติา่งๆ

กระที่รวงการติ�างประเที่ศควรจัดระบบการติ�ออาย่วีซั�าแลุ่ะการผ�อนผันเวลุ่าพำนักในราช
อาณ์าจักรโดยไม�มีวีซั�าในยามที่ี�เกิดภัยพิบัติิ แลุ่ะเพิ�มความร�วมม่อกับประเที่ศติน้ที่างแลุ่ะให้
บริการดา้นกงสุ่ลุ่เพ่�ออำนวยความสุะดวกในการสุ�งแรงงานข้า้มชาติิกลุ่ับประเที่ศ มาติรการ
ดังกลา่วนิ่�สี่ามารถิ่ปอ้งกันิความเส่ี่�ยงจากการขม่ข้ก่รรโชก การแสี่วงประโยชนิ์ และการคา้มนิุษย์ 
ซ้ึ�งจะเพิิ�มความเสี่่�ยงแกผู่้้อ้พิยพิในิบัริบัทหลังภััยพิิบััติิ
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การฟื้้ �นติัวจากภัยพิบัติิ: การสุรา้งสุามารถึในการกลุ่ับค่นสุ่ �ภาวะปกติิ

รัฐบาลุ่ไที่ยควรคำน่งถึ่งข้อ้ควรพิจารณ์าเร่�องแรงงานข้า้มชาติิไว้ ในกรอบการฟื้้ �นฟื้่ การ
ดำเนิินิการนิ่�ประกอบัดว้ยความชว่ยเหล่อทางการเงินิเพิ่�อฟื้้ �นิฟื้้จากการสี่้ญเสี่่ยท่�เกิดติอ่การดำรง
ช่พิและความเสี่่ยหายทางวัติถิุ่อ่�นิๆ นิอกจากนิ่�ยังม่การฝ่กึอบัรมและการสี่ง่เสี่ริมสี่นิับัสี่นิุนิในิการ
หางานิใหม่

หน�วยงานข้องรัฐแลุ่ะนอกภาครัฐควรเรียนร่เ้ชิงร่กจากภัยพิบัติิครั�งก�อนๆ เพ่�อปรับปร่ง
กลุ่ย่ที่ธิ์ DRR เพ่�อใหม้ีการเคารพแลุ่ะปกปอ้งสุิที่ธิิมน่ษยชนอย�างเติ็มที่ี�ในที่่กข้ั�นติอน ในข้ณ์ะ
เดียวกันก็มีการดำเนินการอย�างติ�อเน่�องเพ่�อจัดการกับติน้เหติ่ข้องความเสุี�ยงติ�อภัยพิบัติิ การ
ดำเนิินิการนิ่�เก่�ยวขอ้งกับัการลงทุนิวิจัยแบับัม่สี่ว่นิรว่มเพิ่�อใหเ้กิดความเขา้ใจประสี่บัการณ์ช์่วิติของ
กลุม่ท่�ไดร้ับัผู้ลกระทบัมากท่�สีุ่ด เพิ่�อสี่ง่เสี่ริมใหพ้ิวกเขาม่สี่ว่นิรว่มอยา่งจริงจังในิการดำเนิินิงานิของ 
DRR ในิอนิาคติ

การวิจัยนิ่�เปน็ิการประสี่มระหวา่งการทบัทวนิวรรณ์กรรมทางวิชาการและการสี่ัมภัาษณ์์
แบับักึ�งโครงสี่รา้งกับัผู้้้ ใหข้อ้ม้ลหลักจำนิวนิ 20 คนิ ซ้ึ�งประกอบัดว้ยองคก์รพิัฒนิาเอกชนิ 
(เอ็นิจ่โอ) องคก์รภัาคประชาสี่ังคม หนิว่ยงานิของสี่หประชาชาติิ นิักวิชาการ ภัาคเอกชนิ 
และติัวแทนิหนิว่ยงานิทอ้งถิ่ิ�นิ การสี่ัมภัาษณ์ด์ำเนิินิการแบับัทางไกลเปน็ิภัาษาอังกฤษและ
ภัาษาไทยระหวา่งเด่อนิมิถิุ่นิายนิ พิ.ศ. 2564 ถึิ่งมกราคม พิ.ศ. 2565 บัทสี่รุปเชิงนิโยบัายนิ่�
ผู้า่นิการพิิจารณ์าโดยผู้้้ ใหข้อ้ม้ลหลักทั�งหมดเพิ่�อติรวจทานิและใหข้อ้เสี่นิอแนิะแลว้ และได้
นิำเสี่นิอในิระหวา่งการประชุมเชิงปฏิิบััติิการติรวจทานิความถิ่้กติอ้งซ้ึ�งจัดขึ�นิเม่�อวันิท่� 30 
ม่นิาคม พิ.ศ. 2565 โดยความคิดเห็นิและขอ้เสี่นิอแนิะติา่งๆ ไดร้ับัการพิิจารณ์าปรับัแก้ 
ในิเอกสี่ารนิ่�แลว้ 
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