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 สังคมไทยวันนี�เผชิญกับุสถื่านการ์ณ์เดิ์็กเกิดิ์น้อย คนไทยอายุย่นข้ึ�น แลิะกำลิังจ่ะข้าดิ์ช่วง

วัยแร์งงานที�จ่ะเข้้ามาทดิ์แทนแลิะสร์้างผลิิติผลิเพ่�อข้ับุเคลิ่�อนสังคมไทยติ่อในอนาคติ การ์ศัึกษีา 

ติิดิ์ติาม แลิะเฝ้้าร์ะวัง ร์วมถื่ึงเสนอแนวทางการ์เติร์ียมความพร์้อมเปั็นงานแลิะบุทบุาทสำคัญ

ข้อง สถื่าบุันวิจ่ัยปัร์ะชากร์แลิะสังคม มหาวิทยาลิัยมหิดิ์ลิ ซึ่ึ�งมุ่งสร์ร์สร์้างองค์ความร์ู้แลิะงานวิจ่ัย 

เพ่�อนำไปัใช้ในการ์พัฒนานโยบุาย มาติร์การ์ แลิะเสนอติ่อผู้มีส่วนเกี�ยวข้้องในการ์ปิัดิ์ช่องว่างข้อง

ปััญหาที�กำลิังจ่ะเกิดิ์ข้ึ�น

 หนังส่อ “ เด็็กข้้ามชาติิ : ผลกระทบจากโควิิด็ 19 (เข้้าไม่ถึึง)สุุข้ภาพ (ติกหล่น)

การศึึกษา (เสุ่�ยงเพิ�ม)ควิามคุ้มครอง” จ่ัดิ์ทำข้ึ�นในวันที�สถื่านการ์ณ์การ์แพร์่ร์ะบุาดิ์ยุติิลิงเข้้าสู่

สิ�งที�นยิมใช้กันว่า “ชีวติิวิถื่ใีหม่” หนงัสอ่เล่ิมนี�ได้ิ์บุอกเล่ิาแลิะสะท้อนปััญหาข้องเดิ์ก็ข้้ามชาติทิี�อยูอ่าศัยั

กบัุคร์อบุคร์วัแร์งงานข้า้มชาติใินปัร์ะเทศัไทยชว่งที�เผชญิกบัุวกิฤติิโร์คร์ะบุาดิ์ครั์�งใหญ ่ที�ส่งผลิกร์ะทบุ

แลิะเปั็นวาร์ะในร์ะดิ์ับุโลิก ซึึ่�งไม่เว้นปัร์ะเทศัไทยที�ติ้องเผชิญกับุสถื่านการ์ณ์ข้องการ์แพร่์ร์ะบุาดิ์ 

การ์ปัร์ะกาศัห้ามข้้ามเข้ติพ่�นที� การ์ถื่่อปัฏิิบุัติิอย่างเคร์่งคร์ัดิ์ในมาติร์การ์ทางสาธิาร์ณสุข้ ติลิอดิ์จ่น

การ์เว้นร์ะยะห่างทางสังคมเพ่�อปั้องกันการ์ติิดิ์เช่�อ

 3 มิติิสำคัญที�หนังส่อเล่ิมนี�สะท้อนภิาพให้เห็นค่อ มิติิสุข้ภิาพที�เดิ์็กจ่ะเข้้าถึื่งบุริ์การ์การ์

ร์ักษีา อุปัสร์ร์คแลิะปััญหาที�เกิดิ์ข้ึ�น มิติิการ์ศัึกษีาในการ์ที�โร์งเร์ียนถืู่กปัิดิ์แลิะชีวิตินอกโร์งเรี์ยน

ที�เดิ์็กติ้องปัรั์บุตัิวแลิะเปัลิี�ยนแปัลิง แลิะมิติิข้องการ์คุ้มคร์อง ซึ่ึ�งเดิ์็กข้้ามชาติิไดิ์้ร์ับุการ์ดูิ์แลิแลิะ

ชว่ยเหลิอ่ในสภิาวะที�โร์คร์ะบุาดิ์เกดิิ์ข้ึ�นในทกุๆพ่�นที� โดิ์ยทั�งสามด้ิ์านนี�ชว่ยใหส้งัคมร์บัุร์ูแ้ลิะทำความ

เข้้าใจ่ถื่ึงสิ�งที�เกิดิ์ข้ึ�นจ่ร์ิงจ่ากกร์ณีศัึกษีาข้อง 6 จ่ังหวัดิ์ภิายใติ้การ์เก็บุข้้อมูลิข้องโคร์งการ์วิจ่ัยฯ

 “เดิ์็กในวันนี�ค่อผู้ใหญ่ในวันหน้า” ยังเป็ันคำสำคัญแลิะมีความหมายมากสำหรั์บุสังคม

ไทย ที�ทุกคนในสังคมจ่ะเรี์ยนร์ู้ที�จ่ะช่วยกันปักป้ัอง ดิ์ูแลิ แลิะคุ้มคร์องเด็ิ์กที�กำลิังเจ่ริ์ญเติิบุโติ

ในสงัคม โดิ์ยไม่กีดิ์กั�นดิ์ว้ยสญัชาติ ิเช่�อชาติ ิศัาสนา หร่์อวัฒนธิร์ร์มที�ต่ิางกนั แต่ิเข้า้ใจ่แลิะให้ความรั์ก 

ความเมติติาติ่อเข้าในฐานะทร์ัพยากร์มนุษีย์ที�มีคุณค่าข้องสังคมไทยแลิะสังคมโลิก 

 หวังเปั็นอย่างยิ�งว่า ผู้อ่านหนังส่อเลิ่มนี�จ่ะไดิ์้เร์ียนรู้์จ่ากข้้อมูลิที�เกิดิ์ข้ึ�นจ่ร์ิง ซึ่ึ�งทีมวิจ่ัยไดิ์้

ใช้ร์ะยะเวลิาในการ์เก็บุข้้อมูลิจ่ากพ่�นที�จ่ริ์งที�เผชิญกับุสถื่านการ์ณ์การ์แพร์่ร์ะบุาดิ์ข้องโควิดิ์-19

เพ่�อนำมาเรี์ยบุเรี์ยงแลิะวิเคร์าะห์ผ่านแนวคิดิ์ข้องงานวิจั่ย แลิะข้อให้ทุกท่านได้ิ์เปิัดิ์ใจ่รั์บุร์ู้ว่า 

เดิ์็กข้้ามชาติิในปัร์ะเทศัไทยไม่ใช่ใคร์อ่�น แต่ิเข้าค่อเพ่�อนมนุษีย์ที�ปัร์าร์ถื่นาความอยู่ดิ์ีมีสุข้เช่น

เดิ์ียวกัน

รองศึาสุติราจารย์ ด็ร.อาร่ จำปากลาย 

ผู้อำนวยการ์สถื่าบุันวิจ่ัยปัร์ะชากร์แลิะสังคม มหาวิทยาลิัยมหิดิ์ลิ 
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คำำ�นำิยม

 วิกฤติิโควิดิ์-19 ส่งผลิกร์ะทบุต่ิอชีวิติแลิะความเปั็นอยู่ข้องปัร์ะชากร์ไทยในทุกดิ์้าน แลิะ

ยิ�งเปั็นกลิุ่มปัร์ะชากร์ข้้ามชาติิด้ิ์วยแล้ิวยิ�งส่งผลิกร์ะทบุมากกว่าหลิายเท่า โดิ์ยเฉพาะเดิ์็กข้้ามชาติิ 

หนังส่อ “เด็็กข้้ามชาติิ: ผลกระทบโควิิด็-19 (เข้้าไม่ถึึง)สุุข้ภาพ (ติกหล่น)การศึึกษา (เสุ่�ยงเพิ�ม)

ควิามคุม้ครอง” เป็ันสว่นหนึ�งจ่ากผลิงานวิจ่ยั โคร์งการ์ “การ์ปัร์ะเมนิสถื่านการ์ณ์เดิ์ก็ข้า้มชาติิแลิะ

ผลิกร์ะทบุจ่ากโควดิิ์-19” ที�ชี�ใหเ้หน็ความสำคญัข้องปัญัหาแลิะผลิกร์ะทบุที�เกดิิ์ข้ึ�นกบัุเดิ์ก็ข้า้มชาติิ

ที�เปั็นลิูกหลิานข้องแร์งงานข้้ามชาติิที�อยู่อาศััยแลิะเติิบุโติในปัร์ะเทศัไทยในช่วงสถื่านการ์ณ์

การ์แพร์่ร์ะบุาดิ์ข้องโร์คโควิดิ์-19

 เน่�อหาในหนงัสอ่เลิม่นี� ชี�ใหเ้หน็ถื่งึผลิกร์ะทบุข้องสถื่านการ์ณโ์ควดิิ์-19 ที�มตีิอ่เดิ์ก็ข้า้มชาติิ 

ใน 3 มติิทิี�สำคัญ ได้ิ์แก่ สขุ้ภิาพ การ์ศึักษีา แลิะการ์คุม้คร์องเด็ิ์ก ร์วมถึื่งมาติร์การ์ต่ิางๆ ที�ดิ์ำเนินงาน

ในส่วนข้องรั์ฐไทยในการ์ให้ความช่วยเหลิ่อต่ิางๆ ติ่อคนข้้ามชาติิ ซึึ่�งจ่ะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภิาพเด็ิ์ก

ข้้ามชาติิที�เข้้ามาอาศััยในปัร์ะเทศัไทยในช่วงวิกฤติิจ่ากโร์คติิดิ์ติ่อสำคัญที�เกิดิ์ผลิกร์ะทบุไปัทั�วโลิก  

 หนังส่อเลิ่มนี�เปั็นหนังส่ออีกเลิ่มหนึ�งที�ทร์งคุณค่าน่าอ่าน ซึึ่�งให้ความร์ู้บุนพ่�นฐาน

ข้อ้เท็จ่จ่ริ์งที�ได้ิ์ผลิจ่ากการ์ศึักษีาวิจ่ยั เกี�ยวกับุเด็ิ์กข้า้มชาติซึิึ่�งเป็ันลูิกหลิานแร์งงานข้า้มชาติทิี�เข้า้มา

อยู่ในปัร์ะเทศัไทย ซึ่ึ�งเปั็นกำลิังแร์งงานสำคัญข้องปัร์ะเทศัไทยเร์าอีกดิ์้วย

รองศึาสุติราจารย์ ด็ร.สุุร่ย์พร พ้นพึ�ง

สถื่าบุันวิจ่ัยปัร์ะชากร์แลิะสังคม มหาวิทยาลิัยมหิดิ์ลิ
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 กร์ะผมร์ู้สึกยินดิ์ีอย่างยิ�งที�ไดิ์้มีโอกาสเข้ียนคำนิยมในหนังส่อเร์่�อง “เด็็กข้้ามชาติิ:

ผลกระทบจากโควิิด็-19 (เข้้าไม่ถึึง)สุุข้ภาพ (ติกหล่น)การศึึกษา (เสุ่�ยงเพิ�ม)ควิามคุ้มครอง”

หนังส่อที�มีคุณค่ายิ�งเลิ่มนี� ได้ิ์บุร์ร์ยายให้เห็น ผลิกร์ะทบุข้องสถื่านการ์ณ์โควิดิ์-19 ที�มีติ่อ

เดิ์็กข้้ามชาติิ ใน 3 มิติิที�สำคัญ ไดิ์้แก่ สุข้ภิาพ การ์ศึักษีา แลิะการ์คุ้มคร์องเดิ์็ก หนังส่อเลิ่มนี�ไดิ์้

แสดิ์งผลิข้องการ์ศัึกษีาอย่างคร์บุถื่้วนในการ์ปัร์ะเมินสถื่านการ์ณ์แลิะผลิกร์ะทบุจ่ากโควิดิ์-19 ติ่อ

กลิุ่มเปัร์าะบุางที�ไม่ใช่เดิ์็กไทย แติ่เปั็นเดิ์็กข้้ามชาติิที�เกิดิ์แลิะจ่ะเติิบุโติในพ่�นที�ปัร์ะเทศัไทย ร์วมถื่ึง

มาติร์การ์ต่ิางๆ ข้องรั์ฐไทยในการ์ให้ความช่วยเหลิอ่กับุคนข้า้มชาติ ิหนังสอ่เล่ิมนี�จ่งึเป็ันการ์อุดิ์ช่อง

วา่งข้องปัญัหาที�อาจ่จ่ะบุานปัลิายในร์ะยะยาว เกดิิ์เปัน็ปัญัหาทางสงัคมที�สำคญัในอนาคติ การ์ดูิ์แลิ

แร์งงานข้า้มชาติโิดิ์ยเฉพาะเดิ์ก็แลิะเยาวชนใหทั้นการ์อยา่งร์วดิ์เร์ว็ เม่�อดิ์ไูปัในข้า้งหนา้แลิว้ เป็ันการ์

เพิ�มคุณค่าทร์ัพยากร์มนุษีย์ แลิะความมั�นคงทางปัร์ะชากร์ที�สำคัญยิ�งให้กับุปัร์ะเทศัชาติิ

 กร์ะผมข้อช่�นชมทีมผู้เข้ียนทุกท่านเปั็นอย่างยิ�ง  ทุกท่านมีปัร์ะสบุการ์ณ์สะสมมายาวนาน

ในการ์ศึักษีาแร์งงานข้้ามชาติิเป็ันเวลิากว่า 10 ปัี  โดิ์ยได้ิ์สัมผัสปัร์ะชากร์เหล่ิานี�ทั�งโดิ์ยติร์ง แลิะ

โดิ์ยการ์ค้นควา้วจิ่ยัมาอยา่งติอ่เน่�อง ผูเ้ข้ยีนทกุทา่นไดิ์ส้ะสมข้อ้มลูิ ติดิิ์ติามปัญัหาแลิะนโยบุาย ติลิอดิ์

จ่นมาติร์การ์ต่ิางๆที�เกี�ยวข้้องกับุแร์งงานข้้ามชาติิ ทั�งในด้ิ์านสุข้ภิาพ อาชีพแลิะชีวิติความเป็ันอยู ่

การ์ศึักษีา แลิะสิทธิคิวามเป็ันมนุษีย์ ข้องแร์งงานข้า้มชาติิ ทมีผู้เขี้ยนมีทกัษีะในการ์วิเคร์าะห์ข้อ้มูลิ

เชงิปัริ์มาณข้องปัร์ะชากร์กลิุม่นี�มาโดิ์ยติลิอดิ์  แลิะที�สำคญัคอ่การ์มีร์ะเบุยีบุวธิิกีาร์ศักึษีาเชิงคณุภิาพ

แลิะการ์ปัร์ะเมินผลิ  สามาร์ถื่หาต้ินติอข้องปััญหาต่ิางๆได้ิ์ร์อบุด้ิ์าน ได้ิ์วิเคร์าะห์แลิะสังเคร์าะห์

แง่มุมข้องปััญหาไดิ์้ชัดิ์เจ่น  ทำให้การ์ศัึกษีาแร์งงานข้้ามชาติิในกลิุ่มเดิ์็กแลิะเยาวชนสามาร์ถื่ทำไดิ์้

อย่างติ่อยอดิ์แลิะทันเวลิาในช่วงที�โควิดิ์-19 ร์ะบุาดิ์  แลิะมีผลิในทางลิบุอย่างร์วดิ์เร์็วกับุปัร์ะชากร์

กลิุ่มนี� ก่อนกลุ่ิมอ่�นๆในปัร์ะเทศั ปัร์ะสบุการ์ณ์แลิะองค์ความร์ู้ ติลิอดิ์จ่นเจ่ติคติิที�มีอยู่เดิ์ิมเกี�ยว

กับุแร์งงานข้้ามชาติิทำให้การ์ศัึกษีาคร์ั�งนี�มีปัร์ะเดิ์็นติ่อเน่�องแลิะติร์งจุ่ดิ์ ทำให้ข้้อเสนอแนะถืู่กติ้อง 

สมเหติสุมผลิแลิะเปัน็ไปัไดิ์ใ้นทางปัฏิบิุตัิ ิ ซึ่ึ�งเปัน็คณุคา่ที�สำคญัมากข้องหนงัส่อเลิม่นี�  โดิ์ยเฉพาะที�

จ่ะมตีิอ่ผูรั้์บุผดิิ์ชอบุเร่์�องมาติร์การ์การ์ดูิ์แลิแร์งงานข้า้มชาติิ แลิะผู้กำหนดิ์นโยบุายแลิะยุทธิศัาสติร์์

การ์พัฒนาปัร์ะเทศัโดิ์ยร์วมดิ์้วยเปั็นอย่างยิ�ง

ศึาสุติราจารย์เก่ยรติิคุณ ด็ร.อภิชาติิ  จำร้สุฤทธิิรงค์                                       

ที�ปัร์ึกษีาอาวุโส สถื่าบุันวิจ่ัยปัร์ะชากร์แลิะสังคม มหาวิทยาลิัยมหิดิ์ลิ
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กิิตติกิรรมประกิ�ศ 

 “ เด็็กข้้ามชาติิ : ผลกระทบจากโควิิด็ 19 (เข้้าไม่ถึึง)สุุข้ภาพ (ติกหล่น)การศึึกษา 

(เสุ่�ยงเพิ�ม)ควิามคุ้มครอง” เป็ันหนังส่อที�ร์วบุร์วมองค์ความร์ู้แลิะข้้อค้นพบุเกี�ยวกับุเด็ิ์กข้้ามชาติิ 

เพ่�อใหผู้อ่้านทร์าบุถื่งึสถื่านการ์ณแ์ลิะผลิกร์ะทบุที�เกดิิ์ข้ึ�นทั�งทางติร์งแลิะทางออ้มภิายใติส้ถื่านการ์ณ์

การ์แพร์่ร์ะบุาดิ์ในร์ะยะเวลิากว่า 2 ปัีที�ผ่านมา โดิ์ยเป็ันข้้อมูลิที�ไดิ์้จ่ากคร์อบุคร์ัวเดิ์็กข้้ามชาติิ 

มุมมองข้องปัร์ะชากร์ข้้ามชาติิ ผู้ที�ทำงานภิาคปัร์ะชาสังคม ร์วมถื่ึงผู้แทนหน่วยงานภิาคส่วนที�

เกี�ยวข้้องในพ่�นที� 

 ทีมวิจ่ัยสถื่าบัุนวิจ่ัยปัร์ะชากร์แลิะสังคม มหาวิยาลิัยมหิดิ์ลิ ภิายใติ้โคร์งการ์วิจ่ัย 

“การ์ปัร์ะเมนิสถื่านการ์ณเ์ดิ์ก็ข้า้มชาติแิลิะผลิกร์ะทบุจ่ากโควดิิ์-19” ข้อข้อบุคณุการ์สนบัุสนนุจ่าก

มลูินธิิแิอคชั�นเอดิ์ อนิเติอร์เ์นชั�นแนลิ (ปัร์ะเทศัไทย) ที�ภิายใติ ้โคร์งการ์อยีรู์บัุมอ่โควดิิ์ (EU COVID-19

Response and Recovery Project) ให้การ์สนับุสนุนทุนสำหร์ับุงานวิจ่ัยแลิะนำข้้อมูลิมาจ่ัดิ์ทำ

เปั็นหนังส่อเลิ่มนี�

 โคร์งการ์จ่ะสำเร็์จ่ไม่ได้ิ์เลิยหากไม่ได้ิ์ร์ับุความร่์วมม่อจ่ากคร์อบุครั์วปัร์ะชากร์ข้้ามชาติิ

ทุกคร์อบุครั์วที�เป็ันตัิวอย่างในการ์ศึักษีา หน่วยงานทุกภิาคส่วนที�เกี�ยวข้้องในพ่�นที�ที�ร์่วมให้ข้้อมูลิ

ที�เป็ันปัร์ะโยชน์ติอ่งานวิจ่ยั ทมีวิจ่ยัข้องข้อบุคุณทุกท่านที�ร์ว่มเป็ันส่วนหนึ�งข้องงานวิจ่ยัเป็ันอย่างยิ�ง

ข้อข้อบุคุณผู้แทนหน่วยงานภิาคร์ัฐในทุกพ่�นที�การ์ศัึกษีา ที�ไดิ์้เข้้าร์่วมการ์สนทนากลิุ่มเพ่�อสะท้อน

ข้้อมูลิแลิะสถื่านการ์ณ่ที�เกิดิ์ข้ึ�นในแติ่ลิะพ่�นที� แลิะแสดิ์งความคิดิ์เห็นแลิะมุมมองที�ช่วยให้งานวิจ่ัย

สามาร์ถื่ร์วบุร์วมข้้อมูลิไดิ์้มากข้ึ�น

 ข้อข้อบุคณุผูแ้ทนแลิะพี�นอ้งในองคก์ร์ NGO ในทกุพ่�นที�การ์ศักึษีาที�ใหก้าร์ติอ้นร์บัุคณะวจิ่ยั

อย่างอบุอุ่นแลิะช่วยปัร์ะสานงานกับุคร์อบุคร์ัวแร์งงานข้้ามชาติิ ช่วยเปั็นลิ่าม อำนวยความสะดิ์วก

เร์่�องสถื่านที�แลิะสลิะเวลิาเพ่�อนำทางทำให้การ์ดิ์ำเนินการ์เก็บุข้้อมูลิปัร์ะสบุผลิสำเร์็จ่

 ข้อข้อบุคณุติวัแทนคร์อบุคร์วัแร์งงานข้า้มชาติิทกุทา่นที�สลิะเวลิาทำงานมาร์ว่มใหข้้อ้มลูิกบัุ

การ์ทำวิจ่ัยคร์ั�งนี� แลิะไดิ์้ให้ข้้อมูลิที�สำคัญแลิะสะท้อนปััญหาที�เกิดิ์ข้ึ�นจ่ร์ิงในคร์อบุคร์ัวอย่างเติ็มใจ่

ทีมวิจ่ัยหวังเปั็นอย่างยิ�งว่า หนังส่อเลิ่มนี�จ่ะเปั็นปัร์ะโยชน์ติ่อผู้อ่าน แลิะถืู่กนำไปัใช้ในทุกภิาคส่วน

ที�เกี�ยวข้้องให้เกิดิ์คุณปัร์ะโยชน์ติ่อไปั               

คณะผู้เข้่ยน

สุถึาบ้นวิิจ้ยประชากรและสุ้งคม มหาวิิทยาล้ยมหิด็ล

 ธิ้นวิาคม 2565

IV 



สรุปเนำ้�อห�  

 หนงัสอ่ “เด็ก็ข้า้มชาติ ิ: ผลกระทบจากโควิดิ็ 19 (เข้า้ไมถ่ึงึ)สุขุ้ภาพ (ติกหลน่)การศึกึษา 

(เสุ่�ยงเพิ�ม)ควิามคุม้ครอง” นำเสนอเน่�อหาแลิะบุทวเิคร์าะหจ์่ากโคร์งการ์ “การ์ปัร์ะเมนิสถื่านการ์ณ์

เดิ์ก็ข้้ามชาติแิลิะผลิกร์ะทบุจ่ากโควิดิ์-19” ซึึ่�งจ่ดัิ์ทำขึ้�นเพ่�อศักึษีาสถื่านการ์ณ์ภิาพร์วมข้องเด็ิ์กข้้ามชาติิ

(อายุ 0-17 ปัี) ที�เปั็นลิูกหลิานแร์งงานข้้ามชาติิจ่ากปัร์ะเทศัเพ่�อนบุ้านที�เข้้ามาทำงานอาศััยใน

ปัร์ะเทศัไทย แลิะปัร์ะเมินผลิกร์ะทบุข้องสถื่านการ์ณ์โควิดิ์-19 ที�มีติ่อเดิ์็กใน 3 ดิ์้านที�สำคัญ ไดิ์้แก่ 

สขุ้ภิาพ การ์ศักึษีา แลิะการ์คุม้คร์องเดิ์ก็ (เชน่ จ่ากความร์นุแร์ง การ์แสวงหาปัร์ะโยชนห์ร์อ่ลิะเมดิิ์สิทธิิ�) 

 ในภิาพร์วม หนังส่อเลิ่มนี�ไดิ์้หยิบุยกผลิการ์ศัึกษีา ข้้อมูลิ มุมมอง แลิะบุทวิเคร์าะห์ที�ได้ิ์

จ่ากการ์เก็บุข้้อมูลิกับุผู้แทนแลิะภิาคส่วนติ่างๆ ที�ทำงานใน 6 พ่�นที�ข้องการ์ศัึกษีา ร์วมถื่ึง ติัวอย่าง

คร์ัวเร่์อนแร์งงานข้้ามชาติิที�มีเดิ์็ก ได้ิ์สะท้อนให้เห็นถื่ึงปัร์ะเด็ิ์นความเสี�ยงแลิะความเปัร์าะบุาง

ข้องเดิ์็กข้้ามชาติิที�มีอยู่เดิ์ิมแม้ไม่มีสถื่านการ์ณ์โควิดิ์-19 แลิะที�กำลิังถืู่กซึ่�ำเติิมให้มีมากยิ�งข้ึ�นจ่าก

สถื่านการ์ณ์ที�ยังคงดิ์ำเนินอยู่แลิะมีความร์ุนแร์งในหลิายพ่�นที� 

เน่�อหาภิายในเลิ่มปัร์ะกอบุดิ์้วย 5 หัวข้้อหลิัก ดิ์ังนี�

 หัวข้้อ 1 โหมโร์งแลิะกร์ะบุวนการ์วิธิีศัึกษีา  

 หวัข้อ้ 2 ทบุทวนสถื่านการ์ณเ์ดิ์ก็ข้้ามชาติิ ในวกิฤติิโควดิิ์-19: ความเปัน็มาจ่ากอดิ์ตีิสูป่ัจั่จ่บุุนั

  ผ่านเอกสาร์แลิะวร์ร์ณกร์ร์มที�เกี�ยวข้้อง

 หัวข้้อ 3 บุร์ิบุทเดิ์็กข้้ามชาติิ 6 จ่ังหวัดิ์ อยู่อย่างใร์ในปัร์ะเทศัไทยวันนี�

 หัวข้้อ 4 บุทวิเคร์าะห์ผลิกร์ะทบุติ่อเดิ์็กข้้ามชาติิ  3 ดิ์้านสำคัญ

 หัวข้้อ 5 เร์่�องจ่ร์ิงจ่ากพ่�นที� ชีวิติข้องเดิ์็กข้้ามชาติิแลิะคร์อบุคร์ัว ในวันที�โควิดิ์-19 มาเย่อน

 หัวข้้อ 6 จ่ากผลิการ์วิจ่ัยสู่นโยบุายที�พึงปัร์ะสงค์

 เน่�อหาภิายในเลิ่มนำเสนอสถื่านการ์ณ์ที�เกิดิ์ข้ึ�นกับุเดิ์็กแติ่ลิะช่วงวัย ปัร์ะกอบุดิ์้วย

 กลุม่เด็ก็เลก็ (เด็ก็ข้า้มชาติอิาย ุ0-5 ป)ี คอ่ “สขุ้ภิาพแลิะโภิชนาการ์” เปัน็ปัร์ะเดิ์น็ที�นา่จ่ะ

มคีวามสำคัญมากที�สดุิ์ แลิะควร์ติดิิ์ติามเฝ้า้ร์ะวังผลิกร์ะทบุ โดิ์ยเฉพาะ เร่์�องการ์เข้า้ถึื่งบุร์กิาร์อนามัย

แม่แลิะเดิ์็ก ติั�งแติ่ติั�งคร์ร์ภิ์ถื่ึงหลิังคลิอดิ์ การ์ไดิ์้ร์ับุวัคซึ่ีนแลิะการ์มีหลิักปัร์ะกันทางสุข้ภิาพข้องเดิ์็ก 

โภิชนาการ์แลิะการ์ไดิ์้ร์ับุสาร์อาหาร์ที�เหมาะสมเพียงพอติ่อวัยข้องเดิ์็ก อีกปัร์ะเดิ์็นที�สำคัญ ค่อ 

ในเร์่�องการ์ที�ติ้องมีผู้ดิ์ูแลิ ซึ่ึ�งค่อนข้้างไดิ์้ร์ับุผลิกร์ะทบุในกร์ณีที�พ่อแม่ หร์่อผู้ปักคร์องที�เปั็น

ผู้ดิ์ูแลิหลิัก กลิายเปั็นผู้ติิดิ์เช่�อหร์่อติ้องกักติัว

V 



 กลุม่เด็ก็โติข้ึ�นมา หรือวิย้เรย่น (อายุ 6-11 ป)ี ปัร์ะเด็ิ์นที�นา่จั่บุติาเปัน็ในเร์่�อง “การ์เข้า้ถื่งึ

การ์พัฒนาการ์เร์ียนร์ู้แลิะการ์ศัึกษีาที�มีคุณภิาพ” ซึ่ึ�งมีแนวโน้มได้ิ์รั์บุผลิกร์ะทบุค่อนข้้างมากจ่าก

สถื่านการ์ณ์โควิดิ์-19 ซึึ่�งส่งผลิต่ิอการ์ปิัดิ์การ์เรี์ยนการ์สอนที�โร์งเรี์ยนแลิะศูันย์การ์เรี์ยนรู้์สำหรั์บุ

เดิ์็กข้้ามชาติิ ส่วนหนึ�งปัร์ับุเปัลิี�ยนไปัเปั็นการ์เร์ียนการ์สอนออนแฮนดิ์์ ออนไลิน์ หร์่อ ร์ูปัแบุบุอ่�นๆ  

ข้ณะที� บุางสว่น (โดิ์ยเฉพาะ ศันูยก์าร์เรี์ยนร์ูเ้ด็ิ์กข้า้มชาติ)ิ ที�ปัดิิ์แบุบุหยุดิ์เร์ยีนมาต่ิอเน่�อง เน่�องจ่าก

ความไม่พร้์อมในหลิายด้ิ์านข้องทั�งผูส้อนแลิะผูเ้รี์ยน โดิ์ยเฉพาะ ดิ์า้นอปุักร์ณ ์สญัญาณอนิเทอร์เ์นต็ิ 

ค่าใช้จ่่ายติ่อเน่�องที�ติามมา ร์วมถื่ึง ข้้อจ่ำกัดิ์ในดิ์้านติ่างๆ ข้องคร์ัวเร์่อนข้้ามชาติิ

 กลุ่มเด็็กโติ (อายุ 12-17 ปี) โอกาสในการ์ไดิ์้ร์ับุการ์ศัึกษีาที�ติ่อเน่�อง การ์คุ้มคร์องเดิ์็ก 

(จ่ากการ์ถืู่กลิะเมิดิ์สิทธิิ� หร์่อการ์ใช้ปัร์ะโยชน์) แลิะ การ์เฝ้้าร์ะวังปั้องกันพฤติิกร์ร์มเสี�ยงทางสังคม

บุางเร์่�องข้องกลิุ่มเดิ์็กโติ (โดิ์ยเฉพาะ ในช่วงที�ไม่ไดิ์้ไปัโร์งเร์ียน) เปั็นปัร์ะเดิ์็นสำคัญที�ควร์ติ้อง

เฝ้้าร์ะวัง

 ภาพรวิมข้องเด็็กข้้ามชาติิทุกกลุ่มวิ้ย (ทั�งเดิ์็กเลิ็กก่อนวัยเร์ียน วัยเร์ียน หร์่อ เดิ์็กโติ) 

 ความเปัร์าะบุางข้องเด็ิ์กที�เพิ�มขึ้�นจ่ากสถื่านการ์ณ์โควดิิ์-19 สร์ปุัไดิ์เ้ปัน็ หนึ�ง “การ์เข้า้ไมถ่ื่งึ”

ในที�นี� ร์วมความลิา่ชา้ข้องการ์เข้า้ถื่งึ โดิ์ยเฉพาะในเร์่�อง อนามยัแมแ่ลิะเดิ์ก็ หลิกัปัร์ะกนัทางสขุ้ภิาพ 

การ์จ่ดิ์ทะเบีุยนการ์เกิดิ์ การ์พัฒนาการ์เรี์ยนรู้์แลิะการ์ศึักษีาที�มคีณุภิาพ นมอาหาร์แลิะโภิชนาการ์

เดิ์็กที�เหมาะสมกับุวัยแลิะเพียงพอ สอง “การ์หลิุดิ์หร์่อติกหลิ่น” จ่าก ร์ะบุบุการ์ศึักษีา (ไม่ว่า

จ่ะเปั็นที�โร์งเร์ียนไทย หร์่อศูันย์การ์เร์ียนร์ู้เด็ิ์กข้้ามชาติิ) จ่ากร์ะบุบุปัร์ะกันสุข้ภิาพ (ที�เคยมีหร่์อ

มีอยู่) หร์่อ จ่ากการ์มีสถื่านภิาพทางกฎหมายหร์่อการ์มีเอกสาร์ที�ถืู่กต้ิอง แลิะ สาม “ความเสี�ยง

ที�เพิ�มข้ึ�น” ข้องปััญหาทุพโภิชนาการ์หร์่อการ์ข้าดิ์สาร์อาหาร์ การ์ข้าดิ์ผู้ดูิ์แลิหร์่อถูื่กทอดิ์ทิ�ง 

ความรุ์นแร์งในคร์อบุครั์ว ความไม่ปัลิอดิ์ภัิยข้องสภิาพแวดิ์ล้ิอมในการ์เลิี�ยงดูิ์ (โดิ์ยเฉพาะ กลิุ่ม

เดิ์็กเลิ็กที�ไม่มีผู้ดิ์ูแลิแลิะต้ิองติิดิ์ติามผู้ปักคร์องไปัอยู่ในสถื่านที�ทำงาน) การ์ถูื่กลิะเมิดิ์สิทธิิ�หร่์อการ์

หาปัร์ะโยชน์จ่ากผู้อ่�น ร์วมถึื่ง พฤติิกร์ร์มเสี�ยงทางสังคมข้องตัิวเด็ิ์กเอง  โดิ์ยเฉพาะกลิุ่มเด็ิ์กโติ

(เช่น พฤติิกร์ร์มเสี�ยงทางเพศั หร์่อ ปััญหายาเสพติิดิ์ เปั็นติ้น) 

VI



 ความเสี�ยงแลิะความเปัร์าะบุางข้องเดิ์็กกลิุ่มนี�ที�กำลิังอาศััยแลิะเติิบุโติอยู่บุนผ่นแผ่นดิ์ิน

ไทย (ไม่ว่าจ่ะมีเอกสาร์ ไม่มีเอกสาร์ หร์่อจ่ะมีสถื่านะทางกฎหมายเปั็นอย่างไร์) เปั็นสิ�งที�ทุกฝ้่ายใน

สงัคมไทยไมส่ามาร์ถื่ลิะเลิยไดิ์ ้เม่�อพจิ่าร์ณาจ่ากมมุมองสทิธิเิดิ์ก็แลิะการ์ปักปัอ้งคุม้คร์องเดิ์ก็ ร์วมถื่งึ 

มุมมองการ์ลิงทุนในทร์ัพยากร์มนุษีย์เพ่�อปัร์ะโยชน์ข้องปัร์ะเทศัไทย (ร์วมถื่ึง ปัร์ะเทศัเพ่�อนบุ้านใน

ภิูมิภิาค) ในร์ะยะยาวภิายใติ้สถื่านการ์ณ์ที�ปัร์ะเทศัไทย ร์วมถื่ึง หลิายปัร์ะเทศัในภิูมิภิาคกำลิังเข้้าสู่

การ์เปั็นสังคมสูงอายุที�เพิ�มข้ึ�นในอนาคติ

สุรุปสุถึานการณ์และบทวิิเคราะห์ผลกระทบข้องโควิิด็-19 ติ่อเด็็กข้้ามชาติิในภาพรวิม

VII
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โหมโรง 
และ กระบวนการวิธีีศึึกษา

หัวข้้อ 1
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 รู้้�จัักเด็็กข้�ามชาติิให้�มากข้้�น  (เข้าคืือใคืรู้ อยู่้�อยู่�างไรู้ในสัังคืมไทยู่วัันน้�)

	 เด็็กข้้ามชาติิ	อาจจะเป็็นคำที่่�ไม่ค้้นเคยมากสำหรัับผู้้้ท่ี่�ไม่ได้็อย่้ในแวด็วงการัศึึกษา

ในป็รัะเด็น็น่�หรัอืสำหรัับบค้คลที่ั�วไป็อาจจะยงัสบัสนหรัอืต้ิองมก่ารัถามกนัเพิ่ิ�มเติมิว่า	เด็ก็ข้้ามชาติิ

นั�นหมายถึงใครั	และเป็็นเด็็กที่่�มาจากชาติิไหน	ข้้ามมาได็้อย่างไรั	และที่ำไมถึงจะติ้องเป็็น

เด็็กข้้ามชาติิ

	 จรัิงๆ	แล้ว	คำว่า	“เด็็กข้�ามชาติิ”	 ไม่ได้็ม่คำนิยามหรัือคำจำกัด็ความท่ี่�ติายติัว	

แต่ิในความหมายกว้างอาจหมายถึง	เด็็กที่่�ไม่ม่สถานะพิ่ลเมือง	หรัือถือสัญชาติิเด่็ยวกับป็รัะเที่ศึ

ที่่�ตินกำลังอาศัึยและเติิบโติอย้่	ซึ่ึ�งครัอบคล้มความหมายถึงเด็็กได็้หลากหลายกล้่ม	ที่ั�งเด็็กที่่�

เป็็นล้กหลานหรืัอผู้้้ติิด็ติามกล้่มแรังงานข้้ามชาติิที่่�เข้้ามาอาศัึยที่ำงานอย้่ในป็รัะเที่ศึ	ป็รัะชากรั

เด็็กในกล้่มชาติิพัิ่นธุ้์�ที่่� ยังไม่ม่สัญชาติิไที่ยโด็ยอย้่ในรัะหว่างการัพิิ่ส้จน�สัญชาติิ	 เด็็กในค่าย

ผู้้้ล่�ภััยชั�วครัาว	 เด็็กที่่�ไม่ม่สถานะที่างที่ะเบ่ยน	รัวมถึงกล้่มที่่�อาจพิิ่จารัณาได็้เป็็นกล้่มไรั้รััฐ	

ไรัส้ญัชาติ	ิแติเ่พิ่ื�อให้เกิด็ความชัด็เจนและมค่วามเฉพิ่าะเจาะจง	ในการัศึกึษาข้องโครังการัวิจัยเรืั�อง

  “การู้ปรู้ะเมินสัถานการู้ณ์์เด็ก็ข้�ามชาติแิละผลกรู้ะทบจัากโคืวิัด็-19”	ได้็กำหนด็ใหน้ยิาม

ข้องคำว่า	เด็็กข้้ามชาติิ	และครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิ	ไว้ว่า

เด็ก็ข้า้มชาติ ิครอบคลุมุเฉพาะ ประชากรเด็ก็ที่่�เปน็บตุรหลุานแรงงาน

ข้้ามชาติย้้าย้ถิ่ิ�นจากประเที่ศเพ่�อนบ้าน โด็ย้เฉพาะเม่ย้นมา ลุาว แลุะ

กัมพูชา อายุ้ระหว่าง 0-17 ปี (ต�ำกว่า 18 ปี) ที่่�ไม่ม่สััญชาติไที่ย้ 

อาศัย้อยู้่ในประเที่ศไที่ย้ ซึ่่�งอาจจะเกิด็ หร่อ ไม่ได็้เกิด็ในประเที่ศไที่ย้ 

คืรู้อบคืรัู้วัแรู้งงานข้�ามชาติิ หมาย้ถิ่่ง ครอบครัวแรงงานที่่�ไม่ม่

สััญชาติไที่ย้ ย้้าย้ถิ่ิ�นจากประเที่ศเพ่�อนบ้าน โด็ย้เฉพาะเม่ย้นมา ลุาว

แลุะกัมพูชา เข้้ามาอาศัย้แลุะที่ำงานอยู่้ในประเที่ศไที่ย้ เป็นระย้ะ

เวลุาอย่้างน้อย้ 3 เด็่อน โด็ย้รวมที่ั�งกลุุ่มที่่�ม่เอกสัารแลุะไม่ม่เอกสัาร

ตรวจคนเข้้าเม่องแลุะใบอนุญาตที่ำงาน

1.1 โหมโรง
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	 ในกรัอบนิยามความหมายน่�	 เพิ่ื�อเป็็นการัที่ำความเข้้าใจได็้ง่ายข้ึ�น	 เด็็กข้้ามชาติิ	

นั�นม่ความหมายติรังติัวคือการัข้้ามป็รัะเที่ศึ		ข้้ามพิ่รัมแด็น	หรัือชาติิ	(อย่างที่่�เรัากำหนด็กันไว้)	

มาพิ่รั้อมกับพิ่่อแม่หรัือครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิ	ซึ่ึ�งย้ายถิ�นจากป็รัะเที่ศึเพิ่ื�อนบ้าน	โด็ยเฉพิ่าะ

เม่ยนมา	ลาวและกัมพิ่้ชา	เข้้ามาอาศึัยและที่ำงานอย้่ในป็รัะเที่ศึไที่ย	เด็็กเหล่าน่�บางรัายสามารัถ

เข้้าเรั่ยนในโรังเรั่ยนหรัือในศึ้นย�การัเรั่ยนรั้้และสามารัถสำเรั็จการัศึึกษาและป็รัะกอบอาช่พิ่

ที่่�สจ้รัติิได็	้บางรัายอาจจะกลับไป็ยังถิ�นฐานเดิ็มและสง่ล้กหลานให้อย้อ่าศึยัติอ่ในป็รัะเที่ศึไที่ย	และ

ในข้ณะเด็ย่วกนับางรัายอาจจะเกดิ็ปั็ญหาจากการัอย่้อาศึยั	จากสถานะที่างการัที่ะเบย่นและเอกสารั

ข้องพ่ิ่อแม่ซึ่ึ�งส่งผู้ลกรัะที่บต่ิอสิที่ธิุ์ติ่างๆข้องล้ก	และอาจไม่ได้็รัับโอกาสซึึ่�งเป็็นสิที่ธิุ์ข้ั�นพิ่ื�นฐาน

ในอ่กหลายด็้านจากป็รัะเที่ศึไที่ย

	 เด็็กข้้ามชาติิ:	 เกิด็	อย้่ 	 โติ	อย่างไรั	 ยังเป็็นคำถามที่่�สามารัถแสวงหาคำติอบได้็

ในที่้กย้คสมัย	ด็้วยสถานการัณ�การัเป็ล่�ยนแป็ลงข้องเศึรัษฐกิจและสังคมข้องป็รัะเที่ศึไที่ย	ซึ่ึ�งส่งผู้ล

ติ่อคนที่้กสถานะที่่�อย้่อาศึัยในป็รัะเที่ศึ

	 ข้้อความด็ังกล่าวสะที่้อนผู้ลการัศึึกษาที่่�ผู้่านมา	ให้เห็นว่าป็รัะเที่ศึไที่ยยังคงม่ช่องว่าง

ข้องการัด็ำเนินงาน	ที่ั�งยังเป็็นโอกาสและความที่้าที่ายที่่�ที่้กภัาคส่วนตัิ�งแติ่ภัาครััฐไป็จนถึง

ภัาคป็รัะชาสังคมจะเข้้ามาม่ส่วนร่ัวมในการัร่ัวมกันเพิ่ื�อที่บที่วนและวางแผู้น	ให้สอด็รัับกับ

การัเป็ล่�ยนแป็ลงข้องบริับที่และสถานการัณ�ข้องป็รัะเที่ศึ	ที่่�กำลังเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ในหลายด้็าน	

โครังสรั้างป็รัะชากรัท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงส้่สังคมส้งวัย	และกำลังก้าวเข้้าส้่สังคมส้งอาย้อย่างสมบ้รัณ�	

ผู้ลข้องการัเป็ล่�ยนแป็ลงด็ังกล่าวนั�นอาจนำไป็ส้่การัข้าด็แคลนป็รัะชากรัและวัยแรังงานในอนาคติ	

ซึ่ึ�งที่ำให้ม่แนวโน้มความติ้องการัแรังงานจากป็รัะเที่ศึเพิ่ื�อนบ้าน	ยิ�งสำคัญที่่�แนวที่างส่งเสรัิม

“...ข้้อมูลูพื้้�นฐานเก่ี่�ยวกี่บัประชากี่รเด็ก็ี่ข้้ามูชาติิในประเทศ
โด็ยเฉพื้าะ จำำานวนและกี่ารกี่ระจำายติัวข้องประชากี่รเด็็กี่
ท่� ไ มู่มู่ ติั ว เลข้ ท่� ชั ด็ เจำน  ทำา ใ ห้้ปร ะชากี่รกี่ ล่่มูน่� มู่
ความูเปราะบางและความูเสี่่�ยงในห้ลายด็้าน โด็ยเฉพื้าะ 
ในกี่ารเข้้าถึึงสิี่ทธิิข้ั�นพ้ื้�นฐาน สี่ิทธิิมูน่ษยชนและ
สี่ิทธิิเด็็กี่ท่�สี่ำาคัญในห้ลายเร้�อง…”

 “กี่ารทำาความูเข้้าใจำและรู้จำักี่เด็็กี่ข้้ามูชาติิให้้มูากี่ข้ึ�น เป็นกี่ารปิด็ช่องว่าง
ข้องอคติิ เพื้้�อระงับยับยั�งกี่ารเห้ย่ยด็สี่ัญชาติิ กี่ารบูลล่� (Bully) และมูองเด็็กี่
เห้ล่าน่�เป็นสี่มูาชิกี่ท่�สี่ำาคัญข้องสี่ังคมูอย่างเท่าเท่ยมูกี่ัน”

	 ย้้อนรอย้งาน	(เด็็กข้้ามชาติิ	เกิด็อย้่�โติอย้�างไร)
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การัพิ่ัฒนาที่้นมน้ษย�ข้องป็รัะเที่ศึ	ภัายใติ้แผู้นพิ่ัฒนาเศึรัษฐกิจและสังคมแห่งชาติิ	ฉบับที่่�	13

ยังได็้รัะบ้ถึงการัที่่�ป็รัะเที่ศึไที่ยอาจม่ความต้ิองการัพิ่ึ�งพิ่าแรังงานข้้ามชาติิมากข้ึ�น	ซึ่ึ�งจะที่ำให้

ป็รัะเที่ศึม่การัข้ยายติัวข้องการัเคลื�อนย้ายแรังงานที่ั�งภัายในและรัะหว่างป็รัะเที่ศึ	อ่กทัี่�งยัง

มองถึงรั้ป็แบบข้องสังคมไที่ยป็รัับเป็ล่�ยนไป็ส้่การัเป็็นสังคมพิ่ห้วัฒนธุ์รัรัมมากข้ึ�นด็้วย

	 ที่่�ผู้่านมา	บรัิบที่และสถานะในการัพัิ่ฒนาข้องป็รัะเที่ศึไที่ยภัายใติ้แผู้นพิ่ัฒนาเศึรัษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติิ	ฉบับที่่�	12	รัะบ้ถึงการัที่่�ป็รัะเที่ศึไที่ยเผู้ชิญกับภัาวะการัหด็ติัวข้องกำลังแรังงาน

จากการัเป็็นสังคมส้งวัย	โด็ยป็รัะชากรัวัยแรังงานข้องไที่ยม่แนวโน้มลด็ลงตัิ�งแต่ิป็ี	2559	ส่งผู้ลให้

อัติรัาการัม่ส่วนรั่วมข้องกำลังแรังงานลด็ลง	ทัี่�งน่�การัพิ่ัฒนาความรั่วมมือภัายในภั้มิภัาคส้่การัเป็็น

ป็รัะชาคมเศึรัษฐกิจอาเซึ่ย่น	นำไป็ส้ก่ารัพัิ่ฒนาความร่ัวมมือภัายในภัมิ้ภัาค	ที่ั�งที่างเศึรัษฐกิจและที่าง

สังคม	การัเคลื�อนย้ายข้องป็รัะชากรัรัะหว่างป็รัะเที่ศึ	โด็ยเฉพิ่าะกล้่มวัยแรังงาน	และกล้่มผู้้้ติิด็ติาม

ในภั้มิภัาคที่่�จะม่แนวโน้มเพิ่ิ�มมากข้ึ�น	และม่ลักษณะรั้ป็แบบที่่�ซึ่ับซึ่้อนและหลากหลายข้ึ�น

	 ป็ัจจ้บันจำนวนแรังงานข้้ามชาติิท่ี่�ย้ายถิ�นฐานเข้้ามาอาศึัยและที่ำงานในป็รัะเที่ศึไที่ย	

รัวมถึงกล้่มผู้้้ติิด็ติามซึ่ึ�งจำนวนมากเป็็นป็รัะชากรัเด็็กข้้ามชาติิ	 ยังคงไม่ที่รัาบชัด็ถึงจำนวน

ที่่�แท้ี่จริัง	หรัืออาจจะเป็็นข้้อม้ลที่่�ถ้กรัวบรัวมไว้ติามการัศึึกษาและการัเก็บข้้อม้ลเป็็นช่วงๆ

งานศึึกษาข้องสถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคมที่่�ที่ำการัคาด็ป็รัะมาณจำนวนป็รัะชากรัข้้ามชาติิ	

3	สัญชาติิที่่�อาศัึยอย้่ในป็รัะเที่ศึไที่ยในปี็	2558	คาด็ว่า	ม่จำนวนที่ั�งสิ�นป็รัะมาณ	4.5	ล้านคน	

โด็ยในจำนวนน่�	3.5	ล้านคนเป็็นป็รัะชากรัวัยแรังงาน	ในข้ณะท่ี่�อ่กป็รัะมาณ	1	ล้านคน	เป็็นกล่้ม

ผู้้้ติิด็ติาม	(Vapattanawong	et	al.	2016)	

	 ติัวเลข้การัจด็ที่ะเบ่ยนแรังงานข้้ามชาติิและผู้้้ติิด็ติาม	ณ		ศึ้นย�บรัิการัจด็ที่ะเบ่ยนแรังงาน

ติ่างด็้าวแบบเบ็ด็เสรั็จ	(One	Stop	Service	Center:	OSSC)	ในป็ี	พิ่.ศึ.	2559	พิ่บว่า	ม่การั

รัายงานอย้่ที่่�	1.2	ล้านคน	ซึ่ึ�งในจำนวนน่�ม่เพิ่่ยงป็รัะมาณ	24,000	คน	ที่่�เป็็นกล้่มผู้้้ติิด็ติามและกล้่ม

ป็รัะชากรัเด็็กข้้ามชาติิ	จำนวนการัจด็ที่ะเบ่ยนข้องกล้่มผู้้้ติิด็ติามและกล้่มป็รัะชากรัเด็็กข้้ามชาติิน่�	

ลด็ลงอย่างมากจากติัวเลข้ท่ี่�ม่การัรัายงานจากการัจด็ที่ะเบ่ยน	ในป็ี	พิ่.ศึ.	2557	และ	2558	ซึ่ึ�งม่

จำนวน	93,000	คนและ	39,000	คน	ติามลำด็ับ	(Chamchan	&	Apipornchaisakul,	2016)	

	 จำนวนแรังงานข้้ามชาติิ	3	สัญชาติิ	ที่่�ได้็ผู้่านกรัะบวนการัพิิ่ส้จน�สัญชาติิ	(nationality	

verification:	NV)	รัวมกับจำนวนแรังงานข้า้มชาติทิี่่�เข้า้มาที่ำงานภัายใต้ิบนัที่กึข้อ้ติกลงความร่ัวมมือ

(MOU)	รัะหว่างป็รัะเที่ศึไที่ยและ	3	ป็รัะเที่ศึเพิ่ื�อนบ้าน	ในปี็	พิ่.ศึ.	2560	สำนักบริัหารัแรังงานต่ิางด้็าวม่

การัรัายงานตัิวเลข้อย้ท่ี่่�	0.9	และ	0.44	ล้านคน	(Office	of	Foreign	Workers	Administration,	2017)

ซึ่ึ�งเมื�อรัวมกบัจำนวนแรังงานข้า้มชาติทิี่่�ได็ด้็ำเนนิการัจด็ที่ะเบย่น	ณ	ศึน้ย�จด็ที่ะเบย่นแรังงานติา่งด็า้ว

แบบเบ็ด็เสรั็จ	(OSSC)	จะได็้ติัวเลข้ป็รัะชากรัข้้ามชาติิรัวมอย้่ที่่�โด็ยป็รัะมาณ	2.55	ล้านคน	
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	 แสด็งให้เห็นว่าป็รัะชากรัข้้ามชาติิที่ั�งกล่้มท่ี่�เป็็นแรังงานและกล่้มท่ี่�เป็็นผู้้้ติิด็ติาม	ซึ่ึ�งส่วน

ใหญ่เป็็นป็รัะชากรัเด็็ก	ที่่�อาศัึยอย้่ในป็รัะเที่ศึไที่ยโด็ยไม่ม่เอกสารัน่าจะยังม่อย้่เป็็นจำนวนมาก	

ซึ่ึ�งเชื�อมโยงไป็กับลักษณะข้องการัเด็ินที่างเข้้าป็รัะเที่ศึแบบถ้กกฎหมาย	หรัือได้็ม่การัด็ำเนินการั

ด็้านเอกสารัมากน้อยเพิ่่ยงใด็	ที่ั�งน่�	หน่วยงานที่่�ม่การับรัิหารัจัด็การัข้้อม้ลโด็ยสำนักบรัิหารัแรังงาน

ติ่างด้็าว	และม่การัรัายงานสถานการัณ�แรังงานต่ิางด้็าวป็รัะจำเดื็อน	ซึ่ึ�งเป็็นคนต่ิางด้็าวท่ี่�ได้็รัับ

อน้ญาติที่ำงานทัี่�วรัาชอาณาจักรัติามป็รัะเภัที่	สัญชาติิ	และการันำเข้้าติามสัญญาป็รัะเภัที่ติ่างๆ	

ภาพที่ี� 1 จำำ�นวนเด็็กข้้�มช�ติิในประเทศไทย
ท้�มา โครังการัอ่ย้รัับมือโควิด็-19	EU	Covid-19	Response	and	Recovery	Project
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1.2  จริยธรรมการวิจัย 
 ข้้อมูลเชิิงประจักษ์์ที่่�ได้้จากความเต็็มใจข้องผูู้้ให้ข้้อมูล

1.3 ผูู้้ร่วมงานสนาม 
 เครือข้่ายที่่�นำาไปสู่การได้้ข้้อมูลที่่�น่าสนใจในภาคสนาม

	 ที่ั�งน่�ได็ร้ับัความรัว่มมอืเป็็นอยา่งด็จ่ากพิ่นัธุ์มติิรัในการัที่ำงานจากหนว่ยงานหลกัซึึ่�งมพ่ิ่ื�นที่่�

ที่ำงานข้องแติ่ละจังหวัด็	คือ	

	 	 ม้ลนิธุ์ิศึ้ภันิมิติแห่งป็รัะเที่ศึไที่ย	 (World	Vision	Foundation	Thailand)	

จังหวัด็รัะนอง	จังหวัด็ติาก	และกรั้งเที่พิ่มหานครั	

	 	 มล้นธิุ์ริักัษ�ไที่ย	(Raks	Thai	Foundation:	RTF)	จังหวดั็สมท้ี่รัสาครั	และเชย่งใหม่	

	 	 สมาคมพิ่รัาว	(Proud	Association)	จังหวัด็สม้ที่รัสาครั	และ

	 	 ม้ลนิธุ์ิเพิ่ื�อเยาวชนชนบที่	(มยช.)	ข้องพิ่ื�นที่่�กรั้งเที่พิ่มหานครั

	 กรัะบวนการัด็ำเนินการัข้องโครังการัวิจัย	การัป็รัะเมินสถานการัณ�เด็็กข้้ามชาติิและ

ผู้ลกรัะที่บจากโควิด็-19	ได็้รัับการัพิิ่จารัณาอน้มัติิผู้่านเกณฑ์�จากคณะกรัรัมการัจริัยธุ์รัรัมการัวิจัย

สถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม	มหาวิที่ยาลัยมหิด็ล	 เลข้ที่่� 	 COA.No.	 2021/03-045

ซึ่ึ�งเครัื�องมอืเกบ็ข้อ้ม้ลที่ก้ป็รัะเภัที่และกรัะบวนการัเก็บข้อ้มล้กับป็รัะชากรัเป้็าหมายข้องการัศึกึษา

ในการัศึึกษาภัาคสนาม	ได็้ถ้กยื�นข้อรัับการัพิ่ิจารัณาจรัิยธุ์รัรัมการัวิจัยด็้วย

	 หน่วยงาน	NGO	ในพิ่ื�นที่่�	เพิ่ื�อนพิ่ันธุ์มิติรัรั่วมพิ่ิชิติข้้อม้ล

	 ในช่วงรัะยะเวลาข้องการัด็ำเนินการัเก็บข้้อม้ล	เป็็นช่วงที่่�สถานการัณ�การัแพิ่ร่ัรัะบาด็

ยังคงเกิด็ข้ึ�นอย่างติ่อเนื�อง	และป็รัะเที่ศึไที่ยกำลังเผู้ชิญสถานการัณ�แพิ่รั่รัะบาด็ในหลายจังหวัด็	

โครังการัวจิยัจงึติอ้งมก่ารัป็รับัรัป้็แบบข้องการัที่ำงานโด็ยอาศึยัโป็รัแกรัมสำหรับัการัป็รัะชม้ออนไลน�

เป็็นหลัก	เพิ่ื�อการัพิ่้ด็ค้ยกับกล้่มผู้้้ให้ข้้อม้ลในส่วนข้องภัาครััฐและภัาคป็รัะชาสังคมในพิ่ื�นที่่�	
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1.4 ด้ำาเนินการวิจัยอย่างไร /กระบวนการนำาไปสู่ข้้อมูล
ที่่�เป็นหัวใจสำาคัญข้องการศึึกษ์า

 การวิิจััยเอกสารและข้้อมูลทุุติิยภููมิทุ่�เก่�ยวิข้้อง (documentary research)

 ข้้อม้ลจากการัศึึกษาข้องโครังการัน่�	เป็็นการัที่บที่วนและสังเครัาะห�สถานการัณ�ภัาพิ่รัวม

ข้องเด็็กข้้ามชาติิอาย้ติ�ำกว่า	18	ปี็	ในครััวเรัือนแรังงานข้้ามชาติิที่่�อาศัึยอย้่ในป็รัะเที่ศึไที่ย	และ

ผู้ลกรัะที่บข้องสถานการัณ�โควิด็-19	ที่่�ม่ติ่อความเป็็นอย้่ข้องเด็็กข้้ามชาติิ	การัเข้้าถึงหลักป็รัะกัน

ที่างส้ข้ภัาพิ่และบริัการัส้ข้ภัาพิ่ที่่�จำเป็็น	การัเข้้าถึงการัศึึกษาและร้ัป็แบบข้องการัศึึกษาที่่�ได้็รัับ	

รัวมถึงความเป็รัาะบางและสภัาพิ่ป็ัญหาข้องกล้่มป็รัะชากรัเด็็กข้้ามชาติิ

	 เมื�อสถานการัณ�และการัเข้า้พิ่ื�นที่่�สามารัถด็ำเนินการัได้็โด็ยไม่ข้ดั็กับข้อ้บังคับและรัะเบย่บ

การัเข้้าพิ่ื�นที่่�ข้องแติ่ละจังหวัด็	การัลงพิ่ื�นที่่�เพิ่ื�อเก็บข้้อม้ลกับกล้่มผู้้้ป็กครัองในแติ่ละจังหวัด็ก็ได็้รัับ

ความช่วยเหลือในการัป็รัะสานและนัด็หมาย	และยังชว่ยเป็น็ไกด็�นำที่างไป็ถึงจ้ด็นัด็หมายในชม้ชน	

โด็ยที่่มงานข้องม้ลนิธุ์ิและสมาคมในจังหวัด็ซึ่ึ�งช่วยให้การัเก็บข้้อม้ลในท้ี่กพืิ่�นท่ี่�สามารัถด็ำเนินการั

ได็้ติามวัติถ้ป็รัะสงค�	การัได้็รัับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน	NGO	ในพืิ่�นที่่�	เป็ร่ัยบเสมือนเพืิ่�อน

พิ่ันธุ์มิติรัรั่วมพิ่ิชิติข้้อม้ล	แม้การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	จะเป็็นอ้ป็สรัรัคที่่�ที่ำให้การัที่ำงานใน

พิ่ื�นที่่�ติ้องม่การัรัะมัด็รัะวังมากข้ึ�น	แติ่การัได็้ผู้้้ที่่�เข้้าใจ	เข้้าถึง	พิ่ื�นที่่�ข้องที่้กจังหวัด็	เป็็นป็ัจจัยสำเรั็จ

ที่่�ป็ฏิิเสธุ์ไม่ได็้ว่าเป็็นส่วนสำคัญข้องการัที่ำงานในครัั�งน่�
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	 1.การัสัมภัาษณ�รัะด็ับลึก	(In-dept	Interview)	กับครััวเรัือนแรังงานข้้ามชาติิ	

	 2.อภิัป็รัายกล้่ม	(Focus	Group	Discussion:	FDG)	กับองค�กรัพัิ่ฒนาเอกชนท่ี่�ที่ำงาน

กับแรังงานข้้ามชาติิ	หน่วยงานภัาครััฐท่ี่�เก่�ยวข้้อง	ภัาคป็รัะชาสังคม	องค�กรัช้มชน	(Community	

Based	Organization:	CBO)	ในพิ่ื�นที่่�

 การวิจัิัยข้อ้มลูปฐมภููมเิชงิคุณุภูาพจัากงานภูาคุสนาม (qualitative field research)

	 สำหรัับการัวิจัยภัาคสนามในส่วนข้องการัเก็บข้้อม้ลเป็็นการัเก็บข้้อม้ลเชิงค้ณภัาพิ่	

ที่่�ด็ำเนินการัผู้่านรัะบบออนไลน�ในช่วงที่่�สถานการัณ�และการัรัวมกล้่มยังไม่สามารัถด็ำเนินการัได็้

และเมื�อพิ่ื�นที่่�พิ่รั้อมจึงได็้ม่การัลงพิ่ื�นท่ี่�ข้องแติ่ละจังหวัด็เพิ่ื�อด็ำเนินการัเก็บข้้อม้ล	 โด็ยใช้

กรัะบวนการัคือ

1.5 ศึัพที่์ที่่�เก่�ยวข้้อง

 เด็็กข้�ามชาติิ	ในการัศึึกษาน่�	ครัอบคล้มเฉพิ่าะ	ป็รัะชากรัเด็็กที่่�เป็็นบ้ติรัหลานแรังงาน

ข้้ามชาติิย้ายถิ�นจากป็รัะเที่ศึเพิ่ื�อนบ้าน	โด็ยเฉพิ่าะเม่ยนมา	ลาวและกัมพ้ิ่ชา	อาย้รัะหว่าง	

0-17	ป็ี	(ติ�ำกว่า	18	ป็ี)	ที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ย	อาศึัยอย้่ในป็รัะเที่ศึไที่ย	ซึ่ึ�งอาจจะเกิด็	หรัือ	ไม่ได็้เกิด็

ในป็รัะเที่ศึไที่ย	

 คืรู้อบคืรู้ัวัแรู้งงานข้�ามชาติิ	หมายถึง	ครัอบครััวแรังงานที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ย	ย้ายถิ�นจาก

ป็รัะเที่ศึเพิ่ื�อนบ้าน	โด็ยเฉพิ่าะเม่ยนมา	ลาวและกัมพิ่้ชา	เข้้ามาอาศึัยและที่ำงานอย้่ในป็รัะเที่ศึไที่ย	

เป็น็รัะยะเวลาอยา่งนอ้ย	3	เด็อืน	โด็ยรัวมที่ั�งกล้ม่ที่่�มเ่อกสารัและไมม่เ่อกสารัติรัวจคนเข้า้เมอืงและ

ใบอน้ญาติที่ำงาน
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	 การัคัด็เลอืกกล้ม่ติวัอยา่งในแติล่ะพิ่ื�นท่ี่�ศึกึษา	สำหรับักล้ม่ครัวัเรัอืนแรังงานข้า้มชาติ	ิเกบ็ข้อ้มล้

ด็้วยการัสัมภัาษณ�เชิงลึก	คัด็เลือกแบบเฉพิ่าะเจาะจง	(จากการัหารัือรั่วมกับเครัือข้่ายในแติ่ละพิ่ื�นที่่�)	

โด็ยกำหนด็เกณฑ์�ในการัคดั็เลอืกติามกล้ม่อายข้้องเด็็กข้า้มชาติิในครัวัเรัอืนจำนวน	6	ครัวัเรัอืนในแติล่ะ

พิ่ื�นที่่�ศึึกษา		ป็รัะกอบด็้วย

	 1.ครััวเรัือนที่่�ม่เด็็กข้้ามชาติิในช่วงอาย้ก่อนวัยเรั่ยน	(อาย้	0-5	ป็ี)	จำนวน	2	ครััวเรัือน	

	 2.ครัวัเรัอืนท่ี่�มเ่ด็ก็ข้า้มชาติใินช่วงวยัเรัย่นรัะดั็บป็รัะถมศึกึษา	(อาย	้6-11	ปี็)	จำนวน	2	ครัวัเรัอืน	

	 3.ครัวัเรัอืนที่่�มเ่ด็ก็ข้า้มชาติใินชว่งวยัเรัย่นรัะด็บัมธัุ์ยมศึกึษา	(อาย	้12-17	ป็)ี	จำนวน	2	ครัวัเรัอืน	

1.6 พื�นที่่�ศึึกษ์า
และกล่่มต็ัวอย่าง

 การัด็ำเนินงานภัาคสนาม	 คัด็เลือก

พิ่ื�นที่่�ศึึกษาที่ั�งหมด็	6	 พืิ่�นที่่�	 (6	จังหวัด็)	 โด็ย

เป็็นการัเลือกแบบเฉพิ่าะเจาะจง	(Purposive	

sampling)	จากการัหารืัอร่ัวมกับ	UNICEF	

และ	 เครืัอข่้ายองค�กรัด็้านป็รัะชากรัข้้ามชาติิ	

(Migrant	Working	 Group:	MWG)	 โด็ย

กำหนด็เกณฑ์�ในการัคัด็เลือก	5	พืิ่�นท่ี่�การัศึึกษา

ที่่�ม่การักรัะจ้กติัวข้องแรังงานข้้ามชาติิและ

ครััวเรัือนแติ่ละกล่้มอาช่พิ่ท่ี่�สำคัญ	5	กล่้ม	ได้็แก่	

แรังงานก่อสรั้าง	แรังงานภัาคเกษติรั	แรังงาน

ป็รัะมงและป็รัะมงต่ิอเนื�อง	แรังงานภัาคการัค้า

บริัการัและการัที่่องเที่่�ยว	 และแรังงานภัาค

การัผู้ลิติในโรังงาน	และอ่ก	1	พิ่ื�นที่่�การัศึึกษาที่่�ม่

กล่้มแรังงานข้า้มชาติิลักษณะอาชพ่ิ่ที่่�หลากหลาย

อาศึัยอย้่คือกรั้งเที่พิ่มหานครั

จำ.เชียงใหม่

จำ.ติ�ก

จำ.ระนอง

จำ.ชลบุุรี
กรุงเทพฯ

จำ.สมุทรส�คร

ภาพที่ี� 2 แผนที�แสด็งพ้�นที�ศึกษ� 6 จำังหวัด็
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	 ใน	2	ครััวเรัือนที่่�คัด็เลือกจากแติ่ละกล้่มป็รัะกอบด็้วย	

	 1.ครััวเรัือนที่่�หัวหน้าครััวเรัือนเป็็นแรังงานข้้ามชาติิที่่�ม่เอกสารั		(ได็้แก่	แรังงานข้้ามชาติิ

MOU	แรังงานที่่�ผู้่านการัพิ่ิส้จน�สัญชาติิ	หรัืออย้่รัะหว่างด็ำเนินการั	โด็ยม่บัติรัป็รัะจำติัวและ

ใบอน้ญาติที่ำงานจากการัจด็ที่ะเบ่ยนแรังงาน)	

	 2.ครััวเรัือนที่่�หัวหน้าครััวเรัือนเป็็นแรังงานข้้ามชาติิที่่�ไม่ม่เอกสารั	

	 เก็บข้้อม้ลด็้วยการัสนที่นากล้่ม	โด็ยแบ่งออกเป็็น	3	กล้่ม	ได็้แก่	

 1.กล่�มผ้�แทนช่มชน (เช่น	ผู้้้นำช้มชนข้องแรังงานข้้ามชาติิ	หรัือผู้้้นำช้มชนไที่ยในพิ่ื�นที่่�	

ผู้้้แที่นจากองค�กรัช้มชน	หรัือ	Community-Based	Organization:	CBO	เป็็นติ้น)	

 2.กล่�มภาคืสั�วันท้�เก้�ยู่วัข้�องภาคืรู้ัฐ (เช่น	ผู้้้แที่นจากโรังเรั่ยนไที่ยที่่�มน่กัเรั่ยนเด็ก็ข้้ามชาติิ

รัพิ่.สติ.	สถานพิ่ยาบาล	หน่วยงานภัาครััฐที่่�รัับผู้ิด็ชอบด็้านการัค้้มครัองเด็็ก		เป็็นติ้น)	

 3.กล่�มภาคืสั�วันท้�เก้�ยู่วัข้�องท้�ไม�ใช�ภาคืรัู้ฐ	(เช่น	ผู้้้แที่นจากศึ้นย�การัเรั่ยนร้้ัเด็็กข้้ามชาติิ

หรัือ	Migrant	Leaning	Center:	MLC	องค�กรัพิ่ัฒนาเอกชนที่่�ที่ำงานด็้านเด็็กข้้ามชาติิ	เครัือข้่าย

ภัาคป็รัะชาสังคมในพิ่ื�นที่่�	

 ใน	6	พิ่ื�นที่่�การัศึกึษา	(6	จังหวัด็)	การัสัมภัาษณ�เชงิลึกกับตัิวแที่นครัวัเรัอืนแรังงานข้า้มชาติิ

จำนวนรัวม	36	คน	และการัสนที่นากล้่มกับช้มชนและภัาคส่วนที่่�เก่�ยวข้้องจำนวนรัวม	18	กล้่ม

 การัเก็บข้้อมล้ในพิ่ื�นที่่�ด็ำเนินการัโด็ย	คณะผู้้้วิจัยรั่วมกับที่่มเก็บข้้อม้ลและล่ามแป็ลภัาษา

ในพิ่ื�นที่่�ที่่�มค่วามรั้แ้ละความเข้า้ใจในแนวคำถามการัสมัภัาษณ�และป็รัะเด็น็การัสนที่นากล้ม่ภัายใติ้

กรัอบและข้อบเข้ติการัศึึกษาและวัติถ้ป็รัะสงค�ข้องการัวิจัย	โด็ยสามารัถสื�อสารัที่ั�งภัาษาไที่ยและ

ภัาษาข้องแรังงานข้้ามชาติิแติ่ละกล้่มในพิ่ื�นที่่�

การเก็บข้้อมููลกับกล่�มูชุ่มูชุนและภาคส่�วนที่่�เก่�ยวข้้อง 
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ตาราง 1  พ้�นที�ในก�รเก็บุข้้อมูลภ�คสน�ม

อาชุ่พ จัังหวัด ส่ัญชุาติิ ภาค่ในพ้�นที่่�

ป็รัะมง รัะนอง เม่ยนมา -	ม้ลนิธุ์ิศึ้ภันิมิติแห่งป็รัะเที่ศึไที่ย	(World	Vision	

Foundation	Thailand)

โรังงาน สม้ที่รัสาครั เม่ยนมา -	ม้ลนิธุ์ิรัักษ�ไที่ย	(Raks	Thai	Foundation:	RTF	)

-	สมาคมพิ่รัาว	(Proud	Association)

ก่อสรั้าง เช่ยงใหม่ เม่ยนมา -	ม้ลนิธุ์ิรัักษ�ไที่ย	(Raks	Thai	Foundation:	RTF	)

-	MAP	Foundation

เกษติรักรัรัม		 ติาก	 เม่ยนมา -	ม้ลนิธุ์ิศึ้ภันิมิติแห่งป็รัะเที่ศึไที่ย	(World	Vision	

Foundation	Thailand)

-	MAP	Foundation

ภัาคบรัิการั ชลบ้รั่ กัมพิ่้ชา -	ม้ลนิธุ์ิรัักษ�ไที่ย	(Raks	Thai	Foundation:	RTF	)

*หลากหลาย

อาช่พิ่

กรั้งเที่พิ่มหานครั	

และป็รัิมณฑ์ล

ที่้กสัญชาติิ -	ม้ลนิธุ์ิศึ้ภันิมิติแห่งป็รัะเที่ศึไที่ย	(World	Vision	

Foundation	Thailand)

-	ม้ลนิธุ์ิเพิ่ื�อเยาวชนชนบที่	(มยช.)
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ความเป็นมา
จากอด้่ต็สู่ปัจจ่บัน    
ผ่่านเอกสาร
และวรรณกรรมที่ี�เกี�ยวข้้อง

หัวข้้อ 2 ที่บที่วนส่ถานการณ์์เด็กข้้ามูชุาติิ
   ในวิกฤติิโควิด-19
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	 จำนวนเด็็กข้้ามชาติิในป็รัะเที่ศึไที่ย	จากรัายงานข้้อม้ลการัที่ำสำมะโนป็รัะชากรัและ

เคหะในป็ี	2553	ม่รัายงานข้้อม้ลว่าม่จำนวนเด็็กที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ยที่่�อาย้ติ�ำกว่า	15	ปี็	ซึ่ึ�งเป็็น

เด็็กที่่�ม่สัญชาติิหลัก	คือ	เม่ยนมา	ลาว	และกัมพิ่้ชา	ป็รัะมาณ	140,684	คน	และจากการัศึึกษา

การัคาด็ป็รัะมาณป็รัะชากรัข้้ามชาติิ	สัญชาติิเม่ยนมา	ลาว	และกัมพ้ิ่ชาในป็ี	2558	พิ่บว่า

ม่ผู้้้ที่่�ไม่ใช่แรังงาน	ซึ่ึ�งหมายรัวมถึงเด็็กด็้วย	คาด็ว่าม่อย้่	จำนวน	1.03	ล้านคน	(ป็ัที่มา	ว่าพิ่ัฒนวงศึ�

และคณะ,	2559)

	 ข้้อม้ลการัเข้้ารัับการัศึึกษาข้องผู้้้ ย้ายถิ�นที่่�เป็็นเด็็กในรัะบบการัศึึกษาข้องรััฐและ

การัศึึกษาที่างเลือกม่จำนวน	164,291	คน	และเด็็กที่่�เข้้าไม่ถึงการัศึึกษาอ่กป็รัะมาณ	200,000	คน

(กรัะที่รัวงศึึกษาธุ์ิการัและเครัือข้่ายองค�กรัแรังงานข้้ามชาติิ,	2561	อ้างถึงใน	รัายงานการัย้ายถิ�น

ข้องป็รัะเที่ศึไที่ย	ฉบับป็ี	2562)	จากข้้อม้ลสถิติิที่างการัศึึกษาข้องสำนักงานคณะกรัรัมการัการั

ศึึกษาข้ั�นพิ่ื�นฐาน	ได็้รัวบรัวมข้้อม้ลจำนวนนักเรั่ยนติั�งแต่ิรัะดั็บชั�นอน้บาลถึงชั�นมัธุ์ยมศึึกษา

ติอนป็ลายและเท่ี่ยบเท่ี่าโด็ยในปี็	2563	มจ่ำนวนนกัเรัย่นสัญชาติิ		เมย่นมา	ลาว	และกัมพิ่ช้ารัวมกัน

อย้่จำนวน	96,100	ส่วนในป็ี	2564	ม่อย้่จำนวน	98,595	คน	และเป็็นกล้่มเด็็กที่่�ไม่ป็รัากฏิสัญชาติิ

อย้่จำนวน	44,225	คน	ซึ่ึ�งในรัะยะเวลา	5	ป็ีที่่�ผู้่านมาเด็็กที่่�อย้่ในรัะบบการัศึึกษาข้องป็รัะเที่ศึไที่ย

ในสัด็ส่วนมากที่่�ส้ด็คือสัญชาติิเม่ยนมา	กัมพิ่้ชาและลาวติามลำด็ับ

2.1 ข้้อมูลจำานวนข้องเด้็กข้้ามชิาต็ิ
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	 ข้้อม้ลในป็ี	2564	ป็รัะเที่ศึไที่ยม่จำนวนแรังงานข้้ามชาติิที่้กสัญชาติิรัวมกันจำนวน	

1,552,781	คน	โด็ยสัด็ส่วนมากที่่�ส้ด็อย้่ในกล้่มอาย้	18-55	ปี็	ซึ่ึ�งยังอย้่ในวัยแรังงาน	และ

กล้่มอาย้แรักเกิด็ถึง	14	ปี็	ม่สัด็ส่วนมากเป็็นลำด็ับรัองลงมา	และในจำนวนน่�เป็็นผู้้้ที่่�ม่สัญชาติิ

เม่ยนมา	ลาว	และกัมพิ่้ชา	รัวมกัน	1,300,168	คน	(ข้้อม้ล	ณ	วันที่่�	5	สิงหาคม	2564)	

	 การัคาด็ป็รัะมาณข้ององค�การัที่้นเพิ่ื�อเด็็กแห่งสหป็รัะชาชาติิ	 (UNICEF)	พิ่บว่า

รัะยะเวลากว่าที่ศึวรัรัษที่่�ผู่้านมาจนถึงป็ัจจ้บัน	 เด็็กข้้ามชาติิที่่�ได้็ย้ายถิ�นและเป็็นผู้้้ติิด็ติาม

ครัอบครััวเข้้ามาในป็รัะเที่ศึไที่ยม่จำนวนที่่�เพิ่ิ�มข้ึ�น	คาด็ว่าม่ป็รัะชากรัข้้ามชาติิในป็รัะเที่ศึไที่ย

รัวม	3.6	ล้านคน	และในจำนวนน่�เป็็นกล้่มที่่�ม่อาย้ติ�ำกว่า	18	ป็ี	ที่่�รั้อยละ	14	ซึ่ึ�งคิด็เป็็น

จำนวนป็รัะมาณ	500,000	คน	

ที่่�มา	สำนักบรัิหารัการัที่ะเบ่ยน1	กรัมการัป็กครัอง	ข้้อม้ล	ณ	เด็ือน	กรักฎาคม	2564

1	https://www.bora.dopa.go.th/index.php/th/stat-migrant

ติ�ร�ง 2 จำำ�นวนแรงง�นข้้�มช�ติิทุกสัญช�ติิปี 2564

เพศ 0 - 14 15 - 17 18 - 55 55 ปีีขึ้้�นไปี

ชาย 125,988 7,753 707,584 3,370

หญิิง 116,810 7,279 581,658 2,339

รวม 242,798 15,032 1,289,242 5,709
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2.2 Timeline การแพร่ข้องโควิด้และชิ่วงที่่�เด้็กถููกกระที่บ

	 Unicef	 ได็้ม่รัายงานรัวบรัวมผู้ลกรัะที่บที่างเศึรัษฐกิจและสังคมข้องการัรัะบาด็

โรัคโควิด็-19	ต่ิอเด็็กและเยาวชนในป็รัะเที่ศึไที่ย	ซึ่ึ�งช่�ชัด็ว่ากรัะที่บติั�งแต่ิเด็็กแรักเกิด็ไป็จนถึงเด็็ก

ที่่�กำลังอย้่ในรัะบบการัศึึกษา	ซึ่ึ�งการัแพิ่รั่รัะบาด็ในแติ่ละรัะยะกรัะที่บติ่อกิจกรัรัม	และการัย้ติิ

โครังการัที่่�เด็ก็จะได็ร้ับัหรัอือาจเข้า้ถงึได็ย้ากลำบากมากข้ึ�น	นบัติั�งแติจ่ด้็เรัิ�มติน้ข้องการัรัะบาด็และ

กรัะจายวงกวา้งไป็ในหลายป็รัะเที่ศึ	ข้ณะเด่็ยวกันป็รัะเที่ศึไที่ยกเ็กดิ็สถานการัณ�ที่่�พิ่อจะเรัย่งลำด็บั

เหติ้การัณในป็รัะเที่ศึ	ด็ังติ่อไป็น่�

	 สถานการัณ�การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	ที่่�เกดิ็ข้ึ�นซึ่ึ�งมก่ารัวัด็ความรัน้แรังจากการัเพิิ่�มข้ึ�น

ข้องจำนวนผู้้ติ้ิด็เชื�อในป็รัะเที่ศึ	โด็ยพิิ่จารัณาอัติรัาการัเพิิ่�มข้ึ�นและอัติรัาการัเสย่ชวิ่ติ	รัวมถึงลักษณะ

การัแพิ่รั่รัะบาด็และการักลายพิ่ันธุ์้�ท่ี่�การัรัะบาด็แติ่ละครัั�งม่ความแติกติ่างกันเช่น	สายพิ่ันธุ์้�อ้่ฮั่ั�น	

สายพิ่ันธุ์้�	G	สายพิ่ันธุ์�อังกฤษ	และสายพิ่ันธุ์้�อินเด็่ย	เป็็นติ้น	อ่กที่ั�งความรั้นแรังข้องอาการัป็่วยข้อง

ผู้้้ติิด็เชื�อ	ไป็จนถึงการัข้าด็ที่รััพิ่ยากรัที่ั�งด็้านบ้คลากรัด็้านส้ข้ภัาพิ่	อ้ป็กรัณ�เครัื�องมือแพิ่ที่ย�ไป็จนถึง

การัข้าด็ผู้้้ด็้แลผู้้้ป็่วย	การัรัะบาด็ในแติ่ละครัั�งที่่�ม่ความรั้นแรังเพิ่ิ�มข้ึ�นที่ำให้องค�การัอนามัยโลกได็้ม่

การัออกป็รัะกาศึเพิ่ื�อเติือนให้ป็รัะเที่ศึที่ั�วโลกได็้ติรัะหนักและเติร่ัยมความพิ่รั้อมสำหรัับการัรัับมือ

การัแพิ่รั่รัะบาด็ในแติ่ละครัั�ง	

	 ป็รัะเที่ศึไที่ยเมื�อพิิ่จารัณาสถานการัณ�การัแพิ่ร่ัรัะบาด็	ได้็ม่การัถกเถ่ยงถึงการัเรั่ยก

รัะยะข้องการัรัะบาด็ในแติ่ละครัั�ง	 ทัี่�งนับจากการัรัะบาด็ติามครัั�งที่่�เกิด็สถานการัณ�รั้นแรังข้ึ�น	

หรัือเรั่ยกเป็็นการัรัะบาด็รัะลอกใหม่	และเรั่ยกการัรัะบาด็แต่ิละครัั�งติามสายพัิ่นธุ้์�ข้องเชื�อที่่�ม่

การัติรัวจพิ่บ	ที่ั�งน่�เมื�อพิ่ิจารัณาจากกรัาฟข้องการัแพิ่รั่รัะบาด็นับตัิ�งแติ่พิ่บการัรัะบาด็ครัั�งแรัก

ในป็รัะเที่ศึส้่การัแพิ่ร่ัรัะบาด็กล้่มใหญ่ช่วงกลางเด็ือน	ม่นาคม	2563	จากกรัณ่สนามมวยและ

สถานบันเที่ิงในกรั้งเที่พิ่มหานครั	
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	 ติ่อมาพิ่บผู้้้ติิด็เชื�อเพิิ่�มขึ้�นอย่างต่ิอเนื�องจนถึงปั็จจ้ บันคือเดื็อนเมษายน	 2564	

เห็นได้็ว่าม่การัเพิิ่�มข้ึ�นข้องกรัาฟจำนวนผู้้้ติิด็เชื�อส้งส้ด็และเรัิ�มลด็ลงในแต่ิละช่วงใหญ่	ๆ	

ออกเป็็น	3	รัะลอก	โด็ยรัะยะข้องแต่ิละรัะลอกพิิ่จารัณาจากจำนวนผู้้้ติิด็เชื�อ	รัวมถึงมาติรัการั

ที่่�เกิด็ข้ึ�นภัายหลังม่การัรัะบาด็	เช่น	การัป็รัะกาศึสถานการัณ�ฉ้กเฉิน	การัผู่้อนป็รันมาติรัการั

ควบค้ม	หรัือการัเพิิ่�มขึ้�นข้องจำนวนผู้้้ เส่ยช่วิติ	ที่ั�งน่�จากสถิติิจำนวนการัติิด็เชื�อรัายใหม่

พิ่อจะที่ำให้เห็นได้็ว่าการัรัะบาด็ในแต่ิละรัะลอกหรืัอแต่ิละช่วงเวลาเกิด็ขึ้�นโด็ยแบ่งรัะยะเวลาดั็งน่�

การัรัะบาด็รัอบแรักป็รัะมาณ	11	เด็อืน	(มกรัาคม-	พิ่ฤศึจกิายน	2563)	รัะลอกสองป็รัะมาณ	3	เด็อืน

(ธุ์นัวาคม	2563	-	มน่าคม	2564)	และรัะลอกสามเรัิ�มมค่วามรัน้แรังมากข้ึ�นในช่วงเดื็อนเมษายน	2564

	 องค�การัอนามยัโลกได็ม้ก่ารัแถลงอยา่งเป็็นที่างการัใหท้ี่ก้ป็รัะเที่ศึเฝ้า้รัะวงัสถานการัณ�ข้อง

โรัคติิด็เชื�อไวรััสโคโรันา	2019	เมื�อวันที่่�	5	มกรัาคม	2563	เนื�องจากสถานการัณ�การัแพิ่ร่ัรัะบาด็

เรัิ�มชดั็เจนมากข้ึ�นและเมื�อวนัที่่�	8	มกรัาคม	2563	สาธุ์ารัณะรััฐป็รัะชาชนจน่ได้็รัายงานสถานการัณ�

ที่่�ม่การัติรัวจพิ่บเชื�อ	Novel	coronavirus	ในติัวอย่างผู้้้ป็่วยโรัคป็อด็อักเสบจากเชื�อไวรััสโคโรันา	

สายพัิ่นธุ้์�ใหม่	จำนวน	15	รัาย	โด็ยยังไม่พิ่บว่าม่ผู้้้เส่ยช่วิติ	ส่งผู้ลให้ป็รัะเที่ศึหลายป็รัะเที่ศึ	เช่น	

สหรััฐอเมรัิกา	เข้ติการัป็กครัองพิ่ิเศึษฮั่่องกง	ไติ้หวัน	สิงคโป็รั�	มาเลเซึ่่ย	เว่ยด็นาม	เกาหล่ใติ้	

รัวมถึงป็รัะเที่ศึไที่ย	และในหลายป็รัะเที่ศึที่่�ม่เที่่�ยวบินติรังได็้เรัิ�มติ้นใช้มาติรัการัเฝ้้ารัะวังคัด็กรัอง

ผู้้้ที่่�ม่ป็รัะวัติิการัเด็ินที่างจากเมืองอ้่ฮั่ั�น	(Wuhan)	มณฑ์ลห้เป็่ย	(Hubei)	สาธุ์ารัณรััฐป็รัะชาชนจ่น	

(กรัมควบค้มโรัค	กรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้,	2563)2

 ป็รัะเที่ศึไที่ยเรัิ�มม่การัด็ำเนินการัเพิ่ื�อควบค้มสถานการัณ�โด็ยเรัิ�มต้ินจากการัคัด็กรัอง

ผู้้้ท่ี่�เด็ินที่างเข้้าป็รัะเที่ศึทัี่นท่ี่ติั�งแติ่วันท่ี่�	3	มกรัาคม	2563	โด็ยเฉพิ่าะผู้้้โด็ยสารัสายการับิน

ในเส้นที่างบินติรังมาจากเมืองอ้่ฮัั่�น	พิ่ร้ัอมที่ั�งกรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้ได้็จัด็ตัิ�งศึ้นย�ป็ฏิิบัติิการั

ภัาวะฉ้กเฉิน	กรัมควบค้มโรัค	เพิ่ื�อจัด็ที่ำรัายงานสถานการัณ�	เฝ้้ารัะวัง	และแจ้งเตืิอนข้้อม้ล

ข้องการัรัะบาด็ให้กับป็รัะชาชน	และพิ่บการัแพิ่ร่ัรัะบาด็ครัั�งแรักจากนักท่ี่องเที่่�ยวสัญชาติิจ่น

ที่่�เด็ินที่างมายังป็รัะเที่ศึไที่ย	กรัะจายไป็ยังผู้้้บรัิการัรัถแที่็กซึ่่�ซึึ่�งได็้รัับผู้้้ป็่วยจากสนามบิน	

ก�รระบุ�ด็ระลอกที� 1 เริ�มติ้นเด็้อนมกร�คม 2563

2	รัายงานสถานการัณ�โรัคป็อด็อักเสบจากเชื�อไวรััสโคโรัน่าสายพิ่ันธุ์้�ใหม่	ฉบับที่่�	7	ฉบับวันที่่�	10	มกรัาคม	2563
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	 พิ่รั้อมกันนั�นยังพิ่บว่าม่ผู้้้สัมผู้ัสที่่�ม่ความเส่�ยงส้งรัวม	40	รัาย	และผู้้้สัมผู้ัสที่่�ม่ความเส่�ยงติ�ำ

จำนวน	145	รัาย	กรัมควบค้มโรัคได็้ด็ำเนินการัติิด็ติามอาการัข้องกล่้มดั็งกล่าวเพืิ่�อเฝ้้ารัะวังการั

แพิ่ร่ัรัะบาด็ภัายในป็รัะเที่ศึ	ซึ่ึ�งการัรัะบาด็ในป็รัะเที่ศึพิ่บว่าเกิด็ขึ้�นจากคนไที่ยท่ี่�เดิ็นที่างมาจากเมือง

อ้ฮ่ั่ั�นและกลบัส่้ภ้ัมลิำเนา	อ่กสาเหติห้นึ�งจากนกัที่อ่งเที่่�ยวที่่�ไมใ่ชค่นไที่ยเด็นิที่างเข้า้มาหลังจากมก่ารั

รัายงานวา่พิ่บเชื�อที่่�ป็รัะเที่ศึติน้ที่าง	มาติรัการัคดั็กรัองผู้้ท้ี่่�เด็นิที่างเข้า้มายงัป็รัะเที่ศึจงึม่การัด็ำเนนิ

การัหากพิ่บวา่มผู่้้ป้็ว่ยที่่�มอ่าการัเข้า้ติามนยิาม	จะถก้สง่ติวัไป็ที่ำการัติรัวจและรัักษาที่่�โรังพิ่ยาบาลรััฐ

และสถาบันบำรัาศึนรัาด็้รั	พิ่ร้ัอมกันนั�นกรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้ได็้ยกรัะด็ับศึ้นย�ป็ฏิิบัติิการั

ภัาวะฉก้เฉนิ	เพิ่ื�อติดิ็ติามและเฝ้า้รัะวงัเป็็นรัะด็บั	3	เพิ่ื�อติดิ็ติามสถานการัณ�อยา่งติอ่เนื�องและเที่า่ที่นั	

(กรัมควบค้มโรัค	กรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้,	2563)3

	 สถานการัณ�การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องป็รัะเที่ศึไที่ยได้็ม่จำนวนผู้้้ติิด็เชื�อซึึ่�งไม่ได้็เป็็นผู้้้ที่่�เดิ็นที่าง

กลับมาจากป็รัะเที่ศึจ่นเท่ี่านั�น	แติ่เมื�อม่การักรัะจายข้องผู้้้ท่ี่�เดิ็นที่างจากป็รัะเที่ศึจ่นไป็ยังป็รัะเที่ศึ

อื�น	ๆ	ที่ำให้พิ่บว่าเมื�อม่การัเด็ินที่างเข้้าส้่ป็รัะเที่ศึไที่ยจึงเป็็นผู้้้ที่่�ติิด็เชื�อมาป็รัะเที่ศึต่ิาง	ๆ	เช่น	

ญ่�ป็้่น	อิติาล่	อิหรั่าน	ฮ่ั่องกง	เกาหล่ใต้ิ	และสเป็น	ซึ่ึ�งเป็็นผู้้้ที่่�เดิ็นที่างเข้้าป็รัะเที่ศึไที่ยช่วงเดื็อน

ก้มภัาพิ่ันธุ์�	และม่นาคม	รัวมถึงพิ่บการัรัะบาด็ในผู้้้ที่่�ไม่ม่ป็รัะวัติิการัเด็ินที่างไป็ติ่างป็รัะเที่ศึแติ่เป็็น

ผู้้ท้ี่่�ป็ฏิบิตัิงิานป็รัะจำสนามบิน	จากนั�นสถานการัณ�ในป็รัะเที่ศึเรัิ�มเกดิ็การัรัะบาด็ในลกัษณะกล่้มกอ้น	

ข้ยายการัรัะบาด็เป็็นวงกว้าง	เช่น	กล้่มสถานบันเที่ิงในกรั้งเที่พิ่มหานครั	ข้ยายวงจากย่านที่องหล่อ

ไป็ยังรัามคำแหงและสวนหลวง	กล้่มสนามมวยเวที่่ล้มพิ่ิน่ได็้ม่การัแพิ่รั่กรัะจายไป็ยังจังหวัด็ติ่าง	ๆ	

ได็้แก่	นนที่บ้รั่	ข้อนแก่น	สม้ที่รัป็รัาการั	เช่ยงใหม่	ส้โข้ที่ัย	นครัรัาชส่มา	กาฬสินธุ์้�	และร้ัอยเอ็ด็	

และกล้่มผู้้้เด็ินที่างไป็ป็รัะกอบพิ่ิธุ์่ที่างศึาสนาท่ี่�ป็รัะเที่ศึมาเลเซ่ึ่ยผู้่านด็่านติิด็ติ่อรัะหว่างป็รัะเที่ศึ	

(กรั้งเที่พิ่ธุ์้รักิจ,	2563)	การัแพิ่รั่รัะบาด็ในเข้ติกรั้งเที่พิ่มหานครัที่่�ม่เพิิ่�มข้ึ�นส่งผู้ลให้คณะกรัรัมการั

ควบค้มโรัคติิด็ติ่อกรั้งเที่พิ่มหานครั	ได็้ออกป็รัะกาศึสั�งป็ิด็สถานท่ี่�เป็็นการัชั�วครัาวรัะยะเวลา

ติั�งแติ่วันที่่�	18	–	31	ม่นาคม	2563	เพิ่ื�อเป็็นการัควบค้มสถานท่ี่�ซึึ่�งเส่�ยงติ่อการัแพิ่รั่กรัะจายและ

อาจะเป็็นที่่�ซึ่ึ�งม่การัรัวมติัวกันข้องคนจำนวนมาก	เช่น	สถานป็รัะกอบกิจการัอบไอน�ำ	อบสม้นไพิ่รั	

โรังภัาพิ่ยนติรั�สถานป็รัะกอบกิจการัสถานที่่�ออกกำลังกาย	รัวมถึงสนามมวยและสนามก่ฬา

3	รัายงานสถานการัณ�โรัคป็อด็อักเสบจากเชื�อไวรััสโคโรัน่าสายพิ่ันธุ์้�ใหม่	ฉบับที่่�	12	วันที่่�	15	มกรัาคม	2563
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	 การัควบค้มการัรัะบาด็เรัิ�มม่ความรััด็ก้มเพิ่ิ�มขึ้�น	โด็ยกรัะที่รัวงมหาด็ไที่ยได็้ออกคำสั�ง

ป็ิด็สถานที่่�เส่�ยงในเข้ติป็รัิมณฑ์ล	5	จังหวัด็ม่ผู้ลติั�งแติ่วันที่่�	22	ม่นาคม	2563	รัวมถึงสั�งป็ิด็ชายแด็น

ที่างบกที่ั�วป็รัะเที่ศึจำนวน	18	จ้ด็	โด็ยเป็็นการัห้ามเด็ินที่างเข้้าออกแติ่อน้ญาติให้ใช้เพิ่ื�อการั

ส่งสินค้าได็้เที่่านั�น	 เนื�องจากจำนวนผู้้้ติิด็เชื�อสะสมม่มากกว่าพิ่ันรัายป็รัะกอบกับม่การักักติ้น

สินค้า	ที่ำให้รััฐบาลได้็ป็รัะเมินสถานการัณ�ทัี่�งด้็านจำนวนข้องผู้้้ที่่�เชื�อที่่�เพิิ่�มขึ้�นและจำนวน

ผู้้เ้สย่ชวิ่ติ	จึงได้็ออกมารัการัเข้ม้งวด็และเรัง่ด็ว่นเพิ่ื�อควบคม้ไม่ใหเ้กดิ็แพิ่ร่ัรัะบาด็ออกไป็ในวงกว้าง

ด็้วยการัป็รัะกาศึสถานการัณ�ฉ้กเฉินในท้ี่กเข้ติที่้องที่่�ที่ั�วรัาชอาณาจักรั	หรัือเรั่ยกได้็ว่าเป็็น

กาศึควบค้มส้งส้ด็จากการัแพิ่ร่ัรัะบาด็ที่ั�วป็รัะเที่ศึเป็็นครัั�งแรักตัิ�งแติ่วันท่ี่�	26	ม่นาคม	ถึง	30	

เมษายน	25634	โด็ยการัป็รัะกาศึดั็งกล่าวได็้ม่ผู้ลให้ม่การัควบค้มเวลาด็ำเนินกิจการัต่ิาง	ๆ	ที่ั�ง

ในกรั้งเที่พิ่มหานครัท่ี่�ได้็กำหนด็ให้รั้านสะด็วกซึ่ื�อ	 ซ้ึ่ป็เป็อรั�มารั�เก็ติ	 ร้ัานอาหารัหรืัอเครัื�อง

ด็ื�ม	สามารัถเปิ็ด็ที่ำการัค้ารัะหว่างเวลา	04.01	น.	ถึงเวลา	22.00	น.	สินค้าท่ี่�เป็็นอาหารัหรืัอ

เครัื�องด็ื�มไม่อน้ญาติให้ม่การันั�งรัับป็รัะที่านรัวมกันในบรัิเวณที่่�จำหน่วย	โด็ยให้เป็็นการัซืึ่�อกลับ

เที่่านั�น	พิ่รั้อมสั�งป็ิด็รั้านค้าหรัือสถานป็รัะกอบการัข้ายส้รัา	ตัิ�งแติ่วันท่ี่�	10	-	20	เมษายน	25635	

 ที่ั�งน่�	ภัายหลังจากเดื็อนเมษายน	ยังคงม่สถานที่่�ควบค้มและบางสถานที่่�ได้็รัับการัผู่้อน

ป็รันจากการัควบค้มด็้วยภัาวะสถานการัณ�ฉ้กเฉิน	ซึ่ึ�งม่การัข้ยายรัะยะเวลาอ่กครัั�งละหนึ�งเด็ือน	

ติั�งแติ่พิ่ฤษภัาคม	จนถึงเด็ือนพิ่ฤศึจิกายน	2563	ติามความเห็นชอบข้อง	ศึ้นย�บรัิหารัสถานการัณ�

แพิ่รั่รัะบาด็ข้องโรัคติิด็เชื�อไวรััสโคโรันา	2019	(ศึบค.)

4แนวหน้า.	 (วันท่ี่�	25	 ม่นาคม	2563).	“ด็่วนที่่�ส้ด็!!	นายกฯป็รัะกาศึพิ่.รั.ก.ฉ้กเฉินฯที่ั�วรัาชอาณาจักรั	26ม่.ค.-30เม.ย.”	
สืบค้นในhttps://www.naewna.com/politic/481614
5รััฐบาลไที่ย.	“ผู้้้ว่าฯ	กที่ม.	สั�งป็ิด็ที่้กรั้านค้า	รัะหว่างเวลา	22.00-04.00	น.	กรั้งเที่พิ่มหานครั”	สืบค้นใน	https://www.thaigov.
go.th/news/contents/details/28727
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	 สถานการัณ�การัรัะบาด็ช่วงเดื็อนเมษายน	ถึง	เดื็อนมิถ้นายน	2563	ส่งผู้ลให้กิจการั

และธุ์้รักิจติามป็รัะเภัที่ท่ี่�ป็รัะกาศึกำหนด็ม่ความจำเป็็นต้ิองปิ็ด็เป็็นการัชั�วครัาว	และสามารัถ

กลับมาเป็ิด็ได็้หลังจากม่การัป็รัะกาศึผู้่อนป็รันแบบม่การักำหนด็เงื�อนไข้	พิ่ร้ัอมที่ั�งอน้ญาติิให้

สามารัถเด็ินที่างข้้ามจังหวัด็ได็้ภัายหลังจากที่่�ม่การัห้ามเด็ินที่างช่วงเที่ศึกาล	แติ่ยังคงอย้่ภัายใติ้

สภัาวะฉ้กเฉินติามที่่�รััฐบาลด็ำเนินการัเพิ่ื�อควบค้ม	ที่ั�งน่�สถานการัณ�การัติิด็เชื�อยังคงพิ่บการัติิด็

เชื�อข้องผู้้้ที่่�เดิ็นที่างเข้้าป็รัะเที่ศึแต่ิยังไม่ได้็ม่การักักตัิวในสถานท่ี่�กำหนด็เพิ่ื�อสังเกติ้อาการัป่็วย	

จากนั�นเมื�อเข้า้ส้ไ่ติรัมาสที่่�	3	ข้องปี็	2563	สถานการัณ�ภัายในป็รัะเที่ศึเริั�มกลับเข้า้ส่้สถานการัณ�ป็กติิ

โด็ยบางวันไม่พิ่บผู้้้ติิด็เชื�อรัายใหม่	จึงเป็็นโอกาสให้สามารัถอน้ญาติให้ม่การัที่ำกิจกรัรัมต่ิาง	ๆ	ได็้

ด็้วยการัผู่้อนคลายกิจกรัรัมติามวิถ่ช่วิติแนวใหม่	(New	normal)	เช่น	โรังเรั่ยนสามารัถเปิ็ด็เรั่ยน

เติ็มรั้ป็แบบ	รัะบบข้นส่งสาธุ์ารัณะสามารัถม่ผู้้้โด็ยสารัเติ็มความจ้มาติรัฐาน	และสามารัถจัด็การั

แข้่งข้ันก่ฬาแบบม่ผู้้้ชมได็้6

 สถานการัณ�ข้องป็รัะเที่ศึที่่�ม่การัผู่้อนคลายให้สามารัถด็ำเนินกิจกรัรัม	และแนวที่าง

ช่วิติวิถ่ใหม่	 (New	normal)	ที่่�รััฐพิ่ยายามกรัะติ้้นให้ป็รัะชาชนยังคงใช้วิธุ์่การัป็้องกันตินเอง	

การัเว้นรัะยะห่างที่างสังคม	และการัไม่รัวมกล้่มในสถานที่่�แออัด็และม่จำนวนคนมาก	ยังคงเป็็น

มาติรัการัหลักท่ี่�ถ้กกำชับให้เกิด็กรัป็ฏิิบัติิในคนท้ี่กกล้่มวัย	โด็ยเฉพิ่าะกล้่มที่่�ม่ความเป็รัาะบาง

เช่น	ผู้้้ส้งอาย้และเด็็ก	ที่ั�งน่�สถานการัณ�กลับม่จ้ด็ที่่�เกิด็การัรัะบาด็เมื�อม่การัพิ่บผู้้้ติิด็เชื�อรัายแรัก

ที่่�สมท้ี่รัสาครัข้องการัรัะบาด็รัอบใหมใ่นป็รัะเที่ศึเมื�อวนัที่่�	17	ธุ์นัวาคม	2563	หลงัจากจงัหวดั็ที่่�ไมม่่

รัายงานผู้้้ติิด็เชื�อมานานกว่า	250	วัน	โด็ยจ้ด็เส่�ยงส้งข้องการัติิด็เชื�อและการัรัะบาด็ในครัั�งน่�เกิด็ข้ึ�น

ในจังหวัด็สม้ที่รัสาครั	ส่งผู้ลให้ผู้้้ว่ารัาชการัจังหวัด็สม้ที่รัสาครั	ป็รัะกาศึ	ล็อกด็าวน�จังหวัด็ติั�งแติ่คืน

วันที่่�	19	ธุ์ันวาคม	63	ม่การัเสนอว่าลักษณะการัรัะบาด็	พิ่บว่าเกิด็จากการัติิด็เชื�อใหม่จากอ่กกล้่ม

แรังงานข้้ามชาติิในจังหวัด็	ซึ่ึ�งไม่ได็้เชื�อมโยงกับการัรัะบาด็ในรัะลอกแรัก	และความรั้นแรังข้อง

การัรัะบาด็ครัั�งน่�ส่งผู้ลให้ม่จำนวนผู้้้ติิด็เชื�อเพิ่ิ�มข้ึ�นกว่า	700	รัายภัายในรัะยะเวลา	3	วัน	

โด็ยพิ่บว่าผู้้้ท่ี่�ติิด็เชื�อส่วนมากเป็็นแรังงานชาวเม่ยนมาท่ี่�ที่ำงานในอ้ติสาหกรัรัมป็รัะมง	และม่

การักรัะจายอย้่ในพิ่ื�นที่่�อย่างน้อย	3	จังหวัด็	ได็้แก่	กรั้งเที่พิ่มหานครั	สม้ที่รัป็รัาการั	และ	นครัป็ฐม	

6ข้่าวไที่ยพิ่่บ่เอส.	(วันที่่�	16	เมษายน	2564).	“COVID-19	รัะบาด็แติ่ละรัะลอก	รััฐม่มาติรัการัอะไรับ้าง?”	
สืบค้นใน	https://news.thaipbs.or.th/content/303393.

ก�รระบุ�ด็ระลอกเด็้อนพฤศจำิก�ยน-กุมภ�พันธ์์ 2563
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	 การัแพิ่รั่รัะบาด็อย่างรัวด็เรั็วเนื�องจากในสถานที่่�และบรัิเวณการัที่ำงานเป็็นท่ี่�รัวมติัว

ข้องคนจำนวนมาก	เช่น	ติลาด็สินค้าอาหารัที่ะเล	ซึ่ึ�งข้้อม้ลข้องกรัมควบค้มโรัคได็้รัายงานว่าพิ่บ

ผู้้้ป็่วยที่่�ติรัวจพิ่บโด็ยการัค้นหาในช้มชน	657	รัาย	หรัือกว่า	40%	ข้องผู้้้ที่่�ได็้รัับการัติรัวจเมื�อ

วันที่่�	20	ธัุ์นวาคม	2563	อ่กที่ั�งยังพิ่บว่าม่การัแพิ่ร่ักรัะจายโด็ยกล้่มผู้้้ที่่�เดิ็นที่างมาซึ่ื�อข้ายสินค้าที่่�

ติลาด็ก้้ง	 ในจังหวัด็สม้ที่รัสาครัและนำเชื�อออกไป็	การัควบค้มสถานการัณ�ข้องป็รัะเที่ศึ

ได้็กลับมาม่ความรััด็ก้มมากข้ึ�นโด็ยกรัะที่รัวงแรังงานได็้ออกป็รัะกาศึข้อความรั่วมมือห้าม

เคลื�อนย้ายแรังงานติ่างด็้าวเข้้าไป็หรัือออกจากพิ่ื�นที่่�ที่่�ม่ความเส่�ยงติ่อการัแพิ่รั่รัะบาด็	รัวมถึง	

จังหวัด็สม้ที่รัสาครัได็้ป็รัะกาศึมาติรัการัควบค้มโรัค	โด็ยการัควบค้มไม่ให้ม่การัเด็ินที่างเข้้าออก

ในสถานที่่�ที่่�เกิด็การัแพิ่รั่รัะบาด็	รัวมถึงจำกัด็เวลาในการัเป็ิด็กิจการับางป็รัะเภัที่	และจำกัด็

เวลาห้ามป็รัะชาชนออกนอกจากที่่�อย้่อาศัึยในช่วงเวลาตัิ�งแต่ิ	22.00-05.00	น.	คนไที่ยสามารัถ

เข้้า-ออกจังหวัด็ได้็แต่ิติ้องแจ้งเจ้าหน้าที่่�	 ส่วนแรังงานข้้ามชาติิได้็ม่การัสั�งห้ามออกนอกพิ่ื�นที่่�

จังหวัด็สม้ที่รัสาครั	การัรัะบาด็รัะลอกใหม่พิ่บผู้้้ติิด็เชื�อรัายใหม่ท่ี่�ม่ความเชื�อมโยงกับติลาด็ก้้ง

อ่กในหลายจังหวัด็	และจากการัค้นหาผู้้้ติิด็เชื�อเชิงรั้กในช้มชนที่ำให้พิ่บว่า	แรังงานข้้ามชาติิ

ยังเป็็นกล้่มหลักท่ี่�ม่การัติิด็เชื�อและแพิ่รั่กรัะจายเป็็นกล้่มก้อน	ที่ั�งน่�ยังคงม่ผู้้้ติิด็เชื�อที่่�เชื�อมโยงกับ

ติลาด็ก้้งและอย้่นอกพิ่ื�นที่่�จังหวัด็สม้ที่รัสาครักรัะจายติัวใน	27	จังหวัด็7	

 การัรัะบาด็รัะลอกเดื็อนธัุ์นวาคม	2563	ที่่�ม่ลักษณะเป็็นกล้่มก้อนอย้่	3	กล้่มหลัก

ที่่�เชื�อมโยงไป็ในหลายจังหวัด็คือกล่้มท่ี่�ติิด็เชื�อจากติลาด็ก้้งจังหวัด็สม้ที่รัสาครั	กล่้มผู้้้ติิด็เชื�อ

จากการัไป็งานบิ�กไบค�ที่่�เกาะลันติา	จังหวัด็กรัะบ่�	และกล่้มผู้้้ติิด็เชื�อจากบ่อนการัพิ่นันในจังหวัด็

รัะยอง	การักรัะจายแผู้่วงกว้างใน	38	จังหวัด็ที่่�ม่ผู้้้ติิด็เชื�อโควิด็-19	ในการัรัะบาด็รัะลอกใหม่	

7BBC	NEWS.	(วันที่่�	20	ธุ์ันวาคม	2563).	“โควิด็-19:	สธุ์.	ป็รัะกาศึการัรัะบาด็รัะลอกใหม่ในไที่ย	ผู้้้ติิด็เชื�อจากกรัณ่สม้ที่รัสาครัเกือบ	
700	รัายใน	3	วัน”	สืบค้นใน	https://www.bbc.com/thai/thailand-55383363.
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	 สถานการัณ�การัรัะบาด็รัะลอก	2	ซึ่ึ�งม่การัควบค้มและด็ำเนินมาติรัการัป็้องกัน

ที่ำให้จำนวนผู้้้ติิด็เชื�อรัายวันม่แนวโน้มลด็ลงในช่วงป็ลายเดื็อนมกรัาคม	2564	ป็รัะกอบกับ

จำนวนผู้้้ที่่�เด็ินที่างเข้้าป็รัะเที่ศึยังม่ไม่มาก	พิ่ร้ัอมกับงจากการัติรัวจหาเชื�อไวรััสสายพิ่ันธุ์้�ใหม่	

ซึ่ึ�งเป็็นสายพิ่ันธุ์้�ที่่�พิ่บที่่�ป็รัะเที่ศึอังกฤษและแอฟรัิกา	ซึ่ึ�งเป็็นการัพิ่บจากผู้้้ท่ี่�เด็ินที่างมาจากติ่าง

ป็รัะเที่ศึ	ป็รัะมาณ	10	รัายเที่า่นั�น	และสามารัถควบคม้ใหไ้ด็รั้ับการัด้็แลภัายใติส้ถานกกักนัข้องรััฐ8	

แติ่แล้วการัรัะบาด็รัะลอกใหม่ยังคงเกิด็ข้ึ�นภัายใติ้การัหย้ด็ช่วงเที่ศึกาลสงกรัานติ�	 2564	

ซึ่ึ�งไม่ได้็ม่การัจำกัด็การัเดิ็นที่างข้า้มจังหวัด็เพิ่ย่งแต่ิป็รัะกาศึมาติรัการัเฝ้า้รัะวังโควิด็ในช่วงเที่ศึกาล	

การัข้อความรัว่มมอืเพิ่ื�อป็อ้งกนัการัแพิ่ร่ัรัะบาด็ที่่�จะเกดิ็ข้ึ�นจากการัรัวมกล้ม่	เนื�องจากยงัคงมผู่้้ป่้็วย

และผู้้้เส่ยช่วิติอย่างติ่อเนื�อง	การัรัะบาด็ม่ความชัด็เจนจากการัรัายงานข้องกรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้

ว่าม่การัพิ่บกล้่มก้อน	(Cluster)	ท่ี่�พิ่บการัรัะบาด็ข้องโรัคโควิด็-19	รัะลอกเด็ือนเมษายน	2564	

ซึ่ึ�งเกิด็ข้ึ�นในหลายจังหวัด็	และม่ติัวเลข้ผู้้้ติิด็เชื�อที่่�มากกว่าการัรัะบาด็ในรัะลอก	2	โด็ยผู้้้ติิด็เชื�อ

กรัะจายครัอบคล้มที่ั�ง	77	จังหวัด็เป็็นครัั�งแรัก	ซึ่ึ�งก่อนหน้าน่�ม่การัเติือนการัเฝ้้ารัะวังการัรัะบาด็

รัะลอกใหม่จากที่ั�งหนว่ยงานควบคม้โรัคข้องสหภัาพิ่ยโ้รัป็และองค�การัอนามยัโลก	(WHO)	เนื�องจาก

การัป็รัะเมินสถานการัณ�พิ่บว่าจำนวนผู้้้ติิด็เชื�อในหลายป็รัะเที่ศึในที่ว่ป็ย้โรัป็เพิ่ิ�มข้ึ�นมากกว่า

การัรัะบาด็รัอบแรักที่่�เกิด็ข้ึ�นรัะหว่างเด็ือนม่นาคมและเมษายน

ก�รระบุ�ด็ระลอกที� 3 ช่วงเมษ�ยน 2564

8กรัมควบค้มโรัค	กรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้.	(วันที่่�	24	ก้มภัาพิ่ันธุ์�	2564).	“รัายงานสถานการัณ�โรัคติิด็เชื�อไวรััสโคโรันา	2019	ฉบับที่่�	
418”	สืบค้นใน	https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/situation/situation-no418-240264.pdf.
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	 กล้่มหรืัอคลัสเติอรั�การัรัะบาด็รัะลอกใหม่ช่วงเดื็อนเมษายน	2564	 เกิด็ข้ึ�นจาก

การัรัวมกล้่มข้องคนจำนวนมากรัวมถึงมาติรัการัผู่้อนคลายท่ี่�ม่การัอน้ญาติให้สถานบันเที่ิง

ม่การัเป็ิด็ให้บรัิการั	ที่ำให้สามารัถจัด็กิจกรัรัมท่ี่�ม่การัรัวมตัิวข้องคนจำนวนมากโด็ยม่การัคัด็กรัอง

เบื�องติ้น	ซึ่ึ�งอาจไม่สามารัถรััด็ก้มมากพิ่อท่ี่�จะควบค้มสถานการัณ�ได็้	ที่ำให้เกิด็การักรัะจาย

เป็็นกล้่มก้อนและม่จำนวนผู้้้ติิด็เชื�อรัายใหม่เพิ่ิ�มข้ึ�นเป็็นจำนวนมากและรัวด็เรั็ว	หากพิ่ิจารัณาจาก

กรัาฟจำนวนการัติิด็เชื�อรัายใหม่ป็รัะจำวันข้องการัรัะบาด็รัะลอก	3	ม่ความชัด็เจนว่าช่วงรัะยะ

เวลาเพิ่่ยงหนึ�งเดื็อนม่การัติิด็เชื�อที่่�เพิิ่�มส้งกว่ารัะรัอกก่อนอย่างเห็นได้็ชัด็	รัวมถึงผู้้้เส่ยช่วิติสะสม

ในรัะยะเวลาไม่ถงึ	1	เด็อืนข้องการัรัะบาด็มจ่ำนวนมากกว่า	70	รัาย	ที่ั�งน่�กวา่ครัึ�งหนึ�งเป็น็ผู้้เ้สย่ชวิ่ติ

ในกรั้งเที่พิ่มหานครั9

	 การัรัะบาด็รัะลอก	เมษายน	2564	เป็็นรัะลอกที่่�มค่วามรัน้แรังอก่ครัั�งหลงัจากมก่ารัควบคม้

ได็้ในรัอบก่อน	ซึ่ึ�งจำนวนผู้้้ติิด็เชื�อรัายใหม่และผู้้้เส่ยช่วิติรัายวันที่ำสถิติิส้งส้ด็นับติั�งแติ่ม่การัรัะบาด็

ภัายในป็รัะเที่ศึ	โด็ยศ้ึนย�เช่�ยวชาญเฉพิ่าะที่างด็า้นไวรัสัวทิี่ยาคลินกิ	คณะแพิ่ที่ยศึาสติรั�	จฬ้าลงกรัณ�

มหาวิที่ยาลัย	ได็้ที่ำการัติรัวจพิ่บด็้วยวิธุ์่	Specific	probe	Real	Time	RT-PCR	พิ่บว่าเชื�อโควิด็ที่่�ม่

การัรัะบาด็เป็็นไวรััสกลายพิ่ันธุ์้�สายพิ่ันธุ์้�อังกฤษ	พิ่บจากกล้่มผู้้้ติิด็เชื�อในสถานบันเที่ิงย่านที่องหล่อ

ซึ่ึ�งเป็็นจ้ด็เรัิ�มต้ินข้องการัรัะบาด็อ่กครัั�งในป็รัะเที่ศึ	และรัะบ้ว่าที่ำให้เกิด็การัรัะบาด็ได้็รัวด็เรั็วข้ึ�น	

กว่าสายพิ่ันธุ์้�ป็กติิ	1.7	เที่่า

9BBC	NEWS.	(27	เมษายน	2564).	“โควิด็-19:	การัรัะบาด็รัะลอก	เม.ย.	2564	ที่ำสถิติิม่ผู้้้เส่ยช่วิติสะสมส้งส้ด็”	
สืบค้นใน	https://www.bbc.com/thai/thailand-56898000.
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2.3 รวมสถูานการณ์์ 3 ด้้าน 
(ส่่ข้ภาพ การศึึกษา การค่้มูครอง)

ด้้านส่ข้ภาพ

	 การัค้ม้ครัองที่างส้ข้ภัาพิ่สำหรับัแรังงานข้า้มชาติทิี่่�เข้า้มา

ที่ำงานในป็รัะเที่ศึไที่ยอยา่งถก้ติอ้งติามกฎหมายจะสามารัถได็รั้ับ

การัค้้มครัองด้็านส้ข้ภัาพิ่	สวัสด็ิการัข้ั�นพิ่ื�นฐานภัายใติ้กฎหมาย

และสิที่ธุ์ิเที่่าเที่่ยมกับแรังงานท่ี่�เป็็นคนไที่ย	แรังงานข้้ามชาติิ

ที่่�ที่ำงานในป็รัะเที่ศึไที่ยอย่างถ้กติ้องติามกฎหมายจะได็้รัับ

การัค้้มครัอง	เช่น	การัป็รัะกันสังคม	การัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	ที่ั�งน่�

แรังงานข้า้มชาติิท่ี่�มก่ารัที่ำป็รัะกันสข้้ภัาพิ่สามารัถใชส้ทิี่ธุ์ปิ็รัะกัน

ส้ข้ภัาพิ่กับโรังพิ่ยาบาลที่่�รัองรัับการัรัักษาและสามารัถย้ายสิที่ธุ์ิ

หากม่การัเป็ล่�ยนไป็ที่ำงานในพิ่ื�นที่่�อื�น	หรัือเป็ล่�ยนไป็ที่ำงานกับ

นายจ้างรัายอื�นได็้	โด็ยกรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้กำหนด็ค่าป็รัะกัน

สข้้ภัาพิ่สำหรับัแรังงานแล้วแต่ิรัะยะเวลาที่่�ผู้้ป้็รัะกันสามารัถเลือก

ได็โ้ด็ยมร่ัป้็แบบรัะยะความค้้มครัองสง้สด้็	2	ปี็	รัาคา	4,200	บาที่	

และป็รัะเภัที่ความค้้มครัองน้อยส้ด็	3	เด็ือน	รัาคา	1,000	บาที่	

ที่ั�งน่�ผู้้้ติิด็ติามแรังงานข้้ามชาติิท่ี่�อาย้เกิน	7	ป็ี	แติ่ไม่เกิน	18	ป็ี	

ก็ม่ค่าป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ติามกำหนด็ที่ั�ง	4	ป็รัะเภัที่เช่นเด็่ยวกับ

ผู้้้ที่่�เป็็นแรังงานด็้วย	(กรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้,	2562)
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	 การัศึึกษาที่่�ผู่้านมาพิ่บว่ากล้่มเด็็กข้้ามชาติมิ่ความเป็รัาะบางในการัเข้้าไม่ถึงหลักป็รัะกัน

ที่างส้ข้ภัาพิ่	และบรัิการัที่างส้ข้ภัาพิ่ท่ี่�จำเป็็น	ส่วนใหญ่เป็็นกล้่มเด็็ก	(รัวมถึงแม่ซึึ่�งเป็็น	ผู้้้หญิง

ข้้ามชาติิ)	ที่่�ม่สถานะเป็็นผู้้้ติิด็ติามข้องแรังงานในภัาคเกษติรักรัรัมในพิ่ื�นที่่�ห่างไกลหรัือที่ำงาน

ในภัาคส่วนท่ี่�เป็็นอย้่นอกรัะบบ	(เฉลิมพิ่ล	แจ่มจันที่รั�	และ	กัญญา	อภัิพิ่รัชัยสก้ล,	2562)	ที่ั�งน่�

การัเข้้าถึงป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	หรัือป็รัะกันสังคมข้องแรังงานข้้ามชาติิที่่�เป็็นพิ่่อแม่	 เชื�อมโยงและ

เป็็นเงื�อนไข้ที่่�สำคัญในการัเข้้าถึงการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ข้องล้ก	เรัิ�มต้ินจากการัที่่�แม่ตัิ�งครัรัภั�

จะสามารัถเข้้าถึงบรัิการัการัฝ้ากครัรัภั�	ติลอด็จนการัคลอด็บ้ติรัและบรัิการัหลังคลอด็ติ่างๆ	

ที่่�สถานพิ่ยาบาล	ซึ่ึ�งในบางแห่งสามารัถด็ำเนินการัได้็อย่างต่ิอเนื�องและช่วยเหลือให้	พ่ิ่อแม่และ

เด็็กแรักคลอด็เข้้าถึงการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ภัายในรัะยะเวลาที่่�กำหนด็ได้็	ซึ่ึ�งในสถานการัณ�

ป็กติิแล้ว	การัเข้้าไม่ถึงการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ข้องเด็็กข้้ามชาติิ	ม่ป็ัจจัยที่่�เก่�ยวข้้องในหลายด็้าน

ติั�งแติ่ป็ัญหาความถ้กติ้องข้องเอกสารัข้องพิ่่อแม่	 ปั็ญหาความเข้้าใจผู้ิด็เก่�ยวกับใบรัับรัอง

การัเกิด็	(birth	certificate)	ท่ี่�ออกโด็ยโรังพิ่ยาบาลและเข้้าใจว่าคือเอกสารัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็	

(birth	registration)	จึงไม่ไป็ด็ำเนินการัจด็ที่ะเบ่ยน	และการัท่ี่�พ่ิ่อแม่ข้้ามชาติิท่ี่�คลอด็บ้ติรัแล้ว

ไม่มารัับเอกสารัรัับรัองการัเกิด็ที่่�สถานพิ่ยาบาลออกให้เพิ่ื�อไป็จด็ที่ะเบ่ยนให้ล้ก	ที่ำให้เด็็กข้้ามชาติิ

ได็ร้ับัผู้ลกรัะที่บเมื�อเติบิโติและข้าด็โอกาสในด็า้นอื�นๆ	(เฉลมิพิ่ล	แจม่จันที่รั�,	กญัญา	อภัพิิ่รัชยัสกล้,

	,และกาญจนา	เที่่ยนลาย,	2560)
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ด้้านการศึึกษ์า

	 ป็รัะเที่ศึไที่ยให้ความสำคัญกับนโยบายด้็านการัศึึกษาที่่�เปิ็ด็กว้างและให้โอกาสเด็็กที่้กคน

ได็้เรั่ยนฟรั่	15	ปี็	โด็ยไม่จำกัด็เด็็กข้้ามชาติิที่่�ไม่ม่เอกสารัป็รัะจำตัิวหรัือเด็็กไรั้	ซึ่ึ�งพิ่รัะรัาชบัญญัติิ

การัศึึกษาแห่งชาติิป็ี	2542	และมติิคณะรััฐมนติรั่เมื�อป็ี	2548	เก่�ยวกับการัจัด็การัศึึกษา	แก่บ้คคล

ที่่�ไม่ม่หลักฐานที่ะเบ่ยนรัาษฎรัหรัือไม่ม่สัญชาติิไที่ย	ข้ยายช่องที่างให้เด็็กข้้ามชาติิที่้กคนได็้รัับ

การัศึึกษาอย่างเที่่าเที่่ยมกัน	(องค�การัย้นิเซึ่ฟ	ป็รัะเที่ศึไที่ย,	2562)

	 การัจัด็การัศึึกษาสำหรัับเด็็กที่่� ไม่ม่ที่ะเบ่ยนรัาษฎรัและไม่ม่สัญชาติิไที่ย	 รัวมถึง

บ้ติรัหลานข้องแรังงานข้้ามชาติิไม่ติ่างไป็จากการัศึึกษาข้องเด็็กไที่ย	ที่ั�งน่�ข้ึ�นอย้่กับความสมัครัใจ

รัวมถึงความพิ่รั้อมข้องครัอบครััวที่่�จะด็ำเนินการัให้เด็็กข้้ามชาติิได็้เข้้าเรั่ยน	โด็ยม่อย้่ด็้วยกัน	

3	ร้ัป็แบบ	คือ	1)	การัศึึกษาในรัะบบโรังเรั่ยนข้องรััฐและเอกชน	2)	การัศึึกษานอกรัะบบและ

การัศึกึษาติามอธัุ์ยาศึยั	(กศึน.)	และ	3)	การัศึกึษาในศึน้ย�การัเรัย่นหรัอืศึน้ย�เรัย่นรั้ส้ำหรับัเด็ก็ข้้ามชาติิ

(Migrant	learning	Center:	MLC)	ที่่�จัด็การัศึึกษาโด็ยองค�กรั	NGO	ในแติ่ละพิ่ื�นที่่�	

	 ข้้อม้ลด็้านจำนวนเด็็กข้้ามชาติิ	(เฉพิ่าะเด็็กนักเรั่ยน	3	สัญชาติิ	ไม่รัวมกล้่มที่่�ไม่รั้้สัญชาติิ)	

ในรัะบบการัศึึกษาข้องสำนักงานคณะกรัรัมการัการัศึึกษาข้ั�นพืิ่�นฐานที่่�ได้็รัวบรัวมในรัะยะ	5	ปี็

ที่่�ผู้่านมา	(2559	-	2564)	แสด็งให้เห็นว่า	ม่จำนวนเด็็กที่่�เข้้าส้่รัะบบการัศึึกษาข้องป็รัะเที่ศึไที่ย

เป็็นแนวโน้มที่่�เพิ่ิ�มข้ึ�น	โด็ยสัญชาติิเม่ยนมาม่สัด็ส่วนมากที่่�ส้ด็	กัมพิ่้ชาและลาว	ติามลำด็ับ	

ภาพที่ี� 3 จำำ�นวนเด็็กข้้�มช�ติิ 3 สัญช�ติิในระบุบุก�รศึกษ�ข้องสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�
ข้ั�นพ้�นฐ�น ปี 2559 – 2564 

 ท้�มา	Office	of	the	Basic	Education	Commission
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ด้้านการค่้มครองแรงงานและเด้็กข้้ามชิาต็ิ

	 การัให้ความค้้มครัองที่างสังคมสำหรัับแรังงานข้้ามชาติิที่่�เข้้ามาที่ำงานในภัาคส่วนต่ิางๆ

ข้องป็รัะเที่ศึ	เป็็นกลไกหนึ�งในด้็านความมั�นคงด้็านแรังงาน	เศึรัษฐกิจและสังคม	ดั็งนั�นในด้็านการั

ด็ำเนินงานหรืัอการัม่นโยบายเพิ่ื�อการัจัด็รัะเบ่ยบ	การัค้้มครัอง	การัได้็รัับการัช่วยเหลือเย่ยวยา	

ติลอด็จนการัใช้กฎหมายรัวมที่ั�งการัส่งเสรัิมความร่ัวมมือกับภัาคส่วนที่่�เก่�ยวข้้องในการับรัิหารั

จัด็การัการัที่ำงานข้องแรังงานข้้ามชาติิที่ำให้ป็รัะเที่ศึไที่ยได้็ออกพิ่รัะรัาชกำหนด็การับริัหารั

จัด็การัการัที่ำงานข้องคนต่ิางด้็าว	พิ่.ศึ.	2560	เพิ่ื�อเป็็นการักำหนด็กรัอบแนวที่างและหน่วยงาน

ที่่�เข้้ามาม่บที่บาที่หลักอย่าง	เช่น	สำนักบรัิหารัแรังงานต่ิางด้็าว	กรัมการัจัด็หางาน	นอกจาก

พิ่รัะรัาชกำหนด็ที่่�เป็็นหลักแล้วยังป็รัะกอบด้็วยการัม่กฎกรัะที่รัวงและป็รัะกาศึข้องหน่วยงาน	

ติลอด็จนมติิคณะรััฐมนติรั่ที่่�ม่การัแก้ไข้หรัือเพิ่ิ�มเติิมการัด็ำเนินงานในแต่ิละป็รัะเด็็นสำหรัับ

แรังงานข้้ามชาติิ

	 ปั็ญหาที่่�เกิด็ข้ึ�นและยงัคงม่ให้เหน็คอื	ความรั้นแรัง	การัแสวงหาป็รัะโยชน�	การัล่วงละเมิด็	

การัละเลยที่อด็ที่ิ�งติลอด็จนการับังคับใช้แรังงานเด็็กที่ั�งที่่�เต็ิมใจและไม่เต็ิมใจ	เป็็นเรัื�องที่่�ก่อให้เกิด็

ความเส่�ยงและอันติรัายต่ิอค้ณภัาพิ่ช่วิติสำหรัับเด็็กที่้กคนที่้กสัญชาติิ	ซึ่ึ�งเด็็กที่่�ม่อาย้ติ�ำกว่า	18	ปี็	

จะถก้ค้้มครัองที่างกฎหมายติามพิ่รัะรัาชบัญญตัิคิ้ม้ครัองเด็ก็	พิ่.ศึ.	2546	พิ่ร้ัอมที่ั�งกลไกข้องกรัะที่รัวง

การัพิ่ฒันาสงัคมและความมั�นคงข้องมนษ้ย�พิ่ร้ัอมหน่วยงานในสงักดั็	และคณะกรัรัมการัค้ม้ครัองเด็ก็

แห่งชาติ	ิที่่�มก่ารักำหนด็รัะเบ่ยบและกฎกรัะที่รัวงในป็รัะเด็็นต่ิางๆ	เพิ่ื�อค้ม้ครัองสวสัดิ็ภัาพิ่ข้องเด็็ก

รัวมถงึกรัะบวนการัและข้ั�นติอนข้องการัด็แ้ล	เยย่วยา	ติลอด็จนการัสงเครัาะห�กรัณท่่ี่�ป็รัะสบปั็ญหา	

โด็ยหลักการัไม่เลือกป็ฏิบัิติ	ิและถือป็รัะโยชน�สง้สด้็ข้องเด็็กเป็็นที่่�ตัิ�งติามที่่�อนสั้ญญาว่าด้็วยสิที่ธิุ์เด็็ก

ได้็กำหนด็สารัะสำคญัเรัื�องสทิี่ธุ์ขิ้องเด็ก็	4	ด้็าน	ได้็แก่	สิที่ธุ์ทิี่่�จะมช่่วติิรัอด็	สิที่ธุ์ทิี่่�จะได้็รัับการัป็กป้็อง

ค้ม้ครัอง	สทิี่ธุ์ใินการัพัิ่ฒนา	และสทิี่ธุ์ใินการัมส่่วนร่ัวม	โด็ยการัด็ำเนนิงานค้้มครัองเด็็กข้องป็รัะเที่ศึไที่ย

เพิ่ื�อรัองรัับเด็็กท่ี่�ป็รัะสบปั็ญหา	 เช่น	การัรัับเข้้าอย่้ในบ้านพิ่ักเด็็กและครัอบครััวข้องจังหวัด็	

โด็ยสำนักงานพิ่ัฒนาสังคมและความมั�นคงข้องมน้ษย�จังหวัด็เป็็นฝ่้ายรัับผู้ิด็ชอบในการัช่วยเหลือ

และด็แ้ล	อก่ที่ั�งองค�กรั	NGO	และภัาคป็รัะชาสงัคม	(Benjamin	Harkins,	2562)
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	 การัให้บรัิการัในการัค้้มครัองเด็็กข้องรััฐบาล	ซึ่ึ�งต้ิองอาศึัยการัป็รัะสานและการัแจ้งข้้อม้ล

ผู่้านที่างสายด่็วน	1300		โด็ยกรัะที่รัวงการัพัิ่ฒนาสงัคมและความมั�นคงข้องมนษ้ย�	ที่่�การัให้บรักิารั

สายด่็วน	24	ชั�วโมง	ศึน้ย�ช่วยเหลอืสงัคม	เป็็นหน่วยในโรังพิ่ยาบาลที่ั�วป็รัะเที่ศึ	ที่่�ให้ความช่วยเหลอื

เด็็กที่่�เป็็นผู้้้เส่ยหายจากการัถ้กล่วงละเมิด็	การัใช้ความรั้นแรังโด็ยการัด็้แลข้องที่่มสหวิชาช่พิ่ข้อง

โรังพิ่ยาบาล	บ้านพิ่กัชั�วครัาวสำหรับัเด็ก็	และครัอบครัวั	ตัิ�งอย้ใ่นที่ก้จังหวดั็	และการัช่วยเหลอืโด็ย

ศ้ึนย�ต่ิางๆ	ที่่�มโ่ครังการัด้็านการัศึกึษา	และการัพัิ่ฒนาที่กัษะ	สำหรับัผู้้เ้สย่หายจากการัค้ามนษ้ย�ที่ั�งที่่�

เป็็นคนไที่ยและผู้้ย้้ายถิ�นจากป็รัะเที่ศึเพิ่ื�อนบ้าน	(Benjamin	Harkins,	2562)	หน่วยงานในภัาคส่วน

ที่่�เก่�ยวข้้องกับความมั�นคง	การัค้้มครัองสิที่ธุ์ิข้องเด็็ก	ยังได้็ม่การัจัด็ที่ำความร่ัวมมือข้องหน่วยงาน

เพิ่ื�อกำหนด็แนวที่างมาติรัการัแที่นการักกัตัิวเด็ก็เพิ่ื�อรัอการัส่งกลบั	สำหรับัเด็ก็ที่่�เข้้าป็รัะเที่ศึโด็ยไม่ถก้

ติามกฎหมายซึ่ึ�งปั็จจบ้นัป็รัะเที่ศึไที่ยไม่มเ่ด็ก็ท่ี่�ต้ิองถก้กกัข้งัรัวมกบัผู้้ใ้หญ่	และนบัเป็็นการัค้ม้ครัองสิที่ธุ์ิ

ข้ั�นพิ่ื�นฐานให้แก่เด็ก็ต่ิางด้็าวในป็รัะเที่ศึ	(คณะกรัรัมการัสทิี่ธุ์มินษ้ยชนแห่งชาติ,ิ	2562)

	 การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	ในป็รัะเที่ศึไที่ยติลอด็รัะยะเวลาติั�งแต่ิช่วงการัรัะบาด็

รัะลอกแรักเรัิ�มต้ินในเด็ือนมกรัาคม	2563	และกินเวลาต่ิอเนื�องมาในปี็	2564	ที่ำให้ในรัะยะเวลา

กว่า	2	 ปี็เติ็มท่ี่�สังคมไที่ยและผู้้้ท่ี่�อย้่อาศึัยในป็รัะเที่ศึต้ิองเผู้ชิญกับมาติรัการัที่างสาธุ์ารัณส้ข้	

การัควบค้มต่ิางๆ	โด็ยภัาครัฐัมก่ารักำหนด็ข้ึ�นเพิ่ื�อบรัหิารัจดั็การัสถานการัณ�ที่่�อบ้ตัิขิ้ึ�นใหม่ในแต่ิละ

ช่วงเลา	และควบคม้การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ในหลากหลายวธิุ์	่เพิ่ื�อสกดั็กั�นผู้ลกรัะที่บท่ี่�จะเกดิ็ข้ึ�นอย่างรัน้แรัง

และส่งผู้ลต่ิอการัเข้้ารับัการัรักัษาที่่�สามารัถรัองรับัได้็อย่างจำกดั็	โด็ยมาติรัการัหลกัๆ	ที่่�ป็รัะเที่ศึไที่ย

ได้็ม่การัด็ำเนินการั	เรัิ�มติั�งแต่ิ	การัป็รัะกาศึให้เป็็นโรัคติิด็ต่ิอและป็รัะกาศึสถานการัณ�ฉ้กเฉิน

การัควบค้มการัเด็ินที่างข้้ามรัะหว่างป็รัะเที่ศึและข้้ามจังหวัด็ภัายในป็รัะเที่ศึ	และในรัะด็ับพิ่ื�นที่่�

กม็ก่ารักำหนด็เป็็น	3	มาติรัการัควบคม้พิ่ื�นที่่�รัะด็บัจังหวดั็	และการัพิ่จิารัณาติามรัะด็บัความร้ันแรัง	

แบ่งเป็็นส่เพิ่ื�อง่ายต่ิอการัที่ำความเข้้าใจ

2.4 มาต็รการชิว่ยเหลอืที่่�เด้ก็ได้ร้บั /การชิว่ยเหลอืจากรฐั
ที่่�เด้็กข้้ามชิาต็ิได้้รับ
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	 โควิด็-19	ส่งผู้ลกรัะที่บต่ิอการัด็ำเนินช่วิติข้องที่้กคนโด็ยไม่ม่เส้นแบ่งข้องสัญชาติิมากั�น

ไม่ให้เชื�อด็ังกล่าวก้าวข้้ามไป็ได้็	แต่ิที่่�ต่ิางกันคือ	รัะด็ับความหนักเบาข้องการัได้็รัับผู้ลกรัะที่บทัี่�งใน

มิติิที่างสังคม	เศึรัษฐกิจ	ทัี่�งการัได้็รัับการัช่วยเหลือเย่ยวยารัวมถึงการัเข้้าถึงกรัะบวนการัในการั

ป้็องกนัและการัรักัษารัะหว่างป็รัะชาชนไที่ยและผู้้ไ้ม่มส่ญัชาติิไที่ย	หรืัอแรังงานข้้ามชาติิ	การัจดั็สรัรั

ที่รััพิ่ยากรัที่่�จำเป็็นเหล่าน่�อาจม่ข้้อจำกัด็และวิธุ์่การัท่ี่�หน่วยงานข้องรััฐในฐานะผู้้้จัด็รัะบบบริัการั

อ่กทัี่�งเป็็นส่วนสำคัญในการับรัิหารัและควบค้มสถานการัณ�ให้ความสำคัญกับคนแต่ิละกล้่ม

แติกต่ิางกนัออกไป็	

 มาติรัการัที่่�เก่�ยวข้้องกับการับริัหารัจัด็การั	การัให้ความช่วยเหลือแรังงานข้้ามชาติิรัวมไป็ถึง

เด็ก็ข้้ามชาติิที่่�อย้อ่าศึยัในป็รัะเที่ศึไที่ยช่วงที่่�สถานการัณ�โควดิ็-19	ยงัคงอย้อ่ย่างต่ิอเนื�อง	ดั็งน่�

	 การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ที่่�มค่วามรัน้แรังมากข้ึ�นจนที่ำให้เกดิ็การัปิ็ด็ด่็านชายแด็น	อก่ที่ั�งการัป็รัะกาศึ

ควบค้มรัะยะเวลาในการัออกนอกเคหสถาน	ป็รัะกอบกับ	การัป็รัะกาศึสถานการัณ�ฉก้เฉนิที่ั�วป็รัะเที่ศึ	

ส่งผู้ลโด็ยติรังกับการัป็รัะกอบอาช่พิ่ข้องแรังงานที่่�อย้่ในกิจการัที่่�ถ้กป็รัะกาศึให้ปิ็ด็หรัือจำกัด็เวลา

ในการัเปิ็ด็	ที่ั�งน่�บางกิจการัที่่�ได้็รับัผู้ลกรัะที่บต่ิอการัผู้ลิติสินค้าและบริัการัจึงเกิด็การัเลิกจ้างแรังงาน

ข้้ามชาติจิำนวนมาก	และแรังงานข้้ามชาติกิลายเป็็นคนติกงานนำไป็ส้ก่ารัข้าด็รัายได้็ที่่�จะต้ิองนำไป็

ด็แ้ลครัอบครััวติลอด็จนส่งกลบัไป็ให้ครัอบครัวัในป็รัะเที่ศึต้ินที่าง	

 การัป็รัะเมินจากเครัือข่้ายองค�กรัด้็านป็รัะชากรัข้้ามชาติิ	ได้็ร่ัวมกันคาด็การัณ�นับติั�งแต่ิม่

การัรัะบาด็รัะลอกแรักมแ่รังงานข้้ามชาติมิากกว่า	500,000	คนที่่�อาจจะได้็รับัผู้ลกรัะที่บโด็ยติรังจาก

การัถก้เลกิจ้างแบบฉับพิ่ลนัส่งผู้ลให้แรังงานไม่สามารัถหานายจ้างใหม่ได้็	และไม่มท่ี่างเลอืกสำหรัับ

การัจะเด็นิที่างกลบัป็รัะเที่ศึข้องตินเอง	ปั็ญหาที่่�กรัะที่บต่ิอการัจ้างงานหรัอืการัไม่ได้็รับัการัต่ิอสญัญา

ข้องนายจ้าง	นอกจากเรัื�องการัข้าด็รัายได้็แล้วส่งผู้ลให้แรังงานหล้ด็ออกจากรัะบบการัที่ำงานท่ี่�ถ้กต้ิอง

ติามกฎหมายและอาจจะข้าด็โอกาสได้็รับัความช่วยเหลอืและอาจที่วค่วามร้ันแรังมากข้ึ�นในกล้ม่แรังงาน

ที่่�ไม่ได้็อย่้ในรัะบบป็รัะกนัสงัคมด้็วย10

10ป็รัะชาไที่.	(วันที่่�	18	เมษายน	2564).	“เครัือข้่ายองค�กรัด็้านป็รัะชากรัข้้ามชาติิ	รั้อง	ก.แรังงาน	8	ข้้อ	แก้ผู้ลกรัะที่บในการัจ้าง
งานช่วงโควิด็-19	รัะบาด็”	สืบค้นใน	https://prachatai.com/journal/2020/04/87252
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	 รัฐับาลได้็กำหนด็แนวที่างและป็รัะกาศึยกรัะดั็บสถานการัณ�แต่ิละรัะลอกอก่ที่ั�งป็รัะกาศึให้การั

รัะบาด็ข้องโรัคโควดิ็-19	เป็็นโรัคติดิ็ต่ิออนัติรัายติามป็รัะกาศึข้องกรัะที่รัวงสาธุ์ารัณสข้้	และมก่ารัจดั็

ติั�งศ้ึนย�บรัหิารัสถานการัณ�แพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโรัคติดิ็เชื�อไวรัสัโคโรันา	2019	(ศึบค.)	ในการัด็ำเนนิการั

ควบค้มโรัคที่ั�งในรัะด็บัป็รัะเที่ศึและรัะด็บัจงัหวดั็	มาติรัการัควบคม้โรัคที่่�กำหนด็ข้ึ�นส่งผู้ลให้ผู้้ท้ี่่�อาศึยั

อย้ใ่นป็รัะเที่ศึไที่ยที่ก้สัญชาติต้ิิองป็ฏิบัิติติิามมาติรัการั	ภัายใต้ิพิ่รัะรัาชกำหนด็การับริัหารัรัาชการัใน

สถานการัณ�ฉก้เฉนิ	เพิ่ื�อควบคม้สถานการัณ�การัรัะบาด็	ซึ่ึ�งให้มผู่้ลบงัคบัใช้ตัิ�งแต่ิ	วนัที่่�	26	มน่าคม	2563

 ข้้อกำหนด็สำคัญภัายใต้ิการัป็รัะกาศึสถานการัณ�ฉ้กเฉินซึึ่�งม่ผู้ลต่ิอการัป็ฏิิบัติิและ

วถิช่ว่ติิข้องป็รัะชาชนที่ก้คนและครัอบคลม้ถงึแรังงานข้้ามชาติิ	และผู้้้ท่ี่�อย้อ่าศึยัภัายในป็รัะเที่ศึไที่ย	

โด็ยมาติรัการัควบคม้โรัคท่ี่�มก่ารัป็รัะกาศึใช้และถือเป็็นกฎหลักติามพิ่รัะรัาชกำหนด็การับริัหารัรัาชการั

ในสถานการัณ�ฉก้เฉิน	และ	พิ่รัะรัาชบัญญัติคิวบคม้โรัค	พิ่.ศึ.	2558	โด็ยมาติรัการัที่่�มผู่้ลโด็ยติรังต่ิอแรังงาน

ข้้ามชาติ	ิคอื	มาตรการตรวจสัอบเข้้มงวด็กบัสัถิ่านท่ี่�หร่อกจิกรรมท่ี่�มค่วามเสั่�ย้งต่อการแพร่ระบาด็ข้อง

โรคแบบกลุุม่ก้อน11	
 
ซึ่ึ�งโรังงาน	และสถานที่่�พิ่กัข้องแรังงานข้้ามชาติ	ิเป็็นพิ่ื�นที่่�ซึ่ึ�งต้ิองได้็รัับการัควบคม้

อย่างเข้้มงวด็	รัวมถงึ	มาตรการเก่�ย้วกบัการเด็นิที่างแลุะเคลุ่�อนย้้าย้แรงงานต่างด้็าว12	 ซึ่ึ�งกำหนด็ให้

การัเดิ็นที่างข้้ามเข้ติหรืัอข้้ามจังหวัด็ต้ิองได้็รัับการัพิิ่จารัณาอน้ญาติจากผู้้้ว่ารัาชการัจังหวัด็

โด็ยความเห็นชอบข้องคณะกรัรัมการัโรัคติิด็ต่ิอจังหวัด็ข้องจังหวัด็ต้ินที่างและจังหวัด็ป็ลายที่าง	

ก่อนจะมก่ารัให้แรังงานต่ิางด้็าวเด็นิที่างเพิ่ื�อการัที่ำงานข้้ามจงัหวดั็ได้็

 มาติรัการัทัี่�วไป็ที่่�รััฐบริัหารัจัด็การั	คือ	การัเฝ้้ารัะวังและติรัวจสอบคัด็กรัองโรัค	เช่น	

การัป็รัะชาสมัพิ่นัธุ์�สร้ัางการัรับัรั้ใ้ห้สวมหน้ากากอนามยั	การัรักัษารัะยะห่าง	พิ่ร้ัอมที่ั�งการัสร้ัางความ

เข้้าใจเรัื�องมาติรัการัเยย่วยาผู้ลกรัะที่บ	มอบสิ�งข้องช่วยเหลือ	และมก่รัะบวนการัคดั็กรัองและการักกัติวั	

14	วนั	ติามที่่�กรัะที่รัวงสาธุ์ารัณสข้้กำหนด็	มาติรัการัป้็องกนัเชงิรัก้เป็็นอก่แนวที่างที่่�กรัะที่รัวงแรังงาน

ป้็องกันการัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องไวรััสโควิด็-19	ในกล้่มแรังงานต่ิางด้็าว	ร่ัวมกับอาสาสมัครัสาธุ์ารัณส้ข้

แรังงานต่ิางด้็าว	(อสติ.)	เพิ่ื�อให้กล้ม่แรังงานได้็เข้้าถงึการัให้บรักิารัที่างการัแพิ่ที่ย�สำหรับักล้ม่ผู้้้ป็รัะกนั

ตินที่่�ป่็วยเป็็นโรัคโควิด็-19		

11ข้อ้กำหนด็ออกติามความในมาติรัา	9	แหง่พิ่รัะรัาชกำหนด็การับริัหารัรัาชการัในสถานการัณ�ฉก้เฉิน	พิ่.ศึ.	2548	(ฉบบัที่่�	24)	ข้อ้ที่่�	7
12ข้อ้กำหนด็ออกติามความในมาติรัา	9	แหง่พิ่รัะรัาชกำหนด็การับริัหารัรัาชการัในสถานการัณ�ฉก้เฉิน	พิ่.ศึ.	2548	(ฉบบัที่่�	24)	ข้อ้ที่่�	8

มาต็รการควบค่มโรค
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มาต็รการการจัด้การผูู้้ต็ิด้เชิื�อ ผูู้้ป่วย การกักต็ัว

	 การัด็ำเนินงานข้องหน่วยงานด็้านสาธุ์ารัณส้ข้ข้องป็รัะเที่ศึไที่ย	ต่ิอการับรัิหารัจัด็การั

ผู้้้ที่่�ติ้องสงสัยและผู้้้ที่่�เข้้าข้่ายเฝ้้ารัะวังในการัแพิ่รั่เชื�อไป็ยังคนจำนวนมาก	สำหรัับแรังงานข้้ามชาติิ

โด็ยเฉพิ่าะสัญชาติิเม่ยนมาที่่�ม่พิ่ื�นที่่�ชายแด็นติิด็กับป็รัะเที่ศึไที่ย	ซึ่ึ�งเป็็นที่่�เฝ้้ารัะวังค่อนข้้างมาก

เนื�องจากสถานการัณ�การัแพิ่รั่รัะบาด็ภัายในป็รัะเที่ศึเม่ยนมาด็้วย	 	 โด็ยข้้อม้ล	ณ	วันที่่�	

11	พิ่ฤศึจิกายน	2563	ป็รัะเที่ศึเม่ยนมาม่รัายงานผู้้้ติิด็เชื�อกว่า	63,000	รัาย	และเส่ยช่วิติ	

1,461	รัาย13	กรัมควบค้มโรัคจึงได็้ม่มาติรัติการัเฝ้้ารัะวัง	การัติรัวจคัด็กรัอง	โด็ยเรัิ�มจากการั

เฝ้า้รัะวังเฉพิ่าะพิ่ื�นที่่�ในช้มชน	ด็ำเนินการัผู่้านสำนักงานสาธุ์ารัณส้ข้จังหวัด็	ซึ่ึ�งชม้ชนแรังงานต่ิางด้็าว	

สถานที่่�ติอ่อายบ้ตัิรัแรังงานติา่งด็า้ว	ติลอด็จนติลาด็สด็ที่่�ม่แรังงานข้้ามชาติิที่ำงาน	ถอืได็ว้า่เป็น็สถานท่ี่�

เส่�ยงติามมติิที่่�ป็รัะช้มข้องหน่วยงานภัายใต้ิกรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้	ที่ั�งน่�นอกจากแรังงานที่่�อาศึัย

อย้่ในป็รัะเที่ศึแล้ว	ยังม่มาติรัการัสำหรัับผู้้้ติ้องกักแรักรัับในศึ้นย�กักติัวผู้้้ติ้องกักติรัวจคนเข้้าเมือง

ที่ก้แหง่ที่ั�วป็รัะเที่ศึ	และผู้้ท้ี่่�หลบหนเ่ข้า้เมอืงที่่�ถก้จบักม้	ด็ว้ยการัติรัวจแบบ	Nasopharyngeal	swab	

(NPS)	เพิ่ื�อติรัวจหาเชื�อก่อนม่การัด็ำเนินการัในกรัะบวนการัอื�นติ่อไป็

 การับริัหารัจัด็การัด้็านค่าใช้จ่ายสำหรับัการัติรัวจหาเชื�อ	SARS-CoV-2	สำหรัับแรังงานข้้ามชาติิ

ที่่�ม่สิที่ธุ์ิป็รัะกันสังคม	สามารัถเบิกจ่ายติามสิที่ธุ์ิ�ที่่�ข้ึ�นที่ะเบ่ยนที่ำป็รัะกันส่วนบ้คคลที่่�ไม่ม่สิที่ธุ์ิ�ใด็ๆ	

หรัือไม่ครัอบคล้มสิที่ธุ์ิป็รัะกันสังคม	ให้ด็ำเนินการัเบิกจ่ายจากกรัมควบค้มโรัค

13	แนวที่างการัด็ำเนินงานเฝ้้ารัะวังโรัคติิด็เชื�อไวรััสโคโรันา	2019	(COVID-19)	ในป็รัะชากรักล้่มแรังงานติ่างด็้าว	กรัมควบค้มโรัค
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Bubble and seal

	 สถานการัณ�การัรัะบาด็และความไม่เพ่ิ่ยงพิ่อข้องโรังพิ่ยาบาลในการัรัับด้็แลผู้้้ป็่วย	

ป็รัะเที่ศึไที่ยจึงได้็นำมาติรัการัการัควบค้มโรัคโด็ยหลักการั	Bubble	and	Seal	มาใช้ครัั�งแรัก

ในการัควบค้มการัรัะบาด็ข้องโรังงานอ้ติสาหกรัรัมข้นาด็ใหญ่ในจังหวัด็สม้ที่รัสาครั	โด็ยคำนึงถึง

ป็รัะโยชน�ติอการัป้็องกนัการัแพิ่ร่ัเชื�อรัะหวา่งกล้ม่คนในกล้ม่ก้อนข้องการัรัะบาด็มาส้ช่ม้ชนรัอบนอก	

รัวมถึงป็้องกันการัเส่ยช่วิติจาการัติิด็เชื�อท่ี่�อาจม่ความรั้นแรังและลด็ผู้ลกรัะที่บที่างเศึรัษฐกิจสังคม

จากการัหยด้็กิจการัข้องสถานป็รัะกอบการัหรืัอโรังงานที่่�ติรัวจพิ่บด้็วย	ที่ั�งน่�มาติรัการัดั็งกลา่วเหมาะ

สำหรัับสถานป็รัะกอบการั	รัวมถึงที่่�พิ่ักคนงานที่่�ม่คนที่ำกิจกรัรัมรั่วมกันเป็็นป็รัะจำจำนวนมาก	

โด็ยม่จำนวนคนติั�งแติ่	500	คนข้ึ�นไป็	รัวมถึงเป็็นพิ่ื�นที่่�กล้่มคนแรังงงานข้้ามชาติิม่จำนวนมาก	

สถานที่่�อย้่อาศึัยและที่่�พิ่ักอย้่ใกล้กัน14

 กรัะบวนการัในการัที่ำ	Bubble	and	Seal	คือการัให้แรังงานสามารัถม่ที่่�พิ่ักและสามารัถ

ด็ำเนินช่วิติป็รัะจำวันได็้ในบรัิเวณสถานป็รัะกอบการัหรัือโรังงาน	นอกเหนือจากการัพิ่ักอาศึัยใน

โรังงานแล้ว	สถานป็รัะกอบการัสามารัถด็ำเนินการัจัด็เติรั่ยมโรังพิ่ยาบาลสนามและพิ่ื�นที่่�พิ่ักคอย

สำหรัับผู้้้ติิด็เชื�อ	ในกรัณ่ท่ี่�พิ่บผู้้้ป่็วยยืนยันและเกิด็เหต้ิการัณ�เต่ิยงข้องโรังพิ่ยาบาลสนามที่่�รััฐจัด็ไว้

ไม่เพิ่่ยงพิ่อ	และสำหรัับคนในครัอบครััวหรัือผู้้้ท่ี่�ม่ความเส่�ยงใกล้ชิด็	ก็ม่การัจัด็เติร่ัยมสถานท่ี่�พิ่ัก

สำหรัับผู้้้สัมผู้ัสผู้้้ป็่วย	แติ่ยังติรัวจไม่พิ่บเชื�อหรัือไม่ม่อาการัพิ่ักในบรัิเวณข้องโรังงานหรัือในช้มชน

โด็ยรัอบ	พิ่ร้ัอมทัี่�งการัอำนวยความสะด็วกด้็านการัอ้ป็โภัคและบรัิโภัค	จำหน่ายอาหารั	ในบริัเวณ

โรังงานหรัือที่่�พิ่ัก	ติลอด็จนลด็การัสัมผู้ัสรัะหว่างพิ่นักงานและคนในช้มชนควบค่้ไป็กับจัด็หาสถาน

พิ่ยาบาลที่่�พิ่รั้อมให้บรัิการัติรัวจหาเชื�อ	ด็้วย	RT-PCR	หรัือ	Antigen	test	kit15

14		แนวที่างการัควบค้มโรัคโด็ยหลักการั	Bubble	and	Seal	กรัมควบค้มโรัค	กรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้	ข้้อม้ลวันที่่�	20	กรักฎาคม	2564
15	ค้่มือมาติรัการัป็้องกันควบค้มโรัคในพิ่ื�นที่่�เฉพิ่าะ	(Bubble	and	Seal)	สำหรัับสถานป็รัะกอบกิจการั	กรัมควบค้มโรัค
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Community Isolation / Home Isolation
	 กรัะบวนการัสำคัญอ่กป็รัะการัหนึ�งที่่�เป็็นมาติรัการัสำหรัับการัป้็องกันและการัควบค้ม

การัแพิ่รั่รัะบาด็คือการัแยกกักผู้้้ป็่วยที่่�บ้านหรัือในช้มชน	(Home	&	Community	Isolation)

เพิ่ื�อให้ผู้้้ป็่วยที่่�ม่อาการัไม่รั้นแรังสามารัถแยกกักติัวท่ี่�บ้านหรัือเข้้ารัับการัแยกกักในช้มชน

เพิ่ื�อไม่ให้ม่การัแพิ่ร่ักรัะจายข้องเชื�อไป็ยังสมาชิกในครัอบครััวและสมาชิกในช้มชนท่ี่�อาศัึยอย้่	

โด็ยการัจัด็ติั�ง	Community	Isolation	Center	สามารัถด็ำเนินการัใช้กับสถานที่่�	เช่น	หม้่บ้าน	วัด็	

โรังเรัย่น	รัวมถงึที่่�พิ่กัคนงานกอ่สรัา้งที่่�มก่ารัพิ่กัอาศึยัอย้ร่ัวมกนั	โด็ยมก่ารัด็แ้ลด็า้นการัป็รัะสานนำสง่

ผู้้้ป็่วยไป็ยังโรังพิ่ยาบาลหากผู้้้ป่็วยม่อาการัแย่ลง	ภัายใต้ิกรัะบวนการัน่�แรังงานข้้ามชาติิสามารัถ

อย้่รัวมกันเป็็นครัอบครััวได้็หากพิ่บว่าไม่ม่อาการัท่ี่�รั้นแรังหรืัอม่อาการัเพิ่่ยงเล็กน้อย	ที่ั�งน่�จะคงอย้่

ภัายใต้ิการัด็้แลและติิด็ติามโด็ยบ้คลากรัที่างการัแพิ่ที่ย�	ที่่�สามารัถติิด็ติามและป็รัะเมินอาการัข้อง

ผู้้้ที่่�อย้่ในการักักติัว	และส่งติ่อกรัณ่ที่่�ม่อาการัรั้นแรังมากข้ึ�นไป็ยังสถานพิ่ยาบาลเพิ่ื�อที่ำการัรัักษา16

 ที่ั�งน่�ในบางพิ่ื�นที่่�ยังสามารัถด็ำเนินการัด้็วยการัม	่อาสาสมัครัสาธุ์ารัณสข้้ต่ิางด้็าว	(อสติ.)	ซึ่ึ�งมบ่ที่บาที่

ในการัม่ส่วนรั่วมในการัสื�อสารัความรั้้ความเข้้าใจในการัป็้องกันตินเอง	ความเข้้าใจในรัะบบการัพิ่ัก

รักัษาติวัแกข้้า่วรัา้ย	อก่ที่ั�งชว่ยป็รัะสานงานสาธุ์ารัณสข้้	ในกล่้มแรังงานข้า้มชาติดิ็ว้ยกนัจนสามารัถ

ควบค้มการัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ในพิ่ื�นที่่�ได็้ป็รัะสบผู้ลสำเรั็จ17

16	แนวที่างการัแยกกักผู้้้ป็่วย	COVID-19	ในช้มชน	(Community	Isolation)	ฉบับวันที่่�	24	กรักฎาคม	2564
17	กรัม	สบส.รั่วมภัาค่ด็ันแรังงานติ่างด็้าว	เข้ติรัาษฎรั�บ้รัณะ	เป็็น	อสติ.	ติ้านภััยโควิด็	19
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ศึูนย์ชิ่วยเหลือเด้็กโควิด้-19
	 การัให้ความช่วยเหลือและค้้มครัองเด็็กอ่กช่องที่างหนึ�งผู้่าน	Mobile	Application	

ค้้มครัองเด็็ก	หรัือแอป็พิ่ลิเคชันไลน�	 :	@savekidscovid19	โด็ยเป็็นความรั่วมมือข้องกรัะที่รัวง

การัพิ่ัฒนาสังคมและความมั�นคงข้องมน้ษย�	กองท้ี่นความเสมอภัาคเพิ่ื�อการัศึึกษา	กรัมส้ข้ภัาพิ่จิติ

และองค�การัย้นิเซึ่ฟ	ป็รัะเที่ศึไที่ย	เพิ่ื�อเป็็นศึ้นย�กลางป็รัะสานเชื�อมติ่อบรัิการัข้องหน่วยงาน

ภัาครััฐและหน่วยงานที่่�ม่ส่วนรั่วมและอาสาสมัครัในการัช่วยเหลือเด็็กและครัอบครััว	โด็ยเด็็ก

ที่่�อย้่ในกล้่มเป็้าหมายครัอบคล้มติั�งแติ่กล้่มแรักเกิด็จนถึงอาย้	18	ป็ี18	 ในการัจัด็ตัิ�งศึ้นย�ด็ัง

กล่าวอาจไม่ได้็เป็็นการัช่วยเหลือเด็็กข้้ามชาติิโด็ยติรัง	แติ่เป็็นป็รัะโยชน�สำหรัับเด็็กท่ี่�เข้้าข่้าย

ติามป็รัะเภัที่การัช่วยเหลือคือ	เด็็กที่่�เผู้ชิญกับป็ัญหาแบ่งออกเป็็นกล้่ม	คือ	

	 1.	กล้่มเด็็กติิด็เชื�อ	และพิ่่อแม่หรัือผู้้้ป็กครัองติิด็เชื�อ

	 2.	กล้่มเด็็กติิด็เชื�อ	แติ่พิ่่อแม่หรัือผู้้้ป็กครัองไม่ติิด็เชื�อ	

	 3.	กล้่มเด็็กไม่ติิด็เชื�อ	แติ่พิ่่อแม่หรัือผู้้้ป็กครัองติิด็เชื�อ

	 4.	กล้่มที่่�ที่ั�งเด็็กและพ่ิ่อแม่หรัือผู้้้ป็กครัองไม่ติิด็เชื�อแต่ิได็้รัับผู้ลกรัะที่บจากสถานการัณ�	

กล้่มส้ด็ที่้าย	กล้่มเด็็กที่่�กำพิ่รั้าบิด็าหรัือมารัด็า	หรืัอกำพิ่รั้าที่ั�งบิด็ามารัด็า	หรืัอผู้้้ป็กครัองที่่�เป็็น

ผู้้้ด็้แลเส่ยช่วิติจากโควิด็-1919

18		รัว่มติั�งศึน้ย�ด็แ้ลเด็ก็เชงิรัก้	หว่งพิิ่ษโควิด็-19	ที่ำเด็็กติิด็เชื�อสง้และกำพิ่รัา้พ่ิ่อแมเ่พิิ่�ม	เข้้าถึงจาก	https://workpointtoday.com/
covid-19-144/	
19	เด็ินหน้าศ้ึนย�ช่วยเหลือเด็็กโควิด็-19	ผู้นึกกำลังหน่วยงานรััฐ	เอกชน	ภัาคป็รัะชาชน	ด็้แลเด็็กเชิงรั้ก	เข้้าถึงจาก	https://www.
eef.or.th/news-hotline-1300-savekidscovid19/
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มาต็รการการฉีด่้วัคซ่ีนโควดิ้- 19 สำาหรับประชิากรข้้ามชิาต็ิ
	 กรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้ข้องป็รัะเที่ศึไที่ยได็้ม่นโยบายสำหรัับการัให้บริัการัฉ่ด็วัคซ่ึ่น

โควิด็-19	ที่่�ยึด็หลักป็ฏิิบัติิที่้กคนในแผู้่นด็ินไที่ยติ้องได็้รัับอย่างเที่่าเที่่ยมกัน	ที่ั�งน่�เป็็นไป็ติาม

ความสมัครัใจข้องผู้้้ที่่�ติ้องการัรัับบริัการัฉ่ด็ด้็วย	ซึ่ึ�งกรัะบวนการัในการัลงที่ะเบ่ยนเพิ่ื�อเข้้ารัับการั

ฉ่ด็ข้องแติ่ละพิ่ื�นที่่�ก็จะม่รัะบบที่่�แติกติ่างกัน	ม่การัใช้เอกสารัรัับรัองและยืนยันติัวติน	ที่ั�งน่�จำนวนที่่�

สามารัถฉด่็ใหก้บัผู้้ท้ี่่�ติอ้งการัในบางพิ่ื�นที่่�อาจจะได็ร้ับัไมเ่ที่า่กนัข้ึ�นอย้ก่บัสถานการัณ�การัแพิ่รัร่ัะบาด็

ข้องพิ่ื�นที่่�และแนวที่างด็ำเนินการัหน่วยงานรัาชการัข้องแติ่ละจังหวัด็	เนื�องจากการัจัด็สรัรัวัคซ่ึ่น

ม่ในหลายช่องที่างที่ั�งโด็ยรััฐผู้่านหน่วยงานสาธุ์ารัณส้ข้รัะด็ับจังหวัด็	รัวมถึงวัคซ่ึ่นที่างเลือก

พิ่รัะรัาชที่าน	และวัคซึ่่นที่่�ได็้รัับการัสนับสน้นจากหน่วยงานข้องติ่างป็รัะเที่ศึ

 การัด็ำเนินการัภัายใติ้กรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้	 เป็็นการัด็ำเนินงานโด็ยคณะกรัรัมการั

โรัคติิด็ต่ิอจังหวัด็รัวมถึงพิ่ื�นที่่�กรั้งเที่พิ่มหานครั	โด็ยอาศัึยความร่ัวมมือกับหน่วยงานท่ี่�รัับผิู้ด็ชอบ

แติ่ละกล้่มเป็้าหมาย	ความรั่วมมือกับนายจ้างในการันำแรังงานข้้ามชาติิในป็กครัองท่ี่�ยังไม่ได็้รัับ

การัฉ่ด็วัคซึ่่นโควิด็-19	ลงที่ะเบ่ยนเพิ่ื�อรัับการัฉ่ด็วัคซึ่่นได้็ที่่�หน่วยบริัการัฉ่ด็วัคซึ่่นในพิ่ื�นที่่�เรัิ�มจาก

การัสำรัวจและจัด็ที่ำที่ะเบ่ยนรัายชื�อส่งให้หน่วยบรัิการัสาธุ์ารัณส้ข้เพืิ่�อที่ำการันัด็หมายเข้้ารัับ

การัฉด่็วคัซึ่น่	พิ่ร้ัอมที่ั�งลงข้อ้มล้การัฉด่็วคัซึ่น่ในรัะบบ	MOPH	IC	และในกล้ม่แรังงานข้า้มชาติทิี่่�ไมม่่

เลข้หมายป็รัะจำติัว	ได็้ม่รั้ป็แบบการัใช้วิธุ์่สรั้างฐานข้้อม้ลรัหัสป็รัะจำติัว	(generate	code)	เพิ่ื�อให้

บันที่ึกข้้อม้ลและออกเอกสารัรัับรัองการัฉ่ด็วัคซึ่่น	ซึ่ึ�งแรังงานข้้ามชาติิ	ที่ั�งที่่�ข้ึ�นที่ะเบ่ยนถ้กติ้องและ

ไม่ได็้ข้ึ�นที่ะเบ่ยน	ป็รัะกอบด็้วย	แรังงานอาช่พิ่ป็รัะมงและคนป็รัะจำเรัือไที่ยในจังหวัด็ชายที่ะเล	

21	จังหวัด็แรังงานในสถานป็รัะกอบการัหรืัอบ้าน	แรังงานท่ี่�อาศัึยติามเข้ติชายแด็น	รัวมถึงกล้่มที่่�

หน่ภัยัส้้รับในศึน้ย�พัิ่กพิ่งิ	จงัหวัด็รัาชบร้ั	่กาญจนบร้ั	่แมฮ่ั่อ่งสอนและติาก	ติลอด็จนกล่้มอื�นๆ	ที่่�ไมใ่ช่

สัญชาติิไที่ยที่ั�งหมด็	ม่สิที่ธุ์ิได็้รัับการัฉ่ด็วัคซึ่่นอย่างที่ั�วถึง20    

20	สธุ์.	จัด็ฉ่ด็วัคซึ่่นโควิด็ในกล้่มคนติ่างด็้าว	ให้ที่้กคนในป็รัะเที่ศึอย้่กับโควิด็	19	ได็้อย่างป็ลอด็ภััย	
เข้้าถึงจาก	https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/48213
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	 การัด็ำเนินข้องม่การัแบ่งแรังงานข้้ามชาติิ

ที่่�ที่ำงานในป็รัะเที่ศึไที่ยและม่ใบอน้ญาติที่ำงาน

ถก้ติอ้งติามกฎหมายสามารัถฉด่็วัคซึ่น่ได็ท้้ี่กคน	โด็ย

ม่การับริัการัจัด็การัออกเป็็นกล้่มคือ	แรังงานที่่�อย้่

ในรัะบบป็รัะกันสังคม	(มาติรัา	33)	สามารัถความ

ป็รัะสงค�เข้้ารัับการัฉ่ด็วัคซึ่่นป็้องกันโควิด็-19	กับ

นายจ้างหรืัอสถานป็รัะกอบการั	จากนั�นนายจ้าง

ที่ำการัยื�นบัญช่รัายชื�อและจำนวนล้กจ้างทัี่�งคน

ไที่ยและคนติ่างด้็าวไป็ยังกรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้เพิ่ื�อ

พิ่จิารัณาจัด็สรัรัจำนวนวัคซึ่น่	หลงัจากนั�นสำนักงาน

ป็รัะกันสังคมจะที่ำการัแจ้งกลับไป็ยังนายจ้างเพิ่ื�อ

นัด็วันและสถานที่่�ฉ่ด็เพิ่ื�อจัด็ให้ล้กจ้างมาฉ่ด็ติาม

กำหนด็นัด็หมาย	สำหรัับแรังงานข้้ามชาติิที่่�ไม่ได็้อย้่

ในรัะบบป็รัะกนัสงัคม	และมค่วามติอ้งการัฉด่็วัคซึ่น่	

สามารัถด็ำเนนิการัจองฉด่็วคัซึ่น่ได็ท้ี่่�สถานพิ่ยาบาล

ที่่�เป็ดิ็จองวัคซึ่น่ที่างเลือก	ซึ่ึ�งมก่รัะที่รัวงสาธุ์ารัณสข้้

เป็็นหน่วยงานรัับผิู้ด็ชอบจัด็สรัรัวัคซึ่่น	โด็ยจะต้ิอง

ได็้รัับกำหนด็เลข้ป็รัะจำติัวสำหรัับบ้คคลซึ่ึ�งไม่ม่

สญัชาติไิที่ย	เพิ่ื�อให้สามารัถรับัการัฉด่็วัคซึ่น่โควิด็-19	

ในป็รัะเที่ศึไที่ยได็้21

21	กกจ.เผู้ย	แรังงานติ่างด็้าวม่ใบอน้ญาติที่ำงานติามกฎหมายม่สิที่ธุ์ิฉ่ด็วัคซึ่่นโควิด็	
เข้้าถึงจาก	https://www.naewna.com/relation/596153
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ต็ัวอย่างจังหวัด้ที่่�ม่มาต็รการ
และการให้บริการฉี่ด้วัคซี่นสำาหรับแรงงานข้้ามชิาต็ิ
ที่่�อาศึัยอยู่ในพื�นที่่� 

	 พิ่ื�นท่ี่�กรั้งเที่พิ่มหานครัม่รัะบบการัเป็ิด็ลงที่ะเบ่ยนฉ่ด็วัคซ่ึ่นให้แก่ป็รัะชาชนที่้กกล้่ม

ที่้กสัญชาติิ	 โด็ยจองคิวผู้่านแอป็พิ่ลิเคชัน	QueQ	ที่่�ม่บริัการัฉ่ด็วัคซ่ึ่นในโรังพิ่ยาบาลสังกัด็

กรั้งเที่พิ่มหานครั	ศ้ึนย�บริัการัสาธุ์ารัณส้ข้ป็รัะจำเข้ติ	และศึ้นย�ฉ่ด็วัคซึ่่นป็้องกันโรัคโควิด็-19

กรั้งเที่พิ่มหานครั	ณ	อาคารัก่ฬาเวสน�	2	ศึ้นย�เยาวชนกร้ังเที่พิ่มหานครั	(ไที่ย-ญ่�ป็้่น)	เข้ติดิ็นแด็ง

โด็ยการันัด็หมายเพิ่ื�อการัฉ่ด็วัคซึ่่นแบ่งออกเป็็น	2	รั้ป็แบบคือ	การันัด็หมายแบบองค�กรั	(Group	

vaccination)	โด็ยรัะบ้รัายละเอ่ยด็ชื�อรั้าน	กล้่มคนงานแคมป็์ก่อสรั้าง	หรัืออื�น	ๆ	ที่ั�งน่�ผู้้้ป็รัะกอบ

การัต้ิองรัะบ้จำนวนพิ่นักงานที่ั�งที่่�ม่สัญชาติิไที่ยและแรังงานข้้ามชาติิไว้อย่างชัด็เจนอ่กร้ัป็แบบคือ

การันัด็หมายผู่้านแอป็พิ่ลิเคชัน	QueQ	สำหรับัป็รัะชาชนที่ั�วไป็	พิ่ร้ัอมกนัน่�ในพิ่ื�นที่่�กรัง้เที่พิ่มหานครั

ได็้ม่การัจัด็หน่วยฉ่ด็วัคซึ่่นเคลื�อนที่่�	(BKK	Mobile	Vaccination	Mobile	:	BMV)	ที่่�ม่การัให้บรัิการั

ฉ่ด็วัคซึ่่นเชิงรั้กเคลื�อนที่่�ในช้มชนให้กับผู้้้ที่่�ไม่สะด็วกเด็ินที่างให้ได็้รัับการัฉ่ด็วัคซึ่่นได็้22
 

	 ในพิ่ื�นที่่�จังหวัด็รัะนองสำนักงานสาธุ์ารัณส้ข้จังหวัด็ได้็ม่การัป็รัะชาสัมพิ่ันธุ์�เพิ่ื�อให้นายจ้าง

และเจ้าข้องสถานป็รัะกอบการัท่ี่�มค่วามต้ิองให้แรังงานในการัด็แ้ลได้็รับัการัฉด่็วคัซึ่น่	มก่ารัด็ำเนนิการั

โด็ยเรัิ�มจากการักรัอกข้้อม้ลในแบบสำรัวจการัฉ่ด็วัคซึ่่น	พิ่รั้อมที่ั�งม่การัแนบเอกสารัสำเนา

บัติรัป็รัะชาชนข้องนายจ้าง	สำเนาบัติรัป็รัะจำตัิวข้องแรังงาน	หรืัอสำเนาบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	

รัวมทัี่�งสำเนาบัติรัป็รัะกันสังคม	 และนำเอกสารัส่งให้กับหน่วยงานได็้ 	 3	 ช่องที่างคือ	

สำนักงานสาธุ์ารัณส้ข้จังหวัด็	สำนักงานสาธุ์ารัณส้ข้อำเภัอ	และสำนักงานป็รัะกันสังคมจังหวัด็	

โด็ยที่างหน่วยงานจะม่การันัด็หมายวันท่ี่�สามารัถเข้้ารัับการัฉ่ด็วัคซ่ึ่นไป็ยังนายจ้างเพิ่ื�อด็ำเนินการั

ฉ่ด็ให้กับแรังงานติ่อไป็23

22	กที่ม.	เป็ิด็ลงที่ะเบ่ยนฉ่ด็วัคซึ่่น	เข้็ม	3	ให้คนไที่ยและแรังงานติ่างด็้าว	ผู้่าน	แอป็ฯ	QueQ	
เข้้าถึงจาก	https://siamrath.co.th/n/309553
23	การัฉ่ด็วัคซึ่่น	โควิด็-19	ในแรังงานติ่างด็้าว	เข้้าถึงจาก	https://covid.ranongcities.com/knowledge/detail/22
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	 ในพิ่ื�นที่่�จังหวัด็สม้ที่รัสาครัซึึ่�งเคยป็รัะสบกับเหติ้การัณ�ข้องการัแพิ่ร่ัรัะบาด็รั้นแรัง	ม่

การัแพิ่รั่รัะบาด็ในแรังงานข้้ามชาติิเป็็นกล้่มก้อนที่ั�งในสถานป็รัะกอบการัและในช้มชนที่่�

แรังงานอาศึัยอย้่รัวมกัน	ม่การัปิ็ด็การัเข้้าออกและควบค้มพิ่ื�นที่่�อย่างส้งส้ด็	ด็้านการัให้บรัิการั

ฉ่ด็วัคซึ่่นเพิ่ื�อป้็องกันการัแพิ่รั่รัะบาด็ยิ�งเป็็นป็ัจจัยสำคัญในการัควบค้มและสรั้างภั้มิค้้มกัน

ให้กับผู้้้ที่่�อย้่อาศึัยรั่วมกันในพิ่ื�นที่่�	การัด็ำเนินการัฉ่ด็วัคซึ่่นข้องจังหวัด็ก็ม่ข้ั�นติอนที่่�ติ่างไป็คือ	

ม่การัจัด็ที่ำข้้อม้ลแรังงานโด็ยกำหนด็รัหัสโด็ยใช้บัติรัส่ชมพ้ิ่ข้องแรังงาน	ติ่อมาคือแรังงานข้้ามชาติิ

ที่ำการัคัด็กรัองและลงชื�อเพิ่ื�อยินยอมรัับวัคซึ่่น	ซึ่ึ�งม่ข้้อด็่ที่่�เอกสารัด็ังกล่าวม่ภัาษาเม่ยนมา

กำกับไว้ด็้วย	จากนั�นสถานป็รัะกอบการัสามารัถป็รัะสานงานไป็ยังโรังพิ่ยาบาลเพิ่ื�อส่งข้้อม้ล

เอกสารัและจำนวนแรังงานในสถานป็รัะกอบการัหรัือแรังงานในแคมป็์ก่อสร้ัาง	และรัอให้ที่าง

โรังพิ่ยาบาลแจ้งกำหนด็การัและนัด็หมาย	ที่ั�งน่�ม่ข้้อกำหนด็ข้องการัฉ่ด็คือ	สถานป็รัะกอบการัหรัือ

บรัิษัที่จะต้ิองด็ำเนินการัติรัวจ	ATK	ให้กับแรังงานเพิ่ื�อนำผู้ลไป็แสด็งเพิ่ื�อรัับการัฉ่ด็วัคซึ่่นติามวันที่่�

นัด็หมาย24 

 นอกจากจังหวัด็ท่ี่�ม่แรังงานอย้่อาศัึยเป็็นจำนวนมาก	ที่่�ม่แนวป็ฏิิบัติิในการัฉ่ด็วัคซึ่่นให้

กับแรังงานข้้ามชาติิเป็็นมาติรัการัเฉพิ่าะในรัะด็ับจังหวัด็แล้วในจังหวัด็อื�นๆเช่นจังหวัด็นนที่บ้ร่ั	

ให้ม่การัจัด็ฉ่ด็วัคซ่ึ่นผู่้าน	“นนท์ ASEAN”	 โด็ยจัด็วัคซึ่่นสำหรัับชาวเม่ยนมา	ลาว	 กัมพิ่้ชา	

ที่่�ม่อาย้ติั�งแติ่	18	ป็ีข้ึ�นไป็	ที่่�ม่ที่ะเบ่ยนการัที่ำงานอย้่ที่่�จังหวัด็นนที่บ้รั่เที่่านั�น25	
 
รัวมถึงหน่วยงาน

สภัากาชาด็ไที่ยที่่�ได้็ม่กล้่มเป้็าหมายให้กับแรังงานข้้ามชาติิและกล่้มคนไรั้สัญชาติิ	ท่ี่�ยังไม่เคยได้็รัับ

วัคซึ่่น	เนื�องจากอาจติิด็ขั้ด็เรัื�องรัะเบ่ยบ	กฎหมาย	โด็ยสำนักงานบรัรัเที่าที่้กข้�ฯ	รั่วมกับเครืัอข้่าย

Migrant	working	Group	ในการัค้นหากล้่มเป็้าหมายและจัด็ติั�งหน่วยให้บรัิการัฉ่ด็วัคซึ่่น26	
  

24	การัลงที่ะเบ่ยนฉ่ด็วัคซึ่่นสำหรัับแรังงานต่ิางด้็าวในโรังงาน	จังหวัด็สม้ที่รัสาครั	โด็ยสำนักงานจัด็หางานจังหวัด็สม้ที่รัสาครั	
เข้้าถึงจาก	https://www.doe.go.th/prd/samutsakhon/news/param/site/156/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/
object_id/50528
25	ฉด่็วคัซึ่น่โควดิ็ติา่งด็า้ว	2564/2021	ลงที่ะเบย่นได็ท่้ี่�ไหนบา้ง	เข้า้ถงึจาก	https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2196185
26	สภัากาชาด็ไที่ย	เรั่งจัด็สรัรัวัคซึ่่น	“ซึ่ิโนฟารั�ม”	จากสภัากาชาด็จ่น	ให้ป็รัะชาชนฟรั่	เข้้าถึงจาก	https://www.redcross.or.th/
news/information/15729/
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มาต็รการช่ิวยเหลอืด้้านการด้ำารงชิวิ่ต็ 

	 แรังงานข้้ามชาติิที่่�ได้็ป็รัะสบกับป็ัญหาการัควบค้มพิ่ื�นที่่�และต้ิองหย้ด็งานในบางส่วน	

ได็้ม่มาติรัการัรัะยะสั�นที่่�เป็็นการับรัรัเที่าความเดื็อด็ร้ัอนให้กับผู้้้ที่่�ต้ิองอย้่อาศัึยในแคมป์็ก่อสร้ัาง	

โด็ยกรัะที่รัวงแรังงานได็้ติิด็ติามช่วยเหลือความเด็ือด็รั้อนด้็านอาหารัแก่แรังงานท่ี่�ที่ำงานใน

กิจการัก่อสร้ัางอย่างต่ิอเนื�องโด็ยสนับสน้นอาหารัวันละ	2	มื�อ	แจกจ่ายในพืิ่�นที่่�กร้ังเที่พิ่มหานครั	

และป็ริัมณฑ์ล	ได็้แก่	ป็ท้ี่มธุ์าน่	สม้ที่รัสาครั	นครัป็ฐม	และสม้ที่รัป็รัาการั	โด็ยที่่�การัด็ำเนิน

งานโครังการัให้ความช่วยเหลือคนติ่างด็้าวด็้านอาหารั	เป็็นมาติรัการัที่่�ยังเกิด็ป็รัะโยชน�สำหรัับ

กล้ม่ผู้้ค้า้หาบเรัแ่ผู้งลอย	ผู้้ป้็รัะกอบการัรัา้นอาหารั	ติลอด็จนรัา้นคา้รัายยอ่ยที่่�เป็น็ผู้้จ้ดั็ที่ำอาหารั	ให้ม่

รัายได้็เพิ่ิ�มข้ึ�น	ที่ั�งน่�แมจ้ะเป็็นมาติรัการัท่ี่�เกิด็ขึ้�น	2	รัะยะ	ร่ัวมรัะยะเวลา	27	วนั	รัวมแจกข้า้วกล่องได้็

เป็น็จำนวน	1.3	ลา้นกลอ่ง	โด็ยเป็็นการัช่วยเหลอืแรังงานที่่�ได็ร้ับัผู้ลกรัะที่บได็ป้็รัะมาณแป็ด็หมื�นคน

ในเข้ติกรั้งเที่พิ่และป็รัิมณฑ์ล27

	 มาติรัการัช่วยเหลือสำหรัับเด็็กข้้ามชาติิที่่� เร่ัยนในโรังเร่ัยนข้องภัาครััฐทัี่�งท่ี่� สังกัด็

สำนักงานคณะกรัรัมการัการัศึึกษาข้ั�นพิ่ื�นฐาน	และสังกัด็องค�กรัป็กครัองส่วนที่้องถิ�นซึ่ึ�งม่

ศึ้นย�เด็็กเล็กในการัด็้แลเด็็กในรัะด็ับชั�นอน้บาลและป็รัะถมศึึกษา	โด็ยม่การักำหนด็แนวที่าง

การัสนับสน้นเป็็นงบป็รัะมาณให้กับผู้้้ป็กครัองหรืัอผู้้้ที่่�ที่ำหน้าที่่�ด็้แลเด็็กเป็็นรัายสัป็ด็าห�หรืัอ

รัายเดื็อน	พิ่ร้ัอมกับการัจัด็อาหารัเสริัม(นม)	เพิ่ื�อให้เด็็กที่่�ต้ิองเรั่ยนในรั้ป็แบบออนไลน�	สามารัถม่

อาหารักลางวันและนมซึ่ึ�งเป็็นไป็ติามโครังการัอาหารักลางวันในโรังเรั่ยน28

27	บิ�กป็้อม	สั�ง	รัมว.เฮั่้ง	เด็ินหน้าโครังการัข้้าวกล่องเฟส	2	ช่วยแรังงานแคมป็์ก่อสรั้าง	เข้้าถึงจากhttps://www.thaigov.go.th/
news/contents/details/45001
28	แนวที่างการัใช้จ่ายงบป็รัะมาณโครังการัอาหารัเสริัม	(นม)	โรังเรั่ยนและการัสนับสน้นอาหารักลางวันในโรังเรั่ยน	เพิ่ื�อรัองรัับ
สถานการัณ�การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโรัคติิด็เชื�อไวรััสโคโรันา	2019	(แนบที่้ายหนังสือกรัะที่รัวงมหาด็ไที่ย	ด็่วนที่่�ส้ด็	ที่่�	มที่	08162/ว
ลงวันที่่�	2	กรักฎาคม	2563)	เข้้าถึงจาก	http://dn.corewebsite.com/public/dispatch_upload/backend/core_
dispatch_252398_1.pdf
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	 การัช่วยเหลือด็้านการัศึึกษาสำหรัับเด็็กข้้ามชาติิซึ่ึ�งอย้่ในรัะบบการัศึึกษาแติ่ละสังกัด็

ป็รัะกอบด็้วยสังกัด็สำนักงานคณะกรัรัมการัการัศึึกษาข้ั�นพิ่ื�นฐาน	(สพิ่ฐ.)	สำนักงานคณะกรัรัมการั

การัอาช่วศึึกษา	(สอศึ.)	และ	สำนักงานส่งเสรัิมการัศึึกษานอกรัะบบและการัศึึกษาติามอัธุ์ยาศึัย	

(กศึน.)	โด็ยเป็็นมาติรัาการัสนับสน้นบเงินคนละ	2,000	บาที่ภัายใติ้โครังการัให้ความช่วยเหลือ

ภัารัะค่าใชจ้า่ยด้็านการัศึกึษาผู่้านการัโอนเงินหรืัอจา่ยเงินสด็กับผู้้ป้็กครัอง	ซึ่ึ�งเป้็าหมายเพิ่ื�อเป็น็การั

ช่วยลด็ภัารัะค่าใช้จ่ายจากการัเรั่ยนออนไลน�ที่่�บ้านท่ี่�เพิ่ิ�มข้ึ�น	ในช่วงโควิด็-19	เช่น	ค่าอินเที่อรั�เน็ติ	

ค่าไฟฟ้า	และอื�นๆ29		นอกจากน่�โรังเรั่ยนซึ่ึ�งสังกัด็องค�กรัป็กครัองส่วนท้ี่องถิ�น	(อป็ที่.)	กรัะที่รัวง

มหาด็ไที่ย	ก็จะได็้รัับเงินสนับสน้นในจำนวนเด็่ยวกัน	โด็ยแนวที่างที่่�กำหนด็ไว้ในกรัณ่ที่่�เป็็นเด็็ก

ไรั้สัญชาติิ	จะติ้องม่เลข้ป็รัะจำติัว	13	หลักที่่�ออกให้ติามกฎหมาย	และติ้องม่ข้้อม้ลอย้่ในรัะบบ

สารัสนเที่ศึการัศึึกษาที่้องถิ�น30
 

 
สำหรัับเด็็กที่่�เรั่ยนในรัะบบการัศึึกษาข้องป็รัะเที่ศึไที่ย	ซึ่ึ�งถ้กนับรัวมและได้็รัับการั

สนับสน้นงบป็รัะมาณด็้านอาหารักลางวัน	ซึ่ึ�งเมื�อโรังเรั่ยนป็ิด็เด็็กจึงข้าด็การัสนับสน้นเรัื�องอาหารั

และเป็็นภัารัะข้องผู้้้ป็กครัองในการัด็้แลซึ่ึ�งเด็็กอาจม่ป็ัญหาด็้านโภัชนาการัและสารัอาหารัที่่�เพิ่่ยง

พิ่อกับการัเจริัญเติิบโติ	การัช่วยเหลือโด็ยกองที่้นเพิ่ื�อความเสมอภัาคที่างการัศึึกษา	(กสศึ.)	

ได็ม่้การัสนบัสนน้เงนิอด้็หนน้เพิ่ิ�มเติมิเพิ่ื�อเป็น็คา่อาหารัและคา่ครัองชพ่ิ่ใหก้บันกัเรัย่นยากจนพิ่เิศึษ	

โด็ยจดั็สรัรัใหค้นละ	600	บาที่	ติั�งแติว่นัที่่�	18	พิ่ฤษภัาคม	2563	เป็น็ติน้ไป็	ซึ่ึ�งโรังเรัย่นที่่�จะได็ร้ับัเป็น็

โรังเรัย่นภัายใติส้งักดั็สำนกังานคณะกรัรัมการัการัศึกึษาข้ั�นพืิ่�นฐาน	โรังเร่ัยนติำรัวจติรัะเวนชายแด็น	

และโรังเรัย่นที่่�สังกัด็องค�กรัป็กครัองส่วนท้ี่องถิ�น	ทัี่�งน่�เด็็กข้้ามชาติิท่ี่�อย้ภ่ัายใต้ิรัะบบการัศึกึษามส่่วน

ที่่�จะได็้รัับการัสนับสน้นหากยังอย้่อาศึัยในป็รัะเที่ศึ31
 

29	กรัะที่รัวงศึึกษาธุ์ิการั	เรัิ�มแจกเงินเย่ยวยานักเรั่ยน	2,000	บาที่	รั่บติรัวจสอบสิที่ธุ์ิและข้อรัับเงินได็้
	เข้้าถึงจากhttps://news.ch7.com/detail/511900
30	แนวที่างการัด็ำเนินการัติามโครังการัให้ความช่วยเหลือบรัรัเที่าภัารัะค่าใช้จ่ายด้็านการัศึึกษาในช่วงการัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโรัค
โควิด็	19	ข้องกรัมส่งเสรัิมการัป็กครัองที่้องถิ�น	เข้้าถึงจาก	http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/10/262
98_2_1634293070447.pdf
31	Workpoint	News.	(วันที่่�	2	พิ่ฤษภัาคม	2563)	“กสศึ.	อน้มัติิมาติรัการัช่วยเด็็กเยาวชนแรังงานด็้อยโอกาส	7.5	ล้านคน	
จากผู้ลกรัะที่บโควิด็-19”	สืบค้นใน	https://workpointtoday.com/education-17.
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2.5 กรอบแนวคิด้

แนวคิด้และข้อบเข้ต็ข้องการศึึกษ์าครั�งน่�

	 ภัายใต้ิการัศึึกษาข้องโครังการัวิจัย การประเมินสถานการณ์ภูาพรวิมข้องเด็็กข้้ามชาติิ

และผลกระทุบจัากโคุวิิด็-19	กำหนด็ข้อบเข้ติข้องการัศึึกษาครัอบคล้มใน	3	ป็รัะเด็็นหลัก	ได็้แก่	

	 สถานการัณ�และผู้ลกรัะที่บในด้็านส้ข้ภัาพิ่	(เก่�ยวกับ	สถานะที่างส้ข้ภัาพิ่	การัเจ็บป็่วย

และป็ัญหาที่างส้ข้ภัาพิ่	การัม่หลักป็รัะกันที่างส้ข้ภัาพิ่	การัเข้้าถึงแหล่งน�ำ	 ส้ข้าภิับาลและ

ส้ข้อนามัย	และการัเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่พิ่ื�นฐานที่่�จำเป็็น	เช่น	วัคซึ่่น	เป็็นติ้น)	

	 ด้็านการัศึกึษา	(เก่�ยวกบั	สถานภัาพิ่การัศึกึษา	ป็รัะเภัที่สถานศึกึษาข้องนกัเรัย่นเด็็กข้้ามชาติิ

กลไกเพิ่ิ�มเติิมที่่�สนับสน้นการัเข้้าถึงการัศึึกษาข้องเด็็กข้้ามชาติิ	ภัารัะค่าใช้จ่ายที่่�เก่�ยวข้้องกับการั

ศึึกษา	เป็็นติ้น)	

	 ด็้านการัได้็รัับความค้้มครัองจากความรั้นแรัง	การัแสวงหาป็รัะโยชน�และละเมิด็สิที่ธุ์ิ�ข้อง

เด็็กในรั้ป็แบบติ่าง	ๆ	

	 หน่วยการัศึึกษาท่ี่�สำคัญป็รัะกอบด้็วย	ครััวเรัือนแรังงานข้้ามชาติิ	 (ที่่�ป็กครัองด็้แล

เด็็กข้้ามชาติิ)	ช้มชน	และภัาคส่วนต่ิาง	ๆ	ที่่�เก่�ยวข้้อง	(ด็้านส้ข้ภัาพิ่	ด้็านการัศึึกษา	และด็้าน

การัค้้มครัองเด็็ก)	ที่ั�งในภัาครััฐและที่่�ไม่ใช่ภัาครััฐ

 

ภาพที่ี� 4 กรอบแนวคิดข้องการวิจััย
ท้�มา	พิ่ัฒนาโด็ยนักวิจัย
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บริบที่เด้็กข้้ามชิาต็ิ 
6 จังหวัด้ 
อยู่อย่างใร
ในประเที่ศึไที่ยวันน่�

หัวข้้อ 3 
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3.1 กรง่เที่พมหานคร : เมอืงทีี่�แรงงานหล่�งไหลและหลากหลาย

	 จำนวนเด็ก็ข้า้มชาติทิี่่�มใ่นกรัง้เที่พิ่ฯ	ข้อ้มล้จากสำนกับรัหิารัการัที่ะเบย่น	กรัมการัป็กครัอง

ที่่�เผู้ยแพิ่รัใ่นเด็อืนสงิหาคม	2564	รัายงานจำนวนป็รัะชากรัข้า้มชาติิในกรัง้เที่พิ่ที่่�มอ่ายต้ิ�ำกวา่	18	ป็ี

ที่่�	41,697	คน	แบ่งเป็็นเด็็กอาย้	0-14	ป็ี	39,563	คน	และเด็็กอาย้	15-17	ป็ี	2,134	คน	โด็ยติัวเลข้

ด็ังกล่าวน่�รัวมเฉพิ่าะเด็็กท่ี่�ม่ข้้อม้ลในฐานที่ะเบ่ยนรัาษฏิรัเท่ี่านั�น	ซึ่ึ�งรัวมแล้วคิด็เป็็นป็รัะมาณ

รั้อยละ	15.0	ข้องจำนวนป็รัะชากรัข้้ามชาติิที่ั�งหมด็ที่่�อย้่ในกรั้งเที่พิ่ฯ	จำนวน	277,212	คน32

	 จากข้อ้มล้สำนกับรัหิารัการัที่ะเบย่น	กรัมการัป็กครัอง	พิ่บว่า	จำนวนการัจด็ที่ะเบย่นเกิด็เด็็ก	

3	สัญชาติิในกรั้งเที่พิ่ฯ	ติั�งแติ่ป็ี	2562	ถึงล่าส้ด็ในป็ี	2564		ม่จำนวนที่่�ป็รัะมาณ	7,000-7,300	คน

ติ่อป็ี	 โด็ยในป็ี	2563	 ม่จำนวนการัจด็ที่ะเบ่ยนเกิด็ส้งส้ด็ที่่�	 7,304	คน	และลด็ลงเล็กน้อย

ในป็ี	2564	ที่่�	7,081	คน	 (ที่่�มา	สำนักบรัิหารัการัที่ะเบ่ยน	กรัมการัป็กครัอง)	 ในเบื�องต้ิน	

ข้้อม้ลส่วนน่�อาจสะท้ี่อนให้เห็นถึงสถานการัณ�โควิด็-19	ที่่�ไม่ม่ผู้ลกรัะที่บมากนักต่ิอการัเข้้าถึง

การัจด็ที่ะเบย่นการัเกดิ็ข้องเด็ก็ข้า้มชาติใินชว่งป็	ี2563-2564	อยา่งไรักต็ิาม	ยงัไมส่ามารัถยนืยนัได็้

ชดั็เนื�องจากยังไมม่่ตัิวเลข้จำนวนการัเกดิ็ที่ั�งหมด็ข้องเด็ก็ในพิ่ื�นที่่�ในช่วงดั็งกลา่วเพิ่ื�อแสด็งให้เหน็ถงึ

สัด็ส่วนเด็็กที่่�เข้้าถึงการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ได็้จรัิง	จากการัลงพิ่ื�นที่่�ศึึกษาในกรั้งเที่พิ่ฯ	พิ่บว่าป็ัญหา

การัข้าด็ความรั้	้ความเข้า้ใจและที่กัษะในเรัื�องการัคม้กำเนดิ็ท่ี่�เหมาะสม	รัวมถงึความติรัะหนกัเก่�ยวกบั

การัวางแผู้นครัอบครััวยังเป็็นป็รัะเด็็นที่่�สำคัญในกล้่มแรังงาน	โด็ยเฉพิ่าะแรังงานภัาคก่อสรั้างที่ั�งที่่�

อาศึยัอย้ใ่นช้มชนและในแคมป็ก์อ่สรัา้งที่่�มบ้่ติรัคอ่นข้า้งจำนวนมาก	รัวมถงึ	ความรั้แ้ละความเข้า้ใจ

เก่�ยวกบัแนวที่างการัเล่�ยงด็บ้ต้ิรัที่่�เป็น็เด็ก็เลก็อยา่งเหมาะสมโด็ยเฉพิ่าะเรัื�องอาหารัและโภัชนาการั

ที่่�เหมาะสมติามวัย	และพิ่ฤติิกรัรัมในการัด็้แลส้ข้ภัาพิ่ที่ั�งข้องตินเองและข้องบ้ติรั

32	สำนักบรัิหารัการัที่ะเบ่ยน	กรัมการัป็กครัอง.	(2564).	สถิติิแรังงานติ่างด็้าว	3	สัญชาติิ:	จำนวนแรังงานติ่างด็้าวแบ่งติามช่วงอาย้	
ณ	เด็อืน	กรักฎาคม	2564	[ออนไลน�;	https://www.bora.dopa.go.th/index.php/th/stat-migrant;	เข้า้ถึงเมื�อ	31	มกรัาคม	2565]
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	 ในด็า้นการัศึกึษา	โรังเรัย่นภัาครัฐัในกร้ังเที่พิ่ฯที่่�รัับเด็็กข้า้มชาติิเข้า้ศึกึษา	มท่ี่ั�งในสว่นที่่�อย้่

ภัายใติ้สังกัด็	สพิ่ฐ.	และภัายใติ้สังกัด็กรั้งเที่พิ่มหานครั	เที่่าที่่�สืบค้นและรัวบรัวมข้้อม้ลได็้	จำนวน

นักเร่ัยนเด็็กไรั้สัญชาติิและไรั้สถานะในโรังเรั่ยนสังกัด็กรั้งเที่พิ่มหานครั	ที่ั�ง	50	เข้ติ	437	แห่ง

ป็ีการัศึึกษา	2563	พิ่บว่าม่จำนวนรัวมทัี่�งหมด็	5,884	คน33	(ป็รัะมาณร้ัอยละ	2	ข้องนักเรั่ยน

ที่ั�งหมด็)	และจำนวนนักเรั่ยนที่่�ไม่ม่เลข้บัติรัป็รัะจําตัิวป็รัะชาชนหรัือหลักฐานที่างที่ะเบ่ยนรัาษฎรั�	

ในสังกัด็	สพิ่ป็.	กรั้งเที่พิ่มหานครั	ปี็การัศึึกษา	2563	ม่จำนวนรัวม	86	คน34	ซึ่ึ�งข้้อม้ลตัิวเลข้จาก	

2	แหล่งน่�ไม่ครัอบคล้มจำนวนเด็็กนักเรั่ยนที่่�เป็็นเด็็กข้้ามชาติิในกรั้งเที่พิ่ฯ	ที่ั�งหมด็	โด็ยเฉพิ่าะ

กล้่มนักเรั่ยนในโรังเรั่ยนสังกัด็สพิ่ฐ.	ท่ี่�ม่เอกสารัป็รัะจำติัว	บางส่วนที่่�เข้้าเร่ัยนโรังเร่ัยนเอกชน	

เข้้าเรั่ยนในศึ้นย�การัเรั่ยนรั้้	หรัือศึ้นย�พิ่ัฒนาเด็็กท่ี่�สนับสน้นโด็ยองค�กรัสาธุ์ารัณก้ศึล	หรืัอองค�กรั

พิ่ัฒนาเอกชน	ซึ่ึ�งส่วนใหญ่เป็็นศึ้นย�ที่่�เปิ็ด็สอนภัาษาไที่ยให้กับล้กหลานแรังงานข้้ามชาติิเป็็น

การัเติรั่ยมพิ่รั้อมเด็็กก่อนวัยเรั่ยนเพิ่ื�อเพิ่ิ�มที่ักษะภัาษาไที่ยก่อนที่่�จะเข้้าสมัครัเรั่ยนในโรังเรั่ยนไที่ย	

	 บางส่วนอาจจัด็สอนภัาษาข้องแรังงานให้กับเด็็กที่่�ไม่เข้้าส้่รัะบบการัศึึกษา	ส่วนหนึ�งเพิ่ื�อ

เป็็นการัรัับเล่�ยงด็้แลเด็็กกล้่มน่�ในช่วงที่่�พิ่่อแม่ติ้องที่ำงาน	หรัือ	เด็็กที่่�เป็็นล้กหลานข้องพ่ิ่อแม่แรัง

งานข้้ามชาติิที่่�ม่การัเคลื�อนย้ายส้ง	เช่น	เด็็กในแคมป็์ก่อสรั้าง	ในติลาด็	ซึ่ึ�งจำนวนหนึ�งอาจเป็็น

เด็็กก่อนวัยเรั่ยนที่่�พ่ิ่อแม่ม่แผู้นส่งกลับไป็เข้้าเรั่ยนที่่�ป็รัะเที่ศึต้ินที่าง	ดั็งนั�น	เด็็กข้้ามชาติิในศึ้นย�

การัเรัย่นรั้ห้รัอืศึน้ย�พัิ่ฒนาเด็ก็ที่่�พิ่บในพิ่ื�นที่่�จงึมเ่ด็็กนกัเร่ัยนในชว่งอายท่้ี่�หลากหลายถงึกอ่นวยัเร่ัยน	

รัะด็ับป็รัะถมศึึกษาและเด็็กโติ	(จากข้้อม้ล	MWG	เด็ือนธุ์ันวาคม	2562	จำนวนเด็็กที่่�เรั่ยนในศึ้นย�

พิ่ัฒนาเด็็กในพิ่ื�นท่ี่�กรั้งเที่พิ่ฯ	ม่จำนวน	65	คน35)	กล้่มเด็็กข้้ามชาติิที่่�ม่แนวโน้มไม่เข้้าถึงการัศึึกษา	

ที่่�เห็นได็้ชัด็ส่วนใหญ่เป็็นล้กหลานข้องแรังงานภัาคก่อสรั้าง	โด็ยเฉพิ่าะกล่้มที่่�อาศึัยอย้่ในแคมป็์

คนงานก่อสรั้าง

33	ข้้อม้ลจากสำนักการัศึึกษา	กรั้งเที่พิ่มหานครั
34	สถติิทิี่างการัศึกึษา	สำนักนโยบายและแผู้นการัศึกึษาข้ั�นพิ่ื�นฐาน	สำนักงานคณะกรัรัมการัการัศึกึษาพิ่ื�นฐาน	“ติารัางที่่�	36	จำนวน
นักเรั่ยนที่่�ไม่ม่เลข้บัติรัป็รัะจำติัวป็รัะชาชนหรัือหลักฐานที่างที่ะเบ่ยนรัาษฎรั	จำแนกติามรัะด็ับการัศึึกษา	รัายเข้ติพิ่ื�นที่่�การัศึึกษา	
ป็ีการัศึึกษา	2563”	[online:	http://plan.bopp-obec.info/Home/;	accessed	21	January	2022]
35	อ้างในองค�การัแพิ่ลน	อินเติอรั�เนชั�นแนล	ป็รัะเที่ศึไที่ย	ม้ลนิธุ์ิเพืิ่�อเยาวชนชนบที่	และเครัือข่้ายองค�กรัท่ี่�ที่ำงานด็้านป็รัะชากรั
ข้้ามชาติิ.	 (2562).	สถานการัณ�ด็้านการัศึึกษาสำหรัับเด็็กข้้ามชาติิในป็รัะเที่ศึไที่ย.	 [ออนไลน�	http://www.fryefa.org/
Document_Download/fry_09.pdf;	เข้้าถึงเมื�อ	12	มกรัาคม	2565]
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	 ในด็้านการัค้้มครัองเด็็ก	ผู้้้แที่นที่ั�งภัาครััฐและภัาคป็รัะชาสังคม	ให้ข้้อสังเกติว่าในช้มชน

แรังงานข้้ามชาติิที่่�กรัะจายอย้่ที่ั�วกรั้งเที่พิ่ฯ	ม่จำนวนผู้้้หญิงตัิ�งครัรัภั�และเด็็กอาศัึยอย้่ค่อนข้้างมาก	

โด็ยเฉพิ่าะเด็็กเล็ก	ซึ่ึ�งเป็็นผู้ลจากการัให้ความสำคัญติ่อการัค้มกำเนิด็ที่่�ยังน้อยและที่ัศึนคติิติ่อการั

ม่บ้ติรัจำนวนมากข้องแรังงาน	แรังงานส่วนใหญ่จะเล่�ยงด็้ล้กที่่�เป็็นเด็็กเล็กจนถึงอาย้ป็รัะมาณ	2	ป็ี

ที่่�เด็็กได้็รัับวัคซึ่่นครับ	หรัือไม่ก็อาย้ป็รัะมาณ	5	ป็ี	ท่ี่�เป็็นวัยเรั่ยนก็จะส่งกลับไป็ป็รัะเที่ศึต้ินที่างให้

ญาติิหรัือครัอบครััวช่วยเล่�ยงด็้	หรัือพิ่าเข้้าเรั่ยนหนังสือในรัะบบโรังเรั่ยนข้องป็รัะเที่ศึติ้นที่าง	ที่ำให้

จำนวนเด็็กในวัยเรั่ยนโด็ยเฉพิ่าะรัะดั็บป็รัะถมศึึกษา	พิ่บเห็นได้็ไม่มากนักในช้มชนเมื�อเที่่ยบกับ

เด็็กเล็กและเด็็กแรักคลอด็	สำหรัับครัอบครััวท่ี่� ตัิด็สินใจเล่�ยงเด็็กด้็วยตินเอง	 ส่วนใหญ่

เป็็นกล้่มที่่�ที่ำงานและอย้่อาศึัยในพิ่ื�นที่่�มาเป็็นรัะยะเวลานาน	 เด็็กกล่้มน่�ม่แนวโน้มเข้้า

เรั่ยนในรัะบบการัศึึกษาข้องไที่ยเป็็นส่วนใหญ่และม่แผู้นในรัะยะยาวอย้่ในป็รัะเที่ศึไที่ย	

	 ในกล้ม่เด็ก็โติ	(ป็รัะมาณ	13-15	ป็	ีขึ้�นไป็)	โด็ยเฉพิ่าะที่่�ไมไ่ด็เ้รัย่นหนงัสอื	จำนวนมากเป็น็กล้ม่

ที่่�ติิด็ติามพ่ิ่อแม่เข้้ามาในช่วงเกินวัยเข้้าเรั่ยนในรัะบบโรังเรั่ยนไที่ย	และบางส่วนเป็็นกล้่มเด็็ก

ที่่�เคยเรั่ยนหนังสือแติ่ไม่ได็้เรั่ยนติ่อ	จะเป็็นกล้่มท่ี่�เรัิ�มเข้้าส่้การัที่ำงานเพืิ่�อช่วยเหลือครัอบครััว	

โด็ยเป็็นงานเล็กน้อย	งานรัับจ้างที่ั�วไป็	 เช่นในติลาด็	ข้นผัู้กจัด็หน้าร้ัานหรืัอส่งข้อง	 เป็็นติ้น	

ซึ่ึ�งจากการัพิ่้ด็ค้ยในพิ่ื�นที่่�	 เด็็กบางส่วนที่่�ม่อาย้ใกล้	18	ป็ี	ม่บางส่วนที่่�ม่การัแจ้งอาย้เกินเพิ่ื�อข้อ

ที่ำใบอน้ญาติการัที่ำงานติามกฎหมาย	นอกจากเรัื�องการัที่ำงานข้องเด็็กในกล้่มเด็็กโติ	ผู้้้แที่น

หน่วยงานภัาครััฐได็้สะที่้อนถึงป็ัญหาพิ่ฤติิกรัรัมเส่�ยงที่างสังคม	ข้องเด็็กข้้ามชาติิกล้่มเด็็กโติที่่�ไม่ได็้

เรั่ยนหนังสือในบางพิ่ื�นที่่�	เช่นป็ัญหาในเรัื�องบ้หรั่�	เหล้า	การัใช้ใบกรัะที่่อม	รัวมถึงป็ัญหาความเส่�ยง

ในเรัื�องโรัคติิด็ติ่อที่างเพิ่ศึสัมพิ่ันธุ์�และโรัคเอด็ส�ที่่�ยังคงม่อย้่	

 สำหรัับป็ัญหาในเรัื�องความรั้นแรัง	การัละเมิด็สิที่ธุ์ิ�	หรืัอล่วงละเมิด็ที่างเพิ่ศึที่่�ม่ติ่อ

เด็็กข้้ามชาติิ	ยังไม่พิ่บข้้อม้ลที่่�ชัด็เจนหรัือเส่ยงสะที่้อนข้องป็ัญหาท่ี่�เกิด็ขึ้�นในการัศึึกษาครัั�งน่�	

ม่เพิ่่ยงข้้อกังวลติ่อกล้่มเด็็กที่่�อย้่ในแคมป็์คนงานก่อสรั้าง	โด็ยเฉพิ่าะเด็็กเล็ก	ที่่�องค�กรัภัาครััฐ	

ภัาคป็รัะชาสังคมรัวมถึงองค�กรัพิ่ัฒนาเอกชนสามารัถเข้้าถึงได็้ยาก	ที่่�อาจม่ความเส่�ยงติ่อการัถ้กใช้

ความรั้นแรังในการัเล่�ยงด็้จากพ่ิ่อแม่หรัือจากคนในแคมป์็	หรัือการัป็ล่อยป็ละละเลยซึึ่�งหน่วยงาน

ติ่างๆไม่สามารัถเข้้าถึงให้ความช่วยเหลือได็้
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	 ป็รัะเด็็นที่่�น่าสนใจอ่กเรัื�องเก่�ยวกับบรัิบที่เด็็กข้้ามชาติิในกรั้งเที่พิ่ฯ	เป็็นในเรัื�องความ

หลากหลายข้องสัญชาติิและสถานภัาพิ่ข้องเด็็กที่่�พิ่บว่า	 ม่เด็็กสัญชาติิเว่ยด็นาม	(นอกเหนือ

จากล้กหลานแรังงาน	3	สัญชาติิ)	เป็็นจำนวนมากอย้่พิ่อสมควรัในบางช้มชน	อ่กที่ั�งเด็็กบางกล่้ม

อย้่ในครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิที่่�ม่สถานภัาพิ่คาบเก่�ยวที่ั�งการัเป็็นแรังงาน	และข้ณะเด็่ยวกันก็ม่

สถานภัาพิ่เป็็นผู้้้ที่่�อย้่ในรัะหว่างการัยื�นข้อสถานภัาพิ่ผู้้้ล่�ภััยจากองค�การัรัะหว่างป็รัะเที่ศึ

“กรงุเทพมห�นคร”
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3.2 สม่ที่รสาคร: เมืองที่่าสำาคั่ญและชุุมชุนข้นาดใหญ่
ข้องแรงงานข้้ามชุาติ

	 จำนวนเด็็กข้้ามชาติิในพิ่ื�นท่ี่�	ยังคงไม่ม่ติัวเลข้ที่่�แน่นอน	โด็ยม่ติัวเลข้ที่่�อ้างอิงจำนวน

เด็็กข้้ามชาติิในวัยเรั่ยนอย้่ที่่�ป็รัะมาณ	17,292	คน	จากงานศึึกษาในป็ี	256136	ข้ณะที่่�	ติัวเลข้จาก

สำนักบริัหารัการัที่ะเบ่ยน	กรัมการัป็กครัอง	รัายงานจำนวนป็รัะชากรัข้้ามชาติิอาย้ติ�ำกว่า	18	ปี็

ที่่�อย้่ในสม้ที่รัสาครั	ณ	เด็ือนกรักฎาคม	2564	ม่จำนวน	22,613	คน	จากจำนวนป็รัะชากรัข้้ามชาติิ

ที่ั�งหมด็ในจังหวัด็รัวม	146,847	คน	หรัือ	คิด็เป็็นรั้อยละ	15.4	อย่างไรัก็ติามตัิวเลข้ด็ังกล่าว

ค่อนข้้างม่คำถามเก่�ยวกับจำนวนแรังงานข้้ามชาติิอาย้	18	ปี็ข้ึ�นไป็ที่่�รัายงานว่าม่ในจังหวัด็เพิ่่ยง	

124,234	คน	ซึ่ึ�งพิ่บว่าไม่สอด็คล้องกับ	ติัวเลข้แรังงานจด็ที่ะเบ่ยนจากสำนักงานจัด็หางานจังหวัด็	

โด็ยในแหล่งที่่�มาข้องช้ด็ข้้อม้ลน่�ก็ไม่ได้็ม่คำอธุ์ิบายท่ี่�มาและข้อบเข้ติจำนวนดั็งกล่าวข้องตัิวเลข้

ที่่�รัายงานที่่�ชัด็เจน	37 

 สถิติิจากโรังพิ่ยาบาลสม้ที่รัสาครั	พิ่บว่า	จำนวนการัคลอด็เด็็กเกิด็ใหม่ในแติ่ละป็ี	

รัวมที่ั�งหมด็ข้องจังหวัด็อย้่ในช่วง	6-7	พัิ่นคน	โด็ยม่แนวโน้มลด็ลงต่ิอเนื�องในช่วงปี็	2559-2563	

ในจำนวนน่�เกินครัึ�งป็รัะมาณร้ัอยละ	50	ถึง	60	เป็็นเด็็กที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ย	ซึ่ึ�งม่จำนวนแต่ิละปี็

ป็รัะมาณ	3-4	พิ่ันคน	โด็ยในป็ี	2562	ช่วงก่อนโควิด็-19	จำนวนเด็็กคลอด็ที่ั�งหมด็ในจังหวัด็อย้่ที่่�

ป็รัะมาณ	6.4	พัิ่นคน	ในปี็	2563	พิ่บว่าจำนวนการัคลอด็รัวมลด็ลงเล็กน้อย	โด็ยเป็็นการัลด็ลง

ในจำนวนเด็็กคลอด็ที่่�ม่สัญชาติิไที่ย	(เป็็น	2,911	คน)	ในข้ณะที่่�เด็็กคลอด็ที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ยยังคง

เพิ่ิ�มข้ึ�นเล็กน้อย	(เป็็นป็รัะมาณ	3,400	คน)	ข้ณะที่่�ในป็ี	2564	(ถึง	ณ	วันที่่�	4	ติ้ลาคม	2564)	จำนวน

การัคลอด็ข้องเด็็กสัญชาติิไที่ยเท่ี่ากับ	1,909	คน	และเด็็กคลอด็ไม่ม่สัญชาติิไที่ยอย้่ที่่�	3,349	คน	

แม้ 	 ข้้อม้ลจำนวนเด็็กคลอด็ในปี็	 2564	 จะยังไม่ครับเต็ิมป็ี 	 (ป็รัะมาณ	 9	 เด็ือนกว่า)	

36	Institute	for	Population	and	Social	Research	(IPSR),	Mahidol	University	and	Asian	Institute	of	Technology	(AIT).	
(2014).	Migrant	Children’s	Education	in	Thailand:	Policy	Brief.	[ออนไลน�	https://www.toyotafound.or.jp/english/
international/2014/products/data/2015-0116-1023.pdf;	เข้้าถึงเมื�อ	21	มกรัาคม	2565]
37	สำนักบรัิหารัการัที่ะเบ่ยน	กรัมการัป็กครัอง.	(2564).	สถิติิแรังงานติ่างด็้าว	3	สัญชาติิ:	จำนวนแรังงานติ่างด็้าวแบ่งติามช่วงอาย้	
ณ	เด็อืน	กรักฎาคม	2564	[ออนไลน�;	https://www.bora.dopa.go.th/index.php/th/stat-migrant;	เข้า้ถึงเมื�อ	31	มกรัาคม	2565]
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เมื�อคิด็เป็็นรั้อยละ	เห็นได็้ว่าจำนวนเด็็กคลอด็ภัาพิ่รัวมคิด็เป็็นป็รัะมาณรั้อยละ	83.2	ข้องจำนวน

เด็็กคลอด็ที่ั�งหมด็ในป็ี	2563	(ที่ำให้พิ่อป็รัะมาณได็้ว่าจำนวนคลอด็ติลอด็ที่ั�งป็ี	2564	อาจพิ่อๆ	

กับในป็ี	2563	หรัืออาจมากกว่าด็้วยซึ่�ำ)	อย่างไรัก็ติาม	ถ้าแยกพิ่ิจารัณารัะหว่างเด็็กคลอด็สัญชาติิ

ไที่ยและที่่�ไม่ใช่สัญชาติิไที่ย	ในกล้่มเด็็กไที่ยจำนวนคลอด็ถึงเดื็อนต้ิลาคม	2564	คิด็เป็็นเพิ่่ยงร้ัอย

ละ	65.4	หรัือป็รัะมาณ	2	ใน	3	ข้องป็ี	2563	ข้ณะที่่�เด็็กข้้ามชาติิเกิด็ใหม่จนถึงเด็ือนติ้ลาคม	2564	

ม่จำนวนเกือบเที่่าจำนวนคลอด็ที่ั�งหมด็ในป็ี	2563	(ป็รัะมาณรั้อยละ	98.5)	ซึ่ึ�งหากนับจำนวน

คลอด็ที่ั�งหมด็จนถึงสิ�นปี็ม่แนวโน้มว่าจะส้งกว่าจำนวนคลอด็ที่ั�งหมด็ในป็ี	2563	ค่อนข้้างมาก	

พิ่อจะกล่าวได็้ว่าสถานการัณ�โควิด็-19	ม่ผู้ลกรัะที่บต่ิอการัม่บ้ติรัข้องคนไที่ยไม่มากนัก	(ซึ่ึ�งยังไม่

ชัด็เจนว่าจะเพิ่ิ�มข้ึ�นหรัือลด็ลงในป็ี	2564)	ม่ผู้ลติ่อการัม่บ้ติรัข้องแรังงานข้้ามชาติิเล็กน้อยในบรัิบที่

ข้องสม้ที่รัสาครั	หรัืออาจไม่ม่เลยเนื�องจากจำนวนเด็็กคลอด็หรืัอเกิด็ใหม่ยังคงม่แนวโน้มเพิิ่�มขึ้�น38

	 ข้้อม้ลการัจด็ที่ะเบ่ยนเกิด็เด็็ก	3	สัญชาติิในจังหวัด็สม้ที่รัสาครัท่ี่�ได็้รัับจากสำนักบรัิหารั

การัที่ะเบ่ยน	กรัมการัป็กครัอง	แสด็งจำนวนเด็็กเกิด็ใหม่ในจังหวัด็ที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ยที่่�ได็้รัับการั

จด็ที่ะเบ่ยนเกิด็ติ่อป็ีที่่�ม่แนวโน้มเพิ่ิ�มส้งข้ึ�นติั�งแติ่ป็ี	2559	เพิ่ิ�มเป็็นป็รัะมาณ	4,600	คน	ในป็ี	2562	

ซึ่ึ�งจำนวนด็ังกล่าวยังคงเพิ่ิ�มข้ึ�นในป็ี	2563	เป็็น	4,676	คน	ก่อนท่ี่�จะลด็ลงในป็ีถัด็มา	2564	

อย้่ที่่�	4,330	คน	ข้้อม้ลในส่วนน่�ม่ป็รัะโยชน�เพิ่รัาะที่ำให้เห็นภัาพิ่รัวมข้องจำนวนเด็็กเกิด็ใหม่ใน

พิ่ื�นที่่�ที่่�ครัอบคล้มกว่าเมื�อด็้เฉพิ่าะติัวเลข้การัคลอด็ท่ี่�โรังพิ่ยาบาลสม้ที่รัสาครั	ซึ่ึ�งไม่ครัอบคล้มการั

คลอด็ที่ั�งหมด็ในพิ่ื�นที่่�	อย่างไรัก็ติาม	ตัิวเลข้ดั็งกล่าวน่�ก็แสด็งเฉพิ่าะจำนวนเด็็กเกิด็ใหม่ที่่�เข้้าถึง

การัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็เที่่านั�น	ซึ่ึ�งจะเห็นได็้ว่าม่แนวโน้มที่่�เพิ่ิ�มข้ึ�น	มาโด็ยติลอด็ในช่วง	5-6	ป็ีก่อน

โควดิ็-19	(สว่นหนึ�งจากการัท่ี่�มจ่ำนวนเด็ก็เกดิ็เพิ่ิ�มข้ึ�นในสมท้ี่รัสาครัแติอ่ก่สว่นหนึ�งกส็ะที่อ้นใหเ้หน็

ถึงแนวโน้มในการัเข้้าถึงการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ในพืิ่�นท่ี่�ท่ี่�น่าจะด่็ขึ้�นด้็วยเช่นกัน)	แติ่จากจำนวน

การัจด็ที่ะเบ่ยนเกิด็ที่่�ลด็ลงในป็ี	2564	อาจแสด็งให้เห็นถึงป็ัญหาผู้ลกรัะที่บที่่�ม่ต่ิอการัเข้้าถึงการั

จด็ที่ะเบ่ยนเกิด็ที่่�เกิด็ข้ึ�นในช่วง	โควิด็-19

38	ข้้อม้ลจาก	รัพิ่.สม้ที่รัสาครั	ณ	วันที่่	4	ติ้ลาคม	2564
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	 เก่�ยวกับการัม่หลักป็รัะกันที่างส้ข้ภัาพิ่	สำหรัับกล้่มเด็็กอาย้	0	ถึงไม่เกิน	7	ป็ีที่่�สามารัถ

ซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ข้องกรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้	พิ่บว่า	ม่จำนวนค่อนข้้างส้งในช่วงป็ี	2559-2560	

ป็รัะมาณ	4.5-4.7	พิ่ันคน	และลด็ลงหลังจากนั�นโด็ยในป็ี	2562	และ	2563	ม่จำนวนการัข้ายบัติรั

ป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ข้องเด็็กอย้่ที่่�	1,732	และ	2,243	คนติามลำด็ับ	อย่างไรัก็ติามในป็ี	2564	จำนวน

การัข้ายบัติรัลด็ลงอย่างมากเหลือเพ่ิ่ยงจำนวน	710	คนเที่่านั�น	ในส่วนข้องบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่

สำหรับัเด็ก็อาย	้7	ป็ขี้ึ�นไป็	รัวมถงึแรังงานข้า้มชาติ	ิในภัาพิ่รัวมพิ่บวา่ชว่งป็	ี2562	ถงึ	2564	มจ่ำนวน

การัข้ายบัติรัที่่�ลด็ลงเล็กน้อยแติ่ยังคงอย้่ในช่วง	7-8	หมื�นคน

	 ในด้็านการัศึึกษาข้องเด็็กข้้ามชาติิ	ในป็ี	256139	ในจังหวัด็ม่นักเรั่ยนที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ย

รัวม	2,601	คน	ป็รัะมาณ	2	ใน	3	หรัือรั้อยละ	63	เป็็นนักเรั่ยนสัญชาติิเม่ยนมา	รั้อยละ	5	สัญชาติิ

กมัพิ่ช้า	และรัอ้ยละ	5	สญัชาติลิาว	และอ่กรัอ้ยละ	22	ไมป่็รัากฏิสญัชาติิ	จากการัสมัภัาษณ�เจา้หนา้ที่่�

ภัาครััฐด็้านการัศึึกษาในพิ่ื�นที่่�	ติัวเลข้รัายงานจำนวนเด็็กนักเรั่ยนที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ย	ในป็ี	2564

เพิ่ิ�มข้ึ�นเป็็นที่่�ป็รัะมาณ	3,366	คน	 ในจำนวนน่�	 1,917	 เป็็นเด็็กนักเรั่ยนสัญชาติิเม่ยนมา	

สำหรับัจำนวนเด็ก็นกัเรัย่นที่่�ไมม่เ่อกสารัและเลข้บตัิรัป็รัะจำติวั	หรัอืเด็ก็ติดิ็	G	ข้อ้มล้จากสำนกังาน

เข้ติพิ่ื�นที่่�การัศึึกษาป็รัะถมศึึกษา	(สพิ่ป็.)	พิ่บว่า	ในป็ี	2562	และป็ี	2563	ม่จำนวน	861	คนและ	

876	คน	(อย่างไรัก็ติาม	จากการัพิ่้ด็ค้ยและเก็บข้้อม้ลในพิ่ื�นที่่�	ผู้้้แที่นหน่วยงานด็้านการัศึึกษา	

ให้ข้้อม้ลจำนวนเด็็กนักเรั่ยนติิด็	G	รัวมข้องจังหวัด็อย้่ที่่�ป็รัะมาณ	1,200	คน)	

	 จากข้้อม้ลสถิติิข้้างติ้นจะเห็นแนวโน้มจำนวนเด็็กนักเรั่ยนที่่�เป็็นเด็็กข้้ามชาติิในพิ่ื�นที่่�

ท่ี่�ไม่ลด็ลงแติ่เพิิ่�มข้ึ�นแม้แติ่ในช่วงที่่�ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	จากข้้อม้ลที่่�ได็้รัับในพิ่ื�นที่่�	

สาเหต้ิส่วนหนึ�งอาจมาจากมาติรัการัป็ิด็พิ่รัมแด็นในช่วงการัแพิ่รั่รัะบาด็	ที่ำให้ครัอบครััวแรังงาน

ข้า้มชาติบิางสว่นที่่�ติั�งใจสง่เด็ก็หรัอืลก้หลานในครัอบครัวักลบัไป็เล่�ยงด็แ้ละศึกึษายงัป็รัะเที่ศึติน้ที่าง

ไม่สามารัถที่ำได้็	ที่ำให้บางส่วนอาจเป็ล่�ยนแผู้นในการัให้ล้กอย้อ่าศัึยและศึึกษาอย้ต่่ิอในป็รัะเที่ศึไที่ย

39	สำนักงานศึึกษาธิุ์การัจังหวัด็สม้ที่รัสาครั.	(2561).	ข้้อม้ลสารัสนเที่ศึที่างการัศึึกษา	จังหวัด็สม้ที่รัสาครั	ปี็การัศึึกษา	2561	
ข้อ้มล้	ณ	วนัที่่�	10	มถิน้ายน	2561.	สำนกังานศึกึษาธุ์กิารัจังหวดั็สมท้ี่รัสาครั	สำนกังานป็ลัด็กรัะที่รัวงศึกึษาธิุ์การั	กรัะที่รัวงศึกึษาธิุ์การั	
[ออนไลน�	http://skn-peo.go.th/home/index.php?module=doc&id=89;	เข้้าถึงเมื�อ	21	มกรัาคม	2565]
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40	องค�การัแพิ่ลน	อินเติอรั�เนชั�นแนล	ป็รัะเที่ศึไที่ย	ม้ลนิธุ์ิเพืิ่�อเยาวชนชนบที่	และเครืัอข้่ายองค�กรัที่่�ที่ำงานด้็านป็รัะชากรั
ข้้ามชาติิ.	(2562).	สถานการัณ�ด็า้นการัศึกึษาสำหรับัเด็ก็ข้า้มชาติใินป็รัะเที่ศึไที่ย.	[ออนไลน�	http://www.fryefa.org/Document_
Download/fry_09.pdf;	เข้้าถึงเมื�อ	12	มกรัาคม	2565]
	41	ILO-IPEC	project.	(2013).	Summary	Report:	Migrant	Children	Survey,	Samut	Sakhon	province.	[online;	https://
www.ilo.org/asia/info/WCMS_358938/lang--en/index.htm;	accessed	13	January	2022]

	 ในส่วนศึน้ย�การัเรัย่นร้้ัเด็ก็ข้า้มชาติ	ิ(MLC)	ข้อ้มล้	ณ	สิ�นป็	ี2562	อ้างอิงจากเครืัอข้า่ยองค�กรั

ที่ำงานด้็านป็รัะชากรัข้้ามชาติ	ิ(MWG)	มทั่ี่�งสิ�น	7	แหง่ในจังหวัด็	จำนวนนักเรัย่นที่ั�งหมด็	1,325	คน40

อ้างอิงแหล่งข้้อม้ลติ่างๆข้้างติ้น	อาจพิ่อจะกล่าวได็้ว่าจำนวนเด็็กข้้ามชาติิในสม้ที่รัสาครั

ที่่�เข้้าถึงการัศึึกษาที่ั�งในรัะบบโรังเรั่ยนไที่ย	และ	MLC	น่าจะม่อย้่ท่ี่�ป็รัะมาณ	5.5	พัิ่นคน	และ

อาจจะม่เด็็กวัยเรั่ยนที่่�ยังไม่สามารัถเข้้าถึงรัะบบการัศึึกษาอย้่ที่่�ป็รัะมาณ	1		หมื�นกว่าคน	ซึ่ึ�งติัวเลข้

ด็ังกล่าวน่�ค่อนข้้างสอด็คล้องกับข้้อม้ลจำนวนเด็็กที่่�ไม่ม่ข้้อม้ลในรัะบบการัศึึกษาจากกองที่้นเพิ่ื�อ

ความเสมอภัาคที่างการัศึึกษา	(กสศึ.)	พิ่บว่าจำนวนเด็็กที่่�ไม่ม่ข้้อม้ลในรัะบบการัศึึกษาข้องจังหวัด็

สม้ที่รัสาครัเมื�อเท่ี่ยบกับจำนวนป็รัะชากรัเด็็กวัยเรั่ยนที่ั�งหมด็	น่าจะม่อย้่ที่่�ป็รัะมาณ	10,551คน

	(ในจำนวนน่�ป็รัะมาณ	1	ใน	3	เป็็นเด็็กโติอาย้	15	ถึง	17	ปี็และอ่กหนึ�งในสามเป็็นเด็็กวัยเร่ัยน

ป็รัะถมศึึกษาอาย้	6-11	ป็ี)	คิด็เป็็นรั้อยละ	10.94	ข้องเด็็กที่ั�งหมด็ในพิ่ื�นที่่�

	 อย่างไรัก็ติาม	เนื�องจากยังไม่ที่รัาบจำนวนที่่�แน่นอนข้องเด็็กข้้ามชาติิที่ั�งหมด็ที่่�ม่ในพิ่ื�นที่่�	

จงึไม่สามารัถสรัป้็ได้็เก่�ยวกับจำนวนข้องเด็ก็ท่ี่�ไม่อย้ใ่นรัะบบการัศึกึษาได้็อยา่งแน่ชดั็	การัศึกึษาหนึ�ง41

ได็ท้ี่ำการัสำรัวจเด็ก็ข้า้มชาติใินจงัหวดั็	โด็ยรัายงานจำนวนเด็ก็ที่่�ที่ำการัสำรัวจที่ั�งหมด็อย้ท่ี่่�ป็รัะมาณ	

3	หมื�นกว่าคน	พิ่บว่า	รั้อยละ	45	ข้องเด็็กเป็็นกล้่มเด็็กโติในช่วงอาย้	16-18	ป็ี	อ่กป็รัะมาณ	1	ใน	4

เป็็นกล้่มเด็็กอาย้น้อยหรืัอติ�ำกว่า	5	ปี็	การัสำรัวจน่�	พิ่บสัด็ส่วนเด็็กที่่�เข้้าเรั่ยนในรัะบบการัศึึกษา

ข้องไที่ยรัะดั็บป็รัะถมศึกึษาที่่�ป็รัะมาณร้ัอยละ	25-30	และรัะดั็บมัธุ์ยมศึกึษาติอนต้ินร้ัอยละ	20-25

โด็ยเด็็กเพิ่ศึชายม่แนวโน้มเข้้าศึึกษามากกว่าเด็็กเพิ่ศึหญิง	ในกล้่มเด็็กหญิงโด็ยเฉพิ่าะเด็็กโติ

อาย	้16-18	ปี็พิ่บว่ามแ่นวโน้มที่ำงานสง้ถึงร้ัอยละ	80	ข้ณะที่่�เด็็กชายมสั่ด็ส่วนที่่�ที่ำงานมากกว่าร้ัอย

ละ	60	เช่นเด็่ยวกับในช่วงอาย้	13-15	ป็ีที่่�พิ่บว่าเด็็กหญิงม่สัด็ส่วนที่่�ที่ำงานแล้วถึงเกือบรั้อยละ	50	

พิ่อจะกล่าวได้็ว่าในบริับที่ข้องสม้ที่รัสาครัเด็็กข้้ามชาติิเพิ่ศึหญิงม่แนวโน้มในการัเข้้าส้่การัที่ำงาน

ค่อนข้้างส้งและเรั็วกว่าเด็็กเพิ่ศึชาย
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 ในบริับที่สม้ที่รัสาครั	ม่องค�กรัพัิ่ฒนาเอกชนหลายองค�กรัที่่�ที่ำงานด้็านการัด็้แลและ

ชว่ยเหลือกล้ม่ป็รัะชากรัแรังงานข้า้มชาติริัวมถึงเด็ก็ข้า้มชาติิที่่�เป็น็ล้กหลานแรังงาน	ที่ั�งในด้็านสิที่ธุ์ิ�	

ด็้านส้ข้ภัาพิ่	ด็้านการัศึึกษาข้องเด็็กข้้ามชาติิ	(จัด็ติั�งและด็ำเนินการั	MLC)	รัวมถึงการัค้้มครัองเด็็ก

ในมิติิติ่างๆ	เช่นม้ลนิธุ์ิรัักษ�ไที่ย	ม้ลนิธุ์ิ	Labour	Protection	Network	(LPN)	องค�กรั	Migrant	

Workers	Right	Network	(MWRN)	ศึ้นย�ป็รัะสานงานสมาคมพิ่รัาว	 (Proud	Association)	

เป็น็ติน้	องค�กรัพิ่ฒันาเอกชนเหลา่น่�มก่ารัที่ำงานรัว่มกบัหนว่ยงานภัาครัฐั	รัวมถงึสถานป็รัะกอบการั	

ซึ่ึ�งม่บที่บาที่สำคัญในการัช่วยเหลือ	บรัรัเที่าและเย่ยวยาผู้ลกรัะที่บข้องสถานการัณ�โควิด็-19	

ที่่�ม่ติ่อป็รัะชากรัข้้ามชาติิที่ั�งวัยแรังงานและเด็็กในพิ่ื�นที่่�	

“จำังหวัด็สมุทรส�คร”
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3.3 ชิลบ่ร่ : แหล่งที่่องเที่ี�ยวชุายที่ะเลฝั่่�งตะว่นออก
แหล่งหากินข้องชุุมชุนแรงงานข้้ามชุาติ

	 เมื�อเดื็อน	ธัุ์นวาคม	ปี็	2564	จังหวัด็ชลบ้รั่ม่จำนวนป็รัะชากรัที่ั�งสิ�น	1,583,672	คน	

คิด็เป็็นสัด็ส่วนรั้อยละ	2.39	ข้องป็รัะเที่ศึ	(66,171,439	คน)	เป็็นชายจำนวน	772,463	คน	

หญงิจำนวน	811,209	คน	มจ่ำนวนครัวัเรัอืนที่ั�งหมด็	1,092,000	ครััวเรัอืน		จำนวนข้นาด็ครัวัเรัอืน

เฉล่�ย	1.5	คน/บ้าน		ความหนาแน่นป็รัะชากรัในจังหวัด็ชลบ้ร่ั	339.92	คนต่ิอติารัางกิโลเมติรั	

	 การัใช้แรังงานติ่างด็้าว	ณ	วันที่่�	31	มิถ้นายน	2563	หรัือในช่วงกลางป็ี	2563	จังหวัด็ชลบ้รั่

ม่แรังงานต่ิางด้็าวที่่�ได้็รัับใบอน้ญาติให้ที่ำงานในจังหวัด็	จำนวน	118,218	คน	และในช่วงป็ลายปี็	

2563	หรัือ	ณ	วันท่ี่�	31	ธุ์ันวาคม	2563	ม่จำนวน	127,420	คน	สำหรัับในไติรัมาสที่่�	3	ป็ี	2564	

หรัือ	ณ	วันที่่�	30	กันยายน	2564	จังหวัด็ชลบ้รั่ม่การัจ้างแรังงานที่่�เข้้าเมืองโด็ยได็้รัับอน้ญาติให้

ที่ำงาน	จำนวนที่ั�งสิ�น	83,768	คน	จำแนกได็้ด็ังน่�	1)	ป็รัะเภัที่ที่ั�วไป็	มาติรัา	59	จำนวน	11,458	คน	

2)	ป็รัะเภัที่นำเข้้าติาม	MOU	จำนวน	34,518	คน	3)	ป็รัะเภัที่ส่งเสรัิมการัลงที่้น	จำนวน	2,405	คน	

4)	ชนกล้่มน้อย	จำนวน	2,013	คน	5)	ติามมติิ	ครัม.	(3	สัญชาติิ)	จำนวน	33,374	คน

 เมื�อวันที่่� 	 16	 ธุ์ันวาคม	2562	 -	 31	ม่นาคม	2563	ที่างจังหวัด็ชลบ้รั่ได้็จัด็ให้ม่

การัจด็ที่ะเบย่นแรังงานต่ิางด็า้วสัญชาติเิมย่นมา	ลาว	กัมพ้ิ่ชา	ติามมติิ	ครัม.	วันท่ี่�	20	สงิหาคม	2562	

ณ	ศึน้ย�บรักิารัจด็ที่ะเบ่ยนแรังงานติา่งด็า้ว	(One	Stop	Service	:	OSS)	ซึ่ึ�งติั�งอย้ท่ี่่�	ติลาด็สยามนนิจา

ถนนพิ่านที่อง-บ้านบึง	ติำบลหนองหงษ�	 (หนองกาน�ำ)	อำเภัอพิ่านที่อง	 โด็ยม่เป้็าหมาย

การัจด็ที่ะเบย่นอย้ท่่ี่�	66,694	คน	และได็ข้้ยายเวลาการัจด็ที่ะเบย่นไป็จนถงึสิ�นป็	ีแติม่แ่รังงานต่ิางด้็าว

มาข้อจด็ที่ะเบ่ยน	จำนวน	55,530	คน	คิด็เป็็นร้ัอยละ	83.26	ข้องเป้็าหมายที่ั�งหมด็	จำแนกเป็็น

สัญชาติิเม่ยนมา	28,547	คน	สัญชาติิลาว	2,606	คน	และสัญชาติิกัมพิ่้ชา	24,377	คน	สาเหติุหน่�ง

ทุ่�ไม่เป็นไปติามเป้าหมายมาจัากการแพร่ระบาด็ข้องโคุวิิด็-19 ในช่วิงติ้นปี 2563
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	 สว่นจำนวนเด็ก็ข้า้มชาติ	ิเนื�องจากไม่มข่้อ้มล้ข้องป็รัะชากรัแรังงานข้า้มชาติทิี่่�แท้ี่จรังิที่ำให้

ไม่ที่รัาบข้้อม้ลข้องเด็็กข้้ามชาติิในจังหวัด็ชลบ้รั่	ทัี่�ง	3	สัญชาติิไป็ด็้วย	ข้้อจำกัด็ข้องข้้อม้ลพิ่ื�นฐาน

ข้องป็รัะชากรัเด็็กข้้ามชาติิดั็งกล่าวน่�	ม่ส่วนที่ำให้เด็็กข้้ามชาติิม่ความเป็รัาะบางและความเส่�ยง

ในหลายด็้าน	โด็ยเฉพิ่าะการัเข้้าถึงสิที่ธิุ์ข้ั�นพิ่ื�นฐาน	สิที่ธิุ์มน้ษยชน	และสิที่ธิุ์เด็็กท่ี่�สำคัญ	เช่น	

การัเข้้าถึงการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็	รัวมถึงการัเข้้าถึงรัะบบการัศึึกษาและรัะบบบริัการัส้ข้ภัาพิ่

ที่่�จำเป็น็	รัวมที่ั�งอาจติอ้งเผู้ชิญกบัความเส่�ยงในเรัื�องข้องการัถก้ใชแ้รังงานเด็ก็	และการัติกเป็น็เหยื�อ

ข้องการัค้ามน้ษย�ด็้วยเช่นกัน	

 อยา่งไรัก็ติาม	จากข้อ้ม้ลล่าสด้็เท่ี่าที่่�ป็รัากฏิในที่ะเบย่นรัาษฎรั�	ณ	เด็อืนกรักฎาคม	ปี็	2564

(สำนักบริัหารัการัที่ะเบ่ยน,	2564)	พิ่บว่า	ในจังหวัด็ชลบ้ร่ั	ม่เด็็กข้้ามชาติิท่ี่�ม่อาย้	0-14	ปี็อย้่เป็็น

จำนวน	14,382	คน	และเด็ก็ข้้ามชาติท่ิี่�มอ่าย	้15-17	ป็	ีจำนวน	607	คน	เด็ก็ข้า้มชาติิในจงัหวดั็ชลบร้ั่

ส่วนใหญ่เป็็นเด็็กข้้ามชาติิเชื�อสายกัมพิ่้ชา	ถ้าพิ่ิจารัณาจากข้้อม้ลเด็็กข้้ามชาติิกัมพิ่้ชาที่่�กำลัง

เร่ัยนอย้่ในรัะด็ับอน้บาลไป็จนถึงรัะด็ับมัธุ์ยมศึึกษาติอนป็ลายและเที่่ยบเที่่า	ป็รัากฏิว่าติอนน่�ม่

อย้่ป็รัะมาณ	2,765	คน	ส่วนเด็็กข้้ามชาติิเชื�อสายเม่ยนมา	ม่อย้่	1,197	คน	และลาว	628	คน	

รัวมแล้วม่เด็็กข้้ามชาติิในจังหวัด็ชลบ้รั่ป็รัะมาณ	4,590	คนที่่�อย้่ในรัะบบการัศึึกษาในรั้ป็แบบใด็รั้ป็

หนึ�ง	คอื	ถา้ไมอ่ย้ใ่นโรังเรัย่นข้องรัฐั	กอ็ย้ใ่นศึน้ย�การัเรัย่นรั้ห้รัอื	เรัย่น	กศึน.	สว่นที่่�ไมป่็รัากฏิเป็น็ข้้อมล้

ในที่ะเบ่ยนเลยคาด็ว่าน่าจะม่อย้่ป็รัะมาณ	ร้ัอยละ	13.51	ข้องจำนวนเด็็กที่ั�งหมด็ที่่�ม่อย้่ในจังหวัด็

ชลบร้ั	่หรัอืมอ่ย้ร่ัาว	37,455		คน	ซึ่ึ�งจำนวนคาด็ป็รัะมาณน่�	น่าจะเป็น็จำนวนป็รัะมาณการัเด็ก็ข้า้มชาติิ

ท่ี่�เข้้าไม่ถึงรัะบบสาธุ์ารัณส้ข้หรัือรัะบบป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่และรัะบบการัศึึกษา	รัวมทัี่�งการัเข้้าถึงสิที่ธุ์ิ

ข้ั�นพิ่ื�นฐานติ่างๆที่่�พิ่ึงได็้ด็้วย		
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	 ส่วนจำนวนเด็็กข้้ามชาติิที่่�เกิด็ในจังหวัด็ชลบ้ร่ั	เมื�อพิิ่จารัณาจากข้้อม้ลจำนวนการัคลอด็

บต้ิรัข้องแรังงานข้า้มชาติหิญิงในจังหวัด็ชลบร้ั	่พิ่บว่า	ยงัข้าด็ข้อ้มล้ที่่�ติรังกับความเป็น็จริังอย้ม่เ่ฉพิ่าะ

ข้อ้มล้การัคลอด็ที่่�ได็จ้ากโรังพิ่ยาบาลชลบร้ั	่ซึ่ึ�งเป็น็เพ่ิ่ยง	1	ในหลายสิบโรังพิ่ยาบาลที่่�มอ่ย้ใ่นจงัหวัด็

ชลบ้รั่เที่่านั�น	โด็ยม่จำนวนเฉล่�ยอย้่ที่่�ป็รัะมาณป็ีละ	700	คน		

“จำังหวัด็ชลบุุรี”
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3.4 ต็าก : พื�นที่ี�ชุายแดนและสะพานมิตรภาพ
ที่ี�แรงงานหล่�งไหลและหลีกหนี

	 เด็ก็ข้า้มชาติใินพิ่ื�นที่่�อำเภัอแมส่อด็ยงัคงไมม่ต่ิวัเลข้ที่่�แนช่ดั็เชน่กนั	แต่ิมก่ารัป็รัะมาณการัณ�

จำนวนป็รัะชากรัเด็็กวัยเรั่ยนที่่�อาย้	5	ป็ีข้ึ�นไป็	ว่าน่าจะม่จำนวนรัวมกว่า	30,000	คน42	ในที่่�น่�	

รัวมเด็็กข้้ามชาติิที่่�เด็ินที่างข้้ามพิ่รัมแด็นเข้้ามาศึึกษาในพิ่ื�นที่่�อำเภัอแม่สอด็ติากป็รัะเที่ศึเม่ยนมา	

บางส่วนเป็็นลักษณะไป็กลับในแต่ิละวัน	บางส่วนพัิ่กอย้่ในหอพัิ่กข้อง	MLC	และเด็ินที่างกลับ

ป็รัะเที่ศึต้ินที่างบางช่วง	เชน่	ปิ็ด็เที่อม	ซึ่ึ�งกล้ม่หลังน่�เป็็นกล้ม่นักเรัย่นเด็็กข้า้มชาติิที่่�ได้็รับัผู้ลกรัะที่บ

จากการัป็ิด็พิ่รัมแด็นในช่วงโควิด็-	19	ค่อนข้้างมาก

 จำนวนการัเกดิ็ข้องเด็็กข้้ามชาติิในแม่สอด็	ช่วงที่่�ผู้่านมา	ป็ี	2561	และ	2562	ม่จำนวนอย้่

ที่่�ป็รัะมาณ	3,000	คนติ่อป็ี	จำแนกเป็็นเด็็กที่่�เกิด็ที่่�โรังพิ่ยาบาลแม่สอด็และแม่ติาวคลินิก	

(สถานบรักิารัสข้้ภัาพิ่ข้ององค�กรัพัิ่ฒนาเอกชนในพิ่ื�นที่่�)	ในสดั็ส่วนเกอืบครัึ�งต่ิอครัึ�ง	โด็ยจำนวนการัเกดิ็

ที่่�แม่ติาวคลินิกส้งกว่าที่่�โรังพิ่ยาบาลแม่สอด็เล็กน้อย

	 เก่�ยวกับการัม่หลักป็รัะกันที่างส้ข้ภัาพิ่	ข้้อม้ลสถิติิที่่�ม่ยังค่อนข้้างจำกัด็	ในส่วนข้องเด็็ก

อาย้ติ�ำกว่า	7	ป็ี	ที่่�ซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ข้องกรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้	พิ่บว่า	ม่จำนวน	394	คน

ในป็ี	2560	และเพิ่ิ�มเป็็น	680	คนในป็ี	2561	สำหรัับ	5	เดื็อนแรัก	(มกรัาคมถึงพิ่ฤษภัาคม)	

ข้องปี็	2562	พิ่บว่าม่จำนวน	228	คน43	ยังไม่ม่ข้้อม้ลอัพิ่เด็ที่ล่าส้ด็ถึงปี็	2563	และ	2564	

แติจ่ำนวนสถติิขิ้า้งติน้สะที่อ้นใหเ้หน็ถงึจำนวนการัซึ่ื�อบตัิรัป็รัะกนัสข้้ภัาพิ่ใหก้บัเด็ก็ที่่�คอ่นข้า้งนอ้ย

ข้องพิ่่อแม่แรังงานข้้ามชาติิ	 อย่างไรัก็ติาม	อำเภัอแม่สอด็เป็็นพิ่ื�นท่ี่�หนึ�งท่ี่�ม่ความพิ่ิเศึษ

ในด็้านหลักป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่สำหรัับป็รัะชากรัข้้ามชาติิที่่�ม่การัด็ำเนินงานข้อง	M-Fund	ซึ่ึ�ง

เป็็นกองที่้นหลักป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่สำหรัับป็รัะชากรัข้้ามชาติิในป็รัะเที่ศึไที่ยท่ี่�ไม่แสวงหากำไรั	

42	เฉลิมพิ่ล	แจ่มจันที่รั�	และ	กัญญา	อภัิพิ่รัชัยสก้ล.	(2562).	เด็็กข้้ามชาติิ:	เกิด็	อย้่	โติ	อย่างไรั.	นครัป็ฐม:	สถาบันวิจัยป็รัะชากรั	และ
สังคม	มหาวิที่ยาลัยมหิด็ล.	(เอกสารัที่างวิชาการั/สถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม	มหาวิที่ยาลัยมหิด็ล;	หมายเลข้	501)
43	เอกสารั	“สถานการัณ�การัค้้มครัองเด็็กติ่างชาติิ	อำเภัอแม่สอด็	จังหวัด็ติากและข้้อเสนอความรั่วมมือรัะหว่างป็รัะเที่ศึ”	ได็้รัับจาก	
พิ่มจ.	ติาก	เมื�อเด็ือนกรักฎาคม	2564
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ผู้้ป้็รัะกนัตินสามารัถเข้้ารัว่มแผู้นการัป็รัะกนั	จา่ยเงนิสมที่บเป็น็รัายเด็อืน	ป็รัะมาณ	100	บาที่ติอ่คน

สำหรับัแผู้นพิ่ื�นฐาน	(base	plan)	ซึ่ึ�งเลือกได้็ที่ั�งแผู้นเฉพิ่าะบค้คลและแผู้นแบบกล่้มหรืัอครัอบครััว	

จำนวนผู้้้ป็รัะกันตินข้อง	M-Fund	ในเด็ือนพิ่ฤศึจิกายน	2564	ในพิ่ื�นที่่�แม่สอด็	(จังหวัด็ติาก)

พิ่บว่าม่	23,631	คน	จำนวนผู้้้ป็รัะกันตินในที่้กจังหวัด็ที่่�ม่การัข้ายบัติรั	พิ่บว่าม่กล้่มที่่�เป็็นเด็็ก

อาย้ติ�ำกว่า	18	ป็ีอย้่ที่่�รั้อยละ	25.4	หรัือ	1	ใน	4	ข้องผู้้้ป็รัะกันตินที่ั�งหมด็	ซึ่ึ�งอาจจะพิ่อป็รัะมาณ

ได็้ว่าจำนวนผู้้้ป็รัะกันตินที่่�เป็็นเด็็กข้้ามชาติิในแม่สอด็อาจจะม่จำนวนมากถึง	5-6	พัิ่นคน44 

แติ่ถ้าเที่่ยบกับจำนวนคาด็ป็รัะมาณเด็็กข้้ามชาติิที่ั�งหมด็	ยังนับว่าม่ความครัอบคล้มค่อนข้้างน้อย	

หรัือป็รัะมาณเพิ่่ยง	1	ใน	5	เที่่านั�น	

	 ในด็้านการัศึึกษา		อำเภัอแม่สอด็เป็็นพิ่ื�นที่่�ที่่�ม่ความก้าวหน้าในด็้านการัป็รัะสานงานและ

การัด็้แลการัจัด็การัการัศึึกษาให้แก่กล้่มป็รัะชากรัเด็็กข้้ามชาติิ	โด็ยม่ศึ้นย�ป็รัะสานงานการัจัด็การั

ศึึกษาเด็็กติ่างด็้าว	(MECC:	Migrant	Education	Coordinating	Center)	สำนักงานเข้ติพืิ่�นท่ี่�

การัศึึกษาป็รัะถมศึึกษาจังหวัด็ติาก	(สพิ่ป็.)	ที่่�	2	เป็็นกลไกป็รัะสานกลางสำคัญในการัจัด็การัเรั่ยน

การัสอนข้อง	MLC	ในพิ่ื�นที่่�	5	อำเภัอข้องจงัหวดั็ติาก	(ซึึ่�งส่วนใหญอ่ย้ใ่นอำเภัอแมส่อด็)	ภัาพิ่รัวมข้อง

พิ่ื�นที่่�	การัด็แ้ลการัจดั็การัศึกึษาสำหรับัเด็ก็ข้า้มชาติจิงึครัอบคลม้ที่ั�งเด็ก็ที่่�เรัย่นในโรังเรัย่นไที่ย	และ	

MLC	รัวมถงึ	รัะบบการัศึกึษานอกโรังเรัย่นหรัอื	กศึน.	ในชว่งที่่�ผู้า่นมา	MECC	ได็ม้ก่ารัพิ่ฒันากรัอบ

มาติรัการัที่างการัศึึกษา	หรัือ		Education	Quality	Framework	(EQF)	รั่วมกับหน่วยงานการั

ศึึกษาข้องป็รัะเที่ศึเม่ยนมา	เพิ่ื�อใช้กำหนด็เกณฑ์�ป็รัะเมินการัจัด็การัเรั่ยนการัสอนข้อง	MLC	พิ่ื�นที่่�

พิ่ฒันาคณ้ภัาพิ่เป็น็มาติรัฐานเด็ย่วกัน	โด็ยเรัิ�มมก่ารัใชแ้ละป็รัะเมินตัิ�งแต่ิป็	ี255845	ด็ว้ยปั็จจัยบริับที่

การัที่ำงานและรัะยะเวลาการัยา้ยเข้า้มาอย้ใ่นแมส่อด็ข้องพิ่อ่แมท่่ี่�เป็น็แรังงานข้้ามชาติิ	เด็็กท่ี่�พิ่อ่แม่

ที่ำงานในโรังงานต่ิางๆ	และกล้่มที่่�พ่ิ่อแม่อาศัึยอย้่ในช้มชนมาเป็็นรัะยะเวลานานม่แนวโน้มเข้้าถึง

การัศึึกษาได็้ค่อนข้้างด็่กว่าเด็็กที่่�ติิด็ติามพิ่่อแม่เข้้ามาที่ำงานในภัาคเกษติรักรัรัม	หรัือบรัิเวณช้มชน

รัอบนอกข้องอำเภัอซึ่ึ�งเป็็นกล้ม่ที่่�อย้อ่าศึยัคอ่นข้า้งกรัะจดั็กรัะจายและยงัมข่้อ้มล้เก่�ยวกบัเด็ก็กล้ม่น่�

ค่อนข้้างน้อย

44M-Fund.	(2021).	Ensuring	healthcare	protection	of	all	migrants,	and	health	security	for	all	–	lessons	learned	
from	the	Migrant	Fund	(M-FUND),	a	low-cost	not-forprofit	health	protection	scheme	for	migrants	in	Thailand.
Dreamlopments	 [online;	https://www.m-fund.online/post/dreamlopments-publishes-new-report-on-
lessons-learned-and-policy-recommendations-from-m-fund-project;	accessed	January	21,	2022)
45	เฉลิมพิ่ล	แจ่มจันที่รั�	และ	กัญญา	อภัิพิ่รัชัยสก้ล.	(2562).	เด็็กข้้ามชาติิ:	เกิด็	อย้่	โติ	อย่างไรั.	นครัป็ฐม:	สถาบันวิจัยป็รัะชากรั	และ
สังคม	มหาวิที่ยาลัยมหิด็ล.	(เอกสารัที่างวิชาการั/สถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม	มหาวิที่ยาลัยมหิด็ล;	หมายเลข้	501)
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	 ในส่วนข้อง	MLC	ข้้อม้ลจาก	MECC	พิ่บว่า	ในภัาพิ่รัวมที่ั�ง	5	อำเภัอ	ช่วงป็ี	2561-2562	

ม่จำนวน	MLC	ที่ั�งหมด็	70	แห่ง	โด็ย	48	แห่งอย้่ในพิ่ื�นที่่�อำเภัอแม่สอด็	แติ่ข้้อม้ลล่าส้ด็ในป็ี	2564	

พิ่บว่าเหลือจำนวน	MLC	อย้่	66	แห่ง	ส่วนจำนวนนักเรั่ยนเด็็กข้้ามชาติิรัวมใน	MLC	ที่ั�งหมด็	ก่อน

ป็ี	2563	ม่จำนวนอย้่ในช่วงป็รัะมาณ	1.1-1.2	หมื�นคน	แติ่ข้้อม้ลล่าส้ด็ในป็ี	2564	(เด็ือนติ้ลาคม)	

พิ่บวา่จำนวนเด็ก็นกัเรัย่นลด็ลงเหลอืเพิ่ย่ง	8,899	คน	(เฉพิ่าะในพิ่ื�นที่่�อำเภัอแมส่อด็	มจ่ำนวน	MLC	

46	แห่ง	และนักเรั่ยนเด็็กข้้ามชาติิเหลืออย้่	5,971	คน)	จากสถิติิด็ังกล่าว	เห็นได็้ว่าช่วง	โควิด็-19	

จำนวนนกัเรัย่นเด็ก็ข้า้มชาติใินพิ่ื�นท่ี่�	ทัี่�ง	5	อำเภัอ	ลด็ลงไป็ถงึ	3,000	คน	หรัอื	เกอืบป็รัะมาณ	1	ใน	4

ข้องเด็็กนักเรั่ยนใน	MLC	ได็้หายไป็	ในบรัิบที่ข้องแม่สอด็	MLC	จำนวนหนึ�งม่รั้ป็แบบเป็็นหอพิ่ัก

สำหรัับเด็็กข้้ามชาติิที่่�เข้้ามาศึึกษาในป็รัะเที่ศึไที่ย	จากข้้อม้ลในป็ี	2561	ในจำนวน	MLC	ที่ั�งหมด็ใน	

5	อำเภัอ	70	แห่ง	ม่จำนวนที่่�เป็็นลักษณะหอพิ่ัก	31	แห่ง	อย้่ในพิ่ื�นที่่�แม่สอด็	22	แห่ง46

	 สำหรัับการัศึึกษาข้องเด็็กข้้ามชาติิในโรังเรั่ยนไที่ย	ข้้อม้ลจำนวนนักเรั่ยนที่ั�งหมด็ในสังกัด็

ภัาครััฐข้องสำนักงานเข้ติพิ่ื�นที่่�การัศึึกษาป็รัะถมศึึกษาติาก	(สพิ่ป็.)	เข้ติ	2	เด็ือนมิถ้นายน	2562	

ม่จำนวนนักเรั่ยนที่ั�งหมด็	10,833	คน	จำนวนน่�เป็็นเด็็กไที่ย	6,516	คน	หรัือรั้อยละ	60	เด็็กที่่�ไม่ม่

หลักฐานที่างที่ะเบ่ยนหรืัอเด็็กติิด็	G	1,809	คนหรืัอร้ัอยละ	16.7	เด็็กที่่�ม่การัข้ึ�นที่ะเบ่ยนรัหัส	0	

จำนวน	2,029	คนหรัือรั้อยละ	18.7	และเด็็กที่่�เป็็นกล้่มชาติิพิ่ันธุ์้�ม่เลข้	13	หลักข้ึ�นติ้นด็้วย	6,7,	8	

ม่จำนวน	479	คนหรัือรั้อยละ	4.42	ด็ังนั�นโด็ยป็รัะมาณ	เด็็กข้้ามชาติิที่่�ศึึกษาในโรังเรั่ยนไที่ยช่วง

ก่อนโควิด็-19	อาจม่จำนวนป็รัะมาณ	3.5-4.0	พิ่ันคน47 

	 ข้้อม้ลล่าส้ด็ในป็ีการัศึึกษา	2563	จากสพิ่ฐ.		พิ่บว่า	ในพิ่ื�นที่่�การัศึึกษา	สพิ่ป็.	ติาก	เข้ติ	2	

มจ่ำนวนนักเรัย่นที่่�ไม่มเ่ลข้บัติรัป็รัะจําติวัป็รัะชาชนหรืัอหลักฐานที่างที่ะเบย่นรัาษฎรั	รัวม	5,417	คน

	ในจำนวนน่�รั้อยละ	71	เป็็นเด็็กนักเรั่ยนชั�นป็รัะถมศึึกษา	และอ่กร้ัอยละ	21	เป็็นเด็็กนักเรั่ยน

รัะด็ับก่อนป็รัะถมศึึกษา48		ข้้อม้ลในป็ี	2560	จำนวน	เด็็กข้้ามชาติิท่ี่�ศึึกษาอย้่ในโรังเรั่ยนเอกชน

ม่จำนวน	1,252	คน49

46	Migrant	Education	Coordination	Center	(MECC)	[website:	https://www.mecctak2.com/;	accessed	January	21,	2022)]
47	เอกสารั	“สถานการัณ�การัค้้มครัองเด็็กติ่างชาติิ	อำเภัอแม่สอด็	จังหวัด็ติากและข้้อเสนอความรั่วมมือรัะหว่างป็รัะเที่ศึ”	ได็้รัับจาก	
พิ่มจ.	ติาก	เมื�อเด็ือนกรักฎาคม	2564
48	สถติิทิี่างการัศึกึษา	สำนักนโยบายและแผู้นการัศึกึษาข้ั�นพิ่ื�นฐาน	สำนักงานคณะกรัรัมการัการัศึกึษาพิ่ื�นฐาน	“ติารัางที่่�	36	จำนวน
นักเรั่ยนที่่�ไม่ม่เลข้บัติรัป็รัะจำติัวป็รัะชาชนหรัือหลักฐานที่างที่ะเบ่ยนรัาษฎรั	จำแนกติามรัะด็ับการัศึึกษา	รัายเข้ติพิ่ื�นที่่�การัศึึกษา	
ป็ีการัศึึกษา	2563”	[online:	http://plan.bopp-obec.info/Home/;	accessed	21	January	2022]
49	หฤที่ัย	บัวเข่้ยว	และพิ่ลวิชญ�	ที่รัพัิ่ย�ศึรั่สัญจัย.	(ม.ป็.ป็.).	รัายงานสถานการัณ�เด็็กเคลื�อนย้ายแม่สอด็.	เสนอติ่อ	Right	to	play,	
Rights	to	Beyond	Border		(RBB)	and	Help	without	Frontiers	(HWF)
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หากนำจำนวนด็ังกล่าวรัวมกับนักเรั่ยนใน	MLC	ในพิ่ื�นที่่�	อาจจะพิ่อกล่าวโด็ยป็รัะมาณได็้ว่าม่เด็็ก

ข้้ามชาติิที่่�อย้่ในรัะบบการัศึึกษาอย้่ที่่�ป็รัะมาณ1.4-1.5	หมื�นคน	(เที่่ยบกับช่วงก่อนโควิด็-19	น่าจะ

ม่มากกว่าน่�ป็รัะมาณ	3,000	คน	โด็ยสมมติิให้จำนวนนักเรั่ยนในโรังเรั่ยนไที่ยและโรังเรั่ยนเอกชน

ไม่เป็ล่�ยนแป็ลงมากนัก)	และเด็็กท่ี่�อย้่นอกรัะบบการัศึึกษาน่าจะม่จำนวนป็รัะมาณ	1.5-1.6	หมื�น

คน	ซึ่ึ�งจากข้้อม้ลจำนวนเด็็กที่่�ไม่ม่ข้้อม้ลในรัะบบการัศึึกษาข้องจังหวัด็ติาก	(ครัอบคล้มทัี่�งจังหวัด็	

ไม่เพิ่่ยงแติ่อ.แม่สอด็)	จากกองที่้นเพิ่ื�อความเสมอภัาคที่างการัศึึกษา	(กสศึ.)	พิ่บว่า	ม่จำนวนอย้่

ที่ั�งสิ�น	18,718		คนหรัือคิด็เป็็นรั้อยละ	14.18	ข้องจำนวนเด็็กวัยเรั่ยนอาย้	13-17	ป็ีที่ั�งหมด็	ใน

จำนวนน่�	ป็รัะมาณ	1	ใน	3	เป็็นเด็็กกล้่มอาย้	15-17	ป็ี	และอ่ก	1	ใน	3	เป็็นเด็็กกล้่มอาย้	6-11	ป็ี			

	 ลักษณะข้องเด็็กข้้ามชาติิที่่�อย้่ในรัะบบการัศึึกษาในบริับที่ข้องแม่สอด็อาจแบ่งได้็

เป็น็	3	กล้ม่ใหญ	่ได็แ้ก	่หนึ�ง	กล้ม่นกัเรัย่นเด็ก็ข้า้มชาติทิี่่�อาศึยัอย้ก่บัพิ่อ่แมใ่นชม้ชน	สอง	กล้ม่นกัเรัย่น

ที่่�เรั่ยนและอาศึัยอย้่ใน	MLC		ท่ี่�ม่ลักษณะเป็็นหอพิ่ัก	(หรัือเรั่ยนโรังเรั่ยนไที่ยโด็ยพิ่ักอย้่ที่่�บ้านพิ่ัก	

หรัือ	shelter	ข้ององค�กรัสาธุ์ารัณก้ศึล	หรัือหน่วยงานภัาคป็รัะชาสังคม)	โด็ยครัอบครััวอาจอย้่

ในป็รัะเที่ศึติ้นที่าง	หรัือ	อาจเป็็นเด็็กถ้กที่อด็ที่ิ�งหรัือกำพิ่รั้า	และสาม	กล้่มเด็็กที่่�พิ่ักอาศึัยอย้่ในฝ้ั�ง

ป็รัะเที่ศึเม่ยนมา	ที่่�เด็ินที่างไป็กลับเข้้ามาเรั่ยนในแม่สอด็	ที่ั�งในโรังเรั่ยนไที่ยหรัือ	MLC50

50	ข้้อม้ลจาก	iSEE	สารัสนเที่ศึเพิ่ื�อความเสมอภัาคที่างการัศึึกษา	กองที่้นเพิ่ื�อความเสมอภัาคที่างการัศึึกษา

“จำังหวัด็ติ�ก”
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3.5 เชิ่ยงใหม่ : หลากหลายชิาต็ิพันธ่์และชิ่มชิน
แรงงานที่่�กลมกลืน

	 เช่ยงใหม่ม่แรังงานติ่างด็้าวเข้้าเมืองโด็ยถ้กติ้องติามกฎหมายและได็้้รัับอน้ญาติให้ที่ำงาน	

ในไติรัมาสที่่�	3	ปี็	2564	จำนวน	128,685	คน	ในจำนวนน่�มแ่รังงานต่ิางด้็าวติาม	มาติรัา	59	(ชั�วครัาว

ที่ั�วไป็)	จำนวน	4,501	คน	หรัอืรัอ้ยละ	3.50	ติามมติ	ิครัม.	20	ส.ค.	2562	จำนวน	61,755	หรัอืรัอ้ยละ

47.99	ติามมาติรัา	61	ส่งเสริัมการั	ลงท้ี่น	(BOI)	จำนวน	585	คน	หรัือร้ัอยละ	0.45	การันำเข้้า

แบบ	MOU	จำนวน	3,802	คน	หรัือรั้อยละ	2.95	ติามมติิครัม.	(3	สัญชาติิ)	จำนวน	21,416	คน	

หรัอืร้ัอยละ	16.64	และนอกจากน่�พิ่บว่ามแ่รังงานป็รัะเภัที่	ชนกล้ม่น้อย	(มาติรัา	63)	จำนวน	36,626	คน

หรัือรั้อยละ	28.46	(สำนักงานจัด็หางานจังหวัด็เช่ยงใหม่,	2564)

	 อัติรัาการัจ้างแรังงานติ่างด็้าวติ่อจำนวนผู้้้ม่งานที่ำที่ั�งหมด็	คิด็เป็็นรั้อยละ12.27	หมายถึง	

ผู้้้ม่งานที่ำที่้ก	ๆ	100	คน	จะม่การัจ้างแรังงานติ่างด็้าวป็รัะมาณ	12	คน	และอัติรัาการัจ้างแรังงาน

ติ่างด็้าวสัญชาติิ	(เม่ยนมา	ลาว	กัมพิ่้ชา)	ติ่อจำนวนผู้้้ม่งานที่ำที่ั�งหมด็อย้่ที่่�รั้อยละ	2.04	แสด็งว่า	

ผู้้้ม่งานที่ำที่้ก	ๆ 	100	คน	จะเป็็นการัจ้างแรังงานติ่างด็้าวเม่ยนมา	ลาว	กัมพิ่้ชา	2	คน	อัติรัาการัจ้าง

แรังงานติ่างด็้าว	3	สัญชาติิ	ในช่วงไติรัมาสที่่�	1	และ	ไติรัมาส	2	ข้องป็ี	2564	ในช่วงที่่�โควิด็รัะบาด็

รั้นแรังที่่�ส้ด็	ม่อัติรัาการัจ้างแรังงานติ่างด็้าว	3	สัญชาติิติ�ำที่่�ส้ด็

 ส่วนข้้อม้ลเก่�ยวกับเด็็กติ่างด็้าวหรัือเด็็กข้้ามชาติิ	3	สัญชาติิ	 (เม่ยนมา	กัมพ้ิ่ชา	ลาว)	

ในจังหวัด็เช่ยงใหม่นั�นหาได็้ยาก	ไม่ติ่างจากจังหวัด็อื�นๆ	โด็ยเฉพิ่าะข้้อม้ลที่่�เป็็นภัาพิ่รัวมในรัะด็ับ

จังหวัด็	ไม่ม่หน่วยงานใด็ในจังหวัด็ท่ี่�เก็บรัวบรัวมไว้อย่างเป็็นรัะบบ	ที่ำให้มองไม่เห็นภัาพิ่รัวมข้อง

กล้่มเด็็กข้้ามชาติิในจังหวัด็	และยากต่ิอการัวิเครัาะห�ถึงป็ัญหาที่่�แท้ี่จรัิง	ที่่�เกิด็ข้ึ�นในกล่้มเด็็กข้้าม

ชาติิในจังหวัด็เช่ยงใหม่ในเกือบที่้กมิติิ	ไม่ว่าจะเป็็นเรัื�องข้องส้ข้ภัาพิ่	จำนวนเด็็กข้้ามชาติิที่่�คลอด็ใน

โรังพิ่ยาบาล	น�ำหนักติัวแรักเกิด็	ภัาวะโภัชนาการั	การัเข้้าถึงหลักป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	การัเข้้าถึงแหล่ง

บริัการัรักัษา	การัได็ร้ับัวัคซึ่น่เด็ก็ครับติามเข้ม็ที่่�กำหนด็	การัเข้้าถงึรัะบบการัศึกึษา	ไมว่า่จะเป็น็ศึน้ย�

เด็ก็เล็ก	การัเรัย่นในรัะดั็บชั�นอนบ้าล	ชั�นป็รัะถมศึกึษาหรืัอมัธุ์ยมศึกึษา	ติลอด็จนความรัน้แรังที่่�เกิด็

กับเด็็กที่ั�งในและนอกครัอบครััว	การัถ้กบังคับหรัือการันำเด็็กไป็แสวงหาป็รัะโยชน�	
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	 หรัอืแมก้รัะที่ั�งการัคา้มนษ้ย�	รัวมที่ั�งการัจด็ที่ะเบย่นแจง้เกดิ็	ข้อ้มล้ที่่�พิ่อหาได็ใ้นข้ณะน่�นั�น

ม่เพิ่่ยงป็รัะป็รัาย	เช่น	จำนวนการัคลอด็ข้องผู้้้ที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ย	แต่ิก็เป็็นเพิ่ย่งข้้อมล้บางส่วนที่่�ได็้

จากบางโรังพิ่ยาบาลเที่่านั�น	(หมายเหติ้	จำนวนการัคลอด็	ข้องเด็็กที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ยที่่�โรังพิ่ยาบาล

นครัพิ่ิงค�	ป็ี	255-2564	ม่จำนวนอย้่ที่่�	1,092	1,052,	1,159	1,069	945	และ	868	คน	ติามลำด็ับ)	

หรัือจำนวนเด็็กนักเรั่ยนจำแนกติามสัญชาติิ	เป็็นติ้น	แติ่พิ่บว่าม่เด็็กข้้ามชาติิบางส่วนที่่�ไม่ได็้อย้่ใน

รัะบการัศึึกษาในรั้ป็แบบใด็รั้ป็แบบหนึ�งเลยในปี็	2564	เป็็นจำนวน	33,275	คน	แต่ิที่่�อย้่ในรัะบบ

การัศึึกษาในรั้ป็แบบใด็รั้ป็แบบหนึ�งม่ป็รัะมาณ	15,144	คน51	หรัือม่จำนวนมากกว่าครัึ�งหนึ�งที่่�เข้้า

ไม่ถึงรัะบบการัศึึกษาเลย

51	ข้อ้มล้รัวมข้อง	สำนกังานเข้ติพิ่ื�นที่่�การัศึกึษาป็รัะถมศึกึษาเชย่งใหมเ่ข้ติ	1-6	และ	สำนกังานเข้ติพิ่ื�นที่่�การัศึกึษา		มธัุ์ยมศึกึษาเชย่งใหม่

“จำังหวัด็เชียงใหม่”
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3.6 ระนอง : แหล่งประมงและชิ่มชินแรงงานชิายที่ะเล

	 ข้อ้มล้เมื�อวนัท่ี่�	31	กนัยายน	2564	จังหวัด็รัะนองมแ่รังงานข้า้มชาติิหรืัอคนต่ิางด้็าวที่่�ได้็รับั

อนญ้าติที่ำงานติาม	พิ่รัก.การับรัหิารัการัจดั็การัการัที่ำงานข้องคนติา่งด้็าว	พิ่.ศึ.	2560	และ	ฉบบัที่่�	2

พิ่.ศึ.	2561	ที่่�ได็้รัับอน้ญาติที่ำงาน	จำนวน	32,495	คน	จำแนกเป็็นแรังงานข้้ามชาติิหรัือแรังงาน

ติ่างด็้าวสัญชาติิเม่ยนมาจำนวน	31,894	คน	ลาว	68	คน	กัมพิ่้ชา	19	คน	และอื�นๆ	514	คน	

	 อัติรัาการัจ้างงานแรังงานต่ิางด้็าวต่ิอจำนวนผู้้้ม่งานที่ำที่ั�งหมด็ในไติรัมาสท่ี่�	3	ป็ี	2564	

คิด็เป็็นรั้อยละ	10.93	หมายถึง	ผู้้้ม่งานที่ำที่้กๆ	100	คน	จะม่การัจ้างงานแรังงานติ่างด็้าวป็รัะมาณ	

1-11	คน	และอัติรัาการัจ้างงานแรังงานติ่างด็้าว	3	สัญชาติิ	(เม่ยนมา	ลาว	กัมพิ่้ชา)	ติ่อจำนวน

ผู้้้ม่งานที่ำอย้่ที่่�รั้อยละ	10.90	แสด็งว่าผู้้้ม่งานที่ำที่้กๆ100	คน	จะเป็็นการัจ้างงานแรังงานติ่างด็้าว	

สัญชาติิเม่ยนมา	ลาว	กัมพิ่้ชา	1-11คน

	 อัติรัาการัจ้างงานแรังงานต่ิางด้็าวต่ิอจำนวนผู้้้ม่งานที่ำในไติรัมาสที่่�	1	ป็ี	2563	ซึ่ึ�งเรัิ�มม่

การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโรัคโควิด็-19	อย้่ที่่�รั้อยละ	27.09	ลด็ลงจากไติรัมาสที่่�	1	ป็ี	2562	ซึ่ึ�งม่อัติรัา

การัจ้างงานแรังงานติ่างด็้าวติ่อจำนวนผู้้้ม่งานที่ำอย้่ที่่�รั้อยละ	30,73	และอัติรัาการัจ้างแรังงาน

ติ่างด็้าว	3	สัญชาติิ	(เม่ยนมา	ลาว	กัมพิ่้ชา)	ในไติรัมาสที่่�	1	ป็ี	2563	อย้่ที่่�อัติรัารั้อยละ	26.70	ลด็ลง

จากไติรัมาสที่่�	1	ปี็	2562	ท่ี่�ม่อัติรัาการัจ้างแรังงานตํิางด้็าว	3	สัญชาติิ	(เม่ยนมา	ลาว	กัมพิ่้ชา)	

ในจังหวัด็	ที่่�ม่อัติรัารั้อยละ	30.32

	 เด็็กข้้ามชาติิที่่�อย้่ในจังหวัด็รัะนองในข้ณะน่�	สามารัถแบ่งออกได้็เป็็น	5	กล้่มด้็วยกัน	

ติามการัเกิด็และการับันทึี่กสถานะในป็รัะเที่ศึไที่ย	กล้่มที่่�	1	 คือเด็็กที่่�ติิด็ติามพิ่่อแม่มาจาก

ป็รัะเที่ศึติ้นที่าง	และไม่ได็้ข้ึ�นที่ะเบ่ยนผู้้้ติิด็ติาม	ไม่ม่การับันที่ึกสถานะใด็	ๆ	จากป็รัะเที่ศึไที่ย	เช่น	

เด็็กในไซึ่ติ�งานก่อสรั้าง	ซึ่ึ�งน่าจะม่เด็็กกล้่มน่�เป็็นจำนวนมาก	
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	 กล้่มที่่�	 2	คือเด็็กที่่�ติิด็ติามพิ่่อแม่มาม่จำนวนไม่มาก	ม่สถานะถ้กติ้องติามกฎหมาย	

กล้่มที่่�	3	 เกิด็ในป็รัะเที่ศึไที่ยและได็้จด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็	ม่สถานะติามกฎหมายท่ี่�ชัด็เจนและ

มเ่ลข้ป็รัะจำตัิว	13	หลกั	กล้ม่ที่่�	4	เกดิ็ในป็รัะเที่ศึไที่ย	แติไ่ม่ได้็แจง้เกิด็ครับวงจรั	เชน่	เกดิ็ท่ี่�โรังพิ่ยาบาล

ได็้รัับหนังสือรัับรัองการัเกิด็	แติ่ไม่ได้็ไป็แจ้งเกิด็ที่ำให้เด็็กไม่ม่สถานะที่างกฎหมายที่่�ชัด็เจน	และ

กล้ม่ที่่�	5	คือกล้ม่เด็ก็ท่ี่�อย้ต่ิามลำพัิ่ง	ชว่งแรัก	อาจจะมาพิ่ร้ัอมกับพิ่อ่แม่	ติอ่มาพ่ิ่อแม่อาจจะเสย่ชวิ่ติ

หรัือเอาเด็็กไป็ฝ้ากเล่�ยงไว้	แล้วก็หายไป็เลย	หรัืออาจจะเป็็นเด็็กที่่�ย้ายถิ�นมาเอง	ซึ่ึ�งพิ่บจำนวนพิ่อ

สมควรัในพิ่ื�นที่่�ชายแด็น	เด็็กข้้ามชาติิในแติ่ละกล้่มจะได็้รัับผู้ลกรัะที่บมากน้อยแติกติ่างกันไป็	ที่ั�งน่�

ส่วนหนึ�งอาจเป็็นด็้วยสถานะข้องติัวเด็็กเองและสถานะข้องพิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองและสภัาพิ่แวด็ล้อม

รัอบติัวเด็็กด็้วย	

“จำังหวัด็ระนอง”



62

บที่วิเคราะห์
ผู้ลกระที่บต็อ่เด็้กข้า้มชิาติ็

3 ด้้านสำาคัญ

หัวข้้อ 4
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4.1 ผู้ลกระที่บด้้านส่ข้ภาพ

	 ผู้ลกรัะที่บข้องสถานการัณ�ที่่�ม่ติ่อเด็็กข้้ามชาติิในด็้านส้ข้ภัาพิ่	แบ่งออกได็้เป็็น	

	 1.	ผู้ลกรัะที่บที่างติรัง	จากความเส่�ยงข้องการัติิด็เชื�อโควิด็-19	ในกล้่มเด็็กข้้ามชาติิ	

	 โด็ยเฉพิ่าะในกล้่มเด็็กเล็กอาย้	0-5	ป็ี	และแม่ข้้ามชาติิที่่�ติั�งครัรัภั�	

	 2.	ผู้ลกรัะที่บที่างอ้อม	ใน	2	 เรัื�องท่ี่�สำคัญ	ได้็แก่	 (1)	ผู้ลกรัะที่บต่ิอการัเข้้าถึงและ

ความครัอบคล้มข้องป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ในกล่้มแรังงานข้้ามชาติิและเด็็ก	(2)	ผู้ลกรัะที่บต่ิอส้ข้ภัาพิ่

และการัเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่ในด็้านอื�นๆ	ข้องเด็็ก	 โด็ยเฉพิ่าะในกล่้มที่ารักแรักคลอด็และ

เด็็กเล็ก	 ด้็านการัฝ้ากครัรัภั�และการัคลอด็บ้ติรั	ข้้อจำกัด็ด็้านการัด็้แลและเล่�ยงด็้บ้ติรัหลัง

คลอด็ข้องครัอบครััวข้้ามชาติิ	และ	การัได็้รัับวัคซึ่่น	ป็ัจจัยหนึ�งที่่�พิ่บว่าเป็็นป็ัจจัยกำหนด็ท่ี่�สำคัญ

ติ่อรัะด็ับความรั้นแรังข้องผู้ลกรัะที่บทัี่�งที่างติรังและที่างอ้อมข้องสถานการัณ�โควิด็-19	ที่่�ม่ต่ิอเด็็ก	

คือ	สภัาพิ่แวด็ล้อมและลักษณะการัอย้่อาศึัยในช้มชนข้องครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิและข้องเด็็ก

แผ่นภาพที่ี� 5 สรุปผลกระทบุด็้�นสุข้ภ�พ
ท้�มา	พิ่ัฒนาโด็ยนักวิจัย
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การติิดเชุ้�อในกล่�มูประชุากรเด็กและเด็กข้้ามูชุาติิ (ผลกระที่บที่างติรง)

การติิดเชุ้�อข้องหญิงข้้ามูชุาติิที่่�ติั�งครรภ์ (ผลกระที่บที่างติรง)

ติางราง 3 จัำานวนรวมูผู้ติิดเชุ้�อจัำาแนกติามูส่ัญชุาติิและกล่�มูอาย่

	 สถานการัณ�การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ที่่�เห็นได็้ชัด็	คือการัติิด็เชื�อข้องกล้่มเด็็กที่่�ติิด็เชื�อ

จากการัอย้่อาศัึยรัวมกับคนอื�นๆ	ในครัอบครััวละการัได้็รัับเชื�อจากช้มชนสิ�งแวด็ล้อมท่ี่�อย้่อาศัึย	

จากข้้อม้ลการัแพิ่รั่รัะบาด็	ภัาพิ่รัวมการัติิด็เชื�อข้องเด็็กข้้ามชาติิ	(อาย้	0-17	ป็ี)	แยกสัญชาติิ	พิ่บว่า	

เด็็กสัญชาติิเม่ยนมา	ม่จำนวนผู้้้ติิด็เชื�อรัวม	7,774	คน	ลาว	392	และกัมพิ่้ชา	3,757	คน	(ข้้อม้ล	

ณ	วันที่่�	31	ธุ์ันวาคม	2564	จาก	รัายงาน	COVID-19	ป็รัะจำวัน	ข้้อม้ลป็รัะจำป็รัะเที่ศึไที่ยข้อง

กรัมควบค้มโรัค	เผู้ยแพิ่รั่โด็ยสำนักงานพิ่ัฒนารััฐบาลด็ิจิที่ัล	(องค�การัมหาชน)	(สพิ่รั.)

	 ข้อ้มล้ข้องกรัมอนามยัได็ม้ก่ารัเผู้ยแพิ่รัพ่ิ่บวา่สถานการัณ�การัแพิ่รัร่ัะบาด็ข้องโรัค	Covid-19	

ในหญิงติั�งครัรัภั�	และที่ารักแรักเกิด็	ท่ี่�ม่การัยืนยัน	จากข้้อม้ลรัะหว่างวันที่่�	รัะหว่างวันที่่�	15	-	21	

สงิหาคม	2564	พิ่บวา่				มผู่้้ต้ิดิ็เชื�อสะสมติั�งแต่ิวนัท่ี่�	1	เมษายน	2564	จำนวน	2,491	รัาย	ในจำนวนน่�

เป็น็คนไที่ยจำนวน	1,700	รัาย	ต่ิางชาติจิำนวน	791	รัาย	ม่หญิงตัิ�งครัรัภั�เส่ยชวิ่ติสะสม	จำนวน	58	รัาย

ที่ารักเสย่ชว่ติิสะสมจำนวน	24	รัาย	โด็ยพิ่บวา่พิ่ื�นที่่�	กรัง้เที่พิ่มหานครัมจ่ำนวนหญงิตัิ�งครัรัภั�ติิด็เชื�อ

สง้สด้็คอื	488	รัาย	รัองลงมาคือจงัหวดั็สมท้ี่รัสาครั	จำนวน	399	รัาย	และจังหวดั็ป็ที่ม้ธุ์าน	่	101	รัาย52

และข้้อม้ลจากรัายงานว่าม่หญิงติั�งครัรัภั�เส่ยช่วิติจาก	COVID-19	ที่ั�งหมด็	78	คน	คิด็เป็็น	38%	

รัะหว่างเด็ือน	ติ้ลาคม	2563	ถึง	กันยายน	256453

กลุ่่�มอาย้่ ทุ่กสััญชาติิ ไทุย้ กัมพู่ชา ลุ่าว เมีย้นมา

0-5 88,062 76,637 1,564 139 3,377

6-11 111,942 100,255 1,187 126 2,482

12-17 112,361 101,688 1,006 127 1,915

รวม (0-17 ปีี) 312,365 278,580 3,757 392 7,774

ที่่�มา	:	รัายงาน	COVID-19	ป็รัะจำวัน	ข้้อม้ลป็รัะจำป็รัะเที่ศึไที่ยข้องกรัมควบค้มโรัค	
เผู้ยแพิ่รั่โด็ยสำนักงานพิ่ัฒนารััฐบาลด็ิจิที่ัล	(องค�การัมหาชน)	(สพิ่รั.)	(ข้้อม้ล	ณ	วันที่่�	31	ธุ์ันวาคม	2564)
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ความูครอบคล่มูการประกันส่่ข้ภาพข้องแรงงานข้้ามูชุาติิและบ่ติร 
(ผลกระที่บที่างอ้อมู)

	 ที่ั�งในช่วงก่อนและในช่วงที่่�เกิด็การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	แรังงานข้้ามชาติิหลายคน

หลายครัอบครัวัต้ิองเผู้ชิญกบัป็ญัหาด้็านสข้้ภัาพิ่และการัไม่ม่หลกัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	แมร้ัะบบป็รัะกัน

ส้ข้ภัาพิ่จะม่ให้แก่แรังงานข้้ามชาติิและผู้้้ติิด็ติามมานานเกินกว่า	20	ป็ีแล้วก็ติาม	โด็ยรััฐบาลไที่ยได็้

มอบหมายให้ที่างกรัะที่รัวงสาธุ์ารัณสข้้สร้ัางหลักป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ให้แก่กล่้มแรังงานข้า้มชาติิที่่�ไม่อย้่

ภัายใต้ิรัะบบป็รัะกันสังคม	อยา่งไรักต็ิาม	การัป็รัะกันสข้้ภัาพิ่แรังงานข้า้มชาติทิี่่�เข้า้มาที่ั�งถก้กฎหมาย

และไม่ถ้กกฎหมาย	ม่การัเป็ล่�ยนแป็ลงมาโด็ยติลอด็	

 ข้อ้มล้จากกรัมการัจดั็หางาน	ในชว่งเดื็อนต้ิลาคม	ป็	ี2562	หรัอืในชว่งกอ่นเกดิ็สถานการัณ�

แพิ่รัร่ัะบาด็ข้องโควิด็-19	ม่แรังงานข้า้มชาติทิี่่�ได้็รับัอนญ้าติที่ำงานในป็รัะเที่ศึไที่ยจำนวน	3.22	ล้านคน

แยกเป็็นแรังงานป็รัะเภัที่ที่ั�วไป็รัาว	3	ล้านคน	แรังงานป็รัะเภัที่ฝ้ีมือ	1.66	แสนคน	ชนกล่้มน้อย	

4.9	หมื�นคน	และป็รัะเภัที่ติลอด็ช่พิ่	241	คน	หากเป็็นกล้่มแรังงานข้้ามชาติิสัญชาติิกัมพิ่้ชา	

ลาว	เม่ยนมาและผู้้้ติิด็ติามแรังงานที่ั�ง	3	สัญชาติิ	ที่่�ม่ใบอน้ญาติที่ำงานและให้อย้่ในรัาชอาณาจักรั	

จะต้ิองมก่ารัป็รัะกนัสข้้ภัาพิ่	ซึ่ึ�งมอ่ย้	่2	รัะบบ	คือ	ป็รัะกนัสงัคม	หากกิจการัอย้ใ่นรัะบบป็รัะกันสงัคม	

และบัติรัป็รัะกันสข้้ภัาพิ่หากกิจการัไม่ได้็อย้ใ่นรัะบบป็รัะกันสังคม	โด็ยรัะบบป็รัะกันสังคมนั�นขึ้�นอย้่

กบัสำนักงานป็รัะกันสังคม	กรัะที่รัวงแรังงาน	ส่วนรัะบบป็รัะกันสข้้ภัาพิ่ข้ึ�นอย้กั่บกรัะที่รัวงสาธุ์ารัณสข้้	

52	กรัมอนามัย	เผู้ย	หญิงที่้อง	กที่ม.	ติิด็เชื�อสะสมส้ง	488	รัาย	ยกรัะด็ับติรัวจคัด็กรัอง	ATK	ฉ่ด็วัคซึ่่น	–	ที่ำงานที่่�บ้าน	ลด็เส่�ยง
โควิด็-19	เผู้ยแพิ่รั่วันที่่�	28	สิงหาคม	2564	เข้้าถึงจาก	https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/280864/
53	สธุ์.สรั้ป็สถิติิหญิงตัิ�งครัรัภั�ติิด็โควิด็	4,778	คน	เส่ยช่วิติ	78	คน		เผู้ยแพิ่รั่วันที่่�	19	ติ้ลาคม	2564	เข้้าถึงจาก	https://news.
thaipbs.or.th/content/308802
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ระบบประกันส่ข่้ภาพแรงงานข้า้มูชุาติิและบต่ิรหรอ้ผูต้ิดิติามูข้ณ์ะน่�ที่่�พบ
ในพ้�นที่่�ศึึกษา

 1) บัติรประกันสุข้ภูาพโด็ยกระทุรวิงสาธารณสุข้ -	อัติรัาค่าเบ่�ยป็รัะกันแบ่งติามอาย้	

เด็็กข้้ามชาติิที่่�ม่อาย้ติ�ำกว่า	7	ป็ี	ซึ่ึ�งจัด็อย้่ในกล้่มเด็็กเล็ก	อาย้ค้้มครัอง	1	ป็ี	ม่อัติรัาเบ่�ยป็รัะกันอย้่

ที่่�	365	บาที่	หากติ้องการัการัค้้มครัอง	2	ป็ี	จะม่อัติรัาอย้่ที่่�	730	บาที่	ส่วนเด็็กที่่�ม่อาย้	7	ป็ีข้ึ�นไป็	

อาย้ค้้มครัอง	1	ป็ี	อัติรัาเบ่�ยป็รัะกันอย้่ที่่�	1,600	บาที่	อาย้ค้้มครัอง	2	ป็ี	อย้่ที่่�	3,200	บาที่	ซึ่ึ�งเป็็น

อตัิรัาเท่ี่ากับข้องผู้้ใ้หญ่	สำหรับัสทิี่ธุ์ปิ็รัะโยชน�ที่่�ได็จ้ะได็ส้ทิี่ธุ์ิ�การัรัักษาพิ่ยาบาลรัวมถงึการัสง่เสรัมิส้ข้

ภัาพิ่	เช่น	การัฉ่ด็วัคซึ่่น	และการัด็้แลส้ข้ภัาพิ่ติามกล้่มวัย	

 2) บัติรประกันสุข้ภูาพโด็ยองคุ์กรทุางสังคุม	-	เช่น	M-Fund	จะม่การัด็ำเนินการัเฉพิ่าะ

ในบางพืิ่�นที่่�	จากพิ่ื�นที่่�ที่่�ศึึกษาที่ั�งหมด็	6	จังหวัด็	ม่เฉพิ่าะท่ี่�จังหวัด็ติาก	อำเภัอแม่สอด็เท่ี่านั�น

จัด็เป็็นอ่กที่างเลือกหนึ�งในการัเติิมเติ็มการัเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่สำหรัับแรังงานข้้ามชาติิและ

บ้ติรั	ม่การัข้ายอย้่หลายแพิ่คเกจด็้วยกัน	เช่น	กล้่มนักเรั่ยน	กล้่มแม่และเด็็ก	กล้่มผู้้้ป็่วยเรัื�อรััง	

กล้่มแรังงานในโรังงาน	และแพิ่คเกจครัอบครััว	ลักษณะการัจ่ายค่าบัติรัป็รัะกันจะจ่ายเป็็น

รัายเด็ือน	

 3) การประกันสุข้ภูาพเอกชน -	หรัือ	ป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่จากนายจ้างข้องพิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองซึ่ึ�ง

เป็็นแรังงานข้้ามชาติิและบางกรัณ่ครัอบคล้มบ้ติรัด็้วย				
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 เด็ก็ข้้ามชาติส่ิวินใหญ่่ไม่คุ่อยมห่ลกัประกนัสขุ้ภูาพ หรอืถ้าม่ก็ยงัม่กันคุ่อนข้้างน้อย
และที่่�ม่ส่วนใหญ่จะเป็็นบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ข้องกรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้	ซึ่ึ�งม่รัาคาบัติรัไม่ส้งนัก	

โด็ยเฉพิ่าะบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ในกล้่มเด็็กเล็ก	ที่่�ม่อาย้	0-6	ป็ี	อาย้ค้้มครัอง	1	ป็ี	รัาคา	365	บาที่	

เป็น็รัาคาบตัิรัที่่�แรังงานข้้ามชาติท่ิี่�เป็็นพิ่อ่แมผู่้้ป้็กครัองสามารัถซืึ่�อได็	้แติถ่า้เป็น็บตัิรัป็รัะกนัสข้้ภัาพิ่

ที่่�ม่อาย้ค้้มครัอง	2	ปี็	รัาคา	730	บาที่	ไม่ค่อยเป็็นที่่�นิยมซืึ่�อกันในหม้่แรังงานข้้ามชาติิ	เพิ่รัาะม่

อัติรัาส้งเกินกว่าท่ี่�แรังงานข้้ามชาติิจะสามารัถจ่ายไป็ที่่เด่็ยวได็้	ส้้บัติรัที่่�ม่อาย้ค้้มครัองแบบป็ีเด่็ยว

หรัอืแบบที่่�ซึ่ื�อเป็น็ป็ตีิอ่ป็ไีมไ่ด็	้เพิ่รัาะเมื�อบตัิรัหมด็อายล้งสามารัถไป็ซึ่ื�อบตัิรัใหมเ่พิ่ื�อใชใ้นป็ถีดั็ไป็ได็้	

ไม่ติ้องนำเงินไป็ซึ่ื�อก่อนล่วงหน้าเป็็นปี็	เพิ่รัาะเงินจำนวนนั�นแม้จะด็้ไม่มากนัก	แติ่ในความคิด็

ข้องแรังงานข้้ามชาติิสามารัถนำไป็ใช้จ่ายอย่างอื�นที่่�จำเป็็นกว่าได้็	ยิ�งในช่วงที่่�ม่การัแพิ่ร่ัรัะบาด็

ข้องโควิด็-19	ในช่วงป็ี	2563-2564	แรังงานข้้ามชาติิและครัอบครััวยิ�งได็้รัับผู้ลกรัะที่บติามๆกันไป็	

เพิ่รัาะหลายคนติกงาน	ว่างงาน	ข้าด็อาช่พิ่	ข้าด็รัายได็้	ไม่ม่งาน	ไม่ม่เงินพิ่อที่่�จะนำไป็ซึ่ื�อบัติรัหรัือ

ติ่อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ให้แก่บ้ติรัหลานหรัือแม้แติ้ซึ่ื�อให้แก่ตินเอง		

 เงื�อนไข้ข้องการเข้า้สูร่ะบบประกนัสขุ้ภูาพข้องแรังงานข้า้มชาติแิละครัอบครัวัในพิ่ื�นที่่�วา่

ม่ความแติกติ่างกันไป็	ที่ั�งน่�ข้ึ�นอย้่กับหลายป็ัจจัยที่ั�งปัจัจััยทุ่�เกิด็จัากตัิวิข้องแรงงานข้้ามชาติิเอง

และคุรอบคุรวัิ	อนัได้็แก	่ลักษณะงาน	ลกัษณะการัเข้า้เมอืงข้องแรังงานข้้ามชาติิถ้กกฎหมายหรัอืผู้ดิ็

กฎหมาย	ความรั้้เก่�ยวกับสิที่ธุ์ิป็รัะโยชน�ในการัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ข้องแรังงานข้้ามชาติิแติ่ละคน	ฐานะ

ที่างเศึรัษฐกิจข้องแรังงานข้้ามชาติิ	และ	ป็ัจจัยในพิ่ื�นที่่�		(Katz,	C.,	et	al.,	2021)	เช่น	รัะบบการั

จด็ที่ะเบ่ยนแรังงานข้้ามชาติ	ิรัะบบการัข้อใบอนญ้าติที่ำงาน	รัะบบการัเข้้าถึงบริัการัส้ข้ภัาพิ่	การั

ซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ถือเป็็นส่วนหนึ�งข้องรัะบบการัเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่	ซึ่ึ�งในแติ่ละพืิ่�นท่ี่�แติ่ละ

จังหวัด็ก็จะม่กฎเกณฑ์�และการัป็ฏิิบัติิแติกติ่างกันไป็	
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 ปัญ่หาทุ่�นา่หนกัใจัจัริงๆน่าจัะอยูใ่นกลุม่ทุ่�ไมส่ามารถเข้้าสู่ระบบประกันสุข้ภูาพได้็ สว่ิน

ใหญ่่ก็คุือกลุ่มทุ่�อยู่ห่างไกล หรืออยู่ติามหัวิไร่ปลายนา หรืออยู่ในชุมชน ซึ่ึ�งอาศึัยอย้่ในพิ่ื�นที่่�และ

อาศัึยอย้่มานานมาก	แติ่ไม่ม่หลักฐานแสด็งตัิวติน	และก็ไม่ม่นายจ้าง	กล่้มพิ่วกน่�จะไม่สามารัถ

ไป็แจ้งและเข้้าส้่รัะบบการัจ้างงานได็้เลย	และก็ไม่สามารัถซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ได็้ด็้วย	จึงเป็็น

ป็ัญหามากที่่�ส้ด็เมื�อเจ็บป็่วย	แม้จะม่กองที่้น	เอ็มฟัน	(M	–	Fund)	เข้้ามาช่วยเหลือ	แติ่ก็สามารัถ

ช่วยได็้ในรัะด็ับหนึ�งเที่่านั�น	เพิ่รัาะถึงอย่างไรัก็ติ้องจ่ายเงินซึ่ื�อป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่อย้่ด็่	แติ่กล้่มแรังงาน

ข้้ามชาติิกล้่มน่�ก็ไม่ม่เงินที่่�จะซึ่ื�อป็รัะกัน	ภัารัะจึงติกอย้่ที่่�โรังพิ่ยาบาล		

 ข้้อม้ลจากกองเศึรัษฐกิจส้ข้ภัาพิ่และหลักป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	การัซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่

สำหรัับเด็ก็ข้า้มชาติใินช่วงกอ่นเกดิ็การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	และ	ในชว่งท่ี่�มก่ารัแพิ่รัร่ัะบาด็ข้อง

โควิด็-19	หรัือในช่วงป็ี	2559	–	2564	(แผู้นภัาพิ่	10)	พิ่บว่า	จำนวนการัซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่

สำหรัับเด็็กที่่�ม่อาย้การัค้้มครัองส้ข้ภัาพิ่	1	ป็ี	รัาคา	365	บาที่	ลด็ลง	โด็ยในป็ี	2563	พิ่บว่า	จำนวน

เด็ก็ข้า้มชาติทิี่่�พิ่อ่แมผู่้้ป้็กครัองซึ่ื�อบตัิรัป็รัะกนัสข้้ภัาพิ่ใหม้จ่ำนวน	25,034	รัาย	ลด็ลงจากป็	ี2562	ถงึ	

7,239	รัาย	แติบ่ตัิรัสข้้ภัาพิ่สำหรัับเด็ก็รัาคา	730	บาที่	กลบัเพิิ่�มข้ึ�น	รัวมแล้วป็	ี2563	(แผู้นภัาพิ่	11)	

ม่เด็็กที่่�พิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ให้จำนวน	36,765	รัาย	แติ่ยอด็การัซึ่ื�อบัติรัป็รัะกัน

ส้ข้ภัาพิ่สำหรัับเด็็กก็ยังติ�ำกว่ายอด็คาด็ป็รัะมาณจำนวนเด็็กข้้ามชาติิอย้่เป็็นจำนวนมาก	เป็็นไป็ได้็

ว่าอาจจะม่เด็็กข้้ามชาติิที่่�ไม่ได็้รัับการัติ่ออาย้บัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่สำหรัับเด็็ก	และยังจะม่เด็็กที่่�เกิด็

ใหม่และไม่ได็้ซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่อ่กจำนวนไม่น้อย		
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แผ่นภาพที่ี� 6 จำำานวนการซื้ื�อบ่ตรประก่นสุข้ภาพสำาหร่บเด็ก (ราคัา 365 บาที่)

แผ่นภาพที่ี� 7 จำำานวนการซื้ื�อบ่ตรประก่นสุข้ภาพสำาหร่บเด็ก (ราคัา 730บาที่)

ทุ่�มา: จำนวนแรงงานตา่งด็า้วที่่�ข้่�นที่ะเบย่้นระบบหลุกัประกนัสัขุ้ภาพ ป ี2559- 2563, กองเศรษฐกจิสัขุ้ภาพแลุะ
หลุักประกันสัุข้ภาพ (ข้้อมูลุ ณ วันที่่� 5 มกราคม 2564)

หมายเหติ้:	ข้้อม้ลป็ี	2560	ไม่ม่การัเก็บข้้อม้ล
ทุ่�มา: จำนวนแรงงานต่างด้็าวท่ี่�ข่้�นที่ะเบ่ย้นระบบหลุักประกันสัุข้ภาพ ปี 2559- 2563,  กองเศรษฐกิจสัุข้ภาพ
แลุะหลุักประกันสัุข้ภาพ (ข้้อมูลุ ณ วันที่่� 5 มกราคม 2564) 



70

บอกเล่่าจากพ้ื้� นที่่�....
	 ในพิ่ื�นที่่�จังหวัด็รัะนอง	เด็็กท้ี่กคนท่ี่�คลอด็ในโรังพิ่ยาบาลสามารัถซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่

ได็้เลยในรัาคา	365	บาที่	ซึ่ึ�งไม่ติ่างไป็จากข้้อม้ลท่ี่�ได็้จากจังหวัด็สม้ที่รัสาครัและที่่�อำเภัอแม่สอด็	

จังหวัด็ติาก	และในช่วงที่่�เกิด็การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ที่างโรังพิ่ยาบาลรัะนองได้็ม่การั

ป็รัะชาสัมพิ่ันธุ์�ไป็ส้่แรังงานข้้ามชาติิและครัอบครััว	ผู้่านการัป็รัะสานงานกับหน่วยงานเครัือข้่าย

ติ่างๆในพิ่ื�นที่่�อย่างติ่อเนื�อง	พิ่ร้ัอมวางแผู้นท่ี่�จะข้ายบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ออนไลน�	 เพิ่ื�อเพิ่ิ�ม

ความสะด็วกในการัเข้้าถึงและซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ให้แก่บ้ติรัข้องแรังงานข้้ามชาติิ	เอกสารัที่้ก

ชนิด็จะถ้กแป็ลเป็็นภัาษาเม่ยนมา	

 รัะบบการัซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่สำหรัับเด็็กในจังหวัด็รัะนอง	จังหวัด็สม้ที่รัสาครั	และ	

จังหวัด็ติาก	ณ	ป็ัจจ้บันจึงไม่ค่อยม่ป็ัญหา	ข้่�นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกคุรองด็้วิยวิ่าจัะม่คุวิามเข้้าใจัหรือ

เหน็คุวิามสำคัุญ่ข้องบัติรประกันสุข้ภูาพสำหรับบุติรหลานมากน้อยเพย่งใด็	หากพ่ิ่อแมผู้้่้ป็กครัอง

เหน็ความสำคัญและมศั่ึกยภัาพิ่พิ่อก็จะหาซึ่ื�อให้บต้ิรัหลานติน	หรืัออาจข้อความช่วยเหลือจากบ้คคล

อื�นใหช้ว่ยด็ำเนนิการัให	้เพิ่รัาะในเรัื�องข้องบตัิรัป็รัะกนัสข้้ภัาพิ่สำหรับัเด็็กข้า้มชาติิ	แรังงานข้า้มชาติิ

ที่่�เป็็นพ่ิ่อแม่ผู้้้ป็กครัองจะร้้ัสึกว่าค้้มค่าในการัซึ่ื�อให้แก่บ้ติรั	เพิ่รัาะด้็วยเงินจำนวนเพิ่่ยง	365	บาที่	

แติ่จะได็้รัับบรัิการัครับถ้วนที่ั�งบรัิการัติรัวจรัักษาและวัคซึ่่น		

 ที่่�จังหวัด็รัะนอง	ในช่วงวิกฤติการัณ�โควิด็	 ก็ม่การัข้ายบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ติามป็กติิ	

ถ้าพ่ิ่อแม่ผู้้้ป็กครัองม่บัติรัหรืัอเอกสาและหลักฐานต่ิางๆครับถ้วนก็สามารัถซืึ่�อได้็เลย	โด็ยกำหนด็

ข้ายอย้แ่ล้ว	เด็อืนละ	1	วนั	ถ้าเอกสารัและหลักฐานต่ิางๆไม่ครับ	ก็ไมส่ามารัถซืึ่�อบตัิรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่

ให้แก่ตินเองและบ้ติรัได็้	ถ้าไม่ม่บัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	เวลาเจ็บป็่วยก็จะติ้องหาซึ่ื�อยากินเอง	หรัือจะ

ไป็รัักษาที่่�โรังพิ่ยาบาลใด็ก็ได็้	แติ่ติ้องจ่ายเงินเอง		
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	 นอกจากน่�	ทัี่�งโรังพิ่ยาบาลรัะนอง	โรังพิ่ยาบาลสมท้ี่รัสาครั	และ	โรังพิ่ยาบาลอำเภัอแม่สอด็	

จังหวัด็ติาก	ยังใช้วิธุ์่การัข้ายบัติรประกันสุข้ภูาพให้แก่เด็็กข้้ามชาติิติั�งแติ่คุลอด็	โด็ยโรังพิ่ยาบาล

รัะนองได็้ด็ำเนินการัมาตัิ�งแติ่ป็ี	2557	ด็้วยแนวคิด็ที่่�ว่าเด็็กข้้ามชาติิที่่�เกิด็ในโรังพิ่ยาบาลที่้กคน	

จะติ้องออกไป็พิ่ร้ัอมกับบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	ซึ่ึ�งก็ได้็รัับความร่ัวมมืออย่างด่็จากพ่ิ่อแม่ผู้้้ป็กครัองใน

การัซึ่ื�อบตัิรัป็รัะกนัสข้้ภัาพิ่ใหแ้กบ่ต้ิรัติั�งแติแ่รักเกดิ็เลย	ซึ่ึ�งที่างโรังพิ่ยาบาลจดั็จำหนา่ยใหแ้กพ่่ิ่อแม่

ผู้้้ป็กครัองที่่�เป็็นแรังงานข้้ามชาติิก่อนท่ี่�จะไป็แจ้งเกิด็ด็้วยซึ่�ำ	ข้ณะน่�ที่างโรังพิ่ยาบาลรัะนองก็ยังคง

ที่ำติ่อเนื�องอย้่	และเป็็นแรังจ้งใจหนึ�งที่่�ที่ำให้แรังงานข้้ามชาติิกลับมาซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ให้แก่

บต้ิรักบัที่างโรังพิ่ยาบาลอก่	โด็ยในกล้ม่ที่่�กลบัมาซืึ่�อใหมท่ี่างโรังพิ่ยาบาลจะแนะนำใหไ้ป็จด็ที่ะเบย่น

เกิด็ให้บ้ติรัก่อน	เพิ่ื�อให้ได็้เลข้	13	หลัก	จะได็้นำมาเป็็นหลักฐานในการัซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ใหม่

ให้แก่บ้ติรัในป็ีถัด็	ๆ 	ไป็	เพิ่รัาะการัจะซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ให้แก่บ้ติรัได็้นั�นจะติ้องม่หลักฐานหรัือ

เอกสารัมายนืยนั	และในการัจำหนา่ยบตัิรัป็รัะกนัส้ข้ภัาพิ่ใหแ้กผู้้่้ติดิ็ติามหรืัอบต้ิรัข้ณะน่�จะข้ายหรืัอ

จะใหซ้ึ่ื�อกอ่นป็ว่ย	โด็ยกำหนด็รัอบการัจำหน่ายเด็อืนละ	1	ครัั�ง	โด็ยรัว่มมอืกบัองค�กรัเอกชน	(NGO)	

ในพิ่ื�นที่่�	ให้ช่วยป็รัะชาสัมพิ่ันธุ์�เพิ่ื�อให้แรังงานข้้ามชาติิกลับมาซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ให้แก่บ้ติรัอ่ก	

โด็ยที่างโรังพิ่ยาบาลสามารัถจัด็จำหน่ายบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ในป็ีงบป็รัะมาณ	2563	ซึ่ึ�งอย้่ในช่วงที่่�

ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ได็้เป็็นจำนวนเกือบ	2,000	คน	ในกล้่มเด็็กที่่�อาย้ติ�ำกว่า	7	ป็ี	หรัือ

โด็ยเฉล่�ยติ่อเด็ือนจะมาซืึ่�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ป็รัะมาณ	100-200	รัาย	และที่างจังหวัด็รัะนองยัง

ได็้ป็รัะสานกับโรังเรั่ยนท่ี่�สอนเด็็กข้้ามชาติิ	หรัือ	สรัช.	ให้เด็็กข้้ามชาติิที่่�เข้้ามาเรั่ยนหนังสือจะติ้อง

ซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ที่้กคน	ซึ่ึ�งก็ได็้รัับความรั่วมมืออย่างด็่			
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	 ในภัาพิ่รัวมข้องที่ั�งจังหวัด็รัะนอง	จังหวัด็สม้ที่รัสาครั	และ	จังหวัด็ติาก	ยังไม่ม่การัสำรัวจ

จำนวนเด็็กข้้ามชาติิท่ี่�ม่และไม่ม่บัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	แต่ิถ้าหากพิ่ิจารัณาเฉพิ่าะในพิ่ื�นที่่�ที่่�ศึึกษา

ที่ั�งหมด็	6	จังหวัด็แล้ว	พิ่บว่า	ม่จำนวนไม่มากนักที่่�เข้้าถึงบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	ส่วินหน่�งเนื�องมา

จัากนโยบายข้องรัฐ 

 1)	 ถ้าปี็น่�เด็็กข้้ามชาติิลงที่ะเบ่ยนเป็็นผู้้้ติิด็ติาม	ปี็ติ่อไป็จะไม่สามารัถต่ิอให้บ้ติรัหรืัอ

ผู้้้ติิด็ติามได็้	ต่ิอได็้เฉพิ่าะพิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองซึึ่�งเป็็นแรังงานข้้ามชาติิเที่่านั�น	เด็็กข้้ามชาติิจึงหล้ด็ออก

จากรัะบบป็รัะกันสข้้ภัาพิ่	เพิ่รัาะข้าด็การัต่ิออายบั้ติรั	เมื�อบัติรัป็รัะกันสข้้ภัาพิ่ที่่�เคยที่ำไวห้มด็อายล้ง	

ความไม่ติ่อเนื�องกันเช่นน่�	กลายเป็็นป็ัญหาในการัเข้้าถึงการัรัักษาพิ่ยาบาลข้องเด็็กข้้ามชาติิ	ด็ังนั�น	

เมื�อเจบ็ป็ว่ยไมม่ากนกัเด็ก็ข้า้มชาติกิจ็ะไป็รับัการัรักัษาที่่�คลนิกิเอกชน	ถา้ป็ว่ยหนกัถงึจะไป็รัักษาที่่�

โรังพิ่ยาบาล	ซึ่ึ�งแติ่ละรัายก็ติ้องจ่ายค่ารัักษาเติ็มติามโรัค	บางรัายไม่ม่เงินที่่�จะจ่าย	ก็ติ้องใช้วิธุ์่ผู้่อน

ส่ง	ถ้าม่เงินก็จะจ่ายสด็ได็้เลย		อย่างไรัก็ติาม	ในการัเข้้าถึงบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ที่่�จังหวัด็รัะนองก็จะ

คล้ายๆ	กับที่่�จังหวัด็อื�น

 	 2)	ถ้าพ่ิ่อแม่ไม่ม่หลักฐานหรืัอเอกสารัแสด็งติน	บ้ติรัก็จะไม่สามารัถเข้้าถึงบัติรัป็รัะกัน

สข้้ภัาพิ่	แติถ่า้ผู้้ป้็กครัองมห่ลกัฐานหรัอืเอกสารัแสด็งตินกจ็ะงา่ยในการัซึ่ื�อบตัิรัป็รัะกนัสข้้ภัาพิ่และ

เข้้าถึงบรัิการั	

 3)	อ่กป็รัะการัหนึ�งบตัิรัป็รัะกนัสข้้ภัาพิ่สว่นใหญท่ี่่�ซึ่ื�อกนัจะซึ่ื�อใหแ้กแ่รังงานข้า้มชาติทิี่่�เป็น็

หวัหนา้ครัอบครัวักอ่น	เพิ่รัาะเป็็นผู้้ห้ารัายได็ห้ลกัใหก้บัครัอบครัวั	นอกจากน่�ในชว่งวกิฤติโควดิ็-19	

4)	ม่การับังคับติรัวจเชื�อโควิด็ด็้วย	ถ้าจะซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	แรังงานข้้ามชาติิก็จะต้ิองติรัวจ

เชื�อโควิด็	ที่ำให้ม่ค่าใช้จ่ายในการัซึ่ื�อบัติรัส้ง	

	 ที่่�จังหวัด็สม้ที่รัสาครัม่ปั็ญหาในการัซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ในช่วงวิกฤติโควิด็-19	ไม่ติ่าง

ไป็จากจังหวัด็รัะนองเช่นกัน	แติ่ก่อนเคยจ่ายเพิ่่ยงคนละ	2,000	บาที่ในการัที่ำบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	

แต่ิติอนน่�ติ้องจ่าย	2,300	บาที่	และยังต้ิองจ่ายค่าติรัวจหาเชื�อโควิด็-19	อ่กต่ิางหาก	2,100	บาที่	

รัวมแล้วเกือบ	5,000	บาที่	เลยม่ผู้ลกรัะที่บติ่อการัซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ให้แก่บ้ติรั	
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	 ป็จัจบั้นที่่�จังหวัด็สมท้ี่รัสาครั	มเ่ด็ก็ที่่�ที่ำบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ไม่ถงึร้ัอยละ	100	แติก่อ่นศึน้ย�

ที่่�ช่วยเหลือด็้แลผู้้้อพิ่ยพิ่ย้ายถิ�นซึ่ึ�งอย้่ภัายใติ้ม้ลนิธุ์ิที่างศึาสนาหลายศึ้นย�	สามารัถช่วยเด็็กข้้ามชาติิ

เกือบที่้กคนที่่�อย้่ภัายใติ้การัด็้แลให้ม่บัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ได็้	แต่ิเมื�อป็ีที่่�แล้ว	หรัือป็ี	2563	ในช่วง

ที่่�ม่การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	ไม่สามารัถที่ำได้็	เช่น	ศึ้นย�อันนาลัย	หรืัอศึ้นย�คาที่อลิกนักบ้ญ

อันนาเพิ่ื�อผู้้้อพิ่ยพิ่ย้ายถิ�น	(St.	Ann	Catholic	Center	For	Migrants)	ม่เด็็กข้้ามชาติิอย้่ในความ

ด็้แลป็รัะมาณเกือบ	170	ถึง	200	คน	ศึ้นย�ยอกิม	หรัือศึ้นย�คาที่อลิกนักบ้ญยออากิมเพิ่ื�อผู้้้อพิ่ยพิ่

ย้ายถิ�น	(St.Joachim	Catholic	Center	For	Migrants)	ม่เด็็กข้้ามชาติิในความด้็แลป็รัะมาณ	

100	กว่าคน	และศึ้นย�มารั่ส	(Marist	Centre	for	Migrants)	ม่เด็็กข้้ามชาติิในความด็้แลป็รัะมาณ	

140	คน	รัวมเฉพิ่าะ	3	ศึน้ย�น่�	กจ็ะมเ่ด็ก็ข้า้มชาติิอย้ใ่นการัด้็แลและชว่ยเหลอืป็รัะมาณ	400	กวา่คน

แติท่ี่างศ้ึนย�ม่ที่น้ชว่ยเหลอืจากมล้นธิุ์ติิา่งป็รัะเที่ศึที่่�คอยใหก้ารัสนบัสนน้	จงึนำเงนิที่่�ได็ม้าชว่ยเหลอื

เด็็ก	โด็ยที่างศ้ึนย�จะสนับสน้นบางส่วน	และให้พิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองเด็็กข้้ามชาติิรั่วมออกด็้วยบางส่วน	

ด็้วยสัด็ส่วนป็รัะมาณ		60		และ		40	เป็็นการัช่วยเหลือกันและกัน	เพืิ่�อให้แรังงานข้้ามชาติิหรัือ

พิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองม่ส่วนรั่วม	

 ในที่ำนองเด็่ยวกันท่ี่�อำเภัอแม่สอด็	จังหวัด็ติาก	ติามพิ่ันธุ์กิจหลักข้องโรังพิ่ยาบาลแม่สอด็

จะต้ิองด็้แลในเรัื�องรัะบบป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ให้กับแรังงานข้้ามชาติิและผู้้้ติิด็ติาม	แติ่ม่ข้้อสังเกติว่า

แรังงานข้า้มชาติิและผู้้ต้ิดิ็ติามท่ี่�เข้้าส้ร่ัะบบถ้กต้ิองติามกฎหมาย	ส่วนใหญจ่ะซืึ่�อบตัิรัป็รัะกันสข้้ภัาพิ่	

แติ่ก็ไม่ถึงรั้อยละ	100	เช่นกัน	จะม่บางส่วนที่่�ซึ่ื�อ	และบางส่วนที่่�ไม่ได็้ซึ่ื�อ	และบางส่วนก็เข้้ารัะบบ

ป็รัะกันสังคม	ส่วนผู้้้ติิด็ติามซึ่ึ�งเป็็นเด็็กข้้ามชาติิมักไม่ค่อยถ้กแจ้งและม่การัซืึ่�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่

ให้น้อย	ในความเป็็นจรัิงนั�นกล้่มแรังงานข้้ามชาติิมักจะเด็ินที่างเข้้ามากันที่ั�งครัอบครััว	แติ่พิ่ยายาม

เล่�ยงที่่�จะจ่ายเงินเพิ่ื�อเข้้าส้่รัะบบป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	และผู้้้ติิด็ติามที่่�เป็็นเด็็กข้้ามชาติิก็พิ่ลอยได็้รัับผู้ล

กรัะที่บไป็ด้็วย	ที่ำให้ไม่ได็้อย้่ในรัะบบการัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	ที่ั�งน่�ก็เพืิ่�อที่่�จะลด็ค่าใช้จ่ายข้องตินเอง

และครัอบครััว	ปั็ญหาจึงเกิด็ข้ึ�นนบัแต่ิติน้ที่าง	เพิ่รัาะกล้ม่ท่ี่�ข้ึ�นที่ะเบย่นและสามารัถซึ่ื�อบตัิรัป็รัะกัน

ส้ข้ภัาพิ่ได็้	ก็ไม่อยากซึ่ื�อไม่อยากจ่าย	ซึ่ึ�งติรังจ้ด็น่�เป็็นสาเหติ้หนึ�งที่่�มาจากติัวแรังงานข้้ามชาติิเอง

และครัอบครััว
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ผลกระที่บติ�อการเข้้าถึงบริการส่่ข้ภาพในด้านอ้�นๆ

 การฝากครรภ์์และการคลอดบุุตร

	 แรังงานข้้ามชาติิหญิงที่้กคนหากม่งานที่ำและอย้่ในรัะบบป็รัะกันสังคมก็จะได็้รัับ

ความค้้มครัองจากสำนักป็รัะกันสังคม	จะได็้ค่าติรัวจครัรัภั�และฝ้ากครัรัภั�ไม่ติ่างจากแรังงาน

หญิงไที่ย	โด็ยจะได้็รัับติามเกณฑ์�ที่่�ที่างสำนักงานป็รัะกันสังคมกำหนด็ป็รัะมาณ	1,500	บาที่	

ส่วนค่าคลอด็บ้ติรัจะเป็็นอัติรัาเหมาจ่ายป็รัะมาณ	13,000	บาที่	ติ่อครัั�ง	สามารัถสำรัองจ่าย

ค่ารัักษาพิ่ยาบาลไป็ก่อน	แล้วนำหลักฐานไป็เบิกได็้ท่ี่�สำนักงานป็รัะกันสังคม	โด็ยม่เงื�อนไข้ว่าติ้อง

จ่ายป็รัะกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า	5	เด็ือน		หรัือภัายใน	15	เด็ือนก่อนคลอด็บ้ติรั	กรัณ่สาม่

ภัรัรัยาเป็็นผู้้้ป็รัะกันที่ั�งค้่	ก็จะให้เลือกใช้สิที่ธุ์ิในการัเบิกค่าคลอด็บ้ติรัจากฝ้่ายใด็ฝ้่ายหนึ�ง	ไม่จำกัด็

จำนวนบ้ติรัติ่อครัั�ง	และได็้รัับเงินสงเครัาะห�หย้ด็งาน	เพืิ่�อการัคลอด็บ้ติรัในอัติรัา	50	เป็อรั�เซึ่็นติ�	

ข้องค่าจ้างเฉล่�ยเป็็นเวลา	90	วัน

 การัฝ้ากครัรัภั�และการัคลอด็บ้ติรัติามจังหวัด็ติะเข้็บชายแด็นข้องไที่ย	31	 จังหวัด็	

กลายเป็็นที่่�นิยมข้องแรังงานข้้ามชาติิ	โด็ยเฉพิ่าะแรังงานข้้ามชาติิหญิงเม่ยนมาและกล่้มชาติิพิ่ันธุ์้�	

โด็ยเฉพิ่าะจังหวัด็เช่ยงใหม่	เช่ยงรัาย	ติาก	สม้ที่รัสาครั	รัะนอง	ก่อนการัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19

ป็ี	2562	ม่ข่้าวที่่�น่าสนใจเก่�ยวกับแรงงานข้้ามชาติิหญ่ิงเม่ยนมาและกลุ่มชาติิพันธุ์ทุ่�มา

ใช้บริการคุลอด็บุติรทุ่�จัั งหวิัด็เช่ยงใหม่  จันทุำให้จัังหวิัด็เช่ยงใหม่ ติิด็โผ 1 ใน 31 

จัังหวิัด็ชายแด็นทุ่�ติ้องแบกรับภูาระคุ่าใช้จั่ายสูงในการให้บริการ (เช่ยงใหม่นิวส�,	2563)	

การัฝ้ากครัรัภั�และการัคลอด็บ้ติรัถือเป็็นบรัิการัส้ข้ภัาพิ่ข้ั�นพิ่ื�นฐานในงานอนามัยแม่และ

เด็็ก	เนื�องจากรัะบบบริัการัส้ข้ภัาพิ่ข้องไที่ยได้็รัับความนิยมอย่างมากในกล่้มแรังงานข้้ามชาติิ

หญิงเม่ยนมา	ที่ำให้สถานพิ่ยาบาลใน	31	จังหวัด็ชายแด็นไที่ย	ติ้องรัับฝ้ากครัรัภั�และที่ำคลอด็

ให้แก่แรังงานข้้ามชาติิหญิงจำนวนมาก	รััฐติ้องแบกรัับภัารัะส้ง	ในช่วงป็ี		2556	อย้่ที่่�	417	ล้านบาที่	

ในป็ี	2557	พิ่้่งเป็็น	1,529	ล้านบาที่	หรัือม่อัติรัาเพิ่ิ�มรั้อยละ	4-5	และป็รัะมาณกันว่าจะที่ะยาน

ข้ึ�นส้งถึง	2-3	พิ่ันล้านบาที่	ในช่วงป็ี	2560-2564	และกว่ารั้อยละ	38	ข้องแรังงานข้้ามชาติิที่่�มาใช้

บรักิารัยังเรัย่กเก็บเงินไมไ่ด็	้แติต่ิวัเลข้น่�เป็น็การัป็รัะมาณการัก่อนเกิด็การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	

ในช่วงป็ี	2563	–	2564	ซึ่ึ�งอาจไม่ส้งเที่่าติามที่่�คาด็ป็รัะมาณไว้	แติ่จะมองเฉพิ่าะภัารัะค่าใช้จ่ายด็้าน

เด็ย่วคงไมไ่ด็	้เพิ่รัาะแรังงานเหลา่น่�สว่นหนึ�ง	มบั่ติรัสข้้ภัาพิ่	เสย่คา่ที่ำบตัิรั	และบางส่วนมก่ารัจา่ยเงนิ		
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	 สำหรัับจัังหวิัด็สมุทุรสาคุร	ซึ่ึ�งเป็็นจังหวัด็ยอด็ฮั่ิติในภัาคกลาง	ที่่�แรังงานข้้ามชาติิหญิง

เม่ยนมาฝ้ากครัรัภั�และคลอด็บ้ติรั	แม้แติ่แรังงานข้้ามชาติิหญิงที่่�อย้่ในพิ่ื�นที่่�กรั้งเที่พิ่มหานครั	

ยังนิยมเดิ็นที่างมาใช้บริัการัคลอด็บ้ติรัท่ี่�โรังพิ่ยาบาลสม้ที่รัสาครั	แรังงานข้้ามชาติิหญิงที่่�อย้่

จังหวัด็อื�นๆ	ที่่�ใกล้เค่ยงกันอ่กหลายจังหวัด็	 ก็นิยมมาคลอด็บ้ติรัท่ี่�จังหวัด็สม้ที่รัสาครัด็้วยเช่น

กัน	แม้ในช่วงท่ี่�ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ม่แรังงานข้้ามชาติิหญิงมาคลอด็บ้ติรัที่่�จังหวัด็

สมท้ี่รัสาครัไมน่อ้ยลงเลย		ท้ี่กๆป็จีะมก่ารัคลอด็บต้ิรัที่่�โรังพิ่ยาบาลสมท้ี่รัสาครั	ป็รัะมาณ	3,400	รัาย

ถ้าเป็รั่ยบเที่่ยบกับคนไที่ยก็ป็รัะมาณ	2,900	 รัาย	ซึ่ึ�งต่ิางกันมาก	และในช่วงครัึ�งป็ีแรัก

ข้องป็ี	2564	น่�	ม่แรังงานข้้ามชาติิหญิงที่่�มาคลอด็บ้ติรัที่่�โรังพิ่ยาบาลสม้ที่รัสาครัแล้ว	1,274	รัาย	

ส่วนคนไที่ยคลอด็ไป็แล้ว	2,154	รัาย	จากข้้อม้ลท่ี่�ม่ติั�งแติ่ป็ี	2553	อาจกล่าวได็้ว่าการัคลอด็บ้ติรั

ที่่�โรังพิ่ยาบาลสม้ที่รัสาครัไม่ได็้ลด็ลงเลย	หรัือถ้าลด็ก็ลด็เพ่ิ่ยงเล็กน้อย	เพ่ิ่ยงไม่ก่�คนเที่่านั�น	ฉะนั�น

ในช่วงวกิฤติโควดิ็-19	จงึไม่ได้็มผู่้ลกรัะที่บต่ิอการัมบ่ต้ิรัข้องแรังงานข้้ามชาติิ	และกไ็ม่ได้็มผู่้ลกรัะที่บ

กับงานอนามัยแม่และเด็็กข้องที่างโรังพิ่ยาบาลด็้วย	แรังงานข้้ามชาติิหญิงสามารัถมาคลอด็บ้ติรัได็้

ติามป็กติิ	แติ่การัมาฝ้ากครัรัภั�ม่การักำหนด็เวลาและติ้องจัด็คิวให้	เพิ่รัาะจะติ้องรัักษารัะยะห่างใน

การัมารัับบรัิการั	

 ที่่�อำเภูอแม่สอด็ จัังหวัิด็ติาก ก็เป็็นอ่กแห่งหนึ�งที่่�ม่แรังงานข้้ามชาติิหญิงเม่ยนมา

นิยมมาฝ้ากครัรัภั�และคลอด็บ้ติรั	จากข้้อม้ลย้อนหลังไป็	3	ป็ี	 ม่แรังงานข้้ามชาติิหญิงเม่ยนมา

มาฝ้ากครัรัภั�และคลอด็บ้ติรัท่ี่�โรังพิ่ยาบาลแม่สอด็กับแม่ติาวคลินิก	(Mae	Tao	Clinic)	ซึ่ึ�งเป็็น

โรังพิ่ยาบาลข้นาด็เล็ก	ในจำนวนที่่�ใกล้เคย่งกัน	โด็ยคลอด็ที่่�โรังพิ่ยาบาลแม่สอด็ป็รัะมาณ	1,500	คน

และคลอด็ที่่�แม่ติาวคลินิกก็ป็รัะมาณ	1,500	คนเช่นกัน	เมื�อเกิด็สถานการัณ�แพิ่ร่ัรัะบาด็ข้อง

โควิด็-19	ม่แรังงานข้้ามชาติิหญิงเม่ยนมาคลอด็ลด็น้อยลง	เหติ้ผู้ลหนึ�งอาจเป็็นเพิ่รัาะไม่สามารัถ

ข้้ามฟากจากเมืองเม่ยวด็่	 (Myawady)	มายังฝ้ั�งไที่ยได้็	 เพิ่รัาะยังอย้่ในสถานการัณ�ที่่�ไม่ป็กติิ	

รัวมที่ั�งกล้่มที่่�อย้่ติามแนวติะเข้็บชายแด็นหรัือกล้่มชาติิพิ่ันธุ์้�ที่่�อย้่ในพิ่ื�นที่่�ส้งข้ึ�นไป็จากจังหวัด็ติากก็

มาไม่ได็้เช่นกัน	ติามที่่�กล่าวไว้แล้วข้้างติ้นว่าป็กติิป็ีหนึ�งๆ	จะม่การัคลอด็บ้ติรัที่่�โรังพิ่ยาบาลแม่สอด็

ป็รัะมาณ	1500	คน	แติ่ลด็ลงเหลือป็รัะมาณ	1,100	–	1,200	คน	เป็็นการัลด็ลงที่่�ไม่มากนัก	
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	 ข้ณะน่�ที่างโรังพิ่ยาบาลแม่สอด็ม่คลินิกกฎหมาย	แรังงานข้้ามชาติิหญิงที่่�มาคลอด็บ้ติรั

ในติอนน่�	จะได็้รัับการัด็้แลช่วยเหลือจากคลินิกกฎหมายข้องโรังพิ่ยาบาล	คลินิกกฎหมายจะช่วย

เติิมเติ็มในเรัื�องการัออกเอกสารัรัับรัองการัเกิด็	(ที่รั.1/1)		และสนับสน้นเรัื�องการัแจ้งเกิด็ที่่�เที่ศึบาล	

เพิ่ื�อที่่�จะได้็รัับใบ	ที่รั.1/1	หลังจากที่่�ได้็รัับใบ	ที่รั.1/1		มาแล้วก็จะแยกแยะได้็ว่า	เด็็กกล่้มไหน

ที่่�เป็็นคนไที่ย	เช่น	เด็็กท่ี่�ม่แม่เป็็นติ่างด็้าว	แติ่ม่พิ่่อเป็็นคนไที่ย	ก็จะได้็สิที่ธุ์ิ�เป็็นคนไที่ย	และก็จะม่

เด็็กข้้ามชาติิบางคนจัด็อย้่ในกล้่ม	ที่	99	ซึ่ึ�งถือเป็็นบ้คคลไรั้รััฐไรั้สัญชาติิ	แติ่จัด็อย้่ในกล้่มที่่�จะได็้รัับ

บรัิการัรัักษาพิ่ยาบาล	ติามมติิคณะรััฐมนติรั่	เมื�อวันท่ี่�	23	ม่นาคม	2553	ซึ่ึ�งพ่ิ่อแม่ผู้้้ป็กครัองข้อง

เด็็กข้้ามชาติิที่่�อย้่ในกล้่มน่�หลายคนไม่ที่รัาบ					

	 ผู้ลพิ่ลอยได็้อ่กป็รัะการัหนึ�งข้องการัม่คลินิกกฎหมายในโรังพิ่ยาบาลแม่สอด็	ก็คือ	

เมื�อได็้หนังสือรัับรัองการัเกิด็และส้ติิบัติรัมาแล้ว	ที่างโรังพิ่ยาบาลสามารัถแนะนำให้ซืึ่�อบัติรั

ป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ที่่�โรังพิ่ยาบาลได็้เลยในรัาคา	365	บาที่	 ต่ิอคน	ติ่อป็ี	 เป็็นการัช่วยลด็ภัารัะ

โรังพิ่ยาบาลโด็ยม่คลินิกกฎหมายเข้้ามาช่วยด็ำเนินการัแที่น	และข้ณะน่�ที่างโรังพิ่ยาบาลแม่สอด็ได็้

ที่ำความติกลงรั่วมมือ	(MOU)	กับงานที่ะเบ่ยนรัาษฎรั�ข้องเที่ศึบาล	โด็ยให้ที่างคลินิกกฎหมายข้อง

โรังพิ่ยาบาลแม่สอด็สามารัถเข้้าแจ้งเกิด็ได็้เลย	โด็ยไม่ต้ิองม่เอกสารัติ่างๆป็รัะกอบ	อาจใช้เพ่ิ่ยง

แค่รั้ป็ถ่ายข้องครัอบครััวก็สามารัถแจ้งเกิด็ได็้	ด็้วยรัะบบการัเชื�อมติ่อข้้อม้ลออนไลน�	จะเห็น

ว่าหากม่คนหรัือหน่วยงานคอยช่วยเหลือ	คอยป็รัะสาน	หรัือกรัะติ้้น	และสนับสน้นให้ไป็แจ้ง

เกิด็	ก็จะไม่ม่ปั็ญหาการัไม่ไป็แจ้งเกิด็	อันเป็็นผู้ลให้เกิด็ป็ัญหาอื�นๆ	ติามมามากมาย	ข้ณะน่�ที่าง

โรังพิ่ยาบาลติั�งเป็้าไว้ส้งส้ด็ว่าจะให้ม่การัแจ้งเกิด็ให้ได็้รั้อยละ	100	ที่ั�งน่�ก็เพิ่ื�อให้เด็็กข้้ามชาติิที่้ก

คนที่่�เกิด็ในโรังพิ่ยาบาลไม่ว่าจะเกิด็ในช่วงวิกฤติใด็ๆ	ก็สามารัถเข้้าถึงรัะบบป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ได็้	

แติ่คาด็ว่าอาจม่เด็็กบางคนที่่�หล้ด็ไป็แติ่คงน้อยมาก		
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	 ส่วนการัฝ้ากครัรัภั�และการัคลอด็บ้ติรัข้องแรังงานข้้ามชาติิที่่�จัังหวิัด็เช่ยงใหม่	 ยังไม่

ที่รัาบจำนวนที่่�แน่นอน	ส่วนใหญ่ที่่�มาฝ้ากครัรัภั�และมาคลอด็จะเป็็นกล้่มที่่�ม่ป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	หรัือ

อย้่ในกล้่มที่่�พิ่อจะม่เงินจ่าย	การัคลอด็บ้ติรัข้องแรังงานข้้ามชาติิที่่�โรังพิ่ยาบาลมหารัาช	ซึ่ึ�งเป็็น

โรังพิ่ยาบาลข้องรััฐ ปกติิแล้วิเดื็อนหน่�งม่ประมาณ 10 กว่ิาคุน แต่ิช่วิงน่�จัะม่ไม่ถ่งสิบคุน 

นอกจากน่�ที่างโรังพิ่ยาบาลในเช่ยงใหม่ยังเน้นบริัการัด็้านอนามัยเจรัิญพิ่ันธุ์้�	การัค้มกำเนิด็	และ

การัเติรั่ยมความพิ่รั้อมก่อนการัม่บ้ติรั	เพิ่รัาะช่วงก่อนเกิด็สถานการัณ�โควิด็-19	หลังจากแรังงาน

ข้้ามชาติิคลอด็บ้ติรัและเล่�ยงด็้บ้ติรัเองได้็	3	เด็ือน	สามารัถส่งบ้ติรักลับไป็ให้พิ่่อแม่พิ่พิ่่�น้องที่่�

เม่ยนมาช่วยเล่�ยงด็้ติ่อได็้	แติ่ในช่วงที่่�เกิด็วิกฤติโควิด็-19	ส่งบ้ติรักลับไป็ให้พิ่่อแม่ช่วยด็้แลไม่ได็้	

ส่วนที่่�จัังหวิัด็ระนองในช่วงวิกฤติหนักๆข้องการัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็	ก็จะม่ผลกระทุบในเรื�อง

การฝากคุรรภู์ ไม่สามารัถไป็ฝ้ากครัรัภั�ได้็	เพิ่รัาะจัะติ้องติรวิจัเชื�อโคุวิิด็-19 ก่อน	ถ้าไม่ม่ผู้ลการั

ติรัวจจะไม่สามารัถไป็ฝ้ากครัรัภั�ได้็	ซึ่ึ�งเป็็นแนวป็ฏิิบัติิที่ั�งคนไที่ยและแรังงานข้้ามชาติิ	และในเรัื�อง

ข้องการัคลอด็ก็จะไป็คลอด็ได็้ที่่�โรังพิ่ยาบาลรัะนองแห่งเด็่ยว			

 ที่่�จัังหวัิด็ชลบุร่	ที่างโรังพิ่ยาบาลชลบ้รั่จะเน้นบริัการัด้็านอนามัยแม่และเด็็ก	ซึ่ึ�งส่วนใหญ่

จะม่ที่ั�งแรังงานข้้ามชาติิกัมพิ่้ชาและเม่ยนมา	โด็ยที่างโรังพิ่ยาบาลจะให้บรัิการัติั�งแติ่การัฝ้ากครัรัภั�

ไป็จนถึงการัคลอด็	รัวมทัี่�งช่วยด็้แลในเรัื�องสิที่ธิุ์ข้องเด็็กข้้ามชาติิด้็วย แรงงานข้้ามชาติิหญ่ิงทุ่�น่�

ส่วินใหญ่่จัะได็้รับการข้่�นทุะเบ่ยนเข้้าประกันสังคุม จั่งไม่คุ่อยม่ปัญ่หาในเรื�องสิทุธิการเข้้าถ่ง

บริการฝากคุรรภู์และการคุลอด็ ทุั�งในช่วิงก่อนการแพร่ระบาด็ข้องโคุวิิด็-19 และในช่วิงทุ่�ม่

การแพร่ระบาด็ข้องโคุวิิด็ สามารถไปใช้สิทุธิได็้เลย	เป็็นสิที่ธุ์ิข้องการัจ่ายสมที่บที่่�นายจ้างจ่ายให้

ครัึ�งหนึ�ง	และแรังงานข้้ามชาติิจ่ายสมที่บอ่กส่วนหนึ�ง	ส่วนมากแรังงานข้้ามชาติิท่ี่�มาคลอด็

ที่่�โรังพิ่ยาบาลชลบ้รั่จะม่สิที่ธิุ์ป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่อย้่แล้ว	ส่วนรัายที่่�ไม่ม่สิที่ธุ์ิอย้่เลย	ก็จะติ้องชำรัะเงิน

ด็้วยตินเอง	หรัือม่นายจ้างคอยช่วยเหลืออย้่	หรืัอไม่ก็ถ้กส่งไป็ที่่�สังคมสงเครัาะห�จังหวัด็	ให้ที่าง

สงัคมสงเครัาะห�หาที่างชว่ยเหลอื	แติโ่ด็ยรัวมแลว้อาจกลา่วได็ว้า่แรังงานข้า้มชาติหิญงิที่่�จงัหวดั็ชลบร้ั่	

ก็ยังเข้้าถึงบรัิการัฝ้ากครัรัภั�และการัคลอด็บ้ติรัได็้ไม่ครับ100	เป็อรั�เซึ่็นติ�
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	 ส่วนในพิ่ื�นที่่�กรั้งเที่พิ่มหานครั	จะม่ศึ้นย�บริัการัสาธุ์ารัณส้ข้	ที่ั�งหมด็	69	ศึ้นย�	แต่ิละศึ้นย�

จะม่นักสังคมสงเครัาะห�อย่างน้อย	1	คน	งานท่ี่�เก่�ยวข้้องกับเด็็กข้้ามชาติิ	ก็คือ	การัด้็แลส้ข้ภัาพิ่

เด็็ก	การัด็้แลเรัื�องความรั้นแรังในครัอบครััว	 ส่วนใหญ่จะด็้แลเรัื�องการัติั�งครัรัภั�และการัฝ้าก

ครัรัภั�	แรังงานข้้ามชาติิส่วนใหญ่จะไม่ม่บัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	จะมาที่่�ศึ้นย�บรัิการัสาธุ์ารัณส้ข้ก็ติ่อ

เมื�อที่้องแก่และใกล้คลอด็	ที่างศึ้นย�บรัิการัสาธุ์ารัณส้ข้ก็จะติ้องส่งติ่อไป็ที่่�โรังพิ่ยาบาลในสังกัด็

กร้ังเที่พิ่มหานครัให้ที่ำคลอด็ให้	หลังจากคลอด็แล้วก็จะลงไป็เย่�ยมบ้าน	เวลาลงไป็เย่�ยมบ้าน

ก็จะลงกันไป็เป็็นที่่ม	โด็ยม่ทัี่�งพิ่ยาบาลและนักสังคมสงเครัาะห�เข้้าไป็ช่วยเหลือด็้แล	พิ่ยาบาลจะ

ด็้แลในเรัื�องส้ข้ภัาพิ่	นักสังคมสงเครัาะห�ก็จะด็้แลในด็้านสังคมและความเป็็นอย้่	แติ่ในช่วงที่่�ม่การั

แพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	1)	ก็จะม่ผู้ลกรัะที่บต่ิอการัลงไป็เย่�ยมบ้านเช่นกัน		และ	2)	ม่ความยาก

ลำบากในการัหาโรังพิ่ยาบาลสำหรัับแรังงานข้้ามชาติิหญิงติั�งครัรัภั�ใกล้คลอด็	นอกจากน่�	

ด็้วยความนิยมคลอด็บ้ติรัที่่�ป็รัะเที่ศึไที่ย	เพิ่รัาะเชื�อมั�นว่าม่ค้ณภัาพิ่และป็ลอด็ภััย	ม่แรังงานข้้าม

ชาติิหญิงเม่ยนมาบางคนที่่�ไม่ม่บัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่และเข้้าใช้บริัการัโรังพิ่ยาบาลเอกชน	ที่ำให้ต้ิอง

จ่ายส้งมากและไม่ม่เงินพิ่อจ่าย	อันที่่�จรัิงในเข้ติพิ่ื�นที่่�กรั้งเที่พิ่มหานครั	ม่ศึ้นย�บรัิการัสาธุ์ารัณส้ข้อย้่

หลายแหง่	และเกอืบที่ก้ศึน้ย�จะมบ่รักิารัรับัฝ้ากครัรัภั�และสง่ติอ่โรังพิ่ยาบาลในสงักดั็	และใหบ้รักิารั

ฉ่ด็วัคซึ่่นแก่เด็็กอาย้	0-5	ป็ี	พิ่รั้อมม่คลินิกรัักษาโรัคที่ั�วไป็และคลินิกรัักษาโรัคเฉพิ่าะที่างให้บรัิการั

อ่กหลายโรัคด้็วยกัน	ม่แพิ่ที่ย�มาให้คำแนะนำ	มาให้บริัการัติรัวจและรัักษา	แต่ิไม่ค่อยเป็็นที่่�ที่รัาบ

กันในหม้่แรังงานข้้ามชาติิหญิงเม่ยนมา
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	 เนื�องจากแรังงานข้้ามชาติิหลายคนหลายครัอบครััวติ่างติกงาน	ไม่ม่งานที่ำ	ข้าด็รัายได็้

ไม่ม่เงิน	ปัญ่หาทุ่�เกิด็ข้่�นในช่วงข้องการัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	กับเด็็กเล็ก	0-5	ป็ี	จั่งเป็นเรื�อง

ข้องโภูชนาการและการเล่�ยงด็ู เด็็กที่ารักแรักเกิด็ข้าด็นม	เด็็กเล็กข้าด็นมพิ่รั้อมด็ื�มและกินอาหารั

ได็้ไม่ครับ	5	หม้่	แติ่ก็ได้็รัับการัช่วยเหลือบ้างจากหน่วยงานต่ิางๆและองค�กรัภัายนอก	อาทิี่เช่น	ที่่�

จงัหวดั็รัะนอง	เด็ก็ข้า้มชาติไิด้็รับัการัช่วยเหลือจากมล้นิธุ์ศิึภ้ันิมติิรัแหง่ป็รัะเที่ศึไที่ย		(World	Vision	

Thailand)	ม้ลนิธุ์ิรัักษ�ไที่ย	(Rak	Thai	Foundation)	สภัากาชาด็ไที่ย	(The	Thai	Red	Cross	So-

ciety)	บรัิษัที่	ไอบ่เอ็ม	ป็รัะเที่ศึไที่ย	จำกัด็	(IBM	Thailand)	และศึ้นย�สังคมพิ่ัฒนา	ม้ลนิธุ์ิคาที่อลิก

ส้รัาษฎรั�ธุ์าน่	(Diocesan	Social	Action	Center	of	Suratthani	Catholic	Foundation:	DISAC)	

ซึ่ึ�งเป็็นหน่วยงานหนึ�งท่ี่�ม่บที่บาที่สำคัญในการัส่งเสริัมและช่วยเหลืองานด็้านพัิ่ฒนาสังคมใน	15	

จังหวัด็ภัาคใติ้	ได็้แก่	ป็รัะจวบค่รั่ข้ันธุ์�	ช้มพิ่รั	รัะนอง	ส้รัาษฎรั�ธุ์าน่	กรัะบ่�	พิ่ังงา	ภั้เก็ติ	สติ้ล	พิ่ัที่ล้ง	

นครัศึรั่ธุ์รัรัมรัาช	สงข้ลา	ติรััง	ป็ัติติาน่	ยะลา	และนรัาธุ์ิวาส	โด็ยเฉพิ่าะการัช่วยเหลือในด็้านอาหารั

สำหรัับครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิเม่ยนมา	เป็็นการัช่วยเหลือและให้การัสนับสน้นแบบฉ้กเฉินด็้าน

อาหารัหรัอืโภัชนาการั	ยารักัษาโรัคข้ั�นพิ่ื�นฐาน	และสิ�งอื�นๆ	ที่่�จำเป็น็แกก่ารัด็ำรังชว่ติิป็รัะจำวนัข้อง

แรังงานข้้ามชาติิเม่ยนมาที่่�เป็็นผู้้้หญิงและเด็็ก	ให้สามารัถด็ำเนินช่วิติติ่อไป็ได็้ในช่วงสถานการัณ�โค

วิด็	ซึ่ึ�งบางครัั�งก็ยังไม่เพิ่่ยงพิ่อในการัให้ความช่วยเหลือ	โด็ยจะช่วยเหลือครัอบครััวที่่�ม่ปั็ญหามาก

ที่่�ส้ด็ก่อน	บางครัอบครััว	พิ่่อแม่ติิด็โควิด็	นายจ้างไล่ออกจากงาน	ก็จะม่ผู้ลกรัะที่บมากในช่วงน่�	

แติ่ก็จะม่ป็ัญหาบ้างในเรัื�องข้องการัช่วยเหลือว่า	ครัอบครััวน่�ได้็รัับการัช่วยเหลือ	ครัอบครััวน่�ไม่ได้็

รัับการัช่วยเหลือ	ซึ่ึ�งแรังงานข้้ามชาติิบางครัอบครััวก็เข้้าใจ	บางครัอบครััวก็ไม่เข้้าใจ	นอกจากน่�	ที่่�

จังหวัด็รัะนอง	จะม่นัด็หมายจากโรังพิ่ยาบาลส่งเสรัิมส้ข้ภัาพิ่ป็รัะจำติำบล	(รัพิ่สติ.)	และ	พิ่นักงาน

สาธุ์ารัณส้ข้ติ่างด็้าว	(พิ่สติ.)	เพิ่ื�อลงเย่�ยมบ้านหลังคลอด็อ่กด็้วย		

การด็ูแลและเล่�ยงด็ูบุติรหลังคุลอด็       



80

	 อ่กป็ัญหาหนึ�งที่่�เกิด็กับเด็็กเล็กที่่�จัังหวิัด็ระนอง ที่่�ม่อาย้	0-5	ป็ี	ในช่วงที่่�ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็

ข้องโควิด็-19	ก็คือ เด็็กจัะอยู่บ้าน เพราะโรงเร่ยนหรือศููนย์เด็็กเล็กปิด็ ไม่สามารัถไป็โรังเรั่ยน

หรัือไป็ศ้ึนย�เด็็กเล็กได็้	พิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองจะติ้องเล่�ยงด็้บ้ติรัหลานเองที่่�บ้าน	สิ�งที่่�เกิด็ข้ึ�นกับเด็็กเล็ก	

ก็คือ	ต้ิองอาศึัยอย้่ร่ัวมกันในบ้านติลอด็เวลา	และด็้วยพิ่ื�นที่่�และสิ�งแวด็ล้อมที่่�จำกัด็	เมื�อพิ่่อแม่

ผู้้้ป็กครัองป่็วยหรืัอติิด็เชื�อโควิด็-19	ที่ำให้เด็็กเล็กอย้่ในภัาวะเส่�ยงติามไป็ด้็วย	เพิ่รัาะเด็็กเล็กเวลา

เป็็นอะไรัมักไม่สามารัถบอกพิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองได็้	จะติ้องด็้แลและเฝ้้ารัะวังกันเป็็นพิ่ิเศึษ

 ส่วนที่่�จัังหวัิด็ชลบุร่	 ในบรัิเวณพิ่ื�นที่่�แถบติำบลแสมสารั	บางเสร่ั	 อ่าวอ้ด็ม	และ

แหลมฉบัง	อำเภัอสัติหบ่	จะมส่ะพิ่านป็ลาหรืัอท่ี่าเที่ย่บเรัอืป็รัะมงอย้ห่ลายท่ี่า	(ป็รัะมาณ	40	กวา่ท่ี่า)

แติ่ม่ท่ี่�จด็ที่ะเบ่ยนเป็็นท่ี่าเที่่ยบเรัือป็รัะมงจริังๆ	จากข้้อม้ลสำนักงานป็รัะมงจังหวัด็ชลบ้ร่ั	

ม่อย้่	22	ท่ี่า	บรัิเวณรัอบๆ	พิ่ื�นที่่�เหล่าน่�จะม่แรังงานข้้ามชาติิกัมพ้ิ่ชาและครัอบครััวอาศัึยอย้่เป็็น

จำนวนมาก	และอย้่รัวมกันอย่างหนาแน่น	จนอาจเรั่ยกได็้ว่าเป็็นช้มชนแรังงานข้้ามชาติิกัมพิ่้ชา

ที่่�ป็รัะกอบอาช่พิ่ป็รัะมงและเก่�ยวเนื�องกับป็รัะมง	ในช่วงวิกฤติข้องการัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	

ในครัอบครััวที่่�ม่เด็็กเล็ก	พิ่บว่า	ติ้องการัความช่วยเหลือในเรัื�องอาหารัหรัือโภัชนาการัเช่นกัน		โด็ย

เฉพิ่าะนม	อาหารัสด็	และอาหารัแห้ง	บางครัอบครััวม่ไม่พิ่อกิน	บางครัั�งพิ่่อไม่อย้่ไป็ออกเรัือ	

แม่ก็ออกไป็รัับจ้างแกะก้้ง	และที่ำงานรัับจ้างจนดึ็กกลับบ้านเช้า	ป็ล่อยบ้ติรัไว้ที่่�บ้าน	เช้ามาเด็็กก็

ไม่ม่อาหารักิน	หน่วยงานในพิ่ื�นที่่�ติ้องเข้้าช่วยเหลือ	บางครัั�งติ้องนำนมจากโรังเรั่ยนที่่�ได็้ไป็แจกให้

แก่บ้ติรัหลานข้องแรังงานข้้ามชาติิเหล่าน่�	ข้ณะเด็่ยวกันก็จะม่แรังงานข้้ามชาติิบางคนที่่�เด็ินมาที่่�

สำนักงานเอง	เพืิ่�อข้อยาแกไ้อเด็ก็	ยาน�ำเด็ก็	และยาลด็ไข้เ้ด็ก็	เพิ่รัาะเป็น็กล้ม่ที่่�เข้า้ไม่ถงึบรักิารัติา่งๆ	

 ในช่วงสถานการัณ�โควิด็-19	พิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองบางคนยังถ้กเอารััด็เอาเป็รั่ยบ	ไม่ได้็

รับคุ่าจั้างแรงงาน ทุำให้ไม่ม่เงินทุ่�จัะซื้ื�ออาหาร ส่งผู้ลกรัะที่บไป็ถึงล้กๆให้อด็ติามไป็ด็้วย	

หน่วยงานในพิ่ื�นที่่�ติ้องคอยช่วยเหลือเจรัจาติ่อรัองกับนายจ้าง
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	 สำหรัับพิ่ื�นท่ี่�ในเข้ติกรุงเทุพมหานคุร	 เนื�องจากเป็็นพิ่ื�นที่่�ใหญ่และม่ความหลากหลาย

ในแติ่ละพิ่ื�นที่่�ส้ง	การัเล่�ยงด็้บ้ติรัข้องแรังงานข้้ามชาติิจึงแติกติ่างกันไป็	ที่่�เข้ติบางขุ้นเทุ่ยน 

ถ้าเป็็นในช่วงเวลาป็กติิ	แรังงานข้้ามชาติิส่วนใหญ่จะส่งบ้ติรัหลานกลับไป็ให้พิ่่อแม่หรัือครัอบครััวที่่�

ป็รัะเที่ศึติ้นที่างเล่�ยงด็้	พิ่อเด็็กฉ่ด็วัคซึ่่นครับแล้วก็จะส่งตัิวกลับไป็พิ่รั้อมกับส่งเงินติามไป็ด็้วย	เด็็ก

จะม่อาย้อย้่ที่่�ป็รัะมาณ	5	ป็ี	บางข้้นเที่่ยนเป็็นเข้ติพิ่ื�นที่่�หนึ�งในกรั้งเที่พิ่มหานครัที่่�ม่แรังงานข้้ามชาติิ

เม่ยนอย้่อาศึัยเป็็นจำนวนมาก	เพิ่รัาะเป็็นที่่�ติั�งข้องโรังงานที่้กป็รัะเภัที่	แรังงานข้้ามชาติิส่วนใหญ่จึง

เป็็นแรังงานข้้ามชาติิที่่�รัับจ้างในโรังงาน	และอย้่เป็็นหอพิ่ัก	การัเล่�ยงด็้บ้ติรัก็จะเล่�ยงรัวมๆ	กันไป็	ใน

ชว่งที่่�โควดิ็รัะบาด็หนกัและมก่ารัลอ็กด็าวน�	จะมแ่รังงานข้้ามชาติเิมย่นมาหญงิท่ี่�ติิด็เชื�อโควดิ็จำนวน

หนึ�งที่่�ติอ้งอย้ก่บับ้ติรัซึ่ึ�งเป็็นเด็ก็เลก็	หากติอ้งแยกแมก่บัลก้ออกจากกนั	เด็ก็จะอย้ก่บัใครั	และใครัจะ

ชว่ยเหลือด็แ้ลเด็ก็	กลายเป็น็ป็ญัหาที่่�ติอ้งใหเ้ด็ก็อย้ก่บัแมท่ี่่�ติิด็เชื�อโควดิ็ติอ่ไป็	แติจ่ะมท่ี่ม่งานชม้ชน

ที่่�คอยให้การัช่วยเหลือ	โด็ยส่งข้้าวส่งน�ำให้	ซึ่ึ�งค่อนข้้างลำบากเนื�องจากม่หลายบ้าน	ถ้าไม่ม่การัไป็

ส่งหรัือลงไป็ช่วยเหลือ	แรังงานข้้ามชาติิและครัอบครััวก็จะไม่ม่อะไรักิน	เพิ่รัาะติ้องกักติัว	14	วัน				

 ชุมชนพหลโยธินเป็็นอ่กเข้ติหนึ�งในพิ่ื�นที่่�กรั้งเที่พิ่มหานครั	ที่่�ม่แรังงานข้้ามชาติิอย้่กันเป็็น

จำนวนมาก	โด็ยเฉพิ่าะแรังงานข้า้มชาติเิวย่ด็นาม	มเ่ด็็กข้า้มชาติิเวย่ด็นามอย้ด้่็วยป็รัะมาณเกือบ	100	

คน	ในย่านน่�จะม่ศึ้นย�ผู้้้ล่�ภััยคอยช่วยเหลือ	โด็ยม่การัมอบถ้งยังช่พิ่ให้กับครัอบครััวชาวเว่ยด็นามที่่�

เด็ือด็รั้อน	ที่่�น่�จะม่เด็็กอาย้รัะหว่าง	1	-	17	ป็ี	ที่่�ติิด็โควิด็ถึง	30	คน	ซึ่ึ�งที่ั�ง	30	คนน่�	ติิด็จากพิ่่อแม่ที่่�

อย้่รัวมกันในช้มชน	และได็้เข้้ารัับการัรัักษาติามอาการัที่่�ศึ้นย�พิ่ักคอยรัามอินที่รัา	และศึ้นย�พิ่ักคอย

ที่่�โรังเรั่ยนการัไป็รัษณ่ย�	ป็ัจจ้บันเด็็กที่ั�ง	30	คน	หายเป็็นป็กติิและได็้กลับไป็อย้่ในช้มชนแล้ว	
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	 ข้้อน่าสังเกติ	 ป็ัจจ้ บันพิ่บว่าม่ เด็็กข้้ามชาติิเกิด็ในป็รัะเที่ศึไที่ยเป็็นจำนวนมาก	

หลายครัอบครััวไม่ม่รัะบบป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่และก็เข้้าไม่ถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่	ค้ณภัาพิ่ช่วิติข้องเด็็กที่่�

เกิด็มาก็ไม่ม่	พ่อแม่เองก็ไม่คุ่อยม่เงิน	แม้แต่ิจะซึ่ื�อนมให้บ้ติรักิน	หรืัอซืึ่�ออาหารัมารัับป็รัะที่าน

เองก็ยังยาก เด็็กข้้ามชาติิส่วินใหญ่่จ่ังม่น�ำหนักติัวิน้อย ม่พัฒนาการช้า ม่การด็ูแลเล่�ยงด็ู

ทุ่�ไม่ได็้มาติราฐาน และบางครัั�งก็ม่ความร้ันแรังเกิด็ข้ึ�นในครัอบครััว	นั�นหมายถึง	หน่วย

งานที่่�รัับผู้ิด็ชอบยังข้าด็การคุวิบคุุมและส่งเสริมการวิางแผนคุรอบคุรัวิในกลุ่มแรงงาน

ข้้ามชาติิ	โด็ยเฉพิ่าะในเรัื�องข้องอนามัยเจรัิญพิ่ันธุ์้�และการัค้มกำเนิด็	เมื�อเกิด็การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้อง

โควิด็-19	แรังงานข้้ามชาติิจำนวนไม่น้อยที่่�ติกงาน	ไม่ม่งานที่ำ	บางส่วนไม่สามารัถกลับป็รัะเที่ศึ

ติ้นที่างได้็	ต้ิองใช้ช่วิติอย้่ที่่�ป็รัะเที่ศึไที่ย	ยิ�งนำไป็ส้่การัม่บ้ติรัเพิิ่�มมากข้ึ�นเพิ่รัาะต้ิองกักติัวอย้่แต่ิใน

บ้านและรัายได็้ก็ไม่ม่		

	 ในพิ่ื�นที่่�จัังหวิัด็ระนอง พิ่บว่า	 เด็็กข้้ามชาติิที่้กคนที่่�คลอด็ในโรังพิ่ยาบาล	จะได็้รัับ

สม้ด็ป็รัะจำตัิวแม่และเด็็ก	 (สม้ด็ส่ชมพิ่้)	 เพิ่ื�อนัด็หมายการัรัับการัฉ่ด็วัคซึ่่นติามรัะยะเวลา

ที่่�กำหนด็วา่ในช่วงนั�นๆวา่ควรัจะได็ร้ับัวคัซึ่น่อะไรับา้ง	นอกจากน่�ยงัสามารัถนำสมด้็ไป็รับัวคัซึ่น่ที่่�โรัง

พิ่ยาบาลส่งเสรัิมส้ข้ภัาพิ่ป็รัะจำติำบล	(รัพิ่สติ.)	ใกล้บ้านได็้	แติ่เมื�อเกิด็สถานการัณ�การัแพิ่รั่รัะบาด็

ข้องโควิด็-19	จะติ้องม่ใบรัับรัองว่าม่การัติรัวจโควิด็-19	แล้ว	ถึงจะสามารัถเข้้าไป็รัับการัฉ่ด็วัคซึ่่น

ที่่�	รัพิ่สติ.	ได็้		อย่างไรัก็ติาม	ในช่วงสถานการัณ�การัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	น่�	เด็็กข้้ามชาติิจะไม่ข้าด็

วัคซึ่่น	เพิ่รัาะการัฉ่ด็วัคซึ่่นเป็็นนโยบายข้องสาธุ์ารัณส้ข้จังหวัด็ที่่�ม่การัรัณรังค�ให้

เด็็กข้้ามชาติิเม่ยนมาที่้กคน	ไม่ว่าจะคลอด็ที่่�บ้านหรัือคลอด็ที่่�โรังพิ่ยาบาลได็้รัับการัฉ่ด็วัคซึ่่น	

แติ่การัคลอด็บ้ติรัที่่�บ้านในป็ัจจ้บันน่�เกิด็ขึ้�นน้อยมาก	และในช่วงที่่�เกิด็สถานการัณ�โควิด็-19	น่�

เด็็กเล็กอาจจะได็้รัับวัคซึ่่นได็้ไม่ครับติามที่่�กำหนด็	 เนื�องจากสถานการัณ�โควิด็ในจังหวัด็

ค่อนข้้างหนัก	และก็ม่การัติรัวจหาเชื�อโควิด็-19	ด็้วย	

การได็้รับวิัคุซื้่น    
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	 สำหรัับในพิ่ื�นท่ี่�จัังหวิัด็ชลบุร่ เรัื�องข้องการัฉ่ด็วัคซึ่่นให้แก่เด็็กข้้ามชาติิ	จะม่อัติรัา

ครัอบค้มมากกว่าเด็็กไที่ย	ที่างโรังพิ่ยาบาลจะให้ความสำคัญในการัฉ่ด็วัคซึ่่นที่่�ติรังและ

ครับติามกำหนด็	 เรัื�องข้องการัใช้บัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ก็ค่อนข้้างครัอบคล้ม	และในการัซืึ่�อ

บัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่จะให้ซึ่ื�อในพิ่ื�นที่่�ที่่�แรังงานข้้ามชาติิที่ำงานอย้่เป็็นหลัก	เพิ่ื�อความสะด็วก

ในการัเข้้าถึงบรัิการั	และยิ�งในช่วงที่่�ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	แรังงานข้้ามชาติิและครัอบครััว

ยังสามารัถใช้บรัิการัฉ่ด็วัคซึ่่นในโรังพิ่ยาบาลส่งเสรัิมส้ข้ภัาพิ่ป็รัะจำติำบล	(รัพิ่สติ.)	ได้็อ่กด็้วย	

	ที่่�จัังหวัิด็สมุทุรสาคุรก็เช่นกัน	ป็กติิจะม่การัให้วัคซ่ึ่นค่อนข้้างครัอบคล้ม	ที่่�จังหวัด็สม้ที่รัสาครั

จะม่ศ้ึนย�เด็็กเล็ก	สำหรัับเด็็กอาย้	2	–	ก่อน	4	ป็ี	อย้่ป็รัะมาณ	8	ศึ้นย�ด็้วยกัน	ม่เด็็กข้้ามชาติิ

อย้่ป็รัะมาณ	1,193	คน	ติามป็กติิที่างโรังพิ่ยาบาลสม้ที่รัสาครัจะลงไป็ฉ่ด็วัคซึ่่นให้แก่เด็็กกล้่ม

น่�	แติ่ในช่วงที่่�ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	จะม่ป็ัญหาเพิ่รัาะศึ้นย�เด็็กเล็กป็ิด็	เด็็กข้้ามชาติิ

ติ้องไป็ฉ่ด็วัคซึ่่นที่่�โรังพิ่ยาบาลส่งเสรัิมส้ข้ภัาพิ่ป็รัะจำติำบล	(รัพิ่สติ.)	ที่่�อย้่ใกล้ศึ้นย�หรืัอถ้าอย้่ใน

เข้ติเที่ศึบาลก็ติ้องไป็ฉ่ด็ที่่�โรังพิ่ยาบาล	ซึ่ึ�งให้บรัิการัไม่ต่ิางไป็จากเด็็กไที่ย	ข้ณะน่�ปัญ่หาอยู่ติรง

ทุ่�ศููนย์เด็็กเล็กปิด็ และเด็็กไม่ม่การเร่ยนออนไลน์ เลยลำบากพ่อแม่ผู้ปกคุรองทุ่�จัะติ้องด็ูแล

บุติรหลานเอง และติ้องพาไปฉี่ด็วิัคุซื้่นด็้วิย 	แต่ิเด็็กข้้ามชาติิติามศึ้นย�เด็็กเล็กบางคนอาจไม่

ได็้รัับวัคซึ่่นติามแบบที่่�เด็็กไที่ยซึ่ึ�งได็้รัับที่่ละเข้็ม	และเว้นรัะยะการัฉ่ด็เป็็นช่วงๆ	เช่น	2	เด็ือน	4	

เด็ือน	6	เด็ือน	หรัือ	1	ป็ีข้ึ�นไป็	บางครัั�งได็้รัับพิ่ร้ัอมกัน	2	เข้็ม	ข้ึ�นอย้่กับแรังงานข้้ามชาติิที่่�เป็็น

พิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองด็้วยว่าจะม่เวลาพิ่ามาติรังติามที่่�นัด็ไว้ได็้หรัือไม่	และข้ึ�นอย้่กับอาย้ข้องเด็็กด็้วย

 ในเรัื�องข้องการัฉ่ด็วัคซึ่่นที่่�อำเภูอแม่สอด็ จัังหวัิด็ติาก	ที่างโรังพิ่ยาบาลแม่สอด็

ถือเป็็นส่วนหนึ�งข้องการัส่งเสริัมส้ข้ภัาพิ่ในงานอนามัยแม่และเด็็ก	ถ้าไม่ได้็อย้่ในช่วงข้องการัแพิ่รั่

รัะบาด็ข้องโควิด็-19	จะม่คลินิกเคลื�อนที่่�	 (Mobile	Clinique)	ม่อาสาสมัครัสาธุ์ารัณส้ข้ติ่างด็้าว	

(อสติ.)		ที่่�คุอยให้บริการเชิงรุกในชุมชน เพิ่รัาะโรังพิ่ยาบาลม่แผู้นย้ที่ธุ์ศึาสติรั�	ป็ี	2561-2565	ใน

การัยกรัะดั็บการัให้บรัิการัอนามัยแม่และเด็็กอย่างม่ค้ณภัาพิ่	โด็ยม่การัจัด็ติั�งศึ้นย�ส้ข้ภัาพิ่แม่และ

เด็็กเข้ติส้ข้ภัาพิ่พิ่ิเศึษ	และศ้ึนย�เรั่ยนรั้้อนามัยแม่และเด็็กชายแด็น	แติ่พิ่อม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโค

วิด็-19	ได็้ม่การปรับระบบการให้บริการใหม่	และภัารัะกิจงานข้องหน่วยบรัิการัก็เพิ่ิ�มมากข้ึ�น	จน

คิด็ว่าอาจด็้แลได็้ไม่ที่ั�วถึง	เจ้าหน้าที่่�ติ้องไป็ที่ำงานในส่วนข้องงานโควิด็-19	มากข้ึ�น	เพิ่รัาะฉะนั�นใน

เรัื�องข้องการัส่งเสรัมิป็อ้งกนัในกล้ม่แรังงานข้า้มชาติ	ิจงึติอ้งป็รับัการัใหบ้รักิารัใหม	่ซึ่ึ�งรัวมไป็ถึงการั

ให้บรัิการัแก่เด็็กข้้ามชาติิด็้วย			
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	 สำหรัับในเข้ติพิ่ื�นท่ี่�กรุงเทุพมหานคุร	เนื�องจากแรังงานข้้ามชาติิบางคนไม่ม่ป็รัะกันสังคม

และไม่ม่ป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	เมื�อพิ่าบ้ติรัไป็ฉ่ด็วัคซึ่่นท่ี่�ศึ้นย�บรัิการัสาธุ์ารัณส้ข้ในพิ่ื�นที่่�	ก็จะติ้องเส่ย

ค่าใช้จ่ายนิด็หน่อย	ป็รัะมาณ	100	บาที่	เพิ่รัาะติัววัคซึ่่นที่าง	สป็สช.	ให้ฟรั่อย้่แล้ว	แติ่ค่าเข้็ม

ที่างศึ้นย�บรัิการัสาธุ์ารัณส้ข้เบิกไม่ได็้	เลยม่การัเรั่ยกกันว่า	อนามัย 100 บาทุ	อนึ�ง	หากนับจำนวน

เด็ก็เลก็ที่่�พิ่อ่แมผู่้้ป้็กครัองพิ่ามาฉด่็วคัซึ่น่	พิ่บว่า	เมื�อเที่ย่บกบัหลายปี็กอ่น	ในชว่งท่ี่�มก่ารัแพิ่รัร่ัะบาด็

ข้องโควดิ็-19	ม่เด็ก็ข้า้มชาติเิกดิ็เป็็นจำนวนมาก	เฉพิ่าะในเข้ติบางข้น้เที่ย่นมเ่ด็ก็ข้้ามชาติอิย้ป่็รัะมาณ	

600	คน	ส่วนหนึ�งอาจเป็็นเพิ่รัาะยังไม่สามารัถส่งกลับป็รัะเที่ศึเม่ยนมาได็้	ด็้วยเหติ้ผู้ลที่างการัเมือง

ที่่�ยงัคงมก่ารัส้ร้ับกนัอย้	่และกม็แ่รังงานข้า้มชาติหิลายคนท่ี่�ติิด็เชื�อโควดิ็	และติิด็กนัภัายในครัอบครััว

เพิ่รัาะต้ิองอย้่รัวมกันภัายในบ้านท่ี่�ม่ห้องเด็่ยว	แติ่จะม่การัรัักษากันเอง	ม่การัซืึ่�อยาซืึ่�ออาหารั

มากินเอง	เนื�องจากไม่ม่ข้องยังช่พิ่มาช่วย	แติ่ป็ัจจ้บันสถานการัณ�ด็่ข้ึ�น	การัแพิ่รั่รัะบาด็ลด็น้อยลง	

การัติดิ็เชื�อลด็ลง	ในชว่งที่่�มก่ารัรัะบาด็หนกัๆ	หลายหนว่ยงานไมส่ามารัถเข้้าไป็ชว่ยได้็เต็ิมท่ี่�	มเ่พิ่รัาะ

ข้้อจำกัด็หลายอย่าง	ติ้องติิด็ติ่อผู้่านอาสาสมัครัสาธุ์ารัณส้ข้ข้้ามชาติิ	(อสติ.)	ซึ่ึ�ง	อสติ.	เองก็ติิด็เชื�อ

โควิด็ด็้วยเช่นกัน	ที่ำให้ยากที่ั�งผู้้้ที่่�ติ้องการัรัับความช่วยเหลือและผู้้้ที่่�ติ้องการัที่่�จะลงไป็ช่วยเหลือ		
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	 โด็ยที่ั�วไป็เมื�อพิ่ิจารัณาในแต่ิละพิ่ื�นที่่�แล้ว	พิ่บว่า	ที่ั�งในช่วงก่อนและในช่วงที่่�ม่การัแพิ่ร่ั

รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ส้ข้ภัาพิ่ข้องแรังงานข้้ามชาติิและคนในครัอบครััวหมายถึงภัรัรัยาและบ้ติรั	

ไม่ค่อยม่การัเจ็บป็่วย	โด็ยเฉพิ่าะติัวแรังงานข้้ามชาติิที่่�เป็็นแรังงานชายส่วนใหญ่แข้็งแรังและ

อย้่ในวัยที่ำงาน	ยกเว้นแรังงานข้้ามชาติิบางรัายที่่�ม่โรัคป็รัะจำตัิว	และอาจม่แรังงานข้้ามชาติิ

หญิงบางรัายท่ี่�ม่ปั็ญหาที่างด้็านอนามัยเจริัญพิ่ันธุ์้�	อนามัยแม่และเด็็ก	พิ่ฤติิกรัรัมในการัเล่�ยง

ด็้บ้ติรั	ป็รัะกอบกับความเป็็นอย้่และสภัาพิ่แวด็ล้อมที่่�อย้่อาศัึย	ความยากจนและการัม่รัายได้็

น้อย	กรัณ่ที่่�เจ็บป็่วยไม่มาก	มักจะหาซึ่ื�อยามารัับป็รัะที่านเอง	หากเจ็บป็่วยมากจนไม่สามารัถ

ที่ำงานได็้	ถึงจะไป็โรังพิ่ยาบาลที่่�อย้่ใกล้หรัือที่่�สามารัถไป็ใช้สิที่ธุ์ิป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ได็้	ป็ัญหาการั

รัักษาพิ่ยาบาลมักเกิด็กับแรังงานไรั้สิที่ธุ์ิ		รัวมถึง	แรังงานที่่�เข้้าเมืองโด็ยผู้ิด็กฎหมาย	แต่ิในช่วง

ที่่�ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ในช่วงป็ี	2563-2564	ต่ิางก็ได็้รัับผู้ลกรัะที่บไม่มากก็น้อยจาก

การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ไป็ติามๆกัน	แติ่ก็คงจะม่ผู้ลกรัะที่บในช่วงรัะยะเวลาหนึ�ง	ซึ่ึ�งอาจเป็็น

ชว่งเวลาสั�นๆ	สำหรับับางคน	หรัอืบางคนอาจได็รั้ับผู้ลกรัะที่บร้ันแรังจนถงึข้ั�นเส่ยชว่ติิในรัะยะเวลา

อันสั�นจากการัติิด็เชื�อโควิด็และข้าด็การัเข้้ารัับการัรัักษาที่ันที่่วงที่่

 การเข้้าถ่งบริการด็้านสุข้ภูาพข้องแรังงานข้้ามชาติิและบ้ติรั	แม้แรังงานข้้ามชาติิและ

บ้ติรั	จะสามารัถเข้้าถึงสถานบรัิการัส้ข้ภัาพิ่ได็้ที่ั�งโรังพิ่ยาบาลส่งเสรัิมส้ข้ภัาพิ่ติำบล	(รัพิ่สติ.)	และ	

โรังพิ่ยาบาลที่่�ได้็ที่ำบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ไว้	แติ่แรังงานข้้ามชาติิและบ้ติรัก็สามารัถเข้้าถึงบรัิการัได้็

ในรัะด็ับหนึ�ง	และการัเข้้าถึงรัะบบบรัิการัส้ข้ภัาพิ่นั�นจะแติกติ่างกันไป็ในแติ่ละพิ่ื�นที่่�	หากเป็็นพิ่ื�นที่่�

ชนบที่หรัือชายแด็น	อาจเข้้าถึงบรัิการัด็้านส้ข้ภัาพิ่ได็้ยากกว่าในเข้ติพิ่ื�นที่่�เมือง

	 ที่่�จัังหวิัด็ชลบุร่แรังงานข้้ามชาติิกัมพิ่้ชาที่่�ไม่ม่บัติรัและป่็วยด็้วยโควิด็ไม่สามารัถออกไป็

รัักษาได็้	ติ้องนอนพิ่ักรัักษาติัวอย้่ในโรังแรัมซึ่ึ�งเป็็นที่่�ที่ำงานและสถานบรัิการั	ถ้กแยกไป็เก็บติัว

จากครัอบครััว	ส่วนแรังงานข้้ามชาติิลาวก็เช่นกันจะถ้กกักติัวให้อย้่ในบรัิเวณท่ี่�ที่ำงานไม่สามารัถ

ออกไป็ไหนได็้	และก็ม่เงินไม่เพิ่่ยงพิ่อที่่�จะไป็จ่ายค่ารัักษาเมื�อเจ็บป็่วยด็้วยโรัคอื�น	ส่วนแรังงานข้้าม

ชาติิที่่�ป็่วยด็้วยโรัคอื�น	เช่น	แรังงานข้้ามชาติิหญิงที่่�ติิด็ติ่อเชื�อ	HIV	และให้กำเนิด็บ้ติรั	หน่วยงานที่่�

จะเข้้าไป็ให้การัช่วยเหลือก็จะไม่สามารัถเข้้าไป็ช่วยเหลือได็้เติ็มที่่�	เพิ่รัาะที่้กคนติ้องรัักษารัะยะห่าง

และกักเก็บติัวในที่่�พิ่ัก	โด็ยเฉพิ่าะการันำสิ�งข้องเครัื�องใช้ที่่�จำเป็็นและนมไป็ให้เด็็กแรักเกิด็	ซึ่ึ�งข้ณะ

น่�เด็็กแรักเกิด็และเด็็กเล็กก็ยังข้าด็แคลนนมในการับรัิโภัคอย้่มาก	

การเข้้าถ่งบริการสุข้ภูาพด็้านอื�นๆ ในช่วิงโคุวิิด็-19 
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	 โด็ยรัวมแล้วผู้ลกรัะที่บที่่�ม่ติ่อเด็็กข้้ามชาติิในช่วงที่่�ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19

	ทัี่�ง	6	พืิ่�นท่ี่�ที่่�ศึึกษา	(ชลบ้รั่	สม้ที่รัสาครั	รัะนอง	ติาก	เช่ยงใหม่	และกรั้งเที่พิ่มหานครั)	ก็คือ	

1) การไม่ม่บัติรประกันสุข้ภูาพ ไม่สามารถเข้้าถ่งบริการด้็านสุข้ภูาพได้็	ไม่สามารัถไป็หาหมอ

เมื�อป็่วยหรืัอบาด็เจ็บได็้	 ไม่ว่าจะไป็โรังพิ่ยาบาลในเมือง	หรัือโรังพิ่ยาบาลส่งเสริัมส้ข้ภัาพิ่

ป็รัะจำติำบล	(รัพิ่สติ.)	 ในช้มชน	ส่วนใหญ่จะซึ่ื�อยามารัับป็รัะที่านเอง	ที่่�จัังหวิัด็สมุทุรสาคุร 

ในช่วงวิกฤติโควิด็แรังงานข้้ามชาติิที่่�ไม่ม่บัติรับางคนก็กลัวว่า	ถ้าครัอบครััวไป็ติรัวจแล้วพิ่บผู้ลเป็็น

บวก	หมายถึงติิด็เชื�อโควิด็	จะถ้กจับ	เพิ่รัาะไม่ม่บัติรั	ซึ่ึ�งก็ติ้องม่การัช่�แจงและอธุ์ิบายให้ที่รัาบว่า	

จะไม่ม่การัจับก้มใด็ๆ	เกิด็ขึ้�นทัี่�งสิ�น	ถ้าบ้ติรัติิด็เชื�อโควิด็ก็จะรัับไป็ด็้แลให้ก่อนที่่�โรังพิ่ยาบาลหรัือ

โรังพิ่ยาบาลสนาม	เมื�อหายด็แ่ล้วกจ็ะสง่ติวักลบัคนืใหค้รัอบครัวั	ที่ำให้แรังงานข้า้มชาติแิละครัอบครัวั

คลายความกังวลใจและยอมให้ติรัวจ	2)	ส่วนเด็็กข้้ามชาติิที่่�ม่บัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ก็จะป็รัะสบ

ป็ัญหาเช่นกัน			ถ้าทุำบัติรประกันสุข้ภูาพไวิ้ทุ่�โรงพยาบาลไหนก็ติ้องเข้้ารับการติรวิจัและรักษา

ทุ่�โรงพยาบาลนั�น	ถ้าแรังงานข้้ามชาติิและครัอบครััวย้ายไป็ที่ำงานยังพิ่ื�นที่่�อื�น	ก็จะเกิด็ความยาก

ลำบากในการัเด็นิที่างเข้า้มารับัการัรักัษา	ณ	โรังพิ่ยาบาลนั�น	และหากจะไป็ใชบ้รักิารัที่่�โรังพิ่ยาบาลอื�น

ก็จะติ้องใช้ใบส่งติัวจากโรังพิ่ยาบาลที่่�ที่ำบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ไว้	ซึ่ึ�งย้่งยากและและใช้เวลามาก	

โด็ยเฉพิ่าะอย่างยิ�งในช่วงเวลาข้องการัแพิ่รั่รัะบาด็โควิด็-19			
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	 ป็ัญหาอ่กป็รัะการัหนึ�งที่่�เกิด็ข้ึ�นกับแรังงานข้้ามชาติิและบ้ติรั	ก็คือ	3)	การลงทุะเบ่ยน

ในฐานะผู้ติิด็ติาม	 ถ้าป็ีน่�แรังงานข้้ามชาติิลงที่ะเบ่ยนให้บ้ติรัเป็็นผู้้้ติิด็ติาม	ก็จะม่ป็ัญหา

ในปี็ถัด็ไป็	เมื�อม่การัต่ิออาย้บัติรัจะต่ิอได้็เฉพิ่าะพ่ิ่อแม่ผู้้้ป็กครัองที่่�เป็็นแรังงานข้้ามชาติิเท่ี่านั�น	

ไม่สามารัถต่ิอให้บ้ติรัซึึ่�งเป็็นผู้้้ติิด็ติามได้็	ที่ำให้รัะบบการัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ข้องเด็็กข้้ามชาติิ

สิ�นส้ด็ลง	เพิ่รัาะข้าด็การัติ่ออาย้บัติรั	ซึ่ึ�งข้ัด็กับติอนแรักที่่�ลงที่ะเบ่ยนให้ที่ั�งแรังงานข้้ามชาติิและผู้้้

ติิด็ติาม	เด็็กข้้ามชาติิจึงไม่ม่บัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	กลายเป็นประเด็็นปัญ่หาในการเข้้าถ่งบริการ

สุข้ภูาพ ยิ�งในช่วิงวิิกฤติโคุวิิด็-19	ติ้องไป็รัักษาติามคลินิกเอกชนเมื�อเจ็บป็่วย	ถ้าเจ็บป็่วยมากก็จะ

ติอ้งไป็โรังพิ่ยาบาล	และแติล่ะรัายกร็ักัษาไมเ่หมอืนกนั	ที่่�สำคญับางรัายกต็ิอ้งผู้อ่นจา่ยเพิ่รัาะไมม่เ่งนิ

หรัือม่เงินไม่พิ่อ	บางรัายถ้าม่เงินก็จะจ่ายได็้เลย		4)		การทุ่�พ่อแม่ผู้ปกคุรองไม่ม่เอกสารหลักฐาน

ติ่างๆทุ่�ถูกต้ิองก็นับเป็นสิ�งสำคัุญ่	ที่ำให้บ้ติรัไม่สามารัถเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่ได็้ด็้วย	เพิ่รัาะบ้ติรัก็

จะไม่มใ่บเกิด็หรัอืสต้ิบิตัิรั	ไมส่ามารัถซึ่ื�อบตัิรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ได้็	ถ้ามป่็ญัหาส้ข้ภัาพิ่ก็จะไมก่ล้าไป็หา

หมอที่่�โรังพิ่ยาบาล	ต้ิองซึ่ื�อยากินเอง	ดั็งเชน่ท่ี่�จัังหวัิด็สมุทุรสาคุร พิ่อ่แมผู่้้ป้็กครัองที่่�เป็น็แรังงานข้า้ม

ชาติแิละมอ่าชพ่ิ่รับัจา้งป็รัะมงและงานเก่�ยวเนื�องกบัป็รัะมง	พิ่อ่ติอ้งออกเรัอื	แมต่ิอ้งที่ำป็ลา	แกะก้ง้	

แกะป็	้ติอ้งหาที่่�พิ่กัอาศึยัอย้ใ่กล้ๆ 	เพิ่รัาะติอ้งด็แ้ลบต้ิรัเลก็ๆไป็ด็ว้ย	แรังงานข้า้มชาติกิล้ม่น่�สว่นใหญ่

จะไม่ม่เอกสารัที่่�ถ้กติ้อง	บ้ติรัซึ่ึ�งเป็็นเด็็กข้้ามชาติิก็จะไม่ม่บัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่และไม่สามารัถเข้้าถึง

บรัิการัส้ข้ภัาพิ่ติามไป็ด็้วย	

	 แรังงานข้้ามชาติิส่วนใหญ่ในเข้ติบางขุ้นเทุ่ยน กรุงเทุพมหานคุร	ที่่�ม่เอกสารั	ป็รัะมาณ

รั้อยละ	50	จะเป็็นแรังงานข้้ามชาติิท่ี่�เป็็น	MOU		และในช่วงก่อนสถานกาณ�โควิด็	แรังงาน

ข้้ามชาติิที่่�ไม่ม่เอกสารัม่ป็รัะมาณร้ัอยละ	20-30	แต่ิพิ่อม่สถานการัณ�โควิด็เข้้ามา	ที่ำให้

การัด็ำเนินการัเก่�ยวกับเอกสารัต่ิางๆนั�นค่อนข้้างลำบาก	และจะที่ำให้ม่จำนวนแรังงานข้้ามชาติิ

ที่่�ไม่ม่เอกสารัเพิิ่�มมากข้ึ�น	ซึ่ึ�งแรังงานข้้ามชาติิส่วนใหญ่ในเข้ติพิ่ื�นที่่�บางข้้นเที่่ยนเป็็นแรังงาน

ข้้ามชาติิพิ่ม่าป็รัะมาณกว่ารั้อยละ	90	ส่วนมากจะที่ำงานในโรังงาน	ส่วนแรังงานข้้ามชาติิกัมพิ่้ชา

จะเป็็นแรังงานก่อสรั้างที่่�อย้่ในแคมป็์					
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	 ในส่วนข้องการัให้บรัิการัในโรังพิ่ยาบาล	พิ่บว่า	 ท่ี่�จัังหวิัด็เช่ยงใหม่ยังคุงให้บริการ

ติามปกติิ	ไมม่อ่ะไรัเป็ล่�ยนแป็ลงไป็จากเด็มิ	ไมว่า่จะเป็็นชว่งกอ่นโควดิ็หรัอืในชว่งที่่�เกดิ็สถานการัณ�

โควิด็	ไม่ม่ความแติกติ่างกัน	เพิ่รัาะว่าเด็็กข้้ามชาติิที่่�ติิด็ติามพิ่่อแม่เข้้ามา	ถ้าเจ็บป็่วยก็ให้การัรัักษา

เหมือนเด็ิมอย้่แล้ว	และจำนวนเด็็กข้้ามชาติิท่ี่�เข้้ามารัับการัรัักษาก็ไม่ได็้แติกติ่างไป็จากในช่วงก่อน

การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็มากนัก	โรังพิ่ยาบาลนครัพิิ่งค�	ซึ่ึ�งเป็็นโรังพิ่ยาบาลที่่�ให้บริัการัส้ข้ภัาพิ่แก่

แรังงานข้้ามชาติิและครัอบครััวมากที่่�ส้ด็	เนื�องจากเป็็นที่ั�งโรังพิ่ยาบาลศึ้นย�	โรังพิ่ยาบาลป็รัะจำ

จังหวัด็	และโรังพิ่ยาบาลป็รัะจำอำเภัอแม่รัิม	สังกัด็กรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้	การัให้บรัิการัแก่เด็็กข้้าม

ชาติิ	ส่วนใหญ่จึงเป็็นบริัการัติรัวจรัักษาโรัคทัี่�วไป็	และต้ิองรัับผิู้ด็ชอบด็้แลครัอบคล้มถึง	3	จังหวัด็	

คือ	เช่ยงใหม่	แม่ฮั่่องสอน	และลำพิ่้น	ซึ่ึ�งที่ั�ง	3	จังหวัด็น่�จะม่แรังงานข้้ามชาติิค่อนข้้างมาก	และใน

กล้ม่ข้องเด็ก็ที่่�เป็น็ผู้้ต้ิดิ็ติามก็จะม่มากติามไป็ด้็วย	ซึ่ึ�งจะมท่ี่ั�งเด็ก็ข้า้มชาติทิี่่�คลอด็มาแล้วจากป็รัะเที่ศึ

ติ้นที่าง	และที่่�มาคลอด็ที่่�น่�ที่่�โรังพิ่ยาบาล	5)	ปัญ่หาทุ่�เกิด็ข้่�นจั่งเป็นปัญ่หาเก่�ยวิกับอนามัยแม่

และเด็็ก	แรังงานข้้ามชาติิหญิงจำนวนไม่น้อยไม่ได้็รัับคำแนะนำการัส่งเสริัมส้ข้ภัาพิ่ที่่�ถ้กต้ิองมา

ติั�งแต่ิติั�งครัรัภั�และฝ้ากครัรัภั�	จนถึงคลอด็บ้ติรั	ที่ำให้บ้ติรัม่ภัาวะบกพิ่ร่ัองที่างโภัชนาการั	และใน

กล่้มแรังงานข้้ามชาติิที่่�ไม่ม่ความรั้้ในเรัื�องข้องการัซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	ก็จะเป็็นกล้่มที่่�ค่อนข้้าง

ม่ป็ัญหา	ไม่ว่าจะเจ็บป็่วยเล็กน้อย	หรัือเจ็บป็่วยมาก	ก็จะเป็็นภัารัะโรังพิ่ยาบาล	โด็ยเฉพิ่าะถ้าป็่วย

ในกล้ม่โรัคที่่�มค่่ารักัษาสง้	ปั็ญหาเก่�ยวกบัอนามัยแมแ่ละเด็็ก	จึงเป็น็ปั็ญหาต่ิอเนื�องที่่�เกิด็ข้ึ�นที่ั�งกอ่น

การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็และในช่วงที่่�เกิด็การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็แล้ว				



89

	 สำหรัับการัใช้สิที่ธิุ์ข้องแรังงานข้้ามชาติิที่่�เป็็นพ่ิ่อแม่ผู้้้ป็กครัอง	จะม่ที่ั�งการัใช้สิที่ธิุ์ป็รัะกัน

สังคมและการัใช้สิที่ธุ์ิบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	ท่ี่�จัังหวิัด็สมุทุรสาคุร	ถ้าไม่ได้็ที่ำงานเลย	ก็จะเข้้ารัักษา

ติัวติามสิที่ธุ์ิข้องโรังพิ่ยาบาลสม้ที่รัสาครั	แติ่ถ้าม่อาการัไม่หนักมาก	ก็จะใช้บรัิการัคลินิกเอกชนที่่�

อย้่ในพิ่ื�นที่่�และจ่ายเงินเอง	ซึ่ึ�งสะด็วกกว่าการัไป็หาหมอที่่�โรังพิ่ยาบาล	แติ่ในส่วนข้องบ้ติรัหรัือเด็็ก

ข้า้มชาติจิะไมค่อ่ยเห็น	อาจเป็็นเพิ่รัาะในชว่งที่่�เกดิ็วกิฤติโควดิ็เด็็กข้า้มชาติิสว่นใหญไ่ด็ก้ลบัเมย่นมา

ไป็บ้างแล้ว	คงค้างอย้่เฉพิ่าะแรังงานข้้ามชาติิที่่�อย้่ในวัยที่ำงานที่่�อย้่ในพิ่ื�นที่่�	จึงไม่ค่อยม่ป็ัญหาข้อง

เด็็กข้้ามชาติิสักเท่ี่าใด็		และในช่วงวิกฤติโควิด็แรังงานข้้ามชาติิเม่ยนมาที่่�อย้่ในจังหวัด็สม้ที่รัสาครั

ที่่�ติิด็เชื�อและที่่�ป็่วย	ที่างจังหวัด็ก็จะรัับด็้แลเหมือนกับคนไที่ย	ถ้าติ้องถ้กกักติัวอย้่ที่่�บ้าน	ที่าง	อบติ.	

จะช่วยเหลือด็้แล	ส่งที่ั�งข้้าวและยาไป็ให้	และในช่วงที่่�ม่การัแพิ่ร่ัรัะบาด็อย่างมากในโรังงาน	ที่าง

โรังงานก็รัับด็้แลเอง	และม่ที่่�กักเก็บติัวให้แรังงานด็้วย	ซึ่ึ�งก็ช่วยลด็ภัารัะข้องจังหวัด็ลงได็้มาก	

	 ที่่�อำเภูอแม่สอด็ จัังหวิัด็ติาก	ที่างโรังพิ่ยาบาลแม่สอด็	จะให้บรัิการัที่ั�งแรังงานข้้ามชาติิ

และครัอบครััวที่ั�งในกล้่มที่่�ม่ป็ัญหาไม่สามารัถเข้้าส้่รัะบบป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ได็้	หรัือซึ่ื�อบัติรัป็รัะกัน

ส้ข้ภัาพิ่ไม่ได็้	เฉล่�ยแล้วป็ีหนึ�งๆ	ม่ป็รัะมาณ	40-50	รัายเฉพิ่าะที่่�ให้การัรัักษา	และในป็ี	2564	จะม่

อย้่ ถึงเกือบ	100	รัาย	รัวมที่ั�งเด็็กและผู้้้ใหญ่	แรังงานข้้ามชาติิจะม่ที่ั�งกล้่มที่่�อย้่ในรัะบบ

ป็รัะกันสังคมและกล้่มท่ี่�อย้่ ในรัะบบป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	 ถ้าอย้่ในกล้่มป็รัะกันสังคม	ก็จะให้

แรังงานข้้ามชาติิเข้้ารัะบบป็รัะกันสังคมไป็เลย	ส่วนแรังงานข้้ามชาติิที่่�อย้่ในกล้่มป็รัะกัน

ส้ข้ภัาพิ่ก็จะให้รัักษาที่่� โรังพิ่ยาบาลแม่สอด็	 แติ่แรังงานข้้ามชาติิชอบที่่�จะไปใช้บริการ

ทุ่�โรงพยาบาลแม่ติาวิหรือแม่ติาวิคลินิกมากกว่า	ที่ั�งน่�อาจด้็วยเหต้ิผู้ล	3	ป็รัะการั	 คือ	

	 1)	ด็้วยป็ัญหาเรัื�องการสื�อสารเป็็นภัาษาพิ่ม่า	

	 2)	อาจเป็็นเพิ่รัาะที่างโรังพิ่ยาบาลแม่สอด็ด็้แลไม่ทุั�วิถ่ง	และ	

	 3)	แรังงานข้้ามชาติิเองอาจไม่สะด็วิกที่่�จะมาใช้บริัการั	ติรังน่�จะเห็นว่าบางทุ่ถ่งแม้จัะ

ม่สิทุธิ�แต่ิพ่อแม่ผู้ปกคุรองข้องเด็็กข้้ามชาติิอาจัเลือกทุ่�จัะไม่ใช้สิทุธิและจัะเลือกสถานบริการ

ทุ่�ตินไวิ้ใจัเอง แรังงานข้้ามชาติิบางคนท่ี่�ม่เงินก็จะไป็คลินิกบ้าง	ไป็โรังพิ่ยาบาลแม่ติาวหรัือ

แม่ติาวคลินิกบ้าง
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	 จากการัสัมภัาษณ�และสนที่นากล้ม่	ในบางพิ่ื�นที่่�ได้็ข้อ้มล้เพิิ่�มเติิมว่า	ในเรัื�องข้องการัป็รัะกัน

ส้ข้ภัาพิ่ที่ำอย่างไรัก็ไม่ม่ที่างครับรั้อยละ	100	คงม่ติกๆหล่นๆอย้่บ้าง	เพิ่รัาะไม่ได็้ออกแบบมาให้คน

ท่ี่�ไม่สามารัถเข้้าถึงรัะบบป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	ดั็งนั�น	การัจะเกิด็สถานการัณ�แพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	

หรัือไม่เกิด็จึงไม่ม่ผู้ล	แติ่ในช่วงที่่�ม่สถานการัณ�การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็เกิด็ขึ้�นอาจจะหนักกว่าใน

ช่วงสถานการัณ�ป็กติิอย่้บ้าง	เพิ่รัาะม่ผู้ลกรัะที่บติ่อรัายได็้ข้องแรังงานข้้ามชาติิ	การัที่่�จะไป็ซึ่ื�อบัติรั

ป็รัะกันสข้้ภัาพิ่ยิ�งหนักข้ึ�นไป็อก่	ที่ำให้ข้าด็โอกาสในการัเข้า้ถึงการัป็รัะกันสข้้ภัาพิ่มากข้ึ�น	และกรัะที่บ

ถึงเด็็กข้้ามชาติิด็้วย	

	 ส่วนที่่�ในพิ่ื�นที่่�กรุงเทุพมหานคุรพิ่บป็ัญหาเช่นเด่็ยวกัน	แติ่เป็็นเรื�องข้องการสื�อสาร 

ความเข้้าใจภัาษาท่ี่�ใช้ในการัสื�อกันนั�นม่ความสำคัญมากในการัเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่	การัสื�อสารั

เพิ่ื�อให้ด็้แลติัวเองในข้ั�นติ้นได็้	ด็้แลครัอบครััวได็้	ติ้องสื�อสารัติรังกันและเข้้าใจติรังกัน	โด็ยเฉพิ่าะใน

ช่วงที่่�ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโรัคโควิด็-19	ที่่�สำคัญพิ่่อแม่ติ้องเข้้าใจก่อน	เพิ่รัาะติ้องด็้แลบ้ติรัหลาน

ท่ี่�ยงัเล็กและช่วยเหลอืติวัเองไม่ได็	้แติโ่ชคด็ท่่ี่�ในพิ่ื�นท่ี่�กรัง้เที่พิ่มหานครัมล่า่ม	อาสาสมัครัสาธุ์ารัณสข้้

ข้า้มชาติ	ิ	(อสติ.)	มล้นธิุ์	ิและหนว่ยงานติา่งๆที่่�ที่ำงานในลกัษณะอาสาสมคัรัเข้า้มาคอยชว่ยเหลอื	เชน่	

ช่วยรัับส่งผู้้้ป็่วย	ผู้้้ที่่�เส่�ยงติิด็เชื�อโควิด็เพิ่ื�อไป็ด็้แลรัักษาที่่�โรังพิ่ยาบาลสนามหรัือที่่�พิ่ักคอย	
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	 ในด้็านการัอย้่อาศัึย	โด็ยภัาพิ่รัวม	แรังงานข้้ามชาติิอย้่กันเป็็นครัอบครััว	และม่การั

อาศึัยอย้่รั่วมกันในหลายลักษณะ	บางครัอบครััวอย้่กันสองคนสาม่ภัรัรัยาที่่�อาจติิด็ติามกันมา

จากป็รัะเที่ศึติ้นที่าง	หรัือเพิ่ิ�งมาแติ่งงานกันในป็รัะเที่ศึไที่ย	บางครัอบครััวม่สมาชิกเป็็นพิ่่อแม่ล้ก

ที่่�ติิด็ติามกันมาจากป็รัะเที่ศึต้ินที่าง	หรัือเกิด็ในป็รัะเที่ศึไที่ย	บางครัอบครััวเป็็นครัอบครััวข้ยาย

ม่ผู้้้ส้งอาย้ติิด็ติามมาด็้วยเพิ่ื�อช่วยด้็แลบ้ติรัหลาน	หรัือเป็็นผู้้้ส้งอาย้ที่่�เคยที่ำงานเป็็นแรังงาน

มาก่อน	ปั็จจ้บันป็่วย	บางคนม่โรัคป็รัะจำตัิวหรัืออาย้มาก	บางครัอบครััวเป็็นพ่ิ่�น้องและเครัือญาติิ

กัน	ครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิม่ความหลากหลายในการัอย้่อาศัึยร่ัวมกัน	ซึ่ึ�งเป็็นบริับที่ข้องการั

อพิ่ยพิ่ย้ายถิ�นมาเพิ่ื�อหางานที่ำหรัือมาที่ำงานในถิ�นป็ลายที่าง	เนื�องมาจากความยากจนในถิ�น

ติ้นที่าง	ที่ำให้ผู้้้ท่ี่�อย้่ในวัยแรังงานเหล่าน่�จำติ้องอพิ่ยพิ่ย้ายถิ�นมาพิ่รั้อมครัอบครััว	เพิ่ื�อมาหารัายได็้

หาช่วิติที่่�ด็่กว่า	 โด็ยนำบ้ติรัหลานเข้้ามาอย้่ด็้วย	 เพิ่รัาะถิ�นเด็ิมไม่ม่ ผู้้้ช่วยเหลือด้็แล	และ

บางครัอบครััวเมื�อเข้้ามาที่ำงานแล้วม่รัายได็้ด็่ข้ึ�น	ม่ความเป็็นอย้่ด็่ข้ึ�น	ก็อยากที่่�จะนำบ้ติรัหลานมา

อย้่ด้็วย	เพิ่ื�อความส้ข้ข้องความเป็็นครัอบครััว	ปัญ่หาทุ่�เกิด็ข้่�นกับกลุ่มแรงงานข้้ามชาติิเหล่าน่�

จั่งไม่ใช่เรื�องข้องลักษณะการอยู่อาศูัย แติ่เป็นเรื�องข้องการข้าด็แคุลนทุ่�อยู่อาศูัยทุ่�เหมาะสม

และข้าด็สภูาพแวิด็ล้อมทุ่�ด็่  

	 โด็ยที่ั�วไป็แล้วท่ี่�พิ่ักอาศึัยข้องแรังงานข้้ามชาติิ	ม่อย้่	 3	 ร้ัป็แบบ	1)	 เป็็นที่่�พัิ่กอาศึัย

ที่่�นายจ้างจัด็ให้ในโรังงานหรัืออย้่ในสวนในไรั่นาข้องนายจ้าง	อย้่ในแคมป็์ก่อสรั้าง	หรัืออย้่ใน

บ้านสำหรัับล้กจ้างท่ี่�ที่ำงานในบ้าน	เช่น	ท่ี่�อำเภัอแม่สอด็	จังหวัด็ติาก	และ	ที่่�จังหวัด็เช่ยงใหม่	

2)	อย้่กันเป็็นช้มชนเฉพิ่าะที่่�เรั่ยกว่าช้มชนแรังงานข้้ามชาติิ	 เช่น	ในกล้่มแรังงานป็รัะมงและ

เก่�ยวเนื�องกับป็รัะมง	เช่นที่่�จังหวัด็สม้ที่รัสาครั	และ	จังหวัด็รัะนอง	3)	เป็็นที่่�พักอาศัย้ที่่�ประปนกับ

คนไที่ย้ อาจพักอยู้่หอพักเด็่ย้วกันหร่ออยู้่ในชุมชนเด็่ย้วกันหร่ออยู่้ในหมู่บ้านเด็่ย้วกัน	ม่บริับที่ข้อง

การัเป็็นครัอบครััว	หรัือการัพัิ่กอาศัึยท่ี่�อาจเป็็นการัเฉพิ่าะ	บางครัอบครััวอาจแยกตัิวไป็จากช้มชน

ไที่ย	เช่น	ที่่�จังหวัด็ชลบ้รั่	และ	กรั้งเที่พิ่มหานครั

การอยู่อาศูัยในสภูาพแวิด็ล้อมทุ่�ปลอด็ภูัย
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	 ด็้วยความท่ี่�แรังงานข้้ามชาติิไม่ม่สัญชาติิไที่ย	จึงส่งผู้ลติ่อการัได็้รัับความช่วยเหลือ

จากภัาครััฐ	ยิ�งในช่วงวิกฤติโควิด็-19	จะเห็นผู้ลกรัะที่บในเชิงครัอบครััวในหลายๆด้็านด้็วยกัน	

1)	ที่้กคนได็้รัับผู้ลกรัะที่บหมด็จากการัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	ที่ั�งแรังงานไที่ย	ครัอบครััวไที่ย	ช้มชน

ไที่ย	แติ่ด็้วยบรัิบที่ข้องความไม่ม่สัญชาติิไที่ย	และด็้วยครัอบครััวที่่�อาศัูยอยู่รวิมกันหลายคุนใน

ห้องเด็่ยวิ	 ต้ิองใช้ห้องน�ำรั่วมกัน	การัเว้นรัะยะห่างที่างสังคมแที่บไม่เกิด็ข้ึ�นเลย	2)	ในแง่ข้อง

การัป้็องกัน	การัเข้า้ถึงอป้็กรัณ�ป้็องกนั	และการัเข้า้ถึงสื�อความร้้ัต่ิางๆมไ่ม่ครัอบคล้ม	เป็น็ภัารัะข้อง

ครัอบครััวที่่�จะติอ้งด็แ้ลสมาชกิใหไ้ด็ร้ับัอป้็กรัณ�ที่่�เพิ่ย่งพิ่อในการัป็อ้งกนัไมใ่หเ้กดิ็ความเส่�ยงจากการั

รัะบาด็ข้องโรัค	โด็ยเฉพิ่าะเด็ก็ๆซึ่ึ�งมท่ี่ั�งเด็ก็เลก็เด็ก็โติที่่�ยงัไมม่ว่ฒ้ภิัาวะพิ่อที่่�จะด็แ้ลตินเอง		3)	หาก

ได็ร้ับัสื�อภัาษาที่่�เข้า้ใจได้็	จะช่วยให้เข้า้ใจและเข้า้ถึงวิธุ์ป้่็องกันได้็	และจะช่วยให้ครัอบครัวัป็ลอด็ภัยั

จากภัาวะวิกฤติข้องการัรัะบาด็ข้องโรัคน่�ไป็ได็้

	 จากการัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโรัคโควิด็-19	ตัิ�งแติ่ต้ินปี็	2563	เป็็นติ้นมา	จะเห็นว่าแรังงาน

ข้้ามชาติิอย้่ในภัาวะติกงาน	ว่างงาน	และข้าด็รัายได็้	เมื�อสถานป็รัะกอบการัป็ิด็กิจการัลง	หรัือ

เลิกจ้าง	ลด็เวลางาน		แรังงานข้้ามชาติิจึงอย้่ด้็วยความยากลำบากมากข้ึ�น	ไม่ม่ค่าเช่าห้อง	อาหารั

ไม่เพิ่่ยงพิ่อกับที่้กคนในครัอบครััว	โด็ยเฉพิ่าะเด็็กเล็ก	บางห้องพิ่ักม่คนที่้อง	แต่ิอย้่ในช่วงที่่�ติกงาน	

ม่ความเครั่ยด็	ไม่ม่รัายได็้	และเงินที่องที่่�เก็บหาได็้ก็หมด็ลง		

	 ที่่�จัังหวิัด็เช่ยงใหม่สภัาพิ่ความเป็็นอย้่ข้องแรังงานข้้ามชาติิและครัอบครััว	 เที่่าท่ี่�ได็้

ลงไป็สำรัวจพิ่บว่าสภัาพิ่แวด็ล้อมและที่่�อย้่อาศึัยไม่ค่อยด็่นัก	โด็ยเฉพิ่าะแคมป็์ที่่�พิ่ักอาศึัยข้อง

แรังงานข้้ามชาติิและครัอบครััว	ส่วนใหญ่จะอย้่ในลักษณะที่่�เป็็นเพิ่ิงพิ่ักอาศึัยมากกว่าที่่�จะเป็็น

บ้าน	สรั้างง่ายๆ	ด้็วยวัสด็้รัาคาถ้ก	หรัือใช้เศึษวัสด้็ที่่�เหลือจากการัก่อสร้ัางมาป็รัะกอบกันเป็็น

ติัวบ้าน	ม่เพิ่่ยงห้องเด่็ยวสำหรัับพิ่ักผู้่อนหลับนอน	สิ�งข้องเครัื�องใช้ติ่างๆจะถ้กจัด็อย้่รัวมกันใน

ห้อง	แติ่ม่ข้้อน่าสังเกติว่าท้ี่กบ้านจะม่เครัื�องใช้ไฟฟ้าที่่�จำเป็็น	ไม่ว่าจะเป็็นหม้อห้งข้้าวไฟฟ้า	

ติ้้เย็น	พัิ่ด็ลม	โที่รัที่ัศึน�	บางบ้านม่จานด็าวเท่ี่ยม	ท้ี่กบ้านม่มอเติอรั�ไซึ่ด็�ใช้ในการัเด็ินที่าง	บางบ้าน

ก็ม่รัถกรัะบะไว้ใช้งานอ่กด้็วย		บางแคมป์็ม่ข้นาด็ใหญ่มาก	อาศัึยอย้่ในพืิ่�นที่่�ดิ็นบริัเวณเด่็ยวกัน

มากกว่า	50	ครััวเรัือน	ม่แรังงานข้้ามชาติิเม่ยนมาและกล้่มชาติิพิ่ันธุ์้�และครัอบครััวอาศึัยอย้่

รัวมกันนับเกินกว่า	100	คน	บางแคมป็์เป็็นช้มชนเก่าม่มานานหลายสิบป็ีแล้ว	ค่อนข้้างมั�นคง	

แรังงงานและครัอบครััวส่วนใหญ่จะกลัวในเรัื�องข้องการัติิด็เชื�อโควิด็	ถ้าติิด็ก็จะติิด็กันหมด็	เพิ่รัาะ

ท่ี่�พิ่ักอาศึัยอย้่ติิด็ๆกันไป็	และที่างการัก็ไม่สามารัถให้การัช่วยเหลือเป็็นเงินอ้ด็หน้นได็้	ช่วยได็้เป็็น

แติ่สิ�งข้อง	เช่น	แอลกอฮั่อล�	หรัือ	หน้ากากอนามัยที่่�ได็้รัับบรัิจาคเที่่านั�น
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	 ที่่�จัังหวัิด็ระนอง	จากการัลงเย่�ยมช้มชนแรังงานข้้ามชาติิเม่ยนมา	สภัาพิ่ที่่�อย้่อาศัึยก็

น่าจะเหมือนกันๆ	ไม่ค่อยด็่นัก	ส่วนใหญ่เป็็นบ้านเช่า	ม่เจ้าข้องเป็็นคนไที่ย	บ้านท่ี่�เช่าม่ลักษณะ

เป็็นห้องแถวหรัือเรัือนแถวที่่�สรั้างเชื�อมติ่อๆกันมากกว่าจะเป็็นหลัง	ค่อนข้้างแออัด็	ในเรัื�องข้อง

สข้้ลกัษณะแที่บจะไม่คอ่ยม	่จะเหมอืนสลัมนอ้ยๆ	หรัอืชม้ชนแออัด็ในเข้ติเมอืง	บางคนก็จะไป็อาศัึย

ไฟเพิ่ื�อนบ้านใช้		

	 ส่วนที่่�จัังหวิัด็ชลบุร่	ก็จะคล้ายๆกับที่่�จังหวัด็รัะนอง	ถ้าเป็็นแรังงานข้้ามชาติิกัมพิ่้ชา

ที่่�ที่ำงานป็รัะมง	ถ้าไม่ได็้อย้่บนฝ้ั�งกับครัอบครััวก็จะอย้่บนเรัือ	ไม่ได็้เด็ินที่างไป็ไหน	ส่วนแรังงาน

ข้้ามชาติิที่่�ที่ำงานเก่�ยวเนื�องกับป็รัะมงส่วนใหญ่เป็็นแรังงานข้้ามชาติิหญิง	ก็จะรัับจ้างที่ำป็ลา

แกะป็้แกะก้้งแกะหอย	โด็ยจะเช่าห้องพิ่ักที่่�อย้่ใกล้กับท่ี่�ตินรัับจ้างที่ำงาน	ห้องเช่าเหล่าน่�จะถ้ก

สรั้างติิด็ติ่อกันเป็็นเรัือนแถว	ในช่วงท่ี่�ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	เจ้าข้องห้องจะป็รัับลด็รัาคา

ค่าเช่าให้	หรัือผู่้อนผัู้นการัชำรัะค่าเช่า	แติ่ไม่ได้็ให้อย้่ฟรั่	จะม่แรังงานข้้ามชาติิบางส่วนที่่�ไม่ม่

ค่าเช่าแอบหน่กลับ	เนื�องจากไม่ม่งานที่ำ	ถ้าเป็็นแรังงานข้้ามชาติิกัมพิ่้ชาที่่�ที่ำงานในโรังงาน	

ก็จะม่ที่่�พิ่ักอาศึัยให้	และให้อย้่ได็้เหมือนเด็ิม	แติ่ม่ข้้อแม้ว่าจะเข้้าโรังงานติอนน่�ไม่ได็้	ที่างโรังงาน

จะให้เข้้าเมื�อสถานการัณ�ด็่ข้ึ�น	 ส่วนแรงงานข้้ามชาติิกัมพูชาทุ่�รับจั้างทุำงานภูาคุเกษติร 

จัะม่คุวิามยากลำบากด็้านทุ่�อยู่อาศูัยมากทุ่�สุด็	เนื�องจากเป็็นงานเหมา	ถ้าหากไม่ม่งานเหมา	

แรังงานข้้ามชาติิเหล่าน่�ก็จะไม่ม่รัายได้็เลย	แรังงานข้้ามชาติิเหล่าน่�จะสร้ัางที่่�อย้่อาศัึยในสวน	

และหาผัู้กติามบริัเวณรัอบๆ	มาที่ำอาหารัเพิ่ื�อป็รัะทัี่งช่วิติ	กล้่มงานรัับเหมาภัาคเกษติรัน่�จะได้็รัับ

ผู้ลกรัะที่บมากหากโรังงานป็ดิ็ลงด็ว้ย	โด็ยเฉพิ่าะโรังงานที่ำสบัป็ะรัด็กรัะป็อ๋ง	แรังงานข้า้มชาติิกล่้ม

น่�ก็จะไม่ม่งานที่ำ	แล้วก็จะกรัะที่บถึงบ้ติรัหลานที่่�อย้่ในครัอบครััว	เด็็กข้้ามชาติิกัมพิ่้ชาส่วนใหญ่จะ

ไม่ได็เ้รัย่นหนงัสอื	และจะอย้อ่าศึยัติามเพิ่ลงิพิ่กัที่่�อย้ใ่นไรัส่บัป็ะรัด็		ด็งันั�นการัที่ำความสะอาด็	อาหารั

การักนิจะไมด่็	่สข้้อนามยักจ็ะไมม่	่เด็ก็กจ็ะไมไ่ด็เ้รัย่นหนงัสอื	ครัอบครัวัหนึ�งจะมล้่กป็รัะมาณ	2-3	คน

ม่อย่้	10	ครัอบครััว	ก็จะม่เด็็กป็รัะมาณ	10-15	คน	ที่่�สำคัญครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิกัมพิ่้ชา

เหล่าน่�จะไม่ส่งบ้ติรักลับป็รัะเที่ศึติ้นที่าง		ถ้าเป็็นแรังงานข้้ามชาติิกัมพ้ิ่ชาท่ี่�อย้่ในช้มชนเมืองเมื�อม่

บ้ติรัจะส่งบ้ติรักลับป็รัะเที่ศึติ้นที่าง					
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	 นอกจากเรืั�องสภัาพิ่แวด็ล้อมที่่�อย้่อาศัึยแล้ว	 ยังพิ่บว่าเด็็กข้้ามชาติิบางคนสัมผัู้สกับ

ป็้ย๋เคมแ่ละยาฆ่า่แมลงในพิ่ื�นท่ี่�ที่ำเกษติรั	และข้าด็ความร้้ัเก่�ยวกบัสข้้อนามยั	เด็็กข้า้มชาติิบางคนลม้

ป็ว่ยบอ่ย	ที่ก้เชา้เวลาที่่�มาโรังเรัย่น	จะมก่ลิ�นยาฆ่า่แมลงติดิ็ตัิว	ที่ำให้เด็ก็ข้า้มชาติบิางคนมาโรังเรัย่น

พิ่รั้อมกับม่แผู้ลอักเสบบนผู้ิวหนัง	ที่างโรังเรั่ยนติ้องพิ่าแพิ่ที่ย�มารัักษาให้ที่่�โรังเรั่ยน	และสรั้างความ

ติรัะหนักรั้้แก่เด็็กเก่�ยวกับส้ข้อนามัย	เช่น	ความสำคัญข้องการัล้างมือและการัอาบน�ำ	เพิ่ื�อให้เด็็กม่

ส้ข้อนามัยที่่�ด็่	ยิ�งในช่วงท่ี่�ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	โรังเรั่ยนป็ิด็	เด็็กข้้ามชาติิบางคนติามพิ่่อ

แม่ผู้้้ป็กครัองไป็ที่ำงานในไรั่ในสวน	โด็ยเฉพิ่าะที่่�จังหวัด็เช่ยงใหม่	จังหวัด็ติาก	และจังหวัด็ชลบ้รั่	ซึ่ึ�ง

ม่พืิ่�นท่ี่�ที่ำไรั่ที่ำสวนผู้ลไม้จำนวนมาก	ม่การัฉ่ด็พ่ิ่นด็่ด็่ที่่เพืิ่�อฆ่่าหนอนและแมลงท่ี่�เป็็นศัึติร้ัพิ่ืช	อันม่

ผู้ลกรัะที่บติ่อส้ข้ภัาพิ่ข้องติัวแรังงานข้้ามชาติิเองและบ้ติรัที่่�ติิติติามไป็ด็้วย	

4.2 ผู้ลกระที่บการศึึกษ์า

แผ่นภาพที่ี� 8  ส่ร่ปข้้อค้นพบผลกระที่บติ�อเด็กข้้ามูชุาติิด้านการศึึกษา

ท้�มา	พิ่ัฒนาโด็ยนักวิจัย



95

	 สถานการัณ�การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ส่งผู้ลกรัะที่บด็้านการัศึึกษาติ่อเด็็กข้้ามชาติ	ิ

ที่ั�งที่างติรังและที่างอ้อม	โด็ยเฉพิ่าะจากการัท่ี่�โรังเร่ัยนและสถานศึึกษา	 ทัี่�งในสังกัด็รััฐไที่ย	

และหนว่ยงานองค�กรัพิ่ฒันาเอกชนที่่�มก่ารัจดั็การัเร่ัยนการัสอนหรืัอกจิกรัรัมการัพิ่ฒันาการัเร่ัยนรั้้

ให้กับเด็็กข้้ามชาติิในรั้ป็แบบศึ้นย�การัเรั่ยนรั้้เด็็กข้้ามชาติิ	หรัือ	(Migrant	Learning	Center:	MLC)	

ในพิ่ื�นที่่�ติ่างๆ	ติ้องป็ิด็การัเรั่ยนการัสอนในสถานที่่�	(on-site	school	closure)	ซึ่ึ�งบางสถานศึึกษา	

(โด็ยเฉพิ่าะ	โรังเรั่ยนสังกัด็ภัาครััฐไที่ย)	อาจม่การัป็รัับรั้ป็แบบการัเรั่ยนการัสอนไป็เป็็นรั้ป็แบบอื�น

เพิ่ื�อให้นักเรั่ยนยังสามารัถศึึกษาได็้อย่างติ่อเนื�องแติ่อาจจะไม่เติ็มที่่�ภัายใติ้ข้้อจำกัด็บางป็รัะการั	

ที่ั�งจากครัอบครััวหรัือติัวนักเรั่ยนเด็็กข้้ามชาติิเอง	หรัือจากฝ้ั�งข้องโรังเรั่ยนหรัือสถานศึึกษา	ข้ณะที่่�

สถานศึึกษาเด็็กข้้ามชาติิอ่กจำนวนมาก	โด็ยเฉพิ่าะ	MLC	ติ้องป็ิด็การัเรั่ยนการัสอนมาติ่อเนื�อง

ยาวนานนับติั�งแติ่เรัิ�มม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ในช่วงติ้นป็ี	2563	

	 สถานการัณ�และผู้ลกรัะที่บเหล่าน่�ติ่อการัจัด็การัเรั่ยนการัสอนสำหรัับเด็็กข้้ามชาติิ	ม่

ความแติกติ่างกันไป็ในแติ่ละพิ่ื�นท่ี่�ข้องการัศึึกษาในครัั�งน่�	และในแติ่ละช่วงเวลาติามรัะด็ับความ

รั้นแรังข้องการัแพิ่รั่รัะบาด็และมาติรัการัการัควบค้มการัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องพิ่ื�นที่่�นั�น	ในส่วนน่�จึงเป็็น

การัสรั้ป็ผู้ลการัศึึกษา	เก่�ยวกับผู้ลกรัะที่บภัาพิ่รัวมข้องสถานการัณ�ที่่�ม่ติ่อการัศึึกษาและโอกาส

ในการัเรัย่นร้้ัข้องเด็ก็	โด็ยมโ่ครังสร้ัางการันำเสนอส่วนแรัก	เป็็นสถานการัณ�การัศึกึษาข้องเด็ก็ข้้ามชาติิ	

เก่�ยวกับรั้ป็แบบการัจัด็การัศึึกษาและข้้อม้ลสถิติิที่ั�วไป็	 ส่วนที่่�	2	 เป็็นการันำเสนอภัาพิ่รัวม

ผู้ลกรัะที่บข้องสถานการัณ�ท่ี่�ม่ต่ิอการัจัด็การัศึึกษาสำหรัับเด็็กข้้ามชาติิ	โด็ยเฉพิ่าะ	ในป็รัะเด็็น

การัป็รัับติัวและรั้ป็แบบการัจัด็การัศึึกษาในช่วงข้องสถานการัณ�โควิด็-19	มาติรัการัการัช่วยเหลือ

และสนับสน้นด็้านการัศึึกษาที่่�ม่	ความพิ่รั้อมและป็ัญหาข้้อจำกัด็ที่่�เกิด็ข้ึ�น	ส่วนที่่�	3	เป็็นผู้ลกรัะที่บ

จากการัป็ิด็โรังเรั่ยนและการัป็รัับรั้ป็แบบการัจัด็การัเรั่ยนการัสอนที่่�ม่ติ่อเด็็กที่ั�งที่างติรังและ

ที่างอ้อม	รัวมถึงผู้ลกรัะที่บที่่�มต่ิอ่ครัอบครัวัแรังงานข้า้มชาติ	ิและสว่นสด้็ท้ี่าย	เป็น็การัสรัป้็ป็รัะเด็น็

ข้้อเสนอแนะในป็รัะเด็็นที่่�เก่�ยวข้้อง
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ส่ถานการณ์์การศึึกษาข้องเด็กข้้ามูชุาติิ

	 ป็รัะเที่ศึไที่ยม่กรัอบนโยบายที่่�เป็ิด็กว้างในด็้านการัศึึกษาข้องเด็็กที่่�ไม่ม่หลักฐาน

ที่างที่ะเบ่ยนรัาษฎรั	หรัือไม่ม่สัญชาติิไที่ย	ในท่ี่�น่�รัวมถึงเด็็กข้้ามชาติิมาตัิ�งแติ่พิ่.ศึ	2548	ติาม

มติิคณะรััฐมนติรั่เมื�อวันที่่�	5	กรักฎาคม	พิ่.ศึ.	2548	และรัะเบ่ยบกรัะที่รัวงศึึกษาธุ์ิการัว่าด็้วย

หลักฐานในการัรัับนักเรั่ยน	นักศึึกษาเข้้าเรั่ยนในสถานศึึกษา	พิ่.ศึ	2548	โด็ยได้็ม่การัป็รัับป็รั้ง

แนวป็ฏิิบัติิติามรัะเบ่ยบด็ังกล่าวอ่กครัั�ง	ป็ี	พิ่.ศึ.	2560	และล่าส้ด็	ในเด็ือนติ้ลาคม	2562	โด็ยเด็็ก

ที่่�ไม่ม่หลักฐานที่างที่ะเบ่ยนเมื�อเข้้าศึึกษา	สถานศึึกษาจะกำหนด็รัหัสป็รัะจำติัวเลข้	13	หลักที่่�

ข้ึ�นติ้นด็้วยตัิวอักษรัให้	(โด็ยในปั็จจ้บัน	ติามรัะบบกลางข้องสำนักงานป็ลัด็กรัะที่รัวงศึึกษาธิุ์การั	

กำหนด็ใช้เป็็นรัหัส	G	สำหรัับสถานศึึกษาที่้กสังกัด็	สำนักงานคณะกรัรัมการัการัศึึกษาขั้�น

พิ่ื�นฐาน	(สพิ่ฐ.)	สำนักงานส่งเสรัิมการัศึึกษานอกรัะบบและการัศึึกษาติามอัธุ์ยาศึัย	(กศึน.)	และ

สำนักงานคณะกรัรัมการัส่งเสรัิมการัศึึกษาเอกชน	(สช.))	โด็ยล่าส้ด็ในช่วงป็ี	2561-62	กรัะที่รัวง

ศึึกษาธุ์ิการัได็้ออกป็รัะกาศึนโยบายเพิ่ิ�มเติิมเพิ่ื�อข้จัด็ป็ัญหาอ้ป็สรัรัคข้องการัเข้้าศึึกษาข้องเด็็กที่่�

ไม่ม่สัญชาติิไที่ยและไม่ม่หลักฐานที่างที่ะเบ่ยนโด็ยเน้นย�ำเรัื�องการัยกเว้นการัข้อเอกสารัป็รัะจำตัิว	

และด็ำเนินการัรัวบรัวมข้้อม้ลนักเรั่ยนท่ี่�ม่เลข้ป็รัะจำติัวข้ึ�นติ้นด็้วยติัวอักษรั	G	เพิ่ื�อติรัวจสอบและ

กำหนด็เลข้	13	หลักที่างที่ะเบ่ยนรัาษฎรั�ให้กับเด็็กที่้กคน	(ซึ่ึ�งป็ัจจ้บัน	ยังอย้่ในรัะหว่างการัด็ำเนิน

การัซึ่ึ�งม่ความคืบหน้ามากน้อยแติกติ่างไป็ในแติ่ละพิ่ื�นที่่�)	

	 ในภัาพิ่รัวม	ที่างเลือกการัศึึกษาสำหรัับเด็็กข้้ามชาติิ	แบ่งออกได็้เป็็น	3	รั้ป็แบบ	ได็้แก่	1)	

การัศึึกษาภัาคในรัะบบข้องป็รัะเที่ศึไที่ย	(Thai	school	-	formal	education)	2)	การัศึึกษาภัาค

นอกรัะบบข้องป็รัะเที่ศึไที่ย	(Thai	non-formal	and	informal	education)	และ	3)	ศึน้ย�การัเรัย่น

รั้้สำหรัับเด็็กข้้ามชาติิข้ององค�กรัพัิ่ฒนาเอกชน	(Migrant	Learning	Center:	MLC)	โด็ยในแติ่ละ

รั้ป็แบบม่เงื�อนไข้การัเข้้ารัับศึึกษาและการัเข้้าถึงข้องเด็็กข้้ามชาติิ	ป็ัจจัยที่่�เก่�ยวข้้องกับการัเลือกรั้ป็

แบบการัศึึกษาข้องเด็็กข้้ามชาติิข้องครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิ	รัวมถึง	ป็ัญหาและอ้ป็สรัรัคในการั

เข้้าถึงการัศึึกษาที่่�พิ่บจากการัลงพิ่ื�นที่่�ภัาคสนามในแติ่ละลักษณะที่่�แติกติ่างกัน	

รูปแบบการจััด็การศู่กษาสำหรับเด็็กข้้ามชาติิในประเทุศูไทุย
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 1.การเข้้าศู่กษาภูาคุในระบบข้องประเทุศูไทุย (การเข้้าเร่ยนในโรงเร่ยนไทุย) 

	 กรัอบนโยบายข้องป็รัะเที่ศึไที่ยโด็ยกรัะที่รัวงศึกึษาธิุ์การั	ถือว่าเปิ็ด็กว้างและรับัเด็ก็ที่ก้คน

เข้้าศึึกษา	แม้ในกรัณ่ที่่�ไม่ม่หลักฐานการัสมัครัเข้้าเร่ัยนหรัือเอกสารัใด็เลย	อย่างไรัก็ติาม	แนวที่าง

การัป็ฏิบิตัิใินเบื�องติน้สถานศึกึษาจะมก่ารัข้อหลักฐานเอกสารัส้ติบัิติรั	(เอกสารัจด็ที่ะเบย่นการัเกิด็)	

ซึ่ึ�งกรัณ่ไม่ม่อาจเรั่ยกข้อเอกสารัหรืัอหลักฐานอื�นๆ	เที่่าท่ี่�ม่ข้องตัิวเด็็กหรืัอผู้้้ป็กครัอง	หรืัอเจ้าบ้าน

ข้องสถานที่่�อย้่อาศึัย	เพิ่ื�อป็รัะกอบการัรัับสมัครั	แติ่หากไม่ม่เอกสารัใด็เลยก็ยังสามารัถเข้้าเรั่ยนได็้

โด็ยสถานศึึกษาจะกำหนด็รัหัสป็รัะจำติัวนักเรั่ยนรัหัส	G	Code	ให้	เด็็กข้้ามชาติิที่่�เรั่ยนในโรังเรั่ยน

ไที่ยจะได็ร้ับัการัสนบัสนน้ด็า้นการัศึกึษาผู้า่นไป็ที่่�โรังเร่ัยนเชน่เด่็ยวกบัเด็็กไที่ยที่ก้อย่าง	ครัอบคล้ม

คา่จดั็การัเรัย่นการัสอน	คา่หนงัสอืเรัย่น	เครัื�องแบบนกัเรัย่น	คา่อป้็กรัณ�การัเรัย่น	คา่กจิกรัรัมพิ่ฒันา

ผู้้เ้รัย่น	รัวมป็รัะมาณปี็ละ	2,306-2,563	บาที่ติอ่คนสำหรับัการัศึกึษาในรัะดั็บ	ป็.1-ป็.6	และป็รัะมาณ

ป็ีละ		3,550-4,234	บาที่ติ่อคนสำหรัับการัศึึกษาในรัะด็ับ	ม.1-ม.6

 2.การศู่กษาภูาคุนอกระบบข้องประเทุศูไทุย (กศูน.)  

	 รั้ป็แบบการัศึึกษานอกรัะบบการัเรั่ยนป็กติิ	หรัือการัเรั่ยนติามอัธุ์ยาศึัย	ในบรัิบที่ข้อง

เด็็กข้้ามชาติิ	การัจัด็การัศึึกษารั้ป็แบบน่�ที่่�พิ่บในพิ่ื�นที่่�ศึึกษาส่วนใหญ่	ถือเป็็นรั้ป็แบบที่่�ช่วย

เติิมเต็ิมช่องว่างให้กับนักเรั่ยนเด็็กข้้ามชาติิที่่�เข้้าศึึกษาใน	MLC	ในพิ่ื�นที่่�ต่ิางๆ	ให้สามารัถสอบ

เที่่ยบเพืิ่�อได็้รัับรัองว้ฒิการัศึึกษาติามรัะบบการัศึึกษาข้องไที่ยได็้	ซึ่ึ�งจะกล่าวในส่วนติ่อไป็

เก่�ยวกับศึ้นย�การัเรั่ยนรั้้ข้องเด็็กข้้ามชาติิหรืัอ	MLC	นั�น	ส่วนใหญ่นั�นยังไม่ได็้การัรัับรัองสถานะ

จากกฎหมายและรัะบบการัศึึกษาข้องไที่ย	เนื�องจากข้้อจำกัด็ในการัจัด็ติั�ง	หลักส้ติรัการัเรั่ยน

การัสอนและรั้ป็แบบการัเรั่ยนที่่�แติกติ่างออกไป็ซึ่ึ�งที่ำให้เด็็กที่่�จบการัศึึกษาจาก	MLC	ไม่ได็้รัับการั

รัับรัองวฒ้กิารัศึกึษาติามรัะบบข้องไที่ย	โด็ยในชว่งหลงั	นบัติั�งแต่ิกลางป็	ี2562	ที่่�มก่ารัจบักม้คณ้ครั้

พิ่ม่าใน	MLC	จ.รัะนอง	จากเงื�อนไข้การัถือว่ซ่ึ่าที่ำงานผิู้ด็ป็รัะเภัที่ข้องครั้และสถานะข้อง	MLC	

ที่่�จำนวนมากไมไ่ด็ร้ับัการัอนญ้าติ	หรัอืรับัรัองสถานะที่างกฎหมายที่่�ถก้ติอ้ง	และนำไป็ส้ก่ารัป็ดิ็	MLC	

10	แหง่	และการัติั�งคำถามเก่�ยวกับการัจัด็การัในเรืั�องหลักส้ติรัและสถานะข้อง	MLC	และคร้ัผู้้้สอน	

รัวมถึง	ว้ฒิการัศึึกษาข้องผู้้้เรั่ยนเพิ่ื�อให้เป็็นที่่�รัับรัองติามรัะบบการัศึึกษาข้องไที่ย	เป็็นที่่�มาข้องการั

เรัิ�มม่การัที่ำงานรั่วมกันรัะหว่าง	MLC	และ	กศึน.	โด็ยในบางพิ่ื�นที่่�เรั่ยกว่า	“ศู้นยู่์การู้เรู้้ยู่นช่มชน” 

หรัอื	ศึรัช.	เพิ่ื�อจดั็การัเรัย่นการัสอนแบบผู้สมผู้สานท่ี่�ติอบโจที่ย�ความต้ิองการัข้องครัอบครััวแรังงาน

ข้า้มชาติทิี่่�จำนวนมากยงัอยากใหล้ก้หลานได็ร้ับัการัศึกึษาท่ี่�มแ่นวที่างการัจดั็การัเร่ัยนการัสอนหรัอื
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หลกัสต้ิรัที่่�สอด็คลอ้งกบัป็รัะเที่ศึติน้ที่างข้องติน	รัวมถงึ	การัสอนภัาษาที่่�หลากหลายกวา่ในโรังเรัย่น

ไที่ยที่่�เน้นการัใช้ภัาษาไที่ยเป็็นหลัก	ให้สามารัถศึึกษาติามแนวที่างด็ังกล่าวได็้	โด็ยเสรัิมควบค้่ไป็

กับการัเรั่ยนเนื�อหาติามหลักส้ติรักศึน.	(หลักส้ติรัการัศึึกษานอกรัะบบรัะด็ับการัศึึกษาข้ั�นพิ่ื�นฐาน	

พิ่.ศึ.	2551)	ที่่�เด็็กข้้ามชาติิใน	ศึรัช.	สามารัถนำไป็ใช้ในการัสอบเท่ี่ยบเพืิ่�อได้็รัับรัองว้ฒิการัศึึกษา

ติามรัะบบ	กศึน.	ข้องป็รัะเที่ศึไที่ยได็	้ติามข้อ้กำหนด็การัจดั็การัศึกึษาหลกัส้ติรักศึน.	จะใชก้บัผู้้้เร่ัยน

ท่ี่�ม่อาย้	15	ป็ีข้ึ�นไป็	โด็ยในกรัณ่เด็็กข้้ามชาติิที่่�อาย้ติ�ำกว่า	15	ป็ี	(อาย้	9-15ปี็)	ได้็ม่การัออกแนว

ป็ฏิิบัติิให้สามารัถเข้้าเรั่ยนการัศึึกษาข้ั�นพิ่ื�นฐานข้อง	กศึน.ได็้โด็ยยื�นคำรั้องหรัือแจ้งความป็รัะสงค�

ติ่อสำนักงานสพิ่ฐ.	(OBEC)	ในพิ่ื�นที่่�ก่อน

 3.ศููนย์การเร่ยนรู้เด็็กข้้ามชาติิหรือ (Migrant Learning Center: MLC) 

	 รั้ป็แบบการัศึึกษาที่างเลือกที่่�ไม่เป็็นที่างการั	โด็ยองค�กรัพิ่ัฒนาเอกชน	องค�กรัช้มชน	หรัือ

องค�กรัที่างศึาสนา	เป็็นผู้้้จัด็ติั�งและด็้แล	ซึ่ึ�งโด็ยส่วนใหญ่ม่วัติถ้ป็รัะสงค�เพิ่ื�อจัด็การัเรั่ยนการัสอน

ให้กับเด็็กข้้ามชาติิติามบรัิบที่และความติ้องการัข้องครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิในพืิ่�นที่่�	ที่่�จำนวน

หนึ�งมค่วามต้ิองการัให้ลก้หลานได้็มโ่อกาสเรัย่นเพิ่ื�อพิ่ฒันาทัี่กษะการัอ่านออกเข้ย่นได้็ในภัาษาข้อง

ตินเอง	หรัือติามหลักส้ติรัแนวที่างการัเรั่ยนการัสอนข้องป็รัะเที่ศึตินเอง	ในร้ัป็แบบท่ี่�เข้้าถึงง่ายตัิ�ง

อย้่ในบรัิเวณช้มชนที่่�อย้่อาศึัย	ไม่ติ้องกังวลเรัื�องเงื�อนไข้เก่�ยวกับเอกสารัป็รัะจำติัวข้องเด็็กหรัือข้อง

พิ่่อแม่ที่่�เป็็นแรังงานข้้ามชาติิ	ค่าใช้จ่ายไม่ส้งนัก	ซึ่ึ�ง	MLC	สามารัถติอบความติ้องการัได็้มากกว่า

การัศึกึษาในรัะบบโรังเรัย่นข้องป็รัะเที่ศึไที่ย	โด็ยเฉพิ่าะสำหรัับพ่ิ่อแม่ที่่�มแ่ผู้นส่งล้กกลับไป็เร่ัยนต่ิอ

หรัือเล่�ยงด็้ในป็รัะเที่ศึติ้นที่าง	และกล้่มพิ่่อแม่ที่่�ม่ข้้อจำกัด็ในการัเข้้าถึงการัศึึกษาในรัะบบโรังเรั่ยน

ข้องไที่ย	โด็ยเฉพิ่าะข้้อกังวลในเรัื�องการัไม่ม่เอกสารัป็รัะจำติัว	อ้ป็สรัรัคในเรัื�องภัาษา	การัเด็ินที่าง

และค่าใช้จ่าย	หรัืออาย้ข้องเด็็กที่่�อาจเกินเกณฑ์�เข้้าเรั่ยนติามรัะบบข้องไที่ย	เป็็นติ้น	อย่างไรัก็ติาม

ติามที่่�เกรัิ�นไว้ข้้างติ้น	
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	 การัศึึกษาในรัะบบ	MLC	ผู้้้เรั่ยนจะยังไม่ได็้รัับการัรัับรัองว้ฒิการัศึึกษาในรัะบบการัศึึกษา

ไที่ย	(ยกเว้นไป็ที่ำการัสอบเที่่ยบติามรัะบบ	กศึน.)	และตัิ�งแต่ิเหต้ิการัณ�ท่ี่�เกิด็ขึ้�นกับ	10	MLC	ใน

รัะนอง	ที่ำให้ม่ความไม่ชัด็เจนแน่นอนเก่�ยวกับ	การัอน้โลมสถานะข้อง	MLC	ที่่�ไม่ได็้รัับการัรัับรัอง

ติามกฎหมายข้องไที่ยเป็็นป็รัะเด็็นมากข้ึ�น	รัวมถึง	ป็ัญหาค้ณว้ฒิและการัถือว่ซึ่่าการัที่ำงานข้องครั้

ผู้้ส้อนที่่�เป็น็ครัต่้ิางชาติใิน	MLC	ที่่�อาจยังไมถ่ก้ต้ิอง	และสถานะข้องเด็ก็นักเรัย่นใน	MLC	ที่่�ยงัไมน่บั

เป็็นนักเรั่ยนข้องรััฐไที่ย	ไม่ม่บัติรัหรัือเลข้ป็รัะจำติัว	และไม่เข้้าถึงการัสนับสน้นด็้านการัศึึกษาจาก

รััฐไที่ยเหมือนกับเด็็กที่่�เรั่ยนในรัะบบโรังเรั่ยนข้องไที่ย	อย่างไรัก็ติามในบางพิ่ื�นที่่�	เช่นใน	อ.แม่สอด็	

นับเป็็นโมเด็ลการัจัด็การัศึึกษาสำหรัับเด็็กข้้ามชาติิที่่�ม่ความสำเรั็จในความพิ่ยายามป็รัะสานการั

ที่ำงานรั่วมกันรัะหว่างหน่วยงานการัศึึกษาภัาครััฐ	(เข้ติพิ่ื�นที่่�การัศึึกษา	ที่่�	2	จังหวัด็ติาก)	กับ	MLC	

มาอย่างต่ิอเนื�องเพิ่ื�อด็้แลพัิ่ฒนาค้ณภัาพิ่และเชื�อมต่ิอรัะบบการัจัด็การัศึึกษาข้องเด็็กข้้ามชาติิใน

พิ่ื�นที่่�รัะหว่างรัะบบที่่�ไม่เป็็นที่างการัข้อง	MLC	และรัะบบการัศึึกษาภัาครััฐข้องไที่ยให้ไป็ด็้วยกัน

เพิ่ื�อป็รัะโยชน�ข้องผู้้เ้รัย่นที่่�เป็น็กล้ม่เด็ก็ข้า้มชาติิ	โด็ยมก่ารัจัด็ตัิ�งศึน้ย�ท่ี่�เร่ัยกว่าศึน้ย�ป็รัะสานงานการั

จัด็การัศึึกษาเด็็กติ่างด็้าว		หรัือ		Migrant	Education	Coordination	Center	(MECC)	ซึ่ึ�งม่การั

จัด็การั	MLC	ในพิ่ื�นที่่�ด็้วยการัพิ่ัฒนารัะบบ	Education	Quality	Framework	(EQF)	เพิ่ื�อใช้เป็็น

แนวที่างการัด็ำเนินงานเก่�ยวกับหลักเกณฑ์�ด็้านติ่างๆในการัจัด็มาติรัฐานข้อง	MLC	ในพิ่ื�นที่่�	
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เด็กข้้ามูชุาติิอยู�ติรงไหนข้องระบบการศึึกษาในประเที่ศึไที่ย

 สำำานักงานคณะกรรมการศ้กษาขึ้ั�นพ้�นฐาน (สำพฐ.) รายงานขึ้้อมูลสำถิิติิทางการศ้กษา

ขึ้องปีระเทศโดยมีขึ้้อมูลแสำดงจำำานวนนักเรียนในโรงเรียนสำังกัดสำพฐ.54จำำาแนกติามสัำญิชาติิซ้ึ่�ง

ครอบคลมุเดก็ขึ้า้มชาติ ิ3 สำญัิชาติ ิจำากเมยีนมา ลาวและกัมพูชา รวมถ้ิง เด็กที�ไมป่ีรากฏสำญัิชาติิ 

และเด็กนักเรียนที�ไม่มีบัติรปีระจำำาติัวปีระชาชน (ในที�นี� คาดว่าเปี็นกลุ่มเด็กที�ไม่มีสำถิานะทาง

ทะเบยีนและเอกสำารปีระจำำาติวั ที�เม้�อเขึ้า้รบัการศก้ษาจำะไดร้บัเลขึ้ปีระจำำาติวัที�ขึ้้�นติน้ดว้ยติวัอกัษร 

G) เด็กนักเรียนทั�ง 5 กลุ่มนี� คาดว่าโดยส่ำวนใหญ่ิเปี็นกลุ่มนักเรียนที�เปี็นเด็กขึ้้ามชาติิลูกหลาน

ขึ้องแรงงานข้ึ้ามชาติิจำากปีระเทศเพ้�อนบ้าน ซ้ึ่�งส่ำวนหน้�งอาจำมีเอกสำารปีระจำำาติัวทำาให้สำามารถิ

จำำาแนกสัำญิชาติิได้ และอีกสำ่วนหน้�งที�ไม่มีเอกสำารแน่ชัดและ/หร้อไม่มีสำถิานะทางทะเบียน จำาก

ขึ้้อมูลช่วง 5 ปีีที�ผ่่านมา (ปีี 2559-2563) พบว่าจำำานวนเด็กนักเรียนทั�ง 5 กลุ่มนี�ที�เรียนอยู่ใน

โรงเรียนไทย สำังกัดสำพฐ. รวมทุกระดับชั�น มีจำำานวนเพิ�มขึ้้�นติ่อเน้�องในช่วงปีี 2559-2562 จำาก

ปีระมาณ 1.86 แสำนคน เพิ�มขึ้้�นเปี็น 2.36 แสำนคน แติ่จำำานวนรวมดังกล่าวกลับลดลงปีระมาณ 

26,000 คน เหล้อเพียง 2.11 แสำนคนในปีี 2563  

แผู้นภาพที่่� 9 จัำานวนนักเร่ยนในโรงเร่ยนส่ังกัด ส่พฐ. รวมูที่่กระดับชุั�น จัำาแนกติามู 3 ส่ัญชุาติิ 
ไมู�ปรากฏส่ัญชุาติิ และไมู�มู่เลข้ประจัำาติัวประชุาชุน ปี 2559-2563

54	สถิติิที่างการัศึึกษา	กล้่มสารัสนเที่ศึ	สำนักนโยบายและแผู้นการัศึึกษาข้ั�นพืิ่�นฐาน	สำนักงานคณะกรัรัมการัการัศึึกษาข้ั�นพิ่ื�นฐาน	
(สพิ่ฐ.)	(ออนไลน�	https://www.bopp-obec.info/home/)
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 ภาพรวมขึ้องปี ี2563 ในจำำานวนนกัเรยีน 2.11 แสำนคน กลุม่ที�มมีากที�สำดุเก้อบ 70,000 คน

เปีน็เดก็นกัเรยีนที�ไมม่เีลขึ้บัติรปีระจำำาตัิวปีระชาชน ปีระมาณ 60,000 คน เป็ีนเดก็นกัเรยีนสำญัิชาติิ

เมยีนมา ปีระมาณ 45,000 คน เป็ีนเด็กนกัเรียนที�ไมป่ีรากฏสัำญิชาติ ิโดยเด็กนกัเรียนที�มสีำญัิชาติิ

ลาวและกัมพูชามีจำำานวนปีระมาณ 10,000 คน และ 26,000 คนติามลำาดับ เม้�อพิจำารณาติาม

ระดบัชั�นการเรยีนขึ้องเดก็ สำว่นใหญิถ่ิง้ 1.35 แสำนคน หรอ้ปีระมาณ 2 ใน 3 ขึ้องทั�งหมด เรยีนอยู่

ในระดับชั�นปีระถิมศ้กษา 1-6 ที�เหล้อ ปีระมาณ 42,000 คน และ 34,000 คน เรียนอยู่ในระดับ

ชั�นก่อนปีระถิมศ้กษา และระดับชั�นมัธยมศ้กษา 1-6 ติามลำาดับ เม้�อเปีรียบเทียบกับจำำานวน

นักเรียนทั�งหมดในปีี 2562 เห็นได้ว่า จำำานวนเด็กนักเรียนที�ลดลงในปีี 2563 โดยสำ่วนใหญ่ิเปี็น

ในกลุ่มเดก็ที�เรยีนอยู่ในระดับชั�นปีระถิมศก้ษาและชั�นกอ่นปีระถิมศก้ษา สำำาหรบันกัเรียนในระดับ

ชั�นมัธยมศ้กษาพบว่าไม่ลดลง และมีจำำานวนเพิ�มขึ้้�นเล็กน้อยจำากปีี 2562 

“แนวโน้มูจัำานวนข้องเด็กข้้ามูชุาติิที่่�เร่ยนอยู�ใน
โรงเร่ยนไที่ย (เฉพาะส่ังกัดส่พฐ.) ที่่�พบว�ามู่แนว
โน้มูลดลงในปีที่่�โควิด-19 เริ�มูระบาด”

แผู้นภาพที่่� 10 จัำานวนนักเร่ยนในโรงเร่ยนส่ังกัด ส่พฐ. รวมูที่่กระดับชุั�น จัำาแนกติามู 3 ส่ัญชุาติิ
 ไมู�ปรากฏส่ัญชุาติิ และไมู�มู่เลข้ประจัำาติัวประชุาชุน ปี 2559-2563

ท้�มา	สถิติิที่างการัศึึกษา	กล้่มสารัสนเที่ศึ	สำนักนโยบายและแผู้นการัศึึกษาข้ั�นพิ่ื�นฐาน	
สำนักงานคณะกรัรัมการัการัศึึกษาข้ั�นพิ่ื�นฐาน	(สพิ่ฐ.)	
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 จำำานวนเด็กที�ลดลงจำากปีี 2562 อย่างชัดเจำน เปี็นกลุ่มเด็กนักเรียนที�ไม่ปีรากฏสำัญิชาติิ 

และกลุ่มเด็กที�ศ้กษาอยู่ในระดับชั�นปีระถิมศ้กษาและก่อนปีระถิมศ้กษา อย่างไรก็ติามตัิวเลขึ้

ดงักลา่ว ยงัไมส่ำามารถิย้นยนัไดว้า่เปีน็ผ่ลกระทบที�เกดิจำากสำถิานการณก์ารแพรร่ะบาดหรอ้เปีน็

จำำานวนนักเรียนเด็กขึ้้ามชาติิที�หลุดออกจำากโรงเรียนไทยในช่วงขึ้องสำถิานการณ์ได้อย่างแน่ชัด 

 นักเรียนเด็กขึ้้ามชาติิในระบบโรงเรียนไทยอีกจำำานวนหน้�ง เปี็นกลุ่มนักเรียน

ในสำถิานศ้กษาสัำงกัดท้องถิิ�น เช่น สำังกัด กทม. ศูนย์เด็กเล็กหร้อโรงเรียนสัำงกัด เทศบาล หร้อ

องค์การบริหารสำ่วนติำาบล (อบติ.) เปี็นติ้น ซึ่้�งยังไม่มีขึ้้อมูลสำถิิติิย้นยันว่ามีจำำานวนรวมทั�งหมด

เท่าใด แติ่ที�สำ้บค้นได้เปี็นติัวเลขึ้นักเรียนในโรงเรียนสำังกัดกทม. ซึ่้�งในปีี 2563 พบว่ามีจำำานวน

ทั�งหมด 5,884 คน55) กลุ่มนักเรียนในสำถิานศ้กษาเอกชน (ยังไม่สำามารถิสำบ้ค้นติัวเลขึ้ที�แน่ชัด) 

และกลุ่มนักเรียนในระบบการศ้กษานอกโรงเรียนและติามอัธยาศัย ซ้ึ่�งจำากข้ึ้อมูลที�อ้างอิง

ในรายงาน Thailand Migration Report มีจำำานวนปีระมาณ 2,500 คนในปีี 2561

 สำำาหรบัจำำานวนเด็กขึ้า้มชาติทีิ�เปีน็นกัเรียนในศูนย์การเรียนรูส้ำำาหรับเด็กข้ึ้ามชาติหิรอ้ MLC

ขึ้อ้มลูจำากเครอ้ขึ้า่ยองคก์รทำางานดา้นปีระชากรขึ้า้มชาติหิร้อ Migrant Working Group (MWG) 

ไดม้กีารรายงานว่าในช่วง ธ.ค. ปี ี256256 มจีำำานวนนักเรยีนที�เรียนอยู่ใน MLC จำำานวน 128 แห่งใน 

18 จำังหวัดทั�วปีระเทศ อยู่ที� 19,410 คน โดยมีจำำานวนผู่้สำอนจำำานวนทั�งสำิ�น 962 คน ซึ่้�งจำังหวัดที�มี

จำำานวน MLC และนกัเรยีนมากที�สำดุคอ้ จำงัหวดัติาก โดยม ีMLC ทั�งสิำ�น 70 แหง่ นกัเรยีน 12,091 คน 

และผู่้สำอน 672 คน ปีัจำจำุบันยังไม่สำามารถิหาติัวเลขึ้ขึ้องนักเรียนที�เหล้ออยู่ใน MLC ทั�วปีระเทศ

ทั�งหมดในปีี 2563 และ 2564 ได้ แติ่ขึ้้อมูลจำาก MECC เขึ้ติพ้�นที�การศ้กษาที� 2 จำังหวัดติาก

รายงานจำำานวน MLC และจำำานวนนักเรยีนลา่สำดุในเดอ้นติลุาคม 2564  ซ้ึ่�งพบวา่ลดลงเหล้ออยู่ที� 

MLC 66 แห่ง นักเรียนจำำานวน 8,899 คน (ก่อนหน้านี� เด้อนสำิงหาคม 2564 จำำานวนนักเรียนอยู่ที� 

9,060 คน โดยในกลุม่ที�ลดลงคาดวา่ จำำานวน 1,565 คนเปีน็กลุ่มที�ติกคา้งอยู่ในฝั่ั�งปีระเทศเมยีนมา

และไม่สำามารถิเดินทางกลับมาเรียนได้จำากการปีิดด่านพรมแดน) ครูผู่้สำอน 571 คน ซึ่้�งจำะเห็น

ได้ว่าจำำานวนนักเรียนใน MLC ขึ้องพ้�นที�จำังหวัดติาก (สำ่วนใหญิ่อยู่ในพ้�นที� 5 อำาเภอชายแดนรวม 

อ.แม่สำอด) ลดลงมากถิ้ง ร้อยละ 26.4 หร้อปีระมาณ 1 ใน 4

55	สำนักการัศึึกษา	กรั้งเที่พิ่มหานครั
56	รัายงานใน	“สถานการัณ�ด็า้นการัศึกึษาสำหรับัเด็ก็ข้า้มชาติใินป็รัะเที่ศึไที่ย”	(2562)	จัด็พิิ่มพิ่�โด็ยองค�กรัแพิ่ลน	อินเติอรั�เนชั�นแนล	
ป็รัะเที่ศึไที่ย	ม้ลนิธุ์ิเพิ่ื�อเยาวชนชนบที่	และเครืัอข่้ายองค�กรัที่ำงานด้็านป็รัะชากรัข้้ามชาติิ	(ออนไลน�	http://www.fryefa.org/
Document_Download/fry_09.pdf)	Migrant	Education	Coordination	Center	(MECC),	Primary	Educational	Service	
Area	Office	Tak-2	(ออนไลน�	https://www.mecctak2.com/blank-1)
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 สำถิานการณ์โควิด-19 ที�นำาไปีสำู่การปิีดการเรียนการสำอนในสำถิานที� ทั�งที�โรงเรียนไทย

และ MLC สำ่งผ่ลกระทบทางติรงติ่อการเรียนรู้และการศ้กษาขึ้องเด็กขึ้้ามชาติิที�อาจำจำำาแนกออก

ได้เปี็น 3 ลักษณะ

จำำานวนเด็กขึ้้ามชาติิในระบบ
การศ้กษารูปีแบบติ่างๆ 

ปีี 2561-2563

นักเรียน (3 สำัญิชาติิ ไม่ปีรากฏ

สำัญิชาติิ ไม่มีเลขึ้ปีระจำำาติัว)ใน

โรงเรียนสำังกัด สำพฐ 

ที�วปีระเทศ  210,484 คน (1) 

นักเรั่ยนเด็็กข้้ามชาติิ

รัะบบ	กศึน.

	(ป็ี	61)	ป็รัะมาณ	2,562	คน	(3)

นักเรั่ยนในศึ้นย�การัเรั่ยนรั้้

เด็็กข้้ามชาติิ	

(ธุ์.ค.	62)	19,410	คน	(4)

นักเรั่ยนเด็็กไรั้สัญชาติิและ

ไรั้สถานะโรังเรั่ยนสังกัด็	กที่ม.	

(ป็ี	63)	5,884	คน	(2)

ภาพที่ี� 11  จัำานวนเด็กข้้ามูชุาติิในระบบการศึึกษารูปแบบติ�างๆ ในชุ�วงปี 2561 ถึง 2563

ทุี�มา (1) สำำานักงานคณะกรรมการการศ้กษาขึ้ั�นพ้�นฐาน (สำพฐ.) (2) สำำานักการศ้กษา กรุงเทพมหานคร (3 Thailand Migration 
Report 2019 (page 104)) และ (4) ขึ้้อมูลเคร้อขึ้่ายองค์กรทำางานด้านปีระชากรขึ้้ามชาติิ (MWG) ณ วันที� 12 ธันวาคม 2562

ผลกระที่บที่างติรงจัากการปดิโรงเรย่นและปรบัรปูแบบการจัดัการศึกึษา
ในชุ�วงส่ถานการณ์์โควิด-19 ติ�อเด็กข้้ามูชุาติิและครอบครัว

“การชุะงักงันข้องการเร่ยนหร้อการเร่ยนรู้ข้องเด็ก”
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 1. stagnant in education หร้อ การชะงัักงัันของัการเรียนหรือการเรียนร้�ของั

เด็ก - เปี็นผ่ลติ่อเน้�องจำากการที�โรงเรียนหร้อ MLC ติ้องปีรับเปีลี�ยนรูปีแบบการจำัดการเรียน

การสำอนเปีน็ on-site หรอ้ on-hand ซ้ึ่�ง เปีน็รปูีแบบที�เปีน็ไปีไดก้บับริบทขึ้องเดก็ขึ้า้มชาติใินพ้�นที�

สำว่นใหญิ ่โดยเด็กโติ (ปีระถิมติอนปีลาย หรอ้มธัยมศก้ษาขึ้้�นไปี) สำามารถิเรยีนในรปูีแบบออนไลน์

ได้ดีกว่า เม้�อเทียบกับเด็กเล็ก (เด็กก่อนวัยเรียนหร้อปีฐมศ้กษา) ซึ่้�งในกลุ่มหลังจำะเหมาะกับ

รปูีแบบ on-hand มากกว่า แต่ิเน้�องด้วยขึ้อ้จำำากัดติามที�กล่าวไปีในส่ำวนที�แล้ว ทำาให้เดก็จำำานวนมาก

ไมส่ำามารถิเข้ึ้าถ้ิงการเรียน (ทั�ง online หรอ้ on-hand) ได้อยา่งติอ่เน้�อง หรอ้บางกลุม่ที�สำามารถิเข้ึ้าถ้ิง

ได ้กพ็บวา่มขีึ้อ้จำำากัดในดา้นการเรยีนรูท้ี�ไมเ่ทา่ทนัเพ้�อนในชั�นเรยีน หรอ้นกัเรยีนคนไทย สำว่นใหญิ่

สำ้บเน้�องจำากข้ึ้อจำำากัดขึ้องครอบครัว ในด้านสำภาพแวดล้อมที�อยู่อาศัยที�ไม่เอ้�ออำานวยการ

ขึ้าดแคลนอุปีกรณ์และสำัญิญิาณอินเทอร์เน็ติ  

 อุปีสำรรคด้านภาษาขึ้องพ่อแม่แรงงานขึ้้ามชาติิที�ไม่สำามารถิสำอน หร้อให้คำาแนะนำาเด็ก

ในขึ้ณะเรียนที�บ้านได ้ไมส่ำามารถิสำ้�อสำารกบัครผูู่ส้ำอน หรอ้โรงเรยีนไดม้ปีีระสิำทธภิาพ (เดก็กลุม่นี�

จำำาเป็ีนติ้องได้รับการสำนับสำนุนจำากช่วยเหล้อคุณครูในโรงเรียนหร้อ MLC มากกว่าเด็กกลุ่มอ้�น 

และไดร้บัผ่ลกระทบติอ่โอกาสำในดา้นการเรยีนรูใ้นชว่งโควดิ-19คอ่นขึ้า้งมาก) ดา้นเวลาที�พอ่แม่

ติอ้งทำางานและไม่สำามารถิเดินทางไปีรับ-สำง่เอกสำารเด็กที�โรงเรียน รวมถ้ิง สำถิานะทางเศรษฐกิจำ

ขึ้องครอบครวัที�ถูิกกระทบจำากสำถิานการณโ์ควดิ-19 ทำาใหม้ขีึ้อ้จำำากดัเร้�องคา่ใชจ้ำา่ยอปุีกรณก์าร

เรียนติ่างๆ รวมถิ้ง การเดินทางเพ้�อติิดติ่อสำ้�อสำารกับทางโรงเรียน หร้อ MLC

 เด็กจำำานวนหน้�งมีภาระหน้าที�ติ้องรับผิ่ดชอบในครอบครัว เช่น การดูแลเลี�ยงน้อง

ที�มีอายุน้อยกว่า ทำาให้ไม่สำามารถิติิดติามการเรียนขึ้องตินเองได้อย่างติ่อเน้�อง บางคนได้รับ

ผ่ลกระทบจำากมาติรการการกักติัวห้ามการเคล้�อนย้ายซ้ึ่�งเป็ีนผ่ลจำากลักษณะงานขึ้องพ่อแม่

ที�เป็ีนแรงงานข้ึ้ามชาติิ เช่น กลุ่มที�เป็ีนลูกหลานแรงงานก่อสำร้างในแคมป์ี หร้อไซึ่ต์ิก่อสำร้าง

 รวมถ้ิง ในโรงงานอตุิสำาหกกรมกป็ีระสำบปีญัิหาในการติดิติอ่กบัทางโรงเรยีนโดยเฉพาะการเรยีน

ในรปูีแบบ on hand ซึ่้�งเปีน็ไปีไดด้ว้ยความลำาบากในชว่งที�การแพรร่ะบาดรนุแรงและการควบคมุ

สำถิานปีระกอบการมีความเขึ้้มงวด เช่นในพ้�นที�สำมุทรสำาคร และกรุงเทพฯ
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 ในภาพรวมผ่ลกระทบติอ่การชะงกังนัในดา้นการเรยีนรูข้ึ้องเดก็ คอ่นขึ้า้งมคีวามชัดเจำน

ในกลุ่มเด็กที�เรียนใน MLC เก้อบทุกพ้�นที�มากกว่าเด็กที�เรียนในโรงเรียนไทย เน้�องจำากการปีิด

การเรียนการสำอนขึ้อง MLC มาเปี็นระยะเวลาติ่อเน้�องและค่อนขึ้้างยาวนานมากกว่าโรงเรียน

ไทย โดยที� มีเพียงจำำานวนหน้�งที�สำามารถิเปีิดสำอนในลักษณะออนไลน์ หร้อ on-hand ได้ สำำาหรับ

เด็กขึ้้ามชาติิที�เรียนในโรงเรียนไทย จำะเปี็นผ่ลกระทบในลักษณะการไม่สำามารถิติิดติามเน้�อหา

บทเรียน หร้อทำาความเข้ึ้าใจำได้เท่าทันเพ้�อนในชั�นเรียน เน้�องด้วยข้ึ้อจำำากัดขึ้องครอบครัวและ

เง้�อนไขึ้ติ่างๆติามที�ได้กล่าวไปีขึ้้างติ้นขึ้องบริบทชีวิติเด็กที�เปี็นลูกหลานแรงงานขึ้้ามชาติิ

 2. Dropout/ discontinuing education หร้อ การหลุดจากระบุบุการศึึกษา หร้อ

การขึ้าดโอกาสำทางการศ้กษาต่ิอเน้�อง – ในที�นี� หมายถ้ิงโอกาสำที�เด็กนักเรียนจำำานวนหน้�ง

ติ้องออกจำากโรงเรียนหร้อ MLC กลางคันในช่วงโควิด-19 หร้อบางส่ำวนที�จำบการศ้กษา

ติ้องหยุดการศ้กษาติ่อในระดับที�สำูงข้ึ้�น ด้วยขึ้้อจำำากัดบริบทชีวิติขึ้องเด็กและครอบครัวขึ้้ามชาติิ

ที�มีความเปีราะบางและมีแนวโน้มได้รับผ่ลกระทบจำากโควิด-19 รุนแรงกว่าเม้�อเทียบ

กับเด็กและครอบครัวไทย

 แนวโน้มการหลุดออกจำากระบบการศ้กษาขึ้องเด็กขึ้้ามชาติิในแต่ิละพ้�นที� มีปีัจำจัำย

ที�เกี�ยวขึ้้องแติกติ่างกัน  ในภาพรวมสำำาหรับกลุ่มเด็กเล็กในวัยปีระถิมศ้กษา สำ่วนใหญิ่ 

เปี็นปีัจำจำัยเกี�ยวกับ ครอบครัวแรงงานขึ้้ามชาติิที�ได้รับผ่ลกระทบจำากโควิด-19 บางสำ่วนเดินทาง

กลับปีระเทศเน้�องจำากติกงาน หร้อกลัวการแพร่ระบาดและนำาเด็กกลับไปีด้วย (เช่น ในพ้�นที�

ชลบุรี) บางสำ่วนครอบครัวมีการโยกย้ายซึ่้�งเด็กติ้องติิดติามไปีด้วย (กลุ่มที�เปีราะบาง เช่น 

ลูกหลานแรงงานก่อสำร้างที�อาศัยในแคมป์ี และแรงงานภาคเกษติรที�ติ้องมีการโยกย้ายจำาก

ผ่ลกระทบโควิด-19)  บางส่ำวนปีระสำบปัีญิหาค่าใช้จำา่ยอุปีกรณ์ส้ำ�อสำาร อนิเทอร์เน็ติและอุปีกรณ์

การเรียนที�จำำาเป็ีนติ่างๆ ที�ติ้องใช้ในการเรียนช่วงที�โรงเรียนปิีดสำอน บางส่ำวนครอบครัวสำ่งกลับ

ไปีปีระเทศติ้นทางช่วงเริ�มติ้นการแพร่ระบาด (เน้�องจำากโรงเรียนหร้อ MLC ปีิดสำอน) เแล้วไม่

สำามารถิเดินทางกลับมาได้ 

“การหลุด็จัากระบบการศู่กษา”
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 ในบางพ้�นที�เปีน็ผ่ลสำบ้เน้�องจำากการปิีด MLC ดว้ยปีญัิหาสำถิานะขึ้องศูนยแ์ละครผูู่ส้ำอน

ซึ่้�งทำาให้เด็กกระจำัดกระจำาย บางกลุ่มสำามารถิโยกย้ายเขึ้้าโรงเรียนไทย ขึ้ณะที�บางกลุ่มยังไม่มี

อนาคติชัดเจำนและถิูกซึ่ำ�าเติิมเม้�อสำถิานการณ์โควิดเกิดขึ้้�น ทำาให้หลุดจำากระบบการศ้กษา ซึ่้�ง

กลุ่มนี�ส่ำวนใหญ่ิเปี็นเด็กที�ไม่ปีระสำงค์เขึ้้าเรียนในโรงเรียนไทยเน้�องจำากครอบครัวอาจำมีแผ่นให้

เดินทางกลับไปีศ้กษาติ่อในปีระเทศติ้นทาง พ่อแม่จำ้งอยากให้ศ้กษาติามแนวทางหลักสำูติรหร้อ

ภาษาขึ้องตินเองมากกว่าใน MLC แติ่ในช่วงสำถิานการณ์โควิดทำาให้ไม่สำามารถิส่ำงเด็กกลับไปี

ยังปีระเทศติ้นทางได้ จำ้งอยู่ในภาวะที�ไม่ชัดเจำนว่าการศ้กษาขึ้องเด็กจำะไปีทิศทางใด

 ขึ้้อมูลที�สำะท้อนจำากพ้�นที�แม่สำอด จำำานวนเด็กข้ึ้ามชาติิใน MLC ภายใต้ิการดูแลขึ้อง 

MECC ลดลงถ้ิงปีระมาณ 3,000 คนในช่วงโควิด-19 สำ่วนหน้�งอาจำติิดอยู่ปีระเทศติ้นทาง

เน้�องจำากมีการปิีดพรมแดน สำ่วนที�เหล้อยังไม่แน่ชัดว่ากระจำายไปีอยู่ที�ใดบ้าง อย่างไรก็ติาม 

ในบางพ้�นที�โดยเฉพาะพ้�นที�เขึ้ติใน เช่น กรุงเทพฯ และสำมุทรสำาคร ภาคปีระชาสัำงคมมีขึ้อ้สำงัเกติว่า

เด็กขึ้้ามชาติิ โดยเฉพาะที�เรียนในโรงเรียนไทยสำ่วนใหญิ่เปี็นเด็กที�อยู่อาศัยระยะยาว ซึ่้�งไม่

สำามารถิเดินทางกลับปีระเทศติ้นทางได้ในช่วงโควิด-19 และยังอาศัยอยู่ในชุมชน จำำานวนที�จำะ

หลุดจำากระบบการศ้กษาจำ้งน่าจำะมีค่อนขึ้้างติำ�า

 สำำาหรบัเดก็โติ ปีจัำจำยัหรอ้เง้�อนไขึ้ที�จำะนำาไปีสำูก่ารหลดุออกจำากระบบการศก้ษา สำว่นหน้�ง

ยงัเปีน็ผ่ลจำากปีจัำจำยัครอบครวั (โดยเฉพาะเง้�อนไขึ้ดา้นเศรษฐกจิำขึ้องครอบครวัที�ถิกูกระทบจำาก

โควิชทำาใหเ้ดก็สำว่นหน้�งต้ิองหยดุเรยีนมาหางานทำาหรอ้ช่วยงานพ่อแม่เพ้�อจุำนเจำอ้ครอบครัว) กบั

อกีสำว่นที�อาจำเปีน็ปีจัำจำยัจำากตัิวเด็กเอง ที�เกดิจำากปัีญิหาการแต่ิงงาน หรอ้การติั�งครรภ์ที�ไมพ่รอ้ม 

(จำากในช่วงที�อยู่บ้านจำากการปีิดโรงเรียน) หร้อความไม่ติ้องการศ้กษาติ่อขึ้องติัวเด็ก
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 สำาม delayed education หร้อ ความล่าช้าขึ้องการได้รับการศ้กษา - เด็กข้ึ้ามชาติิ 

ชว่งอายุกอ่นวัยเรียนเป็ีนอีกกลุม่ที�ได้รบัผ่ลกระทบในด้านการศก้ษาที�ยงัมกีารพูดถ้ิงค่อนข้ึ้างน้อย

โดยเปี็นผ่ลที�มีติ่อความล่าช้าในการเขึ้้าถ้ิงและได้รับการศ้กษาติามช่วงวัยที�เหมาะสำม 

ด้วยเง้�อนไขึ้ขึ้องเด็กขึ้้ามชาติิโดยเฉพาะกลุ่มที�ติ้องการเขึ้้าศ้กษาในโรงเรียนไทย จำำาเปี็นติ้องได้

รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำ่วนใหญิ่จำาก MLC ในพ้�นที�ซึ่้�งไม่สำามารถิเปีิดการเรียนการ

สำอนใหกั้บเดก็กลุม่นี�ได ้อกีทั�งไมส่ำามารถิปีรบัรปูีแบบไปีเปีน็การสำอนออนไลน ์หรอ้ on-hand ได้ 

(สำว่นหน้�งติอ้งปีดิติวัลงติั�งแติก่อ่นโควดิ-19 เชน่ ในพ้�นที�ระนอง) เน้�องจำากเปีน็เดก็เลก็ ทำาใหเ้กดิ

เปี็นขึ้้อจำำากัดในการเขึ้้าเรียนในโรงเรียนไทยขึ้องเด็กจำำานวนมาก 

 ปีัญิหาอีกปีระการ ค้อความไม่แน่นอนและชัดเจำนเกี�ยวกับขึ้้อมูลในการรับสำมัครเด็ก

เขึ้้าเรียนขึ้องโรงเรียนไทยในบางพ้�นที� โดยเฉพาะในเร้�องเง้�อนไขึ้เอกสำาร และแนวโน้มจำำานวน

เดก็ที�โรงเรียนสำามารถิรับเขึ้า้ได ้(ซึ่้�งเปีน็ผ่ลกระทบจำากสำถิานการณ์โควิด-19 ที�เกดิขึ้้�นและทำาให้

โรงเรียนติอ้งหยดุการเรยีนการสำอน ทำาใหก้ารดำาเนินการและส้ำ�อสำารเง้�อนไขึ้ติา่งๆ ในการรบัเดก็

ขึ้า้มชาติเิขึ้า้เรยีนไมช่ดัเจำน) ทำาใหพ้อ่แมที่�เปีน็แรงงานขึ้า้มชาติทีิ�มแีผ่นส่ำงลูกอาย ุ5-6 ปีเีข้ึ้าเรียน

ค่อนขึ้้างกังวล จำากการลงพ้�นที�พบเด็กขึ้้ามชาติิจำำานวนหน้�งในช่วงอายุ 7-8 ปีี (ในบางพ้�นที� เช่น 

แม่สำอด ชลบุรี และกรุงเทพฯ) ที�พ่อแม่ให้ขึ้้อมูลว่ายังรอเขึ้้าเรียนในระดับชั�นปี.1 โรงเรียนไทย

พ้�นที� แติ่ยังไม่มีความชัดเจำนว่าจำะสำามารถิเขึ้้าได้หร้อไม่ สำะท้อนให้เห็นถิ้งปีัญิหาการเขึ้้าถิ้งการ

ศก้ษาที�ล่าช้าขึ้องเด็ก โดยเฉพาะกลุม่ก่อนวัยเรียนหร้อเด็กปีฐมวัย ที�ยงัค่อนข้ึ้างได้รับความสำนใจำ

ค่อนขึ้้างน้อยแติ่เปี็นผ่ลกระทบจำากโควิด-19 ที�สำำาคัญิ

 ปัญัหา learning loss จำากการชะงกังนัขึ้องโอกาสำในการเรยีนรู ้การหลดุออกจำากระบบ

การศก้ษา ขึ้าดโอกาสำในการศก้ษาติอ่เน้�อง รวมถ้ิง ความล่าชา้ขึ้องการเขึ้า้ถ้ิงการศก้ษาขึ้องเดก็

เล็กในกลุ่มเด็กขึ้้ามชาติิ เปี็นผ่ลกระทบที�จำะสำ่งผ่ลเสำียระยะยาวติ่อเด็กขึ้้ามชาติิเกี�ยวกับโอกาสำ

ในการปีระกอบอาชีพในอนาคติ รวมถิ้งทักษะทุนมนุษย์ที�จำะหายไปีซึ่้�งกระทบติ่อทั�งติัวเด็กที�จำะ

เปี็นทรัพยากรแรงงานในอนาคติ  และติ่อสำังคมภาพรวม

“คุวิามล่าช้าข้องการได็้รับการศู่กษา”
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ผลกระที่บที่างอ้อมูติ�อเด็ก

 การหยุดการเรียนการสำอนที�โรงเรียน หร้อ MLC นอกจำากจำะมีผ่ลกระทบติ่อโอกาสำ

ทางการศก้ษาหรอ้ learning loss ขึ้องเด็กข้ึ้ามชาติแิล้ว ยงัมผี่ลกระทบทางอ้อมที�สำำาคญัิในหลาย

ปีระเด็น

 ปีระเด็นแรก ด�านสุุขภ์าพและโภ์ชนาการของัเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กที�มีแนว

โนม้ปีระสำบปีญัิหาความไมเ่พียงพอขึ้องอาหารและโภชนาการคอ่นขึ้า้งมากในชว่งโควดิ-19 จำาก

การหยุดได้รับสำนับสำนุนอาหารกลางวัน/นมจำาก MLC อีกทั�งครอบครัวก็ปีระสำบปีัญิหามีรายได้

น้อยลงจำากการติกงาน หร้อถิูกเลิกจำ้าง (จำากการที� MLC ปีิดสำอน ซึ่้�งกลุ่มเด็กเล็กขึ้้ามชาติิ

ในพ้�นที�สำ่วนใหญิ่ยังอยู่ที� MLC มากกว่าที�โรงเรียนไทย - เด็กในโรงเรียนไทยสำ่วนใหญิ่เปี็นระดับ

ปีระถิมศก้ษาขึ้้�นไปี ในปีระเดน็นี� ที�พบในพ้�นที�การศ้กษาสำว่นใหญิไ่ดร้บัผ่ลกระทบคอ่นขึ้า้งนอ้ย

เน้�องจำากยังคงได้รับสำนับสำนุนนมโรงเรียนและค่าอาหารกลางวันอยู่อย่างติ่อเน้�อง) 

 ในบริบทขึ้องหลายพ้�นที� โรงเรียนและ MLC มีการดำาเนินงานลักษณะ school health 

รวมกับหน่วยงานด้านสุำขึ้ภาพในพ้�นที�ในการคุ้มครอง สำ่งเสำริมสำุขึ้ภาพและควบคุมโรคในกลุ่ม

เด็กนักเรียน โดยเฉพาะ เร้�องวัคซึ่ีนให้กับเด็กเล็ก การดำาเนินงานก็ได้รับผ่ลกระทบจำากการที�

โรงเรียนหร้อ MLC ติ้องปีิดการเรียนการสำอน (รุนแรงมากน้อยแติกติ่างในแติ่ละพ้�นที�) แติ่ท้าย

ที�สำุดก็จำะเปี็นผ่ลติกกระทบในเร้�องสำุขึ้ภาพและการเขึ้้าถ้ิงบริการสุำขึ้ภาพที�จำำาเปี็นขึ้องเด็ก รวม

ถ้ิง การมีปีระกันสุำขึ้ภาพขึ้องเด็ก (เช่น บาง MLC ที�พบว่ามีการทำาปีระกันสุำขึ้ภาพให้เด็กทุก

คนในช่วงก่อนโควิด-19 แต่ิเม้�อได้รับผ่ลกระทบ ทำาให้ในช่วงหลังต้ิองเป็ีนลักษณะการร่วมจ่ำาย

บางสำ่วนระหว่าง MLC กับพ่อแม่แรงงานขึ้้ามชาติิ) 
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 ปีระเดน็ถิดัมา เปีน็เร้�องการคุ�มครองัเดก็ - จำากการที�เดก็เม้�อไมไ่ดไ้ปีโรงเรยีนติอ้งอาศยั

อยู่ในที�พักหร้อชุมชนแรงงานขึ้้ามชาติิ ซึ่้�งในบางพ้�นที�อาจำมีความเสำี�ยงหร้อไม่ปีลอดภัย ทั�งจำาก

คนในชุมชน หร้อแม้แติ่ญิาติิและคนรู้จำัก จำากการลงพ้�นที� พบกรณีขึ้องเด็กที�ถิูกล่วงละเมิดทาง

เพศจำากญิาติิหร้อคนรู้จำักในครอบครัว ถิูกบังคับใช้ปีระโยชน์ไปีทำางานหารายได้ (จำากการบอก

เลา่ขึ้องผู่แ้ทนภาคปีระชาสำงัคมในพ้�นที� สำมทุรสำาครและอ.แมส่ำอด) หรอ้บางสำว่นดว้ยความจำำาเปีน็

ทางเศรษฐกิจำขึ้องครอบครัวทำาใหต้ิอ้งออกทำางานหารายได้ชว่ยเหลอ้ครอบครัว ซ้ึ่�งลกัษณะเหล่า

นี�สำ่วนใหญิ่เปี็นปีัญิหาและความเปีราะบางขึ้องกลุ่มเด็กโติ (อายุปีระมาณ 12-13 ปีี ขึ้้�นไปี) 

 กลุ่มเด็กชั�นปีระถิมจำนถ้ิงเด็กโติมีผ่ลกระทบทางอ้อมติ่อสำุขึ้ภาพที�สำำาคัญิอีกเร้�องเปี็น

ปีัญิหาความเครียดขึ้องเด็ก สำ่วนหน้�งมาจำากการเรียนภายใต้ิความไม่พร้อมขึ้องตินเองและ

ครอบครวั และอกีสำว่นหน้�งอาจำมาจำากปีญัิหาเศรษฐกจิำในครอบครวัที�เดก็รบัรูร้บัทราบโดยเฉพาะ

กลุ่มเด็กโติทำาให้เกิดความเครียดไปีด้วยกับพ่อแม่แรงงาน

 ขึ้ณะที�กลุ่มเด็กเล็กก็มีความเสำี�ยงจำากปัีญิหาความรุนแรงที�อาจำเกิดขึ้้�นในครอบครัว

จำากความเครียดขึ้องพ่อแม่แรงงานในช่วงสำถิานการณ์โควิด-19 (โรงเรียนหร้อ MLC ปีิด ทำาให้

เด็กติ้องอยู่ที�บ้าน สำำาหรับเด็กเล็กติ้องมีผู่้ดูแลอาจำทำาให้พ่อแม่บางสำ่วนไม่สำามารถิทำางานได้ 

บางสำ่วนอาจำปีระสำบปีัญิหาค่าใช้จำ่ายจำากรายได้ที�ลดลงหร้อการติกงาน) 

 ปีระเด็นสำุดท้ายเปี็นผ่ลกระทบทางอ้อมที�มีติ่อ โอกาสำที�เพิ�มขึ้้�นขึ้องพฤติิกรรมเสำี�ยงที�

เกิดจำากติัวเด็กเอง (risk behaviors) - โดยเฉพาะพฤติิกรรมการใช้ม้อถ้ิอ/พฤติิกรรมหน้าจำอที�

อาจำมากเกนิไปี การเขึ้า้ดขู้ึ้อมลูหรอ้เวบ็ไซึ่ติท์ี�ไมเ่หมาะสำมกบัวยั (เน้�องจำากในการเรยีนออนไลน์ 

พอ่แมห่ลายคนติอ้งทิ�งโทรศพัทห์รอ้เคร้�องมอ้สำ้�อสำารไวก้บัเดก็ โดยไมส่ำามารถิเฝั่า้ดหูร้อติดิติาม

การใช้ได้ติลอดเวลา) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปีระถิมติอนปีลายและที�เข้ึ้าสำู่วัยรุ่น การมีคู่รักใน

วัยเรียน (สำ่วนหน้�งจำากการใช้ม้อถ้ิอ หร้อสำ้�อสัำงคมออนไลน์ที�เพิ�มขึ้้�นในช่วงโรงเรียนปีิด การอยู่

ในที�พักหร้อชุมชนติามลำาพัง ขึ้ณะที�พ่อแม่แรงงานขึ้้ามชาติิติ้องออกไปีทำางาน) ซ้ึ่�งอาจำนำาไปีสำู่

การตัิ�งครรภ์ หร้อการแติ่งงานก่อนวัยอันควร และบางสำ่วนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กโติผู่้ชายที�อาจำมี

ความเสำี�ยงติ่อพฤติิกรรมทางสำังคมที�ไม่เหมาะสำม เช่นการมั�วสำุม การทะเลาะวิวาทหร้อติีกัน ซึ่้�ง

ค่อนขึ้้างเปี็นขึ้้อกังวลขึ้องผู่้ปีกครองแรงงานขึ้้ามชาติิที�พบจำากการลงพ้�นที�
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ผลกระที่บติ�อครอบครัวแรงงานข้้ามูชุาติิ

	 ส่วนใหญ่เป็็นผู้ลกรัะที่บด็้านค่าใช้จ่ายที่่�เพิิ่�มข้ึ�นในการัจัด็หาอ้ป็กรัณ�การัเรั่ยนเพิ่ิ�มเติิมให้

กับล้ก	(โด็ยเฉพิ่าะกล่้มท่ี่�ต้ิองเรั่ยนออนไลน�	ชั�นป็รัะถมติอนป็ลาย	หรัือมัธุ์ยมข้ึ�นไป็)	โด็ยเฉพิ่าะ

โที่รัศัึพิ่ที่�มือถือ	และสัญญาณอินเที่อรั�เน็ติ	รัวมถึง	อ้ป็กรัณ�การัเรั่ยนที่่�ต้ิองใช้ในรัะหว่างเรั่ยน

ที่่�บ้าน	เช่น	เครัื�องเข้่ยน	สม้ด็และอ้ป็กรัณ�ต่ิางๆที่่�ครั้ให้เติรั่ยมเพิ่ื�อใช้ในการัเรั่ยน	ซึ่ึ�งเป็็นภัารัะ

ค่อนข้้างมากในครัอบครััวที่่�ม่ล้กที่่�เป็็นเด็็กนักเรั่ยนข้้ามชาติิมากกว่า	1	คน	และเป็็นข้้อจำกัด็	หรัือ

สาเหติ้ส่วนหนึ�งที่่�ที่ำให้เด็็กจำนวนหนึ�งข้าด็หรัือหล้ด็จากการัเรั่ยนในช่วงโควิด็-19	เนื�องจากความ

ไม่พิ่รั้อมข้องครัอบครััว	

	 ค่าใช้จ่ายอ่กส่วนที่่�เพิิ่�มข้ึ�นข้องครัอบครััวเป็็นค่าใช้จ่ายด้็านอาหารั	และการัด็้แลเล่�ยงด็้

เด็็ก	โด็ยเฉพิ่าะกล้่มเด็็กเล็กท่ี่�ในช่วงก่อนโควิด็-19	ที่่�เคยได้็รัับการัสนับสน้นจาก	MLC	ในบาง

ครัอบครััวที่่�สมาชิกที่้กคนติ้องที่ำงานและไม่ม่ผู้้้ด็้แลเด็็กเล็กท่ี่�ตัิ�งอย้่ท่ี่�บ้าน	จำเป็็นติ้องฝ้ากให้

คนในช้มชนที่่�ไม่ได็้ที่ำงานช่วยด็้แล	(เช่น	วันละ	100	บาที่	ไม่รัวมค่าอาหารัข้องเด็็ก)	ซึ่ึ�งก็เป็็น

ค่าใช้จ่ายที่่�เพิิ่�มข้ึ�นแต่ิติ้องยอมแลกเพิ่ื�อให้สมาชิกแรังงานข้้ามชาติิในครัอบครััวสามารัถที่ำงาน

ได็้	ผู้ลกรัะที่บเหล่าน่�ส่งผู้ลต่ิอปั็ญหาความเครั่ยด็และส้ข้ภัาพิ่ข้องแรังงานข้้ามชาติิท่ี่�เป็็นพ่ิ่อแม่

ผู้้้ป็กครัองเช่นกัน
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4.3 ผู้ลกระที่บด้้านการค่้มครอง

	 สถานการัณ�การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	พิ่บว่า	เด็็กข้้ามชาติิมค่วามเส่�ยงด้็านการัค้้มครัอง	

ไม่ว่าจะเป็็นความรั้นแรังในครัอบครััว	การัล่วงละเมิด็ที่างเพิ่ศึ	การัเข้้าไม่ถึงบรัิการัสนับสน้นติ่างๆ	

การันำเด็ก็ไป็ที่ำงานหรืัอเก่�ยวข้้องกบังานอันติรัาย	ถก้สง่เข้า้สถานสงเครัาะห�	และข้าด็การัสนบัสนน้

ช่วยเหลืออาจส่งผู้ลให้กลายเป็็นเด็็กกล้่มเป็รัาะบาง	โด็ยม่สาเหต้ิหลักมาจาก	โรังเรั่ยนหย้ด็หรัือ

ป็ดิ็	รัายได็ค้รัวัเรัอืนลด็ลง	มาติรัการักกัติวั	ความคาด็หวงัท่ี่�จะใหเ้ด็็กออกที่ำงานชว่ยเหลอืครัอบครััว	

การัส้ญเส่ยพิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัอง	และการัเลือกป็ฏิิบัติิที่างสังคมจากการัติิด็โควิด็-19	

แผ่นภาพที่ี� 12 ความูเส่่�ยงด้านการค่้มูครอง
ท้�มา :	พิ่ัฒนาโด็ยนักวิจัย
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	 สำหรัับการัศึึกษาน่�ในป็รัะเด็็นด้็านการัค้้มครัองเด็็ก	การัเก็บข้้อม้ลเน้นไป็ท่ี่�เด็็ก

ช่วงวัยเรั่ยนรัะดั็บมัธุ์ยมศึึกษา	 (อาย้	 12-17	 ปี็)	 อย่างไรัก็ติามหากครัอบครััวม่เด็็กเล็ก

การัเก็บข้้อม้ลก็ครัอบคล้มเด็็กเล็กด็้วย	สำหรัับป็รัะเด็็นด้็านการัค้้มครัองเน้นไป็ท่ี่�ป็รัะเด็็น

การัเข้า้ถงึสทิี่ธิุ์ข้ั�นพิ่ื�นฐาน	ความรัน้แรังในครัอบครัวั	การัค้้มครัองจากการัถ้กลว่งละเมดิ็ที่างเพิ่ศึ	การั

ใช้แรังงานเด็็ก	การัค้ามน้ษย�	รัวมถึงป็รัะเด็็นอื�น	ๆ 	ที่่�เก่�ยวข้้อง	โด็ยการัวิเครัาะห�ข้้อม้ลที่่�ได็้จากการั

เก็บข้้อม้ลเชิงค้ณภัาพิ่แบ่งออกเป็็น	3	ป็รัะเด็็นหลัก	คือ	

	 1)	การัเข้้าถึงสิที่ธุ์ิขั้�นพืิ่�นฐาน	จะพิ่ิจารัณาจาก	ผู้ลกรัะที่บโควิด็-19	กับการัเข้้าถึง

การัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็	

	 2)	ความเส่�ยงด็้านการัค้้มครัอง	แบ่งเป็็นความเส่�ยงต่ิอเด็็กเล็ก	และความเส่�ยงต่ิอเด็็ก

โติ	สำหรัับเด็็กเล็ก	ได็้แก่	ความรั้นแรังในครัอบครััว	การัด็้แลและการัเล่�ยงด็้	ส่วนเด็็กโติ	ได้็แก่	

ความรั้นแรังในครัอบครัวั	การัออกส้ต่ิลาด็แรังงาน	การัแติง่งานกอ่นวยัอนัควรั	และพิ่ฤติิกรัรัมเส่�ยง

ที่างสังคม

 3)	กล้่มเด็็กเป็รัาะบาง

สัิทธิิและการู้เข้�าถ้งสัิทธิิ

			-	การัเข้้าถึงการัจด็
					ที่ะเบ่ยนการัเกิด็	

-	กล้่มเด็็กเป็รัาะบาง

เด็็กเล็ก
-	ความรั้นแรังในครัอบครััว
-	การัด็้แลและการัเล่�ยงด็้บ้ติรั

เด็็กโติ
-	ความรั้นแรังในครัอบครััว
-	ออกส้่ติลาด็แรังงาน
-	การัแติ่งงานก่อนวัยอันควรั
-	พิ่ฤติิกรัรัมเส่�ยงที่างสังคม
	 (ที่ะเลาะวิวาที่,	สารัเสพิ่ติิด็)

คืวัามเสั้�ยู่ง

คืวัามเปรู้าะบาง

ภาพที่่� 13 ประเด็นผ่ลกระที่บต่อเด็กข้้ามชุาติชุ่วงโคัวิด-19 ด้านการคัุ้มคัรองเด็ก 

ท้�มา :	พิ่ัฒนาโด็ยนักวิจัย
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	 การัเข้้าถึงการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็เป็็นสิที่ธิุ์ขั้�นพืิ่�นฐานข้องเด็็กที่่�เด็็กที่้คนท่ี่�เกิด็บน

ผู้ืนแผู้่นด็ินไที่ยควรัได็้รัับ	ยิ�งไป็กว่านั�นการัเข้้าถึงการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ยังเป็็นสิ�งสำคัญ

ในการัป็้องกันเด็็กข้้ามชาติิไม่ให้ติกเป็็นเหยื�อข้องกรัะบวนการัค้ามน้ษย�	 อ่กที่ั�งยังช่วย

ให้เด็็กข้้ามชาติิเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่และเข้้าถึงการัศึึกษาอ่กด็้วย	ในการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็

ให้แก่เด็็กข้้ามชาติิที่่�พ่ิ่อแม่ม่เอกสารัการัเข้้าเมืองและใบอน้ญาติที่ำงานที่่�ถ้กต้ิอง	ได็้รัับการัรัับรัอง

ที่างกฎหมายท่ี่�ที่างรััฐไที่ยได็้ด็ำเนินการัมาติลอด็	สำหรัับการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ให้เด็็กข้้ามชาติิ

ที่่�พิ่่อแม่หลบหน่เข้้าเมืองผู้ิด็กฎหมาย	หรัือไม่ม่เอกสารัป็รัะจำติัวอน้ญาติให้ด็ำเนินการัได็้มาตัิ�งแติ่

สิงหาคม	ปี็	2551	โด็ยม่	“รัะเบ่ยบสำนักที่ะเบ่ยนกลาง	ว่าด้็วยการัจัด็ที่ำบัติรัป็รัะจำตัิวบ้คคลซึึ่�ง

ไม่ม่สัญชาติิไที่ย”	ออกมาเพิ่ื�อรัองรัับและเป็็นหลักการัในการัด็ำเนินการั	สถานที่่�จด็ที่ะเบ่ยนเกิด็

ข้ึ�นอย้่กับเข้ติพิ่ื�นที่่�ที่่�เด็็กเกิด็	หรัือพิ่ื�นที่่�อย้่อาศึัยข้องเด็็ก

	 การัแจ้งเกิด็มิใช่เพิ่่ยงแค่การัที่ำส้ติิบัติรัอย่างเด่็ยวเที่่านั�น	แติ่เป็็นเรืั�องข้องการัจัด็ที่ำ

หลักฐานที่ั�งหมด็ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับสถานะบ้คคลภัายหลังจากการัเกิด็ด็้วย	ได้็แก่	การัออกใบรัับแจ้ง	

การัออกใบรัับการัเกิด็	การัที่ำบันทึี่กรัับตัิวเด็็ก	การัออกส้ติิบัติรั	การัออกหนังสือรัับรัองการัเกิด็	

และการัเพิ่ิ�มชื�อในที่ะเบ่ยนบ้าน	

	 ในกรัณ่ที่่�เด็็กเกิด็ในโรังพิ่ยาบาลหรัือสถานพิ่ยาบาล	สถานพิ่ยาบาลหรัือบิด็าหรัือมารัด็า

จะติ้องไป็แจ้งเกิด็ภัายใน		15		 วัน		นับติั�งแติ่วันที่่�เด็็กเกิด็	หลักฐานที่่�จะต้ิองนำไป็แสด็งเพิ่ื�อ

แจ้งเกิด็และข้อส้ติิบัติรั	ก็คือ	บัติรัป็รัะจำตัิวข้องผู้้้แจ้งเกิด็	หนังสือรัับรัองการัเกิด็		(ที่.รั.1/1)	

ที่่�สถานพิ่ยาบาลออกให้	และสำเนาที่ะเบ่ยนบ้านที่่�จะเพิิ่�มชื�อเด็็กเข้้าไป็	กรัณ่เด็็กเกิด็นอกสถาน

พิ่ยาบาลหรัือเกิด็ในบ้าน	เจ้าบ้านท่ี่�เด็็กเกิด็หรืัอบิด็าหรืัอมารัด็าข้องเด็็ก	ติ้องแจ้งเกิด็ภัายใน		

15	 	 วัน	 นับแติ่วันท่ี่�เด็็กเกิด็	หลักฐานท่ี่�ต้ิองนำไป็แสด็งเพิ่ื�อแจ้งเกิด็และข้อส้ติิบัติรั	 ก็คือ	

บัติรัป็รัะจำตัิวข้องผู้้้แจ้งการัเกิด็	ใบรัับแจ้งการัเกิด็		 (ที่.รั.1	ติอนหน้า)		ที่่�ผู้้้ใหญ่บ้านออกให้		

(ถ้าม่)	สำเนาที่ะเบ่ยนที่่�จะเพิ่ิ�มชื�อเด็็ก	และพิ่ยานบ้คคลที่่�รั้้เห็นการัเกิด็ข้องเด็็ก		เช่น	หมอติำแย	

หรัือเพิ่ื�อนบ้าน	เป็็นติ้น

โควิด-19: การเข้้าถึงการจัดที่ะเบ่ยนการเกิด
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	 สำหรัับข้ั�นติอนในการัแจ้งการัเกิด็	ถ้าเด็็กเกิด็ที่่�บ้านในช้มชนนอกเข้ติเที่ศึบาล	ให้แจ้งต่ิอ

ผู้้้ใหญ่บ้านข้องหม่้บ้านท่ี่�เด็็กเกิด็	แล้วนำหลักฐานใบรัับแจ้งเกิด็	(ที่.รั.1	ติอนหน้า)	ที่่�ผู้้้ใหญ่บ้าน

ออกให้พิ่ร้ัอมที่ั�งหลักฐานอื�นที่่�เก่�ยวข้้องไป็ยื�นที่่�งานที่ะเบ่ยนรัาษฎรัข้องอำเภัอในท้ี่องที่่�ที่่�เด็็กเกิด็

ถ้าเด็ก็เกิด็ในเข้ติเที่ศึบาล	ก็ให้ยื�นเอกสารัหลักฐานท่ี่�งานที่ะเบย่นรัาษฎรัข้องเที่ศึบาลในท้ี่องที่่�ที่่�เด็ก็เกิด็

เมื�อนายที่ะเบย่นรัับแจ้งการัเกดิ็และเพิ่ิ�มชื�อเด็ก็ในที่ะเบย่นบ้านเร่ัยบร้ัอยแล้ว		นายที่ะเบย่นจะมอบส้ติิบตัิรั

และสำเนาที่ะเบ่ยนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู้้้แจ้ง

	 ในช่วงก่อนและในช่วงที่่�ม่การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็ท่ี่�ที่ำให้เด็็กข้้ามชาติิต้ิองหล้ด็ออกจาก

รัะบบบรัิการัส้ข้ภัาพิ่	หรัือเข้้าไม่ถึงรัะบบบรัิการัส้ข้ภัาพิ่	ก็คือ	

 1) การข้าด็ข้้อมูลเก่�ยวิกับพ่อแม่ผู้ปกคุรองข้องเด็็ก	 โด็ยเฉพิ่าะชื�อข้องพ่ิ่อแม่

ผู้้้ป็กครัองเป็็นป็ัญหาใหญ่เก่�ยวกับการัแจ้งเกิด็ที่ำให้ไม่สามารัถแจ้งเกิด็ได็้	และเป็็นป็ัญหากับ

การัป็รัะกันสังคม	เพิ่รัาะพ่ิ่อแม่ผู้้ป้็กครัองไม่สามารัถเบิกจ่ายได้็	เชน่ท่ี่�เกิด็ในพืิ่�นท่ี่�จังหวัด็สมท้ี่รัสาครั

ที่ั�งในชว่งกอ่นโควดิ็และในชว่งโควดิ็	ติอ้งสง่เอกสารักลบัมาใหท้ี่างโรังพิ่ยาบาลแกไ้ข้	โด็ยติอ้งบนัที่กึ

ชื�อพิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองเพิิ่�มเติิมและพิ่ิมพิ่�แที่รักลงไป็ในที่้ายใบเกิด็	ที่ำให้เส่ยเวลาและเส่ยเงินในการั

เด็ินที่างไป็แจ้งเกิด็		

	 2)	ในชว่งที่่�ม่การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควดิ็	จะม่ปญั่หาเก่�ยวิกบัเอกสารและหลกัฐานทุ่�จัะติอ้ง

นำไปประกอบการข้่�นทุะเบ่ยนและแจั้งเกิด็ เพิ่รัาะแรังงานข้้ามชาติิบางคนเมื�อออกจากนายจ้าง

เกา่ไป็ข้ึ�นที่ะเบย่นกบันายจา้งใหมก่แ็จง้ชื�อใหม	่จึงมช่ื�อใหม	่และ	ID	ใหม	่แยง้กบัข้อ้มล้เด็มิที่่�เคยข้ึ�น

ที่ะเบ่ยนไว้	คนหนึ�งจึงม่หลักฐาน	2	ใบ	โด็ยที่่�เป็็นหน้าเด็่ยวกัน	แติ่คนละชื�อ	และคนละเลข้กัน	เวลา

มาแจ้งเกิด็ล้ก	กถ็ือเอกสารัมาหลายใบหลายช้ด็	ที่ำให้สบัสนเพิ่รัาะข้้อมล้ไม่ติรังกนั	และไม่สามารัถ

ติ่อที่ะเบ่ยนได็้	

	 3)	ในช่วงที่่�เกิด็การัแพิ่รัร่ัะบาด็ข้องโควดิ็-19	อยา่งร้ันแรังและมก่ารัลอ็กด็าวน�	สง่ผู้ลกรัะที่บ

ติอ่การัจด็ที่ะเบย่นเกดิ็	เพิ่รัาะแติล่ะวนัจะมจ่ำนวนเด็ก็ข้า้มชาติิเกดิ็คอ่นข้า้งมากจนงานจด็ที่ะเบย่น

รับัไมท่ี่นั	และด็ว้ยเพิ่รัาะความกลวัติดิ็เชื�อโควดิ็-19	จากการัใหบ้รักิารั	จงึจัำเป็นต้ิองจัำกัด็จัำนวินการ

ใหบ้รกิารในแต่ิละวัิน โด็ยเลื�อนการแจัง้เกิด็ข้องเด็ก็ออกไป	ด้็วยการัใหบ้ตัิรัควิ	ซึ่ึ�งอาจมผู่้ลกรัะที่บ

ที่ำใหเ้กดิ็ความลา่ชา้	แติก่ส็ามารัถใหบ้รักิารัที่ก้คนได็	้ไมเ่กนิภัายใน	15	วนั	โด็ยจะลอ็กเลข้การัไป็รัับ

บรักิารัไว้ให้เลย	แต่ิในความเป็็นจริังมบ่างรัายที่่�ต้ิองรัอนานเกินกว่า	15		วัน	ที่่�จังหวัด็สมท้ี่รัสาครัป็กติแิล้ว

จะมก่ารัจด็ที่ะเบย่นการัเกดิ็ใหเ้ด็ก็ข้า้มชาติ	ิป็รัะมาณวนัละ	20	คน	ถา้เป็น็เด็ก็ไที่ย	ป็รัะมาณ	5-6	คน

ติ่อวัน	และในช่วงสถานการัณ�โควิด็-19	ก็ไม่ได็้ม่จำนวนลด็น้อยลงแติ่อย่างใด็

ปัญหาการจัดที่ะเบ่ยนการเกิดข้องเด็กข้้ามูชุาติิ
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 4) การทุ่�แรงงานข้้ามชาติิจัะม่เอกสารหรือหลักฐานต่ิางๆอย่างคุรบถ้วิน ใน

ช่วิงทุ่�ม่การแพร่ระบาด็ข้องโคุวิิด็-19 อาจัเป็นไปได็้ยากหรืออาจัล่าช้าและติ้องใช้เวิลา 

ติามรัะเบ่ยบป็ฏิิบัติิเด็็กข้้ามชาติิที่่�เกิด็ในหม้่บ้านหรัือในช้มชนจะต้ิองม่ผู้้้ใหญ่บ้านลงนามรัับรัอง		

กรัณ่ที่่�เกิด็หรัือคลอด็ท่ี่�โรังพิ่ยาบาลอาจไม่ต้ิอง	 	 เพิ่รัาะที่างโรังพิ่ยาบาลจะด็ำเนินการัออก

ใบรัับรัองการัเกิด็ให้	เพิ่ื�อให้พิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองนำไป็แจ้งหรืัอจด็ที่ะเบ่ยนเกิด็ให้แก่บ้ติรัได้็เลย	แต่ิจะ

ติ้องม่เอกสารัหลักฐานติ่างๆ	ครับถ้วน	โด็ยเฉพิ่าะที่่�อย้่อาศึัย	ซึ่ึ�งส่วนใหญ่มักแจ้งที่่�อย้่อาศึัยข้อง

นายจ้าง	ซึ่ึ�งผู้้้ใหญ่บ้านอาจไม่ติ้องเซึ่็นรัับรัองให้	เพิ่รัาะเป็็นไป็ติามรัะบบการัเกิด็ในโรังพิ่ยาบาล	แติ่

ในกรัณ่ที่่�ไม่ได็้คลอด็ที่่�โรังพิ่ยาบาลและต้ิองการัเบิกเงินป็รัะกันสังคม	ติรังน่�ก็จะติ้องให้ผู้้้ใหญ่บ้าน

เซึ่็นรัับรัองว่าเด็็กอย้่ในพิ่ื�นที่่�จรัิง	ซึ่ึ�งที่างผู้้้ใหญ่บ้านก็จะเซึ่็นรัับรัองให้	แติ่บางพิ่ื�นที่่�ติ้องนำติัวเด็็กมา

ยืนยันพิ่รั้อมกับเอกสารัหลักฐานติ่างๆ	และติ้องให้ที่างบรัิษัที่ที่่�ตินที่ำงานอย้่ออกใบรัับรัองให้ด้็วย

ว่าเป็็นพิ่นักงานข้องบรัิษัที่นั�นๆจรัิง	ซึ่ึ�งที่ำให้ย้่งยากและเส่ยที่ั�งงานและเวลา

แผู้นภาพที่่� 14  จำำานวนการจำดที่ะเบียนเกิดข้องเด็กข้้ามชุาติ 3 ส่ญชุาติ ปี 2559-2563 

ห้มายู่เห้ติ่ ข้้อม้ลป็ี	2564	ไม่ม่การัจำแนกติามสัญชาติิข้องเด็็กที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ยที่่�จด็ที่ะเบ่ยนเกิด็
ท้�มา สำนักบรัิหารัหารัที่ะเบ่ยน	กรัมการัป็กครัอง
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ความูร่นแรงในครอบครัว (ความูเส่่�ยงที่่�เกิดข้ึ�นกับเด็กเล็ก)

	 จากการัสำรัวจรัะดั็บป็รัะเที่ศึความความร้ันแรังในครัอบครััวภัายใต้ิสถานการัณ�

โควิด็-19	โด็ยศึ้นย�จัด็การัความรั้้ความรั้นแรังในครัอบครััว	โรังพิ่ยาบาลรัามาธุ์ิบด็่	พิ่บว่า	ในช่วง

การัรัะบาด็โรัคโควิด็-19	ครัั�งที่่�	1	(เด็ือนมกรัาคม	-	พิ่ฤษภัาคม	2563)	พิ่บว่า	ม่ความรั้นแรัง

ติ่อผู้้้หญิงและบ้คคลในครัอบครััวเพิิ่�มส้งขึ้�นจากการัสำรัวจในปี็	2560	จากร้ัอยละ	34.6	

เป็็นร้ัอยละ	42.2	ในปี็	2563	แติ่ในการัสำรัวจครัั�งที่่�	2	ซึ่ึ�งเป็็นช่วงผู่้อนคลายมาติรัการัต่ิางๆ	

พิ่บว่าม่ความรั้นแรังติ่อผู้้้หญิงและบ้คคลในครัอบครััวม่สัด็ส่วนลด็ลง	(รั้อยละ	32.7)	โด็ยผู้ล

จากการัสำรัวจยังพิ่บว่าปั็จจัยที่่�ม่ผู้ลติ่อความรั้นแรังในครัอบครััว	ได้็แก่	รัายได้็ข้องครัอบครััว	

ผู้ลกรัะที่บที่างด็้านเศึรัษฐกิจ	รัะด็ับความเครั่ยด็	การัพิ่้ด็ค้ยแก้ป็ัญหาในครัอบครััว	และการัใช้สารั

เสพิ่ติิด็	เช่น	ส้รัา	บ้หรั่�	เป็็นติ้น		.

34.6

รู้�อ
ยู่ล

ะ

ป็ี	2560 ครัั�งที่่�	1	(n=1,285)
การัรัะบาด็ช่วง	ม.ค.-พิ่.ค.	2563

ครัั�งที่่�	2	(n=1,241)
การัรัะบาด็ช่วง	ก.ค.	2563	

-ม.ค.	2564

42.4

32.7

ภาพที่ี� 15 ร้อยละความูร่นแรงในครอบครัวชุ�วงก�อนและระหว�าง โควิด-19

ท้�มา รัายงานผู้ลสำรัวจรัะด็ับป็รัะเที่ศึ	2564:	ความความรั้นแรังในครัอบครััวภัายใติ้สถานการัณ�วิด็-19	ศึ้นย�จัด็การัความรั้้
ความรั้นแรังในครัอบครััว	โรังพิ่ยาบาลรัามาธุ์ิบด็่
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 ประเด็็นคุวิามเส่�ยงด็้านคุวิามรุนแรงในคุรอบคุรัวิอาจัเกิด็ข่้�นได็้	 โด็ยสาเหติ้หลัก

มาจาก	การัข้าด็รัายได้็หรืัอรัายได้็ครัอบครััวลด็ลง	แล้วหันไป็ด็ื�มส้รัาซึึ่�งนำไป็ส้่ความรั้นแรัง

ในครัอบครััว	 เช่น	ม่การัที่ะเลาะเบาะแว้งกันบ้างในครัอบครััว	 เป็็นติ้น	สำหรัับความรั้นแรัง

ในครัอบครััวส่วนใหญ่จะเป็็นความรั้นแรังรัะหว่างสาม่ภัรัรัยามากกว่า	รัองลงมาจะเป็็นพ่ิ่อแม่

ที่ำรั้ายล้ก	โด็ยเป็็นการัที่ำรั้ายรั่างกายและการัที่ำรั้ายด้็วยวาจา	หรัืออาจเกิด็ความเครั่ยด็จาก

การัเรั่ยนออนไลน�ข้องบ้ติรัหลานซึ่ึ� งพิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองข้องเด็็กข้้ามชาติิไม่สามารัถที่่�จะ

เรั่ยนออนไลน�กับล้กหลานได็้เนื�องจากข้้อจำกัด็ด็้านภัาษา	อย่างไรัก็ติามป็รัะเด็็นติ่างๆ	เหล่าน่�อาจ

เกิด็ข้ึ�นได็้ไม่ว่าจะเป็็นเด็็กไที่ยหรัือเด็็กข้้ามชาติิ

 สัำห้รู้บัเด็ก็เลก็	ด็า้นความรัน้แรังในครัอบครัวัท่ี่�เกิด็ขึ้�น	อาจเป็น็ผู้ลกรัะที่บที่างอ้อมในเรืั�อง

ข้องการัที่ะเลาะเบาะแวง้กนัรัะหวา่งพิ่อ่แม	่ความรัน้แรังรัะหวา่งสามภ่ัรัรัยาการัที่ำรัา้ยรัา่งกายและ

การัที่ำรัา้ยด็ว้ยวาจา	ซึ่ึ�งอาจสง่ผู้ลกรัะที่บที่างออ้มถงึความรัน้แรังที่างด็า้นจติิใจและการัใชว้าจาติอ่

เด็็ก	สำหรัับผู้ลกรัะที่บที่างติรังพิ่บว่าการัด็้ด็่าว่ากล่าว	การัต่ิเด็็ก	พิ่บว่าม่บ้างในการัศึึกษาน่�	โด็ย

สาเหติ้หลักด็ังกล่าวมาแล้วข้้างติ้น	

 จากการัให้ข้้อม้ลข้องหน่วยงานภัาครััฐในที่้กพิ่ื�นที่่�ศึึกษา	ด็้านความรั้นแรังในครัอบครััว

เด็็กข้้ามชาติิ	พิ่บว่าม่บ้างแต่ิไม่มาก	แติ่ภัาคป็รัะชาสังคมในพิ่ื�นที่่�ให้ข้้อม้ลว่า	ความร้ันแรังใน

ครัอบครััวเด็็กข้้ามชาติิในแต่ิละป็ีม่แนวโน้มเพิ่ิ�มข้ึ�นที่้กป็ี	 ในบางพิ่ื�นที่่�ที่่�ศึึกษาม่แจ้งข้อความ

ช่วยเหลือมาที่่�ภัาคป็รัะชาสังคมถึงปี็ละ	30-40	รัาย	สำหรัับหน่วยงานท่ี่�เข้้ามาที่ำงานรั่วมเป็็น

ภัาค่เครัือข้่ายในการัช่วยเหลือเด็็กที่่� ได็้รัับผู้ลกรัะที่บจากความร้ันแรังในครัอบครััว	คือ

บ้านพิ่ักเด็็กและครัอบครััว	โด็ยเป็็นการัที่ำงานบ้รัณาการัรั่วมกันรัะหว่างหน่วยงานภัาครััฐกับ

ภัาคป็รัะชาสังคมในพิ่ื�นที่่�	

 คุวิามเส่�ยงในเด็็กโติ

	 สำหรัับเด็็กโติเก่�ยวกับความรั้นแรังในครัอบครััว	ในบางพิ่ื�นที่่�ศึึกษาพิ่บว่าผู้ลกรัะที่บ

ในช่วงสถานการัณ�โควิด็-19	ที่่�โรังเรั่ยนหย้ด็ยาวหรัือเด็็กเรั่ยนออนไลน�อย้่ที่่�บ้าน	เป็นคุวิามรุนแรง

ในคุรอบคุรัวิเก่�ยวิกับการล่วิงละเมิด็ทุางเพศูพบอยูบ้่าง	และได้็รับัการัชว่ยเหลอืจากภัาคเ่ครัอืข้า่ย

ติ่าง	ๆ	เช่น	ผู้้้ใหญ่บ้าน	ติำรัวจ	และในช่วงสถานการัณ�โควิด็-19	พิ่อจะได็้รัับการัช่วยเหลือในส่วน

ข้องเครัื�องอ้ป็โภัคบรัิโภัคบ้าง	สำหรัับการัช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่่�พิ่ัฒนาสังคมและความมั�นคงข้อง

มน้ษย�	(พิ่ม.)	ได็้ช่วยเหลือนำเด็็กไป็อย้่บ้านพิ่ักเด็็ก
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การออกสู่�ติลาดแรงงาน

	 สถานการัณ�ที่่�โรังเรั่ยนป็ิด็และหย้ด็การัเรั่ยนการัสอนในช่วงโควิด็-19	ยิ�งเป็็นปั็จจัยเอื�อให้

เด็็กติ้องที่ำงานเข้้าส้่ติลาด็แรังงานเพิ่ื�อหารัายได็้มาช่วยจ้นเจือพิ่่อแม่และครัอบครััว	

	 เมื�อเด็็กต้ิองที่ำงานและเข้้าส้่ติลาด็แรังงาน	สำหรัับข้้อที่่�น่าเป็็นกังวล	คือ	เด็็กกล้่มน่�เมื�อ

ได้็เริั�มเข้้ามาที่ำงานแล้ว	ในการัที่่�จะหย้ด็หรืัอเลิกที่ำงานและกลับเข้้าส้่รัะบบการัศึึกษาอ่กครัั�งนั�น	

ม่โอกาสเกิด็ข้ึ�นน้อยมาก	และหากยังไม่ม่มาติรัการัช่วยเหลือหรืัอการัจัด็การัที่่�เหมาะสม	จำนวน

แรังงานเด็็กที่ั�วโลกจะเพิ่ิ�มส้งข้ึ�นอ่กถึง	8.9	ล้านคน	ภัายในสิ�นป็ี	2565	จาก	160	ล้านคนในป็ี	2563	

เป็็น	168.9	ล้านคน	ซึ่ึ�งการัใช้แรังงานเด็็กอาจส่งผู้ลรั้ายแรังติ่อส้ข้ภัาพิ่ที่ั�งติ่อรั่ายกายและจิติใจข้อง

เด็็ก	นอกจากน่�ยังเป็็นการัเป็ิด็โอกาสให้เด็็กถ้กแสวงหาป็รัะโยชน�อ่กด็้วย	ที่ั�งยังเป็็นการัจำกัด็สิที่ธุ์ิ

เด็็กที่่�พิ่ึงได็้ด็้วย	ไม่ว่าจะเป็็นด็้านการัศึึกษาหรัือด็้านส้ข้ภัาพิ่	

	 ในชว่งสถานการัณ�โควดิ็-19	ไมว่า่จะเป็็นอาชพ่ิ่ภัาคป็รัะมง	หรัอือาชพ่ิ่ในภัาคเกษติรั	พิ่บวา่	

ม่บา้งที่่�กล้ม่เด็็กอายต้ิ�ำกว่า	18	ป็	ีออกไป็ชว่ยพิ่่อแมท่ี่ำงาน	โด็ยมองว่าเป็น็การัชว่ยเหลอืครัอบครััว	

เนื�องจากโรังเรั่ยนปิ็ด็และไม่ม่การัเรั่ยนออนไลน�โด็ยเฉพิ่าะศึ้นย�การัเรั่ยนร้้ัเด็็กข้้ามชาติ	ิและพ่ิ่อแม่

ไม่กลา้ที่่�จะป็ลอ่ยเด็ก็ไวท้ี่่�บ้านติามลำพิ่งัเพิ่รัาะเป็็นหว่งเลยนำเด็ก็ไป็ที่ำงานด็ว้ย	เด็ก็เองชว่ยงานได็้

เล็กๆ	น้อยๆ	เช่น	แกะก้้งแกะป็ลา	หรัือช่วยเก็บผู้ลผู้ลิติในภัาคเกษติรั	ซึ่ึ�งพิ่อจะได้็เงินเป็็นค่าข้นม

เลก็ๆ	น้อยๆ	ดั็งนั�นในการัชว่ยเหลอืครัอบครัวัลกัษณะน่�	กล้ม่เป้็าหมายในพิ่ื�นที่่�ไมไ่ด็ม้องวา่เป็น็การั

ใชแ้รังงานเด็ก็	แติม่องวา่เป็น็การัช่วยเหลอืครัอบครัวัในช่วงวกิฤติมิากกวา่	และภัาคป็รัะชาสังคมใน

พิ่ื�นที่่�เองได้็ม่การับร้ัณาการัให้ความร้้ัเก่�ยวกับเรัื�องความติรัะหนักเก่�ยวกับการัใชแ้รังงานเด็ก็อย้แ่ล้ว

ในพิ่ื�นที่่�ศึึกษาจึงไม่พิ่บเก่�ยวกับการัใช้แรังงานเด็็ก
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		 สำหรัับข้้อท่ี่�น่าเป็็นกังวลมากกว่าในพิ่ื�นที่่�ศึึกษา	คือ	ในบางพิ่ื�นที่่�ศึึกษาม่กล้่มแรังงาน

ข้้ามชาติิชาวเม่ยนมาและกล้่มชาติิพัิ่นธุ้์�ครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิที่่�รัับจ้างเป็็นแรังงานใน

ภัาคการัเกษติรั	จากสถานการัณ�โควิด็-19	เด็็กหย้ด็เรั่ยนและติิด็ติามพ่ิ่อแม่เข้้าไป็ช่วยที่ำงาน

ในไรั่ในสวน	เด็็กกล้่มน่�จะได็้รัับผู้ลกรัะที่บจากสารัเคม่ที่่�ใช้ในภัาคเกษติรั		ซึ่ึ�งถือเป็็นภััยมืด็

อย่างหนึ�งที่่�แรังงานข้้ามชาติิและนายจ้างไม่ค่อยติรัะหนักถึงผู้ลกรัะที่บในเรืั�องข้องการัใช้สารัเคม่	

นกจากน่�ยังข้าด็ความรั้้เก่�ยวกับการัป็ฏิิบัติิเมื�อใช้สารัเคม่	หรัือการัป็้องกันอ่กด็้วย	เนื�องจากพิ่่อแม่

เด็็กที่่�เป็็นแรังงานข้้ามชาติิไม่สามารัถอ่านที่ำความเข้้าใจเก่�ยวกับการัป็ฏิิบัติิในการัใช้สารัเคม่ได็้

ภาพที่ี� 16  เอกส่ารเผยแพร�: โควิด-19 ผลักเด็กข้้ามูชุาติิออกจัากโรงเร่ยนสู่�ติลาดแรงงาน ?               
ท้�มา โครังการัอ่ย้รัับมือโควิด็-19	EU	Covid-19	Response	and	Recovery	Project
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การแติ�งงานก�อนวัย (อันควร)

	 การัเก็บข้้อม้ลในพิ่ื�นที่่�	พิ่บว่า	ยังม่เด็็กข้้ามชาติิจำนวนหนึ�งม่การัแติ่งงานก่อนวัยอัน

ควรั	โด็ยเฉพิ่าะในกล้่มเด็็กข้้ามชาติิเม่ยนมาและในกล้่มเด็็กชาติิพัิ่นธุ้์�	โด็ยพิ่บว่า สาเหตุิหน่�งเกิด็

จัากคุวิามยากจันและการเป็นเด็็กเปราะบาง เด็็กไร้รัฐไร้สัญ่ชาติิ และเด็็กทุ่�ติิด็ติามพ่อแม่

มาจัากประเทุศูติ้นทุาง	สำหรัับเด็็กติิด็ติามพิ่่อแม่มาซึึ่�งบางส่วนเมื�อติ้องเข้้ามาป็รัะเที่ศึไที่ยแล้ว

ข้าด็โอกาสที่างการัศึึกษาเนื�องจากไม่ได็้เรั่ยนมาจากป็รัะเที่ศึติ้นที่าง	หรัือไม่สามารัถมาเรั่ยนติ่อ

ท่ี่�ป็รัะเที่ศึไที่ยได็้	จำเป็็นติ้องช่วยพิ่่อแม่ที่ำมาหากิน	หรัือหากพิ่่อแม่ย้ายงานหรัือเป็ล่�ยนที่่�ที่ำงาน

งานเด็็กก็ติ้องย้ายติามไป็ด้็วย	เช่น	พิ่่อแม่ที่่�เป็็นแรังงานก่อสร้ัางซึึ่�งม่การัเคลื�อนย้ายบ่อยเด็็ก

ก็ติ้องเคลื�อนย้ายบ่อยติามพิ่่อแม่ไป็ด็้วยที่ำให้เด็็กข้าด็โอกาสในศึึกษา	

 เมื�อเกิด็วิิกฤติโคุวิิด็-19 ยิ�งเป็นปัจัจััยเอื�อให้เด็็กม่เพศูสัมพันธ์ในวิัยเด็็กเร็วิข้่�น 

เนื�องจากการัติิด็ติามพิ่่อแม่ไป็ที่ำงาน	เช่น	งานในภัาคเกษติรั	ภัาคป็รัะมงที่่�กล่าวมาแล้วข้้างติ้น	

จึงเหมือนเป็็นการัเป็ิด็โอกาสให้เด็็กในช่วงวัยรั้่นได็้พิ่บป็ะได็้เจอกัน	และเด็็กในช่วงวัยด็ังกล่าว

ยังข้าด็ความรั้้เก่�ยวกับอนามัยการัเจรัิญพิ่ันธุ์้�และความรั้้เก่�ยวกับโรัคติิด็ต่ิอที่างเพิ่ศึสัมพิ่ันธุ์�	 จึง

นำไป็ส้่การัแต่ิงงานก่อนวัยอันควรัหรืัอการัติั�งครัรัภั�ก่อนวัยอันควรัอ่กด้็วย	สำหรัับการัแต่ิงงาน

กอ่นวยัอนัควรัน่�อาจเกดิ็ข้ึ�นได็ก้บัเด็ก็ที่ก้กล้ม่	นอกจากเด็ก็ที่่�ไมไ่ด็อ้ย้ใ่นรัะบบการัศึกึษาแลว้ยงัรัวม

ถึงกล้่มเด็็กข้้ามชาติิที่่�กำลังเรั่ยนอย้่ในรัะบบโรังเรั่ยนด็้วย	เนื�องจากเรั่ยนออนไลน�อย้่ที่่�บ้านโด็ยไม่

ติ้องไป็โรังเรั่ยนข้าด็การัควบค้มด็้แลเด็็กอาจนอกล้่นอกที่างได้็		นอกจากน่�ยังพิ่บว่าปั็จจัยเสริัมที่่�

สำคัญ	ก็คือ	สภัาพิ่แวด็ล้อมและที่่�อย้่อาศึัยที่่�แออัด็และอย้่รั่วมกันหลายคนหลายครัอบครััว	พิ่่อแม่

บางคนติอ้งการัใหล้ก้มท่ี่่�พิ่ึ�งพิ่งิแนะนำใหล้ก้แติง่งานแยกครัอบครััวออกไป็	หรืัอแมแ้ติตั่ิวเด็็กเองเมื�อ

เข้้าส้่วัยรั้่นเรัิ�มมองหาแหล่งพิ่ึ�งพิ่ิงเช่นกัน	ซึ่ึ�งกรัณ่น่�ยังพิ่บว่าม่บ้างในพิ่ื�นที่่�ในการัศึึกษาน่�
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	 ป็รัะเด็น็การัแติง่งานกอ่นวยัอันควรัเป็น็ป็รัะเด็น็สำคญัสำหรับัเด็ก็ไมว่า่จะเป็น็เด็ก็ไที่ยหรัอื

เด็็กข้้ามชาติิ	เพิ่รัาะจะนำไป็ส้่ป็รัะเด็็นปั็ญหาอื�นๆ	ในช่วิติเด็็กได้็	เนื�องจากเป็็นวัยที่่�ยังไม่พิ่ร้ัอมที่่�

จะม่ครัอบครััว	ที่ั�งยังเป็็นการัลด็โอกาสที่่�ด็่ข้องเด็็กในอนาคติอ่กด็้วย	นอกจากน่�ยังอาจเกิด็ผู้ลเส่ย

ติ่อส้ข้ภัาพิ่และอนามัยการัเจรัิญพิ่ันธุ์้�ข้องเด็็กอ่กด็้วย	ภัาคป็รัะชาสังคมที่่�ที่ำงานด็้านการัส่งเสรัิม

อนามัยการัเจริัญพิ่ันธุ์้�ในพิ่ื�นที่่�	ให้ข้้อม้ลว่าในการัด็ำเนินงานด็้านน่�พิ่บว่าม่ข้้อจำกัด็ข้องพ่ิ่อแม่ข้อง

เด็็กข้้ามชาติิเองด้็วยที่่�ยังข้าด็ความร้้ัความเข้้าใจในเรืั�องด็ังกล่าว	เมื�อม่หน่วยงานลงพืิ่�นที่่�ให้ข้้อม้ล

ความรั้้	พิ่่อแม่เด็็กข้้ามชาติิกลับมองว่าเป็็นการัสอนเรัื�องไม่ด็่ให้กับเด็็ก	ด็ังนั�นในการัที่ำงานด็้านน่�

ถือเป็็นป็รัะเด็็นที่้าที่ายสำหรัับหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้้องอย่างมาก

ภาพที่ี� 17 เอกส่ารเผยแพร� การแติ�งงานข้องเด็กในชุ�วงวิกฤติโควิด-19
ท้�มา	โครังการัอ่ย้รัับมือโควิด็-19	EU	Covid-19	Response	and	Recovery	Project
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พฤติิกรรมูส่่�ยงที่างส่ังคมู (ข้องเด็ก) และความูเปราะบาง

 “กล่�มูท่ี่�เส่่�ยงเป็นกล่�มูเด็กเปราะบาง ค้อ กล่�มูเด็กที่่�
พ�อแมู�ไมู�มู่ส่ถานะที่างที่ะเบ่ยน กล่�มูเด็กที่่�ติามูพ�อแมู�มูา
ประเที่ศึไที่ยและกลับไปยังประเที่ศึติ้นที่างไมู�ได้”
	 ความวิติกกังวลกับล้กวัยรั้่นโด็ยเฉพิ่าะล้กชาย	 โด็ยกังวลในเรัื�องกลัวล้กจะไม่ได็้

เรั่ยนต่ิอ	ม่เพิ่ศึสัมพัิ่นธุ์�ก่อนวัยอันควรั	การัเกเรัหรืัอการัชักชวนออกไป็หาเรัื�องติ่กัน	นอกจากน่�

ยังกังวลเก่�ยวกับสารัเสพิ่ติิด็ด้็วย	เช่น	กังวลว่าล้กจะติิด็น�ำใบกรัะท่ี่อมซึึ่�งปั็จจ้บันถ้กกฎหมายและ

หาได็้ง่ายข้ึ�น

	 ด็้วยสาเหติ้ที่่�พ่ิ่อแม่ย้ายมาอย้่ที่่�เมืองไที่ยและไม่ม่จ้ด็ก่อเก่�ยวท่ี่�ป็รัะเที่ศึต้ินที่างแล้ว	

ที่ั�งพิ่่อแม่ไม่ม่สถานะอะไรัเลย	เด็็กกล้่มน่�น่าเป็็นห่วงและม่จำนวนเพิ่ิ�มมากข้ึ�นและเติิบโติข้ึ�น

ที่ก้วนั	สำหรับัเด็ก็กล้ม่น่�แมว้า่เด็ก็บางคนจะสามารัถเข้า้ส้ร่ัะบบการัศึกึษาได้็	แต่ิพิ่อ่แม่หรัอืติวัเด็ก็เอง

ม่ความติั�งใจจะเรั่ยนแค่รัะดั็บป็รัะถมศึึกษาหรืัอเพิ่่ยงมัธุ์ยมศึึกษาติอนต้ินเท่ี่านั�น	และเมื�อจบแล้ว

เด็็กกล้่มน่�จะเป็็นอย่างไรัติ่อไป็ยังเป็็นป็รัะเด็็นที่้าที่ายสำหรัับหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้้อง

 ในบางพิ่ื�นที่่�ศึึกษาให้ข้้อม้ลว่า	เด็็กกล้่มเป็รัาะบางอ่กล้่มหนึ�ง	คือกล้่มเด็็กที่่�อย้่		Shelter

เด็็กไม่ม่พิ่่อแม่	 เด็็กที่่�พิ่่อแม่ไม่ม่สถานะที่างที่ะเบ่ยน	หรัือพิ่่อแม่อย้่ป็รัะเที่ศึติ้นที่าง	เด็็กกล้่มน่�

น่าเป็็นห่วงว่าในอนาคติจะเป็็นอย่างไรัติ่อไป็	จากการัให้ข้้อม้ลข้องภัาคป็รัะชาสังคมในพิ่ื�นที่่�

พิ่บว่า	หน่วยงานภัาครััฐท่ี่�เก่�ยวข้้องยังไม่ได็้ด็ำเนินงานอะไรัจรัิงจังกับเด็็กกล้่มน่�เที่่าไหรั่	ที่ั�งยัง

ไม่ม่นโยบายที่่�ชัด็เจน	และรััฐบาลมองว่ากล้่มน่�เป็็นแรังงานข้้ามชาติิและผู้้้ติิด็ติามท่ี่�เข้้ามา

ป็รัะเที่ศึไที่ยไม่ถ้กติ้องติามกฎหมาย	หากเด็็กกล้่มน่� เพิิ่�มจำนวนมากข้ึ�นอาจม่ป็ัญหาที่าง

ด็้านสังคมติามมา	เนื�องจากเด็็กกล้่มน่�ข้าด็โอกาส	และด็้อยโอกาสในท้ี่กๆ	ด็้าน	ไม่ว่าจะเป็็น

การัศึึกษา	สภัาพิ่ความเป็็นอย้่	ภัาวะโภัชนาการั	รัวมทัี่�งป็รัะเด็็นที่างด้็านส้ข้ภัาพิ่	ทัี่�งไม่สามารัถ

เข้้าถึงรัะบบความช่วยเหลือใด็ๆ	ข้องรััฐบาลได็้	แม้แติ่การัเข้้าถึงการัค่าแรังข้ั�นติ�ำไม่สามาถเข้้าถึง

ได็้	เนื�องกล้่มแรังงานเหล่าน่�ไม่ม่สถานะที่างที่ะเบ่ยนนายจ้างจึงไม่จ่าย	นายจ้างบางคนไม่กล้าจ้าง

เนื�องจากกลัวผู้ิด็กฎหมาย
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	 ในกรัณ่ข้องเด็็กติ่างด็้าว	หรัือ	เด็็กที่่�ไม่ม่สถานะที่างที่ะเบ่ยนหรัือกล้่มเด็็กไรั้รััฐ	เด็็กกล้่มน่�

คือ	กล้่มเด็็กเป็รัาะบางที่่�เส่�ยงจะม่คนแสวงหาผู้ลป็รัะโยชน�	แต่ิจากการัให้ข้้อม้ลผู้้้เก่�ยวข้้อง

ในพิ่ื�นที่่�ให้ข้้อม้ลว่า	หากพิ่บเด็็กกล้่มน่�	จะด็ำเนินการัข้ึ�นที่ะเบ่ยนและให้การัช่วยเหลือ	เป็็นไป็ติาม

พิ่รัะรัาชบัญญัติิค้้มครัองเด็็กพิ่รัะรัาชบัญญัติิป็้องกันและป็รัาบป็รัามมน้ษย�ในการัด็้แลเด็็กในการั

ให้ความช่วยเหลือรัวมถึงเฝ้้ารัะวังป้็องกันไม่ว่าจะเป็็นการัถ้กล่วงละเมิด็ที่างเพิ่ศึ	ถ้กกรัะที่ำรั้นแรัง

ในครัอบครััว	หรัือ	กรัณ่อื�นใด็ก็ติาม	หากพิ่บก็จะใช้กรัะบวนการัค้้มครัองการัด็้แลไป็ติามข้ั�นติอน

ติามกฎหมาย	แติ่ถ้าเป็็นเรัื�องข้องการัช่วยเหลือที่างด็้านการัเงินเป็็นข้้อจำกัด็สำหรัับหน่วยงาน

ภัาครััฐ	แติ่จะม่การัส่งติ่อไป็ยังภัาค่เครัือข้่ายภัาคป็รัะชาสังใคมในพืิ่�นที่่�ให้ความรั่วมมือช่วยเหลือ	

หรัือเป็็นการับ้รัณาการัการัที่ำงานรั่วมกันที่้กภัาคส่วนในพิ่ื�นที่่�
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4.4 สร่ปผู้ลกระที่บ

	 ผู้้้อ่านที่่� ไ ด้็อ่านผู้ลกรัะที่บข้องที่ั� ง 	 3	 ด็้านในข้้างต้ินแล้วอาจร้้ัสึกว่าแติ่ละด็้าน
ม่รัายละเอ่ยด็และสถานการัณ�ที่่�ซัึ่บซ้ึ่อนที่่�เกิด็ข้ึ�นในพืิ่�นท่ี่�ซึึ่�งอาจจะเหมือนและแติกต่ิางกันไป็	
เพิ่ื�อให้เห็นภัาพิ่รัวมและเข้้าใจเพิิ่�มข้ึ�น	ส่วนน่�จะสรั้ป็สถานการัณ�และผู้ลกรัะที่บข้องโควิด็-19	
ติ่อเด็็กข้้ามชาติิในภัาพิ่รัวม	ที่ั�งด็้านส้ข้ภัาพิ่	ด็้านการัศึึกษา	และการัค้้มครัองเด็็ก	สรั้ป็ได็้ด็ังน่�

	 ผู้ลกรัะที่บที่างติรังเป็็นเรัื�องความเส่�ยงและความเป็รัาะที่างข้องการัติิด็เชื�อโควิด็-19	
(รัวมถึง	การัเส่ยช่วิติ)		โด็ยเฉพิ่าะเด็็กเล็กรัวมถึงหญิงติั�งครัรัภั�ข้้ามชาติิ	ผู้ลกรัะที่บที่างอ้อม	
ท่ี่�สำคัญเป็็นเรัื�องการัเข้้าถึงหรัือหล้ด็จากสถานการัณ�ม่หลักป็รัะกันที่างส้ข้ภัาพิ่ข้องเด็็ก	
การัเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่ในด็้านต่ิางๆท่ี่�จำเป็็น	โด็ยเฉพิ่าะ	บรัิการัส้ข้ภัาพิ่อนามัยแม่และเด็็ก	ใน
การัฝ้ากท้ี่อง	การัคลอด็	และการัด็้แลหลังคลอด็ข้องหญิงตัิ�งครัรัภั�และที่ารัก	การัได้็รัับวัคซ่ึ่น
ที่่�ครับถ้วน	 ปั็ญหาด็้านการัได้็รัับโภัชนาการัและอาหารัท่ี่�ไม่เพ่ิ่ยงพิ่อหรืัอไม่เหมาะสมติาม
วัยข้องเด็็ก	

	 ผู้ลกรัะที่บที่างติรังเป็็นผู้ลที่่�เกิด็จากการัป็ิด็การัเรั่ยนการัสอนที่่�โรังเรั่ยนและ	MLC
ช่วงการัแพิ่รั่รัะบาด็	แม้จะม่การัป็รัับรั้ป็แบบการัจัด็การัเรั่ยนการัสอน	ซึ่ึ�งส่วนใหญ่เป็็น	
on-hand	หรัือ	online	แติ่ภัายใต้ิความไม่พิ่ร้ัอมข้องที่ั�งตัิวเด็็ก	ครัอบครััวข้้ามชาติิ	สถานศึึกษา	
อาจสง่ผู้ลใหเ้กดิ็การัชะงกังนัในด้็านการัศึกึษาและการัเรัย่นร้้ัข้องเด็็กข้า้มชาติิ	ความเส่�ยงที่่�เพิิ่�มข้ึ�น
ข้องการัหล้ด็ออกจากรัะบบการัศึึกษา	โอกาสการัเรั่ยนติ่อเนื�องที่่�ลด็ลง	รัวมไป็ถึงความล่าช้าข้อง
การัเข้า้ส้ร่ัะบบการัศึกึษาโด็ยเฉพิ่าะข้องเด็ก็ในช่วงเรัิ�มเข้า้วัยเรัย่น	ส่วนผู้ลกรัะที่บที่างอ้อมที่่�สำคัญ	
ผู้ลกรัะที่บที่่�เกิด็จากการัป็ิด็โรังเรั่ยนแล้วเพิ่ิ�มความเส่�ยงติ่อผู้ลกรัะที่บที่างด็้านส้ข้ภัาพิ่และ
โภัชนาการัข้องเด็็ก	ความเส่�ยงที่่�เพิ่ิ�มข้ึ�นด็้านการัค้้มครัองเด็็ก		รัวมถึงพิ่ฤติิกรัรัมเส่�ยงที่างสังคม

	 ผู้ลกรัะที่บที่่�สำคัญเป็็นในเรัื�องการัเข้้าถึงการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ข้องเด็็กเกิด็ใหม่ที่่�ม่
ความยากลำบากมากข้ึ�นหรัอือาจเกดิ็ความลา่ชา้	ความเส่�ยงและความเป็รัาะบางที่่�เพิ่ิ�มข้ึ�นข้องเด็ก็	
ติอ่ป็รัะเด็น็ปั็ญหาการัใชค้วามรัน้แรังในครัอบครัวั	การัข้าด็ผู้้ด้้็แลหรืัอถก้ที่อด็ที่ิ�ง	การัถก้ล่วงละเมิด็	
การัใช้แรังงานเด็็ก	หรัือ	ความไม่ป็ลอด็ภััยข้องที่่�อย้่อาศึัยและสภัาพิ่แวด็ล้อม	

ด็้านสั่ข้ภาพู	

ด็้านการคุ้่้มคุ้รองเด็็ก

ด็้านการศึึกษา	
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	 โด็ยปั็จจัยที่่�เป็็นเงื�อนไข้สำคัญติ่อรัะดั็บความรั้นแรังข้องผู้ลกรัะที่บที่่�จะเกิด็ข้ึ�นต่ิอ
เด็็กข้้ามชาติิ	 คือ	ปั็จจัยข้องครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิ	โด็ยเฉพิ่าะท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการัย้ายถิ�น	
ในด็้านสถานะที่างกฎหมายและการัม่เอกสารั	สภัาพิ่การัที่ำงานข้องแรังงานข้้ามชาติิที่่�เป็็น
พิ่่อแม่	หรัือ	ผู้้้ด็้แลเด็็ก	(เก่�ยวกับภัาคการัที่ำงาน	สถานที่่�ที่ำงานและการัสนับสน้นให้ความรั่วมมือ
ในด็้านติ่างๆจากนายจ้าง)	 เงื�อนไข้ที่างด็้านเศึรัษฐกิจข้องครัอบครััว	 โครังสรั้างครัอบครััว
เก่�ยวกับจำนวนสมาชิกในครััวเรัือนและจำนวนเด็็กที่่�ม่ในครัอบครััว	รัะยะเวลาการัอาศัึยอย้่
ในป็รัะเที่ศึไที่ย	ความสามารัถที่างด็้านภัาษาไที่ยข้องสมาชิกในครัอบครััวโด็ยเฉพิ่าะพิ่่อแม่
หรืัอผู้้้ด็้แลหลัก	และแผู้นการัในอนาคติเก่�ยวกับการัเล่�ยงด็้เด็็กข้องครัอบครััว	กับอ่กป็ัจจัยที่่�
สำคัญคือ	สภัาพิ่แวด็ล้อมที่่�อย้่อาศึัยและลักษณะที่่�อย้่อาศึัยข้องครัอบครััวซึ่ึ�งเป็็นป็ัจจัยกำหนด็
ค้ณภัาพิ่ช่วิติและสวัสด็ิการัที่่�สำคัญในเบื�องติ้นข้องเด็็กข้้ามชาติิ	 โด็ยป็ัจจัยข้องครัอบครััว	
รัวมถึงสภัาพิ่แวด็ล้อมที่่�อย้่อาศึัยครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิ	ก็ล้วนถ้กกรัะที่บจากสถานการัณ�การั
แพิ่รั่รัะบาด็โควิด็-19	ด็้วยเช่นกัน

“ผลกระที่บที่ั�งที่างติรงและที่างอ้อมูที่่�เกิดข้ึ�นกับ 
เด็กและครอบครัวแรงงานข้้ามูชุาติิ

เป็นการเน้นยำ�าให้เกิดลักษณ์ะความูเปราะบางที่่�เพิ�มูข้ึ�น ”

ภาพที่ี� 18 ภาพรวมูผลกระที่บโควิด-19
ท้�มา	พิ่ัฒนาโด็ยนักวิจัย
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	 วิกฤติโควิด็-19	ในป็รัะเที่ศึไที่ยช่วงปี็	2563	–	2564	จากการัป็รัะเมินสถานการัณ�

เด็็กข้้ามชาติิและผู้ลกรัะที่บที่างด็้านส้ข้ภัาพิ่ในพิ่ื�นที่่�ศึึกษา	6	จังหวัด็	พิ่บว่า	ผู้ลกรัะที่บที่างส้ข้ภัาพิ่

แบ่งออกได็้เป็็น	ผู้ลกรัะที่บที่างติรัง	จากความเส่�ยงข้องการัติิด็เชื�อโควิด็-19	และผู้ลกรัะที่บ

ที่างอ้อม	(1)	ติ่อการัเข้้าถึงและความครัอบคล้มข้องป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ในกล่้มแรังงานข้้ามชาติิและ

เด็็ก	(2)	ติ่อส้ข้ภัาพิ่และการัเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่ในด็้านอื�นๆ	ข้องเด็็ก	ด็้านการัฝ้ากครัรัภั�และ

การัคลอด็บ้ติรั	ด็้านการัด็้แลและเล่�ยงด็้บ้ติรัหลังคลอด็ข้องครัอบครััวข้้ามชาติิ	ด็้านการัได็้รัับวัคซึ่่น	

และการัเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่ที่่�จำเป็็นอื�น	ๆ

	 กล้ม่เด็ก็เล็กที่่�มอ่าย	้0-5	ปี็	ที่่�ยงัเข้า้ไม่ถงึบรักิารัส้ข้ภัาพิ่	ที่ั�งที่่�ป็รัะเที่ศึไที่ยมน่โยบายในการั

ใหบ้รักิารัสข้้ภัาพิ่ข้ั�นพิ่ื�นฐานแก่เด็ก็ที่ก้คน	และป็รัะเที่ศึไที่ยก็มส่ถานบริัการัสข้้ภัาพิ่ครับวงจรัในที่ก้

รัะด็บั	ไมว่า่จะเป็น็โรังพิ่ยาบาลข้องรัฐั	รัะดั็บโรังพิ่ยาบาลศึน้ย�	โรังพิ่ยาบาลป็รัะจำจงัหวัด็	หรืัอแมแ้ต่ิ

โรังพิ่ยาบาลส่งเสรัิมส้ข้ภัาพิ่ป็รัะจำติำบล	(รัพิ่.สติ.)	รัวมที่ั�งยังม่โรังพิ่ยาบาลเอกชนที่่�กรัะจายอย้่ที่ั�ว

ท้ี่กจังหวัด็ข้องป็รัะเที่ศึ	และยังม่หน่วยงานที่่�ที่ำงานเชิงรั้กในรัะด็ับพิ่ื�นที่่�อ่กหลายหน่วยงานที่่�ช่วย

สนับสน้นไม่ว่าจะหน่วยงานภัาค่เครัือข้่ายในรัะด็ับจังหวัด็	องค�กรัภัาคเอกชน	(NGO)	CBO	อป็ที่.	

หรัือ	อสติ.	

“ความูเป็นจัริงข้องระบบประกันส่ข่้ภาพส่ำาหรับเด็กข้า้มูชุาติิ 
ระบบหลักประกันส่ข่้ภาพที่่�มูอ่ยู�จังึไมู�ส่ามูารถครอบคลมู่เด็ก

ข้้ามูชุาติิได้ที่่กคน หร้อครอบคล่มูไมู�ได้ 100%”

ประเด้็นด้้านส่ข้ภาพ
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	 จากการัศึึกษาข้้อม้ลท่ี่�ม่อย้่ป็รัากฎว่าในด็้านการัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	ยังม่จำนวนการั	

ซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่สำหรัับเด็็กข้้ามชาติิไม่มากนัก	และม่จำนวนการัซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่

ลด็น้อยลง	 โด็ยเฉพิ่าะบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ที่่�ม่อาย้ค้้มครัอง	1	ป็ี	 (รัาคา	365	บาที่)	 โด็ยใน

ป็ี	2560	ก่อนการัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ม่จำนวนการัซืึ่�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ให้เด็็กข้้ามชาติิ	

37,201	รัาย	และในปี็	2563	และในปี็	2564	ซึ่ึ�งอย้่ในช่วงข้องการัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	

มจ่ำนวนการัซึ่ื�อบตัิรัป็รัะกนัสข้้ภัาพิ่ให้แก่เด็ก็ข้้ามชาติิลด็น้อยลง	เหลือ	25,034	รัาย	และ	18,756	รัาย

	ติามลำดั็บ	จากจำนวนเด็็กข้้ามชาติิที่่�ม่การัคาด็ป็รัะมาณกันโด็ยองค�การัย้นิเซึ่ฟป็รัะเที่ศึไที่ย

ว่าม่อย้่นับแสนคน	(300,000	–500,000	คน)	ที่ั�งในช่วงก่อนและในช่วงที่่�ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็

ข้องโควิด็-19	 	ส่วนบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ที่่�ม่อาย้ค้้มครัอง	2	ป็ี	 (รัาคา	730	บาที่)	แม้จะม่

จำนวนเพิ่ิ�มข้ึ�นบ้าง	แติ่ก็ไม่ค่อยเป็็นที่่�นิยมซึ่ื�อกัน		

	 ติรังจ้ด็น่�ช่�ให้เห็นว่าจำนวนเด็็กข้้ามชาติิที่่�เติิบโติอย้่ในป็รัะเที่ศึไที่ยกับจำนวนข้อง

การัซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่รัายป็ีหรัือรัายสองป็ีให้เด็็กข้้ามชาติิม่ความติ่างกันมาก	หรัือ

ม่ความห่างกันอย้่มาก	สะที่้อนให้เห็นว่าครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิให้ความสำคัญกับการัม่ป็รัะกัน

สข้้ภัาพิ่ข้องเด็ก็ไม่มากเท่ี่าที่่�ควรั	ซึ่ึ�งสว่นหนึ�งอาจเป็น็เพิ่รัาะสถานะที่างเศึรัษฐกิจข้องครัอบครััว	ยิ�ง

ในช่วงที่่�ม่การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ม่การับังคับติรัวจโควิด็ก่อนซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	ที่ำให้ม่

คา่ใชจ่้ายเพิ่ิ�มมากข้ึ�น	จงึเลอืกที่่�จะซึ่ื�อใหก้บัผู้้น้ำข้องครัอบครัวักอ่น	และป็รัะเด็น็ที่่�เกดิ็ข้ึ�นน่�ยงัเชื�อม

โยงต่ิอไป็ถึงการัรัับร้้ัถึงความสำคัญข้องการัม่บัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ข้องคนในครัอบครััวข้องแรังงาน

ข้้ามชาติิด็้วย	ซึ่ึ�งอาจจะติ้องม่การัศึึกษาเพิ่ิ�มเติิมอ่กในเชิงลึก
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ภาพที่ี� 19 จัำานวนการซื้้�อบัติรประกันส่่ข้ภาพส่ำาหรับเด็กข้้ามูชุาติิ (ราคา 365 บาที่) ปี 2559-2564

ภาพที่ี� 20 จัำานวนการซื้้�อบัติรประกันส่่ข้ภาพส่ำาหรับเด็กข้้ามูชุาติิ (ราคา 730 บาที่) ปี 2559-2564

ท้�มา	กองเศึรัษฐกิจส้ข้ภัาพิ่และหลักป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่

ท้�มา	กองเศึรัษฐกิจส้ข้ภัาพิ่และหลักป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่
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	 ในความเป็็นจรัิงในช่วงที่่� เกิด็วิกฤติโควิด็ทัี่�งเด็็กไที่ยและเด็็กข้้ามชาติิต่ิางก็ได้็รัับ

ผู้ลกรัะที่บจากการัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องเชื�อโควิด็-19	ไม่แติกติ่างกัน	ม่ที่ั�งที่่�ได้็รัับผู้ลกรัะที่บโด็ยติรัง

คือการัติิด็เชื�อติั�งแติ่อย้่ในรัะด็ับรั้นแรังน้อยไป็จนถึงรั้นแรังมากหรัือจนถึงข้ั�นเส่ยช่วิติ	และก็มิใช่

ที่้กคนที่่�ติิด็เชื�อโควิด็-19	แล้วจะม่โอกาสได็้เข้้ารัับการัรัักษาในสถานพิ่ยาบาล	 เพิ่รัาะม่ผู้้้ติิด็

เชื�อจำนวนมากจนแพิ่ที่ย�	พิ่ยาบาล	และบ้คลากรัที่างสาธุ์ารัณส้ข้รัับไม่ไหว	แม้จะม่การัเติร่ัยม

การัโด็ยม่โรังพิ่ยาบาลสนามไว้รัองรัับหลายแห่งในหลายจังหวัด็ก็ติาม	แติ่ก็ยังไม่เพิ่่ยงพิ่อติ่อความ

ติ้องการัและจำนวนข้องผู้้้ติิด็เชื�อที่่�ม่เป็็นจำนวนมาก	จึงเกิด็มาติรัการัเพิ่ื�อรัองรัับสถานการัณ�แพิ่ร่ั

รัะบาด็ในวงกว้างมากข้ึ�นและม่ความเข้้มงวด็หลายมาติรัการั	ที่ั�งม่การัป็รัะกาศึป็ิด็ป็รัะเที่ศึ	(lock	

down)	ม่การัให้กักติัวที่ั�งที่่�บ้าน	(home	isolation)	และในช้มชน	(community	isolation)	การั

กกัตัิวในพิ่ื�นที่่�โรังเรัย่น	(school	isolation)	ในบางพืิ่�นที่่�	ติลอด็จนห้ามมิให้มก่ารัเคลื�อนย้ายแรังงาน	

เพิ่ื�อลด็การัติิด็เชื�อและการัแพิ่รั่รัะบาด็เป็็นวงกว้างและติิด็ติ่อกันเป็็นกล้่มก้อนหรัือเป็็นคลัสเติอรั�	

(cluster)	

	 การัเข้้าถึงบริัการัส้ข้ภัาพิ่เมื�อเจ็บป่็วยด้็วยโรัคอื�นๆท่ี่�เกิด็ขึ้�นในช่วงโควิด็จึงเป็็นไป็

ค่อนข้้างยากลำบาก	 ถ้าเจ็บป่็วยไม่รั้นแรังมากก็จะไม่ม่ใครัอยากไป็รัักษาที่่�โรังพิ่ยาบาล	

ส่วนใหญ่จะไป็รัักษากันที่่�คลินิกเอกชนหรัือไม่ก็ซึ่ื�อยากินเองติามรั้านข้ายยาที่่�สามารัถเข้้าถึง

ได็้	แติ่ในกรัณ่ที่่�ม่ความจำเป็็นติ้องไป็ก็จะไม่ได็้รัับความสะด็วกเหมือนในช่วงเวลาป็กติิ	ติ้องม่

การันัด็หมาย	ม่การัจองคิว	ม่การัจำกัด็จำนวนในการัรัักษาพิ่ยาบาลในแติ่ละวัน	และบางครัั�ง

เมื�อมก่ารัเลื�อนนดั็แลว้กอ็าจไมเ่ป็น็ไป็ติามที่่�เลื�อนนัด็ไว	้เพิ่รัาะติอ้งเวน้รัะยะห่างในการัใหบ้ริัการัและ

ใช้บรัิการัโด็ยเฉพิ่าะในสถานบรัิการัข้องรััฐ	แม้จะม่การัจัด็รัะบบรัองรัับไว้อย่างด็่ก็ติาม	

กระทุบติ่อการเข้้าถ่งการรักษาโด็ยทุั�วิไปและบริการทุ่�จัำเป็น
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	 นอกจากน่�	จากการัล็อคด็าวน�และการัห้ามเคลื�อนย้าย	ที่ำให้เด็็กบางคนได็้รัับผู้ลกรัะที่บ

จากการัติิด็เชื�อจากคนในครัอบครััวโด็ยติรังโด็ยเฉพิ่าะจากแม่	และเด็็กบางคนอาจได็้รัับวัคซึ่่นเด็็ก

ไมค่รับช้ด็ติามเกณฑ์�ที่่�กำหนด็	และในชว่งโควดิ็กม็เ่ด็ก็จำนวนไมน่อ้ยที่่�ข้าด็แคลนอาหารัโด็ยเฉพิ่าะ

นม	ซึ่ึ�งม่สว่นสำคัญในการัเสริัมสรัา้งการัเจริัญเติบิโติในเด็ก็	เพิ่รัาะพ่ิ่อแมต่ิกงาน	ไมม่ร่ัายได้็	ไมม่เ่งนิ

ที่่�จะซึ่ื�ออาหารัให้เด็็กกิน	แม้จะม่หน่วยงานภัายนอกและหลายหน่วยงานในพิ่ื�นที่่�ที่่�ที่ำงานเชิงรั้กลง

ช่วยเหลือแล้วก็ติามแติ่ก็ที่ำได็้ไม่เติ็มที่่�	

	 ส่วนการัฝ้ากครัรัภั�และการัมาคลอด็บ้ติรัในโรังพิ่ยาบาลนั�น	ที่างโรังพิ่ยาบาลยังคงเป็ิด็ให้

บริัการัติามป็กติิ	แม้จะม่จำนวนผู้้้มาใช้บริัการัคลอด็ลด็น้อยลงก็ติาม	โด็ยเฉพิ่าะการัมาคลอด็บ้ติรั

ติามจังหวัด็ที่่�อย้่ติามติะเข้็บชายแด็นข้องป็รัะเที่ศึไที่ย	ซึ่ึ�งเป็็นที่่�นิยมอย่างมากข้องแรังงานข้้ามชาติิ

ชาวเมย่นมาและกล้ม่ชาติพิิ่นัธุ์้�	ก็ยงัคงมจ่ำนวนผู้้ม้าใชบ้รักิารัคลอด็อย้เ่ป็น็จำนวนมาก	เชน่	ปี็ท่ี่�ผู้า่นมา

ที่างโรังพิ่ยาบาลแม่สอด็	และโรังพิ่ยาบาลแม่ติาวหรืัอแม่ติาวคลินกิที่่�จังหวัด็ติาก	ก็มผู้้่้มาคลอด็บต้ิรั

เป็็นจำนวนไม่น้อย	โด็ยลด็ลงจากป็ีก่อนๆ	ที่่�เคยม่การัคลอด็บ้ติรัเฉล่�ยป็รัะมาณป็ีละ	1,500	รัาย	

ลด็ลงเหลือป็รัะมาณป็ีละ	1,100	-1,200	รัาย	และก็ม่จำนวนน้อยมากที่่�คลอด็กับหมอติำแยที่่�บ้าน

เช่นที่่�จังหวัด็รัะนอง

 อย่างไรัก็ติาม	จากสถานการัณ�การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ด็ังกล่าว	พิ่บว่าม่เด็็กข้้ามชาติิ

ที่่�ได็้รัับผู้ลกรัะที่บโด็ยติรังจากการัติิด็เชื�อโควิด็-19	อย้่เป็็นจำนวนไม่น้อย	จากข้้อม้ลเมื�อเดื็อน

ธุ์นัวาคม	ป็	ี2564	พิ่บวา่	มเ่ด็ก็ไที่ยอาย	้0-17	ป็	ีจำนวน	278,580	คน	ท่ี่�ติิด็เชื�อโควดิ็	และมเ่ด็็กข้้ามชาติิ

ที่่�ติดิ็เชื�อโควดิ็	ป็รัะมาณ	11,923	คน	แยกเป็็นเด็ก็ข้า้มชาติชิาวเมย่นมา	7,774	คน	เด็ก็กมัพิ่ช้า	3,757	คน	

และเด็็กลาว	392	คน	และในจำนวนน่�ส่วนใหญ่จะเป็็นกล้่มเด็็กเล็กที่่�ม่อาย้	0-5	ป็ี	โด็ยม่จำนวน

เด็็กเล็กที่่�ติิด็เชื�อที่ั�งหมด็ป็รัะมาณ	5,080	คน	และข้้อม้ลในช่วง	1	เมษายน	–	16	ติ้ลาคม	2564	

รัะบ้ว่า	ม่จำนวนหญิงติั�งครัรัภั�	หญิงหลังคลอด็	6	สัป็ด็าห�	และที่ารักแรักเกิด็	จำนวน	4,778	คน

ที่่�ติิด็เชื�อโควิด็	 (รั้ป็ที่่�	3)	โด็ยในจำนวนน่�เป็็นหญิงติ่างด็้าวท่ี่�ตัิ�งครัรัภั�	หญิงติ่างด้็าวหลังคลอด็	

6	สัป็ด็าห�	และที่ารักติ่างด็้าว	จำนวน	1,494	คน	ที่่�ติิด็เชื�อ	และม่มารัด็าติ่างด็้าวที่่�เส่ยช่วิติจำนวน	

13	รัาย	จรัิงๆ	แล้วน่าจะม่เด็็กที่่�ได้็รัับผู้ลกรัะที่บโด็ยติรังจากการัติิด็เชื�อโควิด็มากกว่าน่�อ่ก	

แติ่ข้าด็ข้้อม้ลเลยที่ำให้ไม่ที่รัาบถึงข้นาด็ข้องป็ัญหาที่่�เกิด็ข้ึ�นจรัิง
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ตาราง 4 จัำานวนเด็กอาย่ 0-17 ปี ที่่�ติิดเชุ้�อโควิดจัำาแนกติามูส่ัญชุาติิและกล่�มูอาย่

กลุ่่�มอาย้่ ไทุย้ กัมพู่ชา ลุ่าว เมีย้นมา

0-5 76,637 1,564 139 3,377

6-11 100,255 1,187 126 2,482

12-17 101,688 1,006 127 1,915

รวม (0-17 ปีี) 278,580 3,757 392 7,774

แผ่นภาพที่ี� 21 จัำานวนหญิงติั�งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 ส่ัปดาห์ และที่ารกแรกเกิด
ระหว�าง 1 เมูษายน – 16 ติ่ลาคมู 2564

ท้�มา กรัมอนามัย	กรัะที่รัวงสาธุ์ารัณส้ข้

ที่่�มา	:	รัายงาน	COVID-19	ป็รัะจำวัน	ข้้อม้ลป็รัะจำป็รัะเที่ศึไที่ยข้องกรัมควบค้มโรัค	
เผู้ยแพิ่รั่โด็ยสำนักงานพิ่ัฒนารััฐบาลด็ิจิที่ัล	(องค�การัมหาชน)	(สพิ่รั.)	(ข้้อม้ล	ณ	วันที่่�	31	ธุ์ันวาคม	2564)
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	 จากการัป็รัะมวลผู้ลและวิ เครัาะห� ข้้อม้ลที่ั� งหมด็ที่่� ไ ด้็จากการัสัมภัาษณ�และ

การัจัด็สนที่นากล้่มหลายกล้่มจากบ้คลากรัและตัิวแที่นจากหน่วยงานต่ิางๆ	ที่่�เก่�ยวข้้องโด็ยติรัง

และโด็ยอ้อมในพิ่ื�นที่่�ศึึกษาที่ั�งหมด็	6	จังหวัด็	พิ่บว่าในรัะด็ับครัอบครััวนั�นม่องค�ป็รัะกอบท่ี่�สำคัญ

อย้่	7	องค�ป็รัะกอบด้็วยกัน	ที่่�ม่ส่วนสำคัญที่ำให้เด็็กข้้ามชาติิหลายคนเข้้าไม่ถึงบริัการัส้ข้ภัาพิ่	

ซึ่ึ�งถือเป็็นผู้ลกรัะที่บที่างอ้อมติ่อส้ข้ภัาพิ่ข้องเด็็ก

 (1) สัถานะการู้เข้�าเมืองข้องพ่�อแม�	 เข้้าเมืองถ้กกฎหมายหรืัอเข้้าเมืองผู้ิด็กฎหมาย			

ถ้าเข้้าเมืองถ้กกฎหมายก็จะม่เอกสารัหลักฐานสำคัญติ่างๆ	ในการัแสด็งตินเพิ่ื�อซืึ่�อบัติรัป็รัะกัน

ส้ข้ภัาพิ่ให้แก่ล้ก	ไม่ว่าจะเป็็นหนังสือเด็ินที่าง	(passport)	หรืัอใบอน้ญาติที่ำงาน	(wok	permit)	

ใบแจ้งเกิด็ข้องบ้ติรั	ก็จะง่ายติ่อการัเข้้าถึงรัะบบป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	พิ่่อแม่บางคนก็เข้้าส้่รัะบบป็รัะกัน

สังคมที่ำให้ได็้ค่าฝ้ากครัรัภั�	 ค่าคลอด็บ้ติรั	และเงินสังเครัาะห�การัหย้ด็งานจากการัคลอด็บ้ติรั	

ซึ่ึ�งไม่ติ่างจากพิ่่อแม่ที่่�เป็็นแรังงานไที่ย

 (2) สัถานะทางเศูรู้ษฐกิจัข้องพ่�อแม�	ข้ึ�นอย้่ที่่�ว่าพิ่่อแม่ม่งานที่ำหรืัอไม่ม่งานที่ำ	ถ้าม่

งานที่ำก็จะม่รัายได้็ในการัใช้จ่ายภัายในครัอบครััว	ส่งผู้ลต่ิอช่วิติความเป็็นอย้่ข้องสมาชิกภัายใน

ครัอบครััวและภัาวะโภัชนาการัข้องบ้ติรั	ในช่วงโควิด็แรังงานข้้ามชาติิหลายคนติกงาน	ไม่ม่งาน

ที่ำ	เนื�องจากสถานที่่�ที่ำงานหรัือสถานป็รัะกอบการัป็ิด็กิจการั	ไม่ม่การัว่าจ้างงาน	ถ้าพิ่่อหรัือ

แม่คนใด็คนหนึ�งติกงานครัอบครััวนั�นก็จะได็้รัับผู้ลกรัะที่บน้อย	แต่ิถ้าที่ั�งพ่ิ่อและแม่ติกงานที่ั�งค้่

ก็จะได็้รัับผู้ลกรัะที่บภัายในครัอบครััวมาก	อาจติ้องก้้หรืัอยืมเงินจากนายจ้างมาใช้ก่อนล่วงหน้า	

เกิด็ภัาวะหน่�สิน	จะกลับป็รัะเที่ศึติ้นที่างก็ไม่ได็้	เพิ่รัาะล็อคด็าวน�ไม่ให้ม่การัเคลื�อนย้ายแรังงาน

 (3) สัถานะทางอาช้พ่พ่�อแม�	พิ่่อและแม่ที่ำงานในภัาคเกษติรัหรัือนอกภัาคเกษติรั	

ถ้าพิ่่อแม่ที่ำงานในภัาคเกษติรั	อาจเป็็นงานเหมา	ม่รัายได็้ไม่แน่นอน	ติ้องย้ายสถานที่่�

ที่ำงานบ่อยๆ	ต้ิองที่ำงานในพิ่ื�นที่่�ที่่�ม่การัใช้สารัเคม่ในการัเพิ่าะป็ล้กส้งเพืิ่�อเพิิ่�มผู้ลผู้ลิติ	ซึ่ึ�งส่งผู้ล

กรัะที่บโด็ยติรังต่ิอส้ข้ภัาพิ่ข้องตินเอง	และต่ิอสมาชิกในครัอบครััวและบ้ติรั	เกิด็การัเจ็บป่็วย

เก่�ยวกับโรัครัะบบที่างเด็ินหายใจ	การัเจ็บป็่วยด็้วยโรัคมะเรั็งผู้ิวหนัง	การัแพิ่้สารัเคม่	ติามเนื�อติัว

เป็น็แผู้ล	ผู้วิหนงัลอก	ซึ่ึ�งจะพิ่บกลิ�นสารัเคมต่ิดิ็ติามติวัเด็ก็ที่่�ติดิ็ติามพิ่อ่แมห่รัอืออกไป็ชว่ยพิ่อ่แมท่ี่ำ

การัเพิ่าะป็ล้ก	เช่น	ในไรั่ส้มหรัือไรั่สับป็รัะรัด็	
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 (4) สัถานะด็�านการู้อยู่้�อาศูัยู่	อย้่ในเมืองหรัือนอกเมือง	การัอย้่อาศึัยอย้่ในเมืองหรัือ

นอกเมือง	ส่งผู้ลติ่อความยาก-ง่ายในการัเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่เมื�อเจ็บป็่วย	การัฝ้ากครัรัภั�	

และการัคลอด็บ้ติรั	รัวมที่ั�งการัได็้รัับวัคซึ่่นข้องเด็็ก

 (5) สัภาพ่ท้�อยู่้�อาศูัยู่	 เป็็นห้องเช่าหรืัอเป็็นเพิิ่งพัิ่ก	ข้ึ�นอย้่กับอาช่พิ่ข้องพ่ิ่อแม่ด็้วย	

หากพิ่่อแม่ที่ำงานบรัิการั	หรัืองานป็รัะมง	ก็อาจเช่าห้องพิ่ักอย้่เป็็นครัอบครััวเรั่ยงรัายกันในเรัือน

แถวหรัือห้องแถว	ม่ที่ั�งชั�นเด็่ยวบ้างสองชั�นบ้าง	หากอย้่รัวมติัวกันเป็็นจำนวนมากก็จะกลาย

เป็็นช้มชนคนติ่างด็้าวหรัือช้มชนคนข้้ามชาติิ	ถ้าอย้่ในเมืองก็เป็็นเสมือนสลัมหรัือช้มชนแออัด็ม่

ที่ั�งข้นาด็เล็ก	ข้นาด็กลาง	และข้นาด็ใหญ่	และส่วนใหญ่มักเช่าห้องพิ่ักอย้่ไม่ไกลจากที่่�ที่ำงาน	

เพิ่รัาะจะได็้ป็รัะหยัด็ค่าเด็ินที่าง	และกลับมาด็้แลบ้ติรัได็้	ถ้าม่อาช่พิ่ป็รัะมงก็จะเช่าไม่ไกลจาก

สะพิ่านป็ลามากนัก	หรัืออย้่ใกล้กับโรังงานท่ี่�ม่งานเก่�ยวเนื�องกับป็รัะมง	ติ้องเส่ยค่าเช่าห้องพิ่ัก

ห้องละป็รัะมาณ	2,000-4,000	บาที่ต่ิอเดื็อน	 ค่าน�ำค่าไฟจ่ายเอง	 	 ถ้าเป็็นคนงานก่อสร้ัาง

ก็จะได้็อย้่ในแคมป์็คนงานที่่�นายจ้างให้อย้่ฟร่ั	เส่ยค่าน�ำค่าไฟเอง	แติ่หากพ่ิ่อแม่ที่ำงานในไรั่หรืัอ

รัับจ้างเป็็นแรังงานในภัาคการัเกษติรั	ท่ี่�อย้่อาศัึยมักเป็็นเพิิ่งพิ่ัก	คล้ายเป็็นที่่�พัิ่กอาศัึยชั�วครัาว

	ข้าด็น�ำสะอาด็ในการัด็ื�มและบรัิโภัค	ข้าด็อนามัยและส้ข้าภัิบาลที่่�ด็่	ส่งผู้ลกรัะที่บติ่อส้ข้ภัาพิ่ข้อง

บ้ติรัที่่�อย้่ในวัยที่ารักและวัยเด็็กเป็็นอย่างมาก	

 (6) จัำนวันผ้�พ่ักอาศูัยู่รู้�วัมกัน เนื�องจากส่วนใหญ่เป็็นห้องพิ่ักเพิ่่ยงห้องเด็่ยว	หากม่

ผู้้้มาพิ่ักอาศึัยอย้่รั่วมกันมากกว่า	3	คนข้ึ�นไป็	ย่อมส่งผู้ลติ่อความป็ลอด็โรัค	ส่งผู้ลติ่อการัติิด็เชื�อ

และการัแพิ่รั่กรัะจายข้องเชื�อโรัค	เช่นที่่�เกิด็ข้ึ�นในช่วงวิกฤติโควิด็-19	หรัือติิด็เชื�อวัณโรัค

 (7) สั่ข้ภาวัะข้องแม�ม้คืวัามสัำคืัญติ�อสั่ข้ภาวัะข้องบ่ติรู้	แม่ม่ส้ข้ภัาพิ่อนามัยด็่หรัือ

ไม่ด็่	ม่การัแติ่งงานเรั็วหรัือแติ่งงานเมื�ออาย้ยังน้อย	ม่ความรั้้ในเรืั�องการัวางแผู้นครัอบครััวและ

การัค้มกำเนิด็เพิ่่ยงพิ่อหรัือไม่	ม่การัติั�งครัรัภั�เรั็วหรัือไม่	ม่บ้ติรัหลายคน	และข้าด็การัเว้นรัะยะห่าง

ข้องการัม่บ้ติรัหรัือไม่	สิ�งเหล่าน่�ล้วนส่งผู้ลกรัะที่บติ่อส้ข้ภัาพิ่ข้องติัวแม่เองและส่งผู้ลกรัะที่บติ่อ

ส้ข้ภัาพิ่ข้องบ้ติรัที่่�เกิด็มาด็้วย	ที่ำให้เด็็กโติช้า	น�ำหนักติัวน้อยกว่าป็กติิ	เด็็กข้าด็สารัอาหารัที่่�จำเป็็น

ในการัเจรัิญเติิบโติ	และข้าด็การัให้นมบ้ติรั
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	 จากองค�ป็รัะกอบที่ั�ง	7	น่�	จะเห็นว่านำมาซึ่ึ�งความแติกติ่างกันในรัะด็ับความรั้นแรังข้อง

ป็ญัหาที่่�เกิด็ในแติล่ะครัอบครัวัในการัเข้า้ถึงบรักิารัสข้้ภัาพิ่ข้องเด็็กข้า้มชาติิ	ถ้าครัอบครััวใด็ม่ครับที่ั�ง	

7	องค�ป็รัะกอบ	แสด็งว่าอย้ใ่นภัาวะคับขั้นและอาจมร่ัะดั็บความรัน้แรังข้องปั็ญหามาก	ต้ิองการัการั

ชว่ยเหลือด็ว่นหรืัอมากกว่าครัอบครัวัที่่�มอ่งค�ป็รัะกอบข้องปั็ญหาที่่�เกิด็ข้ึ�นเพิ่ย่ง	2	-	3	องค�ป็รัะกอบ

 นอกจากน่�	ผู้ลที่่�ได็้จากการัศึึกษาครัั�งน่�	ยังช่�ให้เห็นว่าทัี่�งในช่วงเวลาป็กติิหรัือในช่วง

ก่อนเกิด็โควิด็-19	และในช่วงเกิด็โควิด็-19	ม่ป็ัญหาในการัเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่ข้องเด็็กข้้ามชาติิ

บางกล้่มอย้่แล้ว	 เพิ่่ยงแต่ิในช่วงโควิด็นั�นอาจจะม่ปั็ญหาเกิด็ขึ้�นกับเด็็กข้้ามชาติิมากกว่าใน

ช่วงเวลาป็กติิ	แติ่ในช่วงติ่อจากวิกฤติโควิด็-19	น่�ไป็	หรัือ	ในช่วงหลังโควิด็-19	จะที่ำอย่างไรัเพิ่ื�อให้

ป็ญัหาการัเข้า้ถงึบรักิารัสข้้ภัาพิ่ข้องเด็ก็ข้้ามชาติลิด็นอ้ยลง	การัลำด็บัความสำคญัข้ององค�ป็รัะกอบ

ข้องป็ญัหาในการัชว่ยเหลอืกล้ม่เด็ก็ที่่�มค่วามจำเป็น็กอ่น	ยังคงมค่วามจำเป็น็อย้ห่รืัอไมอ่ยา่งไรั	หรืัอ

จะติ้องแก้ไข้กันไป็พิ่รั้อมกันหมด็ที่ั�งรัะบบที่้กกล้่มหรัือไม่	ซึ่ึ�งอาจติ้องใช้เวลาอ่กยาวนานมากในการั

ที่่�จะก้าวพิ่้นป็ัญหาเหล่าน่�ไป็ได็้	

 อ่กป็รัะการัหนึ�งเนื�องจากการัศึึกษาครัั�งน่�พิ่บว่ายังม่ข้้อจำกัด็ในเรืั�องข้้อม้ล	ที่ำให้

ไม่สามารัถรัับรั้้ถึงป็ัญหาท่ี่�แที่้จรัิงว่าเด็็กข้้ามชาติิกล้่มไหนได็้รัับผู้ลกรัะที่บรัะด็ับใด็	ซึ่ึ�งม่ผู้ลติ่อการั

จดั็ลำด็บัความเรัง่ด็ว่นในการัชว่ยเหลอื	และไมอ่าจคาด็การัณ�แนวโนม้ในอนาคติได็ว้า่จะเป็น็อยา่งไรั	

ที่ำได็้เพิ่่ยงแค่การัป็รัะมาณการัเที่่านั�น	จึงม่ข้้อเสนอจากการัวิจัยว่าควรัที่่�จะส่งเสรัิมให้อาสาสมัครั

สาธุ์ารัณส้ข้ต่ิางด้็าว	หรัือ	อสติ.	ในพิ่ื�นท่ี่�	 เป็็นผู้้้ช่วยเก็บข้้อม้ลป็รัะชากรัเด็็กข้้ามชาติิอย่างน้อย

ป็ีละ	1-2	ครัั�ง	โด็ยการัจัด็ฝึ้กอบรัมวิธุ์่การัเก็บข้้อม้ลเบื�องต้ินให้แก่	กล้่ม	อสติ.	ในที่้กพิ่ื�นที่่�	ซึ่ึ�งจะ

เป็็นป็รัะโยชน�อย่างยิ�งหากได้็ม่การัเก็บข้้อม้ลและนำข้้อม้ลที่่�ได้็มาใช้เป็็นแนวที่างในการักำหนด็

นโยบายเบื�องติ้น	ป็รัะกอบการัวางแผู้นป็ฏิิบัติิการัในรัะด็ับพิ่ื�นที่่�และช้มชน	และอาจครัอบคล้ม

ไป็ถึงรัะด็ับป็รัะเที่ศึด็้วย
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	 ที่างเลือกการัศึึกษาข้องเด็็กข้้ามชาติิม่	3	รั้ป็แบบ	ได็้แก่	การัศึึกษาภัาคในรัะบบข้อง

ป็รัะเที่ศึไที่ย	(ในโรังเรั่ยนไที่ย)	การัศึึกษาภัาคนอกรัะบบข้องป็รัะเที่ศึไที่ย	(กศึน.	ไที่ย)	และ	

ศึ้นย�การัเรั่ยนรั้้สำหรัับเด็็กข้้ามชาติิข้ององค�กรัพิ่ัฒนาเอกชนหรัือ	MLC	

	 จากข้้อม้ลสถิติิล่าส้ด็ที่่�พิ่บในช่วงปี็	2561-2563	จำนวนเด็็กข้้ามชาติิท่ี่�อย้่ในรัะบบ

การัศึึกษารั้ป็แบบติ่างๆ	คาด็ว่าม่จำนวนป็รัะมาณ	2.37	แสนคน	จำแนกเป็็นนักเรั่ยนในโรังเรั่ยน

สังกัด็สพิ่ฐ.	ที่ั�วป็รัะเที่ศึจำนวน	210,484	คน	นักเรั่ยนเด็็กไรั้สัญชาติิและไรั้สถานะในโรังเรั่ยนสังกัด็	

กที่ม.	5,884	คน	นักเรั่ยนเด็็กข้้ามชาติิในรัะบบกศึน.	2,562	คน	และนักเรั่ยนในศึ้นย�การัเรั่ยนรั้้เด็็ก

ข้้ามชาติิ	19,410	คน	

	 สำหรัับภัาพิ่รัวมผู้ลกรัะที่บ	ส่วนใหญ่เป็็นผู้ลที่่�เกิด็ต่ิอเนื�องจากมาติรัการัการัป็ิด็

การัเรั่ยนการัสอนที่่�โรังเรั่ยนและสถานศึึกษาที่ั�วป็รัะเที่ศึในช่วงการัแพิ่ร่ัรัะบาด็	ที่ำให้สถานศึึกษา

ติ่างๆ	ติ้องป็รัับรั้ป็แบบการัจัด็การัเรั่ยนการัสอน	โด็ยรั้ป็แบบที่่�พิ่บในพิ่ื�นที่่�ศึึกษา	กรัณ่โรังเรั่ยนไที่ย

	(รัวมถึงการัศึึกษารัะบบกศึน.)	ส่วนใหญ่พิ่บว่า	ม่การัป็รัับการัสอนเป็็นติามแนวที่าง	5	ON	ได็้แก่	

on-hand	online	on-demand	on-air	และ	on-site	ที่่�พิ่บมากที่่�ส้ด็	โด็ยเฉพิ่าะในพิ่ื�นที่่�โรังเรั่ยน

เข้ติจังหวัด็ชายแด็นเป็็นรั้ป็แบบ	on	hand	ข้ณะที่่�โรังเรั่ยนในพิ่ื�นที่่�ส่วนใน	(โด็ยเฉพิ่าะกล้่มเด็็กโติ)	

ม่รั้ป็แบบ	online	ค่อนข้้างมาก	ในส่วนข้อง	MLC	ส่วนใหญ่เป็็นลักษณะการัป็ิด็การัเรั่ยนการัสอน

ติ่อเนื�องมาเป็็นรัะยะเวลา	1-2	ปี็	โด็ยบางศึ้นย�ม่ความพิ่ยายามจัด็การัเร่ัยนการัสอนเป็็นลักษณะ	

on-hand	และ	home-based	(แติ่ก็ม่เป็็นส่วนน้อยและที่ำได็้ในช่วงรัะยะเวลาสั�นๆ	เที่่านั�น)	

 การัปิ็ด็โรังเรั่ยนและป็รัับรั้ป็แบบการัจัด็การัเรั่ยนการัสอนข้ั�นต้ิน	ในที่้กพิ่ื�นที่่�เกิด็ข้ึ�น

ภัายใติ้ความไม่พิ่รั้อมและข้้อจำกัด็	ทัี่�งข้องครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิ	ติัวเด็็ก	และข้องโรังเรั่ยน

และ	MLC	

ประเด้็นการศึึกษ์า
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	 ในส่วนข้องครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติ	ิส่วนใหญ่เป็็นปั็ญหาเรัื�อง	การัข้าด็อ้ป็กรัณ�สื�อสารั

และสัญญาณอินเที่อรั�เน็ติ	(สำหรัับการัเรั่ยน	online/air/demand)	ข้้อจำกัด็ด้็านเวลา	ด็้าน

การัเดิ็นที่างและความสามารัถด้็านภัาษาไที่ยข้องพ่ิ่อแม่ผู้้้ป็กครัอง	ในการัติิด็ต่ิอสื�อสารักับ

โรังเรั่ยน	ในการัเด็ินที่างไป็รัับ-ส่งเอกสารัการัเรั่ยนข้องเด็็กสำหรัับการัเรั่ยนรั้้แบบ	on	hand	

รัวมถึงข้้อจำกัด็ในการัท่ี่�ไม่สามารัถสอนเนื�อหาการัเรั่ยนซึ่ึ�งเป็็นภัาษาไที่ยให้กับเด็็กข้้ามชาติิ

ท่ี่�เป็็นล้กหลานในครัอบครััวได้็	และอ่กข้้อจำกัด็ที่่�สำคัญเป็็นเรัื�องสภัาพิ่แวด็ล้อมที่่�อย้่อาศัึยที่่�

ไม่เอื�ออำนวยติ่อการัเรั่ยนข้องเด็็กข้้ามชาติิ	ในรั้ป็แบบ	online/air/demand	

 สำหรัับติัวเด็็ก	 ส่วนใหญ่เป็็นปั็ญหาเรัื�องการัข้าด็สมาธุ์ิและการัจด็จ่อในการัเร่ัยน	

ที่ั�งในรั้ป็แบบ	on	hand	(ที่่�เด็็กติ้องรัับงานมาศึึกษา/ที่ำที่่�บ้าน)	และ	online	รัวมถึง	ในบรัิบที่ข้อง

บางครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิที่่�ม่เด็็กหลายคน	ที่ำให้นักเรั่ยนเด็็กข้้ามชาติิบางคนโด็ยเฉพิ่าะ

กล้่มที่่�โต๊ิะรัะดั็บหนึ�งต้ิองม่ภัารัะครัอบครััวในการัด็้แลน้อง	หรัือช่วยที่ำงานในบ้าน	ซึ่ึ�งเป็็นอ่กข้้อ

จำกัด็ที่่�กรัะที่บถึงโอกาสและความสามารัถในการัเรั่ยนรั้ป็แบบติ่างๆในช่วงที่่�ไม่ได็้ไป็โรังเรั่ยน	

สำหรัับโรังเรั่ยนและ	MLC	ที่่�พิ่บส่วนใหญ่เป็็นข้้อจำกัด็ในการัจัด็รั้ป็แบบการัเรั่ยนการัสอน

	home-based	(บางช้มชนเกิด็ความไม่ไว้วางใจ	กลัวเรัื�องการัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโรัคในการัที่่�ค้ณครั้

เข้้ามาสอนหนังสือให้กับเด็็ก)	และความไม่พิ่รั้อมในด็้านอ้ป็กรัณ�รัับสัญญาณอินเที่อรั�เน็ติสำหรัับ

การัจัด็การัสอนรั้ป็แบบออนไลน�	สำหรัับ	MLC	สถานการัณ�โควิด็-19	พิ่บว่าส่งผู้ลกรัะที่บติ่อ

ความมั�นคงข้อง	MLC	ในบางพิ่ื�นที่่�	ซึ่ึ�งมข่้อ้จำกดั็อย้เ่ด็มิในชว่งกอ่นหนา้ในด็า้นสถานะที่างกฎหมาย

ข้อง	MLC	และส่งผู้ลกรัะที่บความมั�นคงที่างการัเงินในการัได้็รัับการัสนับสน้นอย่างต่ิอเนื�องจาก

องค�กรัผู้้้สนับสน้นที่่�ก็ได็้รัับผู้ลกรัะที่บจากโควิด็-19	เช่นกัน

 การัปิ็ด็โรังเรัย่น	การัป็รับัรัป้็แบบการัเรัย่นการัสอน	และการัที่่�เด็็กไม่ได้็ไป็โรังเร่ัยน	ต้ิองอย้่

ที่่�บ้าน	อย้่ในช้มชน	ติ้องอย้่ภัายใติ้การัด็้แลข้องพิ่่อแม่	หรัือผู้้้ป็กครัอง	ที่่�เป็็นแรังงานข้้ามชาติิ	เกือบ

ติลอด็เวลา	ม่ผู้ลกรัะที่บติ่อเด็็กข้้ามชาติิที่ั�งที่างติรัง	และที่างอ้อม	รัวมถึง	ม่ผู้ลกรัะที่บติ่อครัอบครััว

รัายงานข้้ามชาติิที่่�เป็็นผู้้้ป็กครัองข้องเด็็กด็้วยเช่นกัน
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 ผลกรู้ะทบทางติรู้ง ปรู้ะกอบด็�วัยู่ 3 ลักษณ์ะผลกรู้ะทบท้�สัำคืัญ ได็�แก�  

	 1. การัชะงักงนัข้องการัเรัย่นและการัเร่ัยนร้้ั	โด็ยเฉพิ่าะกล่้มเด็็กที่่�เร่ัยนอย้ใ่น	MLC	ที่่�มก่ารั

ป็ิด็การัเรั่ยนการัสอนมาโด็ยติลอด็	และบางแห่งม่แนวโน้มอาจจะติ้องป็ิด็ถาวรั	

	 2.	ความเส่�ยงต่ิอการัหล้ด็ออกจากรัะบบการัศึึกษา	(ที่ั�งในโรังเรั่ยนไที่ยและ	MLC)	หรัือ

การัข้าด็โอกาสที่างการัศึึกษาสำหรัับการัเรั่ยนติ่อเนื�อง	ในที่่�น่�หมายถึงกล้่มเด็็กนักเรั่ยนจำนวน

หนึ�งที่่�อาจจำเป็็นติ้องออกจากโรังเรั่ยนหรัือ	MLC	กลางคันในช่วงโควิด็-19	และบางส่วนที่่�

จบการัศึึกษาในรัะดั็บชั�นหนึ�งแล้วจำเป็็นติ้องหย้ด็การัศึึกษาต่ิอในรัะด็ับที่่�ส้งข้ึ�น	ซึ่ึ�งส่วนใหญ่

เกิด็จากข้้อจำกัด็บรัิบที่ข้องติัวเด็็กและข้องครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิที่่�ม่ความเป็รัาะบางและ

ได็้รัับผู้ลกรัะที่บจากโควิด็-19	ที่ั�งด้็านการัที่ำงานและรัายได้็	และด้็านสถานภัาพิ่การัม่เอกสารั

		 3.	การัเกิด็ความล่าช้าข้องการัได็้รัับการัศึึกษา	ส่วนใหญ่เป็็นผู้ลกรัะที่บติ่อกล่้ม

เด็็กข้้ามชาติิในช่วงอาย้ก่อนวัยเรั่ยนท่ี่�ม่แผู้นการัเข้้าเรั่ยนในโรังเรั่ยนไที่ย	ซึ่ึ�งจำเป็็นติ้องได็้รัับ

การัพิ่ัฒนาที่ักษะที่างด็้านภัาษาไที่ย	ที่่�ในอด็่ติ	MLC	ในพิ่ื�นที่่�ม่บที่บาที่ในเรัื�องน่�ค่อนข้้างส้ง	ในช่วง

สถานการัณ�โควดิ็-19	ที่่�	MLC	สว่นใหญต่ิอ้งหยด้็การัเรัย่นการัสอน	ที่ำใหเ้ด็ก็กล้ม่น่�ได็ร้ับัผู้ลกรัะที่บ	

รัวมถงึเด็ก็ที่่�มแ่ผู้นการัเข้า้เรัย่นใน	MLC	ที่่�การัเข้า้เรัย่นเกดิ็ความลา่ชา้ออกไป็	และมค่วามไมช่ดั็เจน

 นอกจากผู้ลกรัะที่บที่างติรังจากการัป็ิด็โรังเรั่ยนที่่�ม่ติ่อโอกาสด็้านการัเรั่ยนรั้้ข้องเด็็กแล้ว	

ผลกระทุบทุางออ้มท่ี่�สำคญัซึ่ึ�งพิ่บจากการัศึกึษา	ป็รัะกอบด็ว้ย	ผลกระทุบติอ่สขุ้ภูาพและโภูชนาการ

ข้องเด็็ก เก่�ยวกบัความเส่�ยงปั็ญหาโภัชนาการัไมเ่พิ่ย่งพิ่อมเ่พิ่ิ�มข้ึ�น	การัได็ร้ับัวคัซึ่น่ที่่�ไมค่รับ	ความเส่�ยง

ที่างสภัาพิ่แวด็ล้อมที่่�ม่ผู้ลติ่อส้ข้ภัาพิ่	เชิญสำหรัับเด็็กบางกล่้มที่่�เมื�อไม่ได็้ไป็โรังเร่ัยนจำเป็็นติ้อง

ติดิ็ติามพิ่อ่แมไ่ป็ที่ำงาน	ซึ่ึ�งอาจไมป่็ลอด็ภัยัและมค่วามเส่�ยงด็า้นสภัาพิ่แวด็ลอ้มข้องสถานที่่�ที่ำงาน	

หรืัอสถานป็รัะกอบ	การัป็ดิ็โรังเรัย่นสง่ผู้ลติอ่การัชะลอหรัอืหยด้็การัด็ำเนินโครังการั	school	health	

ซึ่ึ�งลด็โอกาสในการัเข้้าถึงบรัิการัด็้านการัส่งเสรัิมส้ข้ภัาพิ่และป็้องกันโรัคข้องเด็็กในวัยเรั่ยน	รัวมถึง

ลด็โอกาสในการัเข้้าถึงการัม่ป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่และการัเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่ข้องเด็็กในกรัณ่เจ็บป็่วย

หรัืออ้บัติิเหติ้ด็้วยเช่นกัน	นอกจากน่�	ยังม่ผลกระทุบทุางอ้อมติ่อประเด็็นในด็้านการคุุ้มคุรองเด็็ก

จากป็ญัหาความเส่�ยงติอ่ความรัน้แรังในครัอบครัวัที่่�เพิ่ิ�มสง้ข้ึ�น	ความเส่�ยงติอ่การัถก้ลว่งละเมดิ็หรัอื
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การัใชแ้รังงานในการัที่ำงานช่วยเหลอืครัอบครัวัในชว่งท่ี่�ไมส่ามารัถไป็เร่ัยนหนังสอืที่่�โรังเร่ัยนได้็	และ

อ่กผู้ลกรัะที่บที่างอ้อมที่่�สำคัญเป็็นแนวิโน้มคุวิามเส่�ยงทุ่�เพิ�มข้่�นข้องการม่พฤติิกรรมเส่�ยงข้องติัว

เด็็กในด็้านติ่างๆ	เช่น	พิ่ฤติิกรัรัมการัใช้หน้าจอที่่�มากเกินไป็	การัเข้้าด็้เว็บไซึ่ติ�ที่่�อาจไม่เหมาะสมกับ

วยัในช่วงที่่�พ่ิ่อแม่ไมไ่ด็อ้ย้ก่ำกับด็แ้ล	การัมค่้ร่ักัในวัยเรัย่นที่่�อาจนำไป็ส้ก่ารัติั�งครัรัภั�หรืัอการัแต่ิงงาน

ก่อนวัยอันควรัข้องเด็็ก	รัวมถึงพิ่ฤติิกรัรัมเส่�ยงที่างสังคมในการัมั�วส้ม	การัที่ะเลาะวิวาที่	รัวมถึง

การัย้่งเก่�ยวกับสารัเสพิ่ติิด็	

	 ในส่วนข้องผู้ลกรัะที่บติ่อครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิ	ที่่�สำคัญเป็็นในเรื�องคุ่าใช้จั่าย

ทุ่�เพิ�มข้่�นในการจััด็หาอุปกรณ์การเร่ยนเพิ�มเติิมให้กับเด็็ก	 โด็ยเฉพิ่าะโที่รัศึัพิ่ที่�มือถือและ

สัญญาณอินเที่อรั�เน็ติ	ซึ่ึ�งเป็็นภัารัะค่อนข้้างมากในครัอบครััวข้้ามชาติิที่่�ม่เด็็กมากกว่า	1	คน	

อันเป็็นสาเหติ้ส่วนหนึ�งท่ี่�ที่ำให้เด็็กจำนวนหนึ�งม่ความเส่�ยงต่ิอการัหล้ด็ออกจากรัะบบการัศึึกษา	

ค่าใช้จ่ายด้็านอาหารัและการัเล่�ยงด็้เด็็ก	(บางครัอบครััวต้ิองจ้างฝ้ากเล่�ยงในช้มชนข้ณะที่่�พ่ิ่อแม่

ติอ้งออกไป็ที่ำงาน)	เป็น็อ่กหนึ�งค่าใชจ้า่ยท่ี่�เป็็นภัารัะเพิิ่�มข้ึ�นข้องครัอบครัวัส่งผู้ลต่ิอความเครัย่ด็และ

ส้ข้ภัาพิ่ข้องแรังงานข้้ามชาติิพิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัอง

	 ป็ัจจัยด็้านการัย้ายถิ�นข้องครัอบครััวข้้ามชาติิ	 ลักษณะที่่�อย้่อาศัึยและสภัาพิ่แวด็ล้อม

และสถานะที่างเศึรัษฐกิจข้องครัอบครััว		โครังสรั้างและจำนวนสมาชิกในครัอบครััว	(เช่น	จำนวน

เด็็กในครัอบครััว	จำนวนสมาชิกที่่�ที่ำงานและไม่ที่ำงาน)	และป็ัจจัยด็้านความติรัะหนักข้อง

พิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองที่่�เป็็นแรังงานข้้ามชาติิติ่อความสำคัญข้องการัศึึกษาและแผู้นอนาคติช่วิติข้อง

เด็็กรัะด็ับผู้ลกรัะที่บข้องสถานการัณ�โควิด็-19	ท่ี่�ม่ติ่อพ่ิ่อแม่แรังงานข้้ามชาติิ	 (เช่น	การัติกงาน

ส้ญเส่ยรัายได้็	ค่าใช้จ่ายที่่�เพิ่ิ�มข้ึ�นโด็ยเฉพิ่าะในการัด็ำเนินการัเอกสารั	ใบอน้ญาติที่ำงาน	ป็รัะกัน

ส้ข้ภัาพิ่	การัย้ายที่่�อย้่อาศัึยและสถานท่ี่�ที่ำงาน	และผู้ลกรัะที่บจากการัติิด็เชื�อ	 เส่ยช่วิติ	หรัือ

การัต้ิองหย้ด็ที่ำงานเพิ่ื�อกักติัวติามมาติรัการัควบค้มโรัค)	เป็็นป็ัจจัยในรัะด็ับครัอบครััวข้้ามชาติิ

(ข้องพ่ิ่อแม่หรืัอผู้้้ป็กครัองแรังงานข้้ามชาติิ)	ที่่�เป็็นเงื�อนไข้สำคัญต่ิอรัะดั็บความร้ันแรังข้อง

ผู้ลกรัะที่บด็้านการัศึึกษาในช่วงสถานการัณ�โควิด็-19	ที่่�จะเกิด็ข้ึ�นติ่อเด็็ก
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ประเด้็นการค่้มครองเด้็ก

	 สำหรัับการัศึึกษาน่�ในป็รัะเด็็นด็้านการัค้้มครัองเด็็ก	การัวิเครัาะห�ข้้อม้ลที่่�ได็้จากการัเก็บ

ข้้อม้ลเชิงค้ณภัาพิ่แบ่งออกเป็็น	3	ส่วนหลัก	คือ

	 1)	การัเข้้าถึงสิที่ธุ์ิขั้�นพืิ่�นฐาน	จะพิ่ิจารัณาจาก	ผู้ลกรัะที่บโควิด็-19	กับการัเข้้าถึง

	 					การัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็	

	 2)	ความเส่�ยงด็้านการัค้้มครัอง	แบ่งเป็็นความเส่�ยงติ่อเด็็กเล็ก	และความเส่�ยงติ่อ

	 		 	 เด็็กโติ	สำหรัับเด็็กเล็ก	ได็้แก่	ความร้ันแรังในครัอบครััว	การัด้็แลและการัเล่�ยงด้็

									 	 	 ส่วนเด็็กโติ	ได็้แก่	ความรั้นแรังในครัอบครััว	การัออกส้่ติลาด็แรังงาน	การัแต่ิงงาน

	 	 	 	 ก่อนวัยอันควรั	และพิ่ฤติิกรัรัมเส่�ยงที่างสังคม	และ

	 3)	กล้่มเด็็กเป็รัาะบาง

 การเข้้าถ่งสิทุธิข้ั�นพื�นฐาน

	 การัเข้้าถึงการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ข้องเด็็กข้้ามชาติิ	ผู้ลการัศึึกษาพิ่บว่า	ยังม่เด็็กจำนวน

หนึ�งที่่�ยังเข้้าไม่ถึงการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็	ซึ่ึ�งข้้อจำกัด็เกิด็จาก	1)	พ่ิ่อแม่ข้าด็ความร้้ัความเข้้าใจ

เก่�ยวกับการัจด็ที่ะเบ่ยนเกิด็หรัือไม่ที่รัาบว่าจะติ้องจด็ที่ะเบ่ยนเกิด็	2)	พิ่่อแม่เข้้าใจว่าใบรัับรัอง

การัเกิด็	คือ	ใบเกิด็จึงไม่พิ่าไป็จด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็	3)	เอกสารัใบรัับรัองการัเกิด็ผู้ิด็พิ่ลาด็	เช่น	

ชื�อพ่ิ่อชื�อแม่สะกด็ผิู้ด็	4)	 ไม่ได้็ใบรัับรัองการัเกิด็จากโรังพิ่ยาบาลหรืัอไม่ที่รัาบว่าจะต้ิองได้็

ใบรับัรัองการัเกดิ็	และ	5)	เก่�ยวกบัเอกสารัข้องพิ่อ่แม	่พิ่บวา่บางครัอบครััวพิ่อ่แมไ่มม่เ่อกสารัสำหรัับ

อย้่ในป็รัะเที่ศึไที่ย	หรัือแรังงานติ่างด็้าวหนึ�งคนอาจถือบัติรัหลายใบโด็ยในแติ่ละใบม่ชื�อไม่ติรังกัน

ที่ำให้การัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ข้องล้กเป็็นไป็ด็้วยความยากลำบาก
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	 สำหรัับช่วงวิกฤติิโควิด็-19	รััฐไที่ยออกมาติรัการัติ่างๆ	เพิ่ื�อป็้องกันไม่ให้เกิด็การัแพิ่รั่

รัะบาด็ไป็ในวงกว้าง	ซึ่ึ�งเกิด็ผู้ลกรัะที่บกับงานบรัิการัการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ข้องเด็็กข้้ามชาติิเช่น

กัน	บางพิ่ื�นที่่�ถ้กสั�งปิ็ด็หรัือหย้ด็ให้บริัการั	เมื�อพิ่อจะเปิ็ด็ให้บรัิการัได็้บ้างติ้องจำกัด็จำนวนคนเข้้า

รัับบรัิการั	โด็ยไม่ให้เกิน	20	คนติ่อวัน	เป็็นติ้น	ส่งผู้ลให้การัด็ำเนินงานข้องงานที่ะเบ่ยนรัาษฎรั�

ในบางพิ่ื�นที่่�ที่่�ม่เด็็กข้้ามชาติิเกิด็เป็็นจำนวนมาก	ในช่วงเวลาด็ังกล่าวเจ้าหน้าที่่�ผู้้้ให้บรัิการัจำเป็็น

ติ้องการัป็รัับวิธุ์่ในการัให้บรัิการั	โด็ยให้แรังงานข้้ามชาติิมารัับบัติรัคิวซึ่ึ�งจะกำหนด็วันที่่�ให้มา

จด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็	ซึ่ึ�งอาจล่าช้าไป็บ้างแต่ิเด็็กได้็รัับการัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ที่้กคน	สำหรัับ

บางพิ่ื�นที่่�ที่่�ม่การัเกิด็ค่อนข้้างน้อยในช่วงท่ี่�ม่การัล็อกด็าวน�	การัด็ำเนินงานติ้องหย้ด็ให้บรัิการั	

โด็ยจะเป็ิด็ด็ำเนินการัในส่วนข้องการับรัิการัท่ี่�สำคัญเที่่านั�น	เช่น	การัด็ำเนินงานแจ้งเกิด็และ

แจ้งเส่ยช่วิติ	และสำหรัับการัคัด็ลอกเอกสารัหากจำเป็็นจรัิงๆ		

 สำหรับัการัแจง้เกดิ็แมด้็า้นข้องผู้้ใ้หบ้รักิารัจะมก่ารัป็รัับวธิุ์ใ่นการัใหบ้รักิารั	และมก่ารัแกไ้ข้

ป็ัญหาโด็ยให้รัับบัติรัคิวแล้วก็ติาม	แติ่พิ่บว่ายังม่บางครัอบครััวคิวยาวอาจถึง	3	เด็ือนหรัืออาจเกิน	

3	เด็อืน	ซึ่ึ�งเมื�อรัะยะเวลายาวนานเกินไป็พิ่บว่าปั็ญหาพ่ิ่อแม่บตัิรัหมด็อายแ้ละไม่สามารัถต่ิอบัติรัได้็

ในช่วงเวลาด็ังกล่าว	ส่งผู้ลให้พิ่่อแม่ไม่กล้าพิ่าล้กไป็จด็ที่ะเบ่ยนเกิด็อ่กด็้วย	

 คุวิามเส่�ยงด็้านการคุุ้มคุรอง

	 สำหรัับความเส่�ยงด็้านการัค้้มครัอง	แบ่งเป็็นความเส่�ยงออกเป็็น	ความเส่�ยงที่่�เกิด็ข้ึ�น

กับเด็็กเล็ก	และความเส่�ยงที่่�เกิด็ข้ึ�นเด็็กโติ	สำหรัับความเส่�ยงต่ิอเด็็กเล็ก	ได้็แก่	ความรั้นแรังใน

ครัอบครััว	การัด็้แลและการัเล่�ยงด็้	ส่วนความเส่�ยงติ่อเด็็กโติ	ได็้แก่	ความรั้นแรังในครัอบครััว	

การัออกส้ต่ิลาด็แรังงาน	การัแติง่งานกอ่นวยัอันควรั	และพิ่ฤติกิรัรัมเส่�ยงติา่งๆ	ที่่�นำไป็ส้ค่วามรัน้แรัง
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 คุวิามเส่�ยงติ่อเด็็กเล็ก: สำหรับการเล่�ยงด็ูและการด็ูแล

	 ผู้ลกรัะที่บในช่วงสถานการัณ�โควิด็-19	ด้็านการัด้็แลหรืัอการัเล่�ยงด้็เด็็กเล็กพิ่บว่า	พ่ิ่อแม่ผู้้้

ป็กครัองที่่�ที่ำอาช่พิ่	ในภัาคเกษติรั	ภัาคป็รัะมง	และค้าข้าย	ซึ่ึ�งอาจไม่ได็้ถ้กสั�งให้ออกจากงานหรัือ

หย้ด็งาน	เมื�อศึ้นย�การัเรั่ยนรั้้เด็็กข้้ามชาติิติ้องป็ิด็	พิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองไม่กล้าท่ี่�จะป็ล่อยเด็็กไว้เพ่ิ่ยง

ลำพิ่ัง	จึงพิ่าเด็็กไป็ที่ำงานหรัือไป็ที่่�ที่ำงานด้็วยซึ่ึ�งที่ำให้เกิด็ความเส่�ยงจากผู้ลกรัะที่บจากสารัเคม่

สำหรับัพิ่อ่แมท่ี่่�ที่ำอาชพ่ิ่ภัาคเกษติรั	ในภัาคป็รัะมงเส่�ยงที่่�จะเกดิ็อนัติรัายได็	้สำหรับัเด็็กที่่�พิ่อ่แมค่า้

ข้ายติิด็ติามพิ่่อแม่ไป็ที่่�แผู้งค้าข้ายด็้วย	ซึ่ึ�งก็เส่�ยงที่่�จะติิด็โควิด็-19	ได็้	หรัือหากครัอบครััวไหนม่เด็็ก

มากกว่า	1	คน	จะป็ล่อยให้อย้่กันติามลำพิ่ังพิ่่�น้องในห้องเช่าเล็กๆ	หรัือฝ้ากเพิ่ื�อนบ้านให้ช่วยด็้	ซึ่ึ�ง

เด็็กเส่�ยงด็้านอื�นๆ	ติามมา	เช่น	การัถ้กล่อลวง	หรัือการัอย้่กันติามลำพิ่ังหากพิ่่�เรั่ยนออนไลน�เส่�ยงที่่�

จะติิด็สื�อโซึ่เช่�ยล	เป็็นติ้น

 คุวิามเส่�ยงติ่อเด็็กเล็ก: คุวิามรุนแรงในคุรอบคุรัวิ

	 ผู้ลการัศึึกษาน่�	พิ่บว่า	ความเส่�ยงด้็านความรั้นแรังในครัอบครััวสอด็คล้องกับผู้ลสำรัวจ

รัะด็ับป็รัะเที่ศึด็้านความความรั้นแรังในครัอบครััวภัายใติ้สถานการัณ�วิด็-19	ซึ่ึ�งผู้ลการัศึึกษา

รัะดั็บป็รัะเที่ศึพิ่บว่าปั็จจัยหนึ�งที่่�ส่งผู้ลให้เกิด็ความร้ันแรังในครัอบครััวเกิด็คือผู้ลกรัะที่บด้็าน

เศึรัษฐกิจ		ซึ่ึ�งผู้ลการัศึึกษาน่�พิ่บว่า	จากสถานการัณ�การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	มาติรัการั

ติ่างๆ	ข้องหน่วยงานภัาครััฐ	 เช่น	การัล็อกด็าวน�	และการัให้ที่ำงานอย้่บ้าน	ส่งผู้ลให้พิ่่อแม่ผู้้้

ป็กครัองแรังงานข้้ามชาติิต้ิองหย้ด็งานอย้่บ้านเช่นเด็่ยวกันกับคนไที่ย	ที่ำให้ข้าด็รัายได้็ม่ปั็ญหา

ที่างด็้านเศึรัษฐกิจติามมา	ส่งผู้ลให้เกิด็ความเครั่ยด็	นอกจากด็้านเศึรัษฐกิจแล้วการัเรั่ยนออนไลน�

ข้องบ้ติรัหลานอาจส่งผู้ลให้เกิด็ความเครั่ยด็กับพ่ิ่อแม่ผู้้้ป็กครัองได้็เช่นกัน	 เนื�องจากพ่ิ่อแม่

ผู้้้ป็กครัองข้องเด็็กข้้ามชาติิไม่สามารัถที่่�จะเรั่ยนออนไลน�กับล้กหลานได้็เนื�องจากไม่เข้้าใจ

ภัาษาไที่ย	เมื�อเกิด็ความเครั่ยด็ในครัอบครััวเป็็นปั็จจัยที่่�ส่งผู้ลให้เกิด็ความรั้นแรังในครัอบครััว

ข้ึ�นได้็	ซึ่ึ�งความรั้นแรังในครัอบครััวที่่�เกิด็ขึ้�น	 ส่วนใหญ่เป็็นเรัื�องข้องการัที่ะเลาะเบาะแว้งกัน

รัะหว่างพ่ิ่อแม่เด็็ก	ซึ่ึ�งอาจส่งผู้ลกรัะที่บที่างอ้อมถึงความรั้นแรังที่างด้็านจิติใจและการัใช้วาจา

ติ่อเด็็ก	สำหรัับผู้ลกรัะที่บที่างติรังพิ่บว่าการัด็้ด่็าว่ากล่าว	การัติ่เด็็ก	พิ่บว่าม่บ้างในการัศึึกษาน่�
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 คุวิามเส่�ยงติ่อเด็็กโติ: คุวิามรุนแรงในคุรอบคุรัวิ

	 ผู้ลการัศึึกษาน่�	จากการัให้ข้้อม้ลข้องภัาคป็รัะชาสังคมในพิ่ื�นที่่�	ให้ข้้อม้ลว่าความรั้นแรัง

ในครัอบครััวเด็็กข้้ามชาติิในแติ่ละปี็ม่แนวโน้มเพิ่ิ�มข้ึ�นที่้กป็ี	ในบางพิ่ื�นท่ี่�ท่ี่�ศึึกษาม่แจ้งข้อความช่วย

เหลือถึงป็ีละ	30-40	รัาย	โด็ยสาเหติ้ส่วนใหญ่มาจากความเครั่ยด็ข้องผู้้้ป็กครัอง	เพิ่ื�อหาที่างรัะบาย

ความเครั่ยด็จึงหันไป็ด็ื�มส้รัา	นำไป็ส้่ป็ัญหาความรั้นแรังในครัอบครััว	โด็ยความรั้นแรังในครัอบครััว

ส่วนใหญ่จะเป็็นความรั้นแรังรัะหว่างสาม่ภัรัรัยา	รัองลงมาจะเป็็นพิ่่อแม่ที่ำรั้ายล้ก	โด็ยเป็็นการั

ที่ำรั้ายรั่างกายและการัที่ำรั้ายด็้วยวาจา	ในบางพิ่ื�นที่่�ให้ข้้อม้ลว่าม่การัด็ำเนินงานแก้ไข้ป็ัญหาโด็ย

การับ้รัณาการัที่ำงานรัะหว่างภัาคป็รัะชาสังคมและหน่วยงานภัาครััฐ	สำหรัับหน่วยงานที่่�เข้้ามา

ที่ำงานรั่วมเป็็นภัาค่เครัือข้่ายในการัช่วยเหลือเด็็กที่่�ได็้รัับผู้ลกรัะที่บจากความรั้นแรังในครัอบครััว	

คือ	บ้านพิ่ักเด็็กและครัอบครััว

 สำหรับัความเส่�ยงด้็านความรัน้แรังในครัอบครัวัเด็ก็ข้้ามชาติสิำหรับัเด็็กโติ	พิ่บว่าความเส่�ยง

จากการัล่วงละเมิด็ที่างเพิ่ศึ	ความเส่�ยงด็้านสารัเสพิ่ติิด็	พิ่บว่าม่บ้างแติ่ไม่มาก	การัศึึกษาน่�ป็รัะเด็็น

ความเส่�ยงจากการัล่วงละเมิด็ที่างเพิ่ศึ	พิ่บ	2	ใน	6	พิ่ื�นที่่�ศึึกษาที่่�เด็็กถ้กล่วงละเมิด็ที่างเพิ่ศึ

โด็ยเกิด็ในช่วงวิกฤติิโควิด็-19	 เด็็กติ้องหย้ด็เรั่ยนและเด็็กอย้่บ้านคนเด็่ยว	 เป็ิด็โอกาสให้

ผู้้้กรัะที่ำจะเข้้ามาล่วงละเมิด็ที่างเพิ่ศึติ่อเด็็ก	ป็ัจจ้บันเด็็กที่่�ถ้กล่วงละเมิด็ในช่วงที่่�ที่่มวิจัยลงพิ่ื�นที่่�

เกบ็ข้อ้มล้	เด็ก็ได้็รับัการัชว่ยเหลอืจากเจา้หน้าที่่�ข้องฝ้า่ยเวชรักรัรัมสังคม	และเจา้หน้าที่่�พัิ่ฒนาสังคม

และความมั�นคงข้องมน้ษย�รัับนำเด็็กออกจากพิ่ื�นท่ี่�	และพิ่าไป็อย้่ที่่�อื�นก่อนและด็ำเนินการัติามข้ั�น

ติอนด็้านกฎหมายติ่อไป็	

 สำหรัับการัแสวงหาป็รัะโยชน�จากเด็็กข้้ามชาติิ	เช่น	การัค้ามน้ษย�โด็ยการันำเด็็กที่่�เป็็น

แรังงานข้้ามชาติิมาข้อที่าน	หรัือการัค้าป็รัะเวณ่		ในบางพืิ่�นท่ี่�ศึึกษาข้องการัศึึกษาน่�พิ่บว่าม่บ้าง

แติ่เป็็นช่วงก่อนสถานการัณ�โควิด็-19	สำหรัับปี็	2563	และ	2564	ตัิวเลข้อาจลด็ลงเนื�องมาจาก

สถานการัณ�โควิด็-19	และมาติรัการัป็ิด็ด็่าน	กรัณ่การันำเด็็กไป็ค้าป็รัะเวณ่	ในที่้กพิ่ื�นที่่�ที่่�เก็บข้้อม้ล

ให้ข้้อม้ลว่าในช่วงสถานการัณ�โควิด็-19	ยังไม่พิ่บป็รัะเด็็นการันำเด็็กไป็ค้าป็รัะเวณ่	
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 คุวิามเส่�ยงติ่อเด็็กโติ: ออกสู่ติลาด็แรงงาน

	 ในช่วงสถานการัณ�โควิด็-19	พิ่บว่า	พิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองแรังงานข้้ามชาติิที่่�ป็รัะกอบอาช่พิ่

ภัาคป็รัะมง	และอาช่พิ่ในภัาคเกษติรั	การัศึึกษาน่�พิ่บว่า	ม่บ้างที่่�เด็็กอาย้ติ�ำกว่า	18	ปี็	ออกไป็

ช่วยพ่ิ่อแม่ผู้้้ป็กครัองที่ำงาน	โด็ยมองว่าเป็็นการัช่วยเหลือครัอบครััว	 เนื�องจากมาติรัการัปิ็ด็

โรังเรั่ยนและไม่ม่การัเรั่ยนออนไลน�	ซึ่ึ�งพ่ิ่อแม่ผู้้้ป็กครัองไม่มั�นใจที่่�จะป็ล่อยเด็็กไว้ที่่�บ้านติามลำพัิ่ง

จึงนำเด็็กไป็ที่่�ที่ำงานด็้วย	สำหรัับติัวเด็็กเองช่วยเหลือที่ำงานเล็กๆ	น้อยๆ	เช่น	แกะก้้งแกะ

ป็ลา	หรัือช่วยเก็บผู้ลผู้ลิติในภัาคเกษติรั	ซึ่ึ�งพิ่อจะได็้เงินเป็็นค่าข้นมเด็็กเติ็มใจที่ำถือเป็็นการัช่วย

เหลือจ้นเจือครัอบครััว	สำหรัับการัช่วยเหลือครัอบครััวในลักษณะน่�	กล้่มเป้็าหมายในพิ่ื�นที่่�ไม่ได้็

มองว่าเป็็นการัใช้แรังงานเด็็ก	แติ่มองว่าเป็็นการัช่วยเหลือครัอบครััวในช่วงวิกฤติิมากกว่า

	 สำหรัับข้้อสังเกติ้และที่่� น่าเป็็นกังวลในพิ่ื�นที่่�ศึึกษา	 คือ	 ในบางพิ่ื�นที่่�ศึึกษาม่กล้่ม

แรังงานข้้ามชาติิชาวเม่ยนมาและกล้่มชาติิพัิ่นธุ์้�	ครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิท่ี่�ป็รัะกอบอาช่พิ่ใน

ภัาคการัเกษติรั	จากสถานการัณ�โควิด็-19	มาติรัการัปิ็ด็โรังเรั่ยนเด็็กหย้ด็เรั่ยนและติิด็ติาม

พิ่่อแม่เข้้าไป็ช่วยที่ำงานในไรั่ในสวน	 เด็็กกล้่มน่�จะได็้รัับผู้ลกรัะที่บจากสารัเคม่ที่่�ใช้ในภัาค

เกษติรั		ซึ่ึ�งถือเป็็นภััยมืด็อย่างหนึ�งที่่�แรังงานข้้ามชาติิและนายจ้างไม่ค่อยติรัะหนักถึงผู้ลกรัะที่บ

ในเรัื�องข้องการัใช้สารัเคม่	เนื�องจากต้ิองใช้เวลานานหรืัอติ้องยืด็รัะยะเวลาในการัเก็บผู้ลผู้ลิติหรืัอ

อาจต้ิองเสย่ค่าใชจ้า่ยสง้	สำหรับัป็รัะเด็น็การัใชส้ารัเคมใ่นภัาคเกษติรัน่�	เป็น็ป็รัะเด็น็ท้ี่าที่ายที่ั�งภัาค

รััฐและภัาคเอกชน	รัวมถึงภัาคป็รัะชาสังคมในพิ่ื�นที่่�	หากสามารัถที่ำงานโด็ยการับ้รัณาการัที่ำงาน

รั่วมกันในที่้กภัาคส่วนโด็ยม่ภัาครััฐเป็็นหัวหอกในการัจัด็การั	ซึ่ึ�งจะเป็็นการัแก้ไข้ป็ัญหาด็ังกล่าวใน

รัะยะยาวได็้		
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 คุวิามเส่�ยงติ่อเด็็กโติ: การแติ่งงานก่อนวิัยอันคุวิร

	 ป็รัะเด็็นการัแติ่งงานก่อนวัยอันควรัจากการัเก็บข้้อม้ลในพิ่ื�นที่่�	พิ่บว่า	ยังม่เด็็กข้้ามชาติิ

จำนวนหนึ�งม่การัแต่ิงงานก่อนวัยอันควรั	 โด็ยเฉพิ่าะในกล้่มเด็็กข้้ามชาติิเม่ยนมาและ

กล่้มเด็็กชาติิพิ่ันธุ์้�	 โด็ยพิ่บว่า	สาเหติ้หนึ�งเกิด็จากความยากจนและการัเป็็นเด็็กเป็รัาะบาง	

เด็็กไรั้รััฐไรั้สัญชาติิ	และเด็็กที่่�ติิด็ติามพิ่่อแม่มาจากป็รัะเที่ศึติ้นที่าง	สำหรัับเด็็กติิด็ติามพิ่่อแม่

มาจากป็รัะเที่ศึติน้ที่างบางคนข้าด็โอกาสที่างการัศึกึษา	เนื�องจากไมไ่ด็เ้รัย่นมาจากป็รัะเที่ศึติน้ที่าง

หรัือไม่สามารัถมาเรั่ยนติ่อที่่�ป็รัะเที่ศึไที่ยได็้	จำเป็็นติ้องช่วยพิ่่อแม่ที่ำมาหากิน	ไม่ว่าจะเป็็นงานใน

ภัาคเกษติรั	ภัาคป็รัะมง	เป็็นติน้	จงึเหมอืนเป็็นการัเป็ดิ็โอกาสใหเ้ด็ก็ในชว่งวยัรั้น่ได็พ้ิ่บป็ะได็เ้จอกนั

และสำหรัับเด็็กในช่วงวัยด็ังกล่าวข้าด็ความรั้้เก่�ยวกับอนามัยการัเจรัิญพิ่ันธุ์้�และความรั้้เก่�ยวกับ

โรัคติิด็ติ่อที่างเพิ่ศึสัมพิ่ันธุ์�	จึงนำไป็ส้่การัแติ่งงานก่อนวัยอันควรัหรัือการัติั�งครัรัภั�ก่อนวัยอันควรั	

นอกจากเด็็กที่่�ไม่ได็้อย้่ในรัะบบการัศึึกษาแล้วยังรัวมถึงกล่้มเด็็กข้้ามชาติิที่่�กำลังเร่ัยนอย้่ในรัะบบ

โรังเรั่ยนด้็วย	สถานการัณ�โควิด็-19	จากมาติรัการัปิ็ด็โรังเรั่ยนหรัือการัเรั่ยนออนไลน�เด็็กติ้องอย้่ที่่�

บ้านโด็ยไม่ติ้องไป็โรังเรั่ยน	ข้าด็การัควบค้มด็้แลเด็็กจากพิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองซึ่ึ�งอาจนอกล่้นอกที่างได็้		

นอกจากน่�สภัาพิ่แวด็ล้อมและท่ี่�อย้่อาศัึยท่ี่�แออัด็และอย่้ร่ัวมกันหลายคนหลายครัอบครััว	พ่ิ่อแม่

บางคนติอ้งการัใหล้ก้มท่ี่่�พิ่ึ�งพิ่งิแนะนำใหล้ก้แติง่งานแยกครัอบครััวออกไป็	หรืัอแมแ้ติตั่ิวเด็็กเองเมื�อ

เข้้าส้่วัยรั้่นเรัิ�มมองหาแหล่งพิ่ึ�งพิ่ิงเช่นกันเป็็นป็ัจจัยเอื�อให้เด็็กแติ่งงานก่อนวัยอันควรั	

	 การัแติ่งงานก่อนวัยอันควรัเป็็นป็รัะเด็็นที่้าที่ายสำคัญ	 ไม่ว่าจะเป็็นเด็็กไที่ยหรัือ

เด็็กข้้ามชาติิ	เพิ่รัาะอาจจะนำไป็ส้่ป็รัะเด็็นป็ัญหาอื�นๆ	ในช่วิติเด็็กติามมาได็้	 เนื�องจากเป็็นวัย

ที่่�ยังไม่พิ่รั้อมที่่�จะม่ครัอบครััว	ทัี่�งยังเป็็นการัลด็โอกาสที่่�ด่็ข้องเด็็กในอนาคติอ่กด้็วย	นอกจากน่�ยัง

อาจเกิด็ผู้ลเส่ยติ่อส้ข้ภัาพิ่และอนามัยการัเจรัิญพิ่ันธุ์้�ข้องเด็็กอ่กด็้วย
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 คุวิามเส่�ยงติ่อเด็็กโติ: พฤติิกรรมเส่�ยงทุางสังคุม 

	 สำหรัับความเส่�ยงอื�นๆ	ที่่�อาจนำไป็ส้่ป็ัญหาความรั้นแรังข้องเด็็กข้้ามชาติิ	จากการัให้

ข้้อม้ลข้องกล่้มเป็้าหมายในพิ่ื�นท่ี่�	พิ่บว่า	สถานการัณ�การัแพิ่รั่รัะบาด็โควิด็-19	ส่งผู้ลให้โรังเรั่ยน

หย้ด็ยาว	ที่ำให้พิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองที่่�ม่ล้กในวัยกำลังเรั่ยนและกำลังเข้้าส้่ช่วงวัยรั้่นม่ความวิติกกังวล

เก่�ยวกับล้กในหลายป็รัะเด็็น	ไม่ว่าจะเป็็นการัเร่ัยนออนไลน�	ซึ่ึ�งพิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัองท่ี่�เป็็นแรังงาน

ข้้ามชาติิจะไม่สามารัถนั�งเรั่ยนกับล้กได้็เนื�องจากไม่เข้้าใจภัาษาไที่ย	พ่ิ่อแม่ผู้้้ป็กครัองบางคน

ติ้องออกไป็ที่ำงานนอกบ้าน	ส่งผู้ลให้ล้กเรั่ยนเองที่างออนไลน�ติามลำพิ่ัง	และพิ่่อแม่ผู้้้ป็กครัอง

ยังให้ข้้อม้ลอ่กว่าเป็็นกังวลใจว่าล้กจะไม่ติั�งใจเรั่ยน	และเกรังว่าล้กจะหลงเชื�อสื�อโซึ่เช่�ยลหรัือ

ไม่ก็ติิด็เกมออนไลน�	ได็้ซึ่ึ�งล้วนแติ่ส่งผู้ลให้นำไป็ส่้ป็ัญหาความร้ันแรังด็้านอื�นๆ	ติามมา	นอกจากน่�

สำหรัับพ่ิ่อแม่ผู้้้ป็กครัองที่่�ม่ล้กอย้่ในช่วงวัยรั้่นจะม่ความวิติกกังวลโด็ยเฉพิ่าะล้กชาย	โด็ยกังวลใน

เรัื�องกลัวล้กจะไม่ได็้เรั่ยนติ่อ	ม่เพิ่ศึสัมพิ่ันธุ์�ก่อนวัยอันควรั	การัเกเรัหรัือการัชักชวนออกไป็หาเรัื�อง

ติก่นั	นอกจากน่�ยงักงัวลเก่�ยวกบัสารัเสพิ่ติดิ็อก่ด็ว้ย	เชน่	กังวลวา่ลก้จะติดิ็น�ำใบกรัะที่อ่มซึ่ึ�งป็จัจบ้นั

ถก้กฎหมายและหาได้็งา่ยข้ึ�น	แติส่ำหรับัน�ำใบกรัะท่ี่อมนั�นเมื�อนำไป็ผู้สมกับสิ�งอื�นที่่�เรัย่กว่า	4X100	

นั�น	เมื�อผู้สมเป็็นส้ติรัด็ังกล่าวแล้วจะผู้ิด็กฎหมายที่ันที่่
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 กลุ่มเด็็กเปราะบาง

	 ผู้ลการัศึึกษาจากการัเก็บข้้อม้ลในพิ่ื�นที่่�	พิ่บว่า	กล่้มเด็็กท่ี่�เส่�ยงเป็็นกล่้มเด็็กเป็าะบาง	คือ	

กล้ม่เด็ก็ที่่�พ่ิ่อแม่ไม่มส่ถานะที่างที่ะเบย่น	กล้ม่เด็ก็ที่่�ติามพ่ิ่อแม่มาป็รัะเที่ศึไที่ยและกลับไป็ยังป็รัะเที่ศึ

ติน้ที่างไมไ่ด็	้เนื�องจากเมื�อพิ่อ่แมย่า้ยมาอย้ท่ี่่�เมอืงไที่ยและไมม่ญ่าติิพิ่่�นอ้งเหลอือย้ท่่ี่�ป็รัะเที่ศึติน้ที่าง

แลว้	ซึ่ึ�งเด็ก็กล้ม่น่�นา่เป็น็หว่งและมจ่ำนวนเพิ่ิ�มมากข้ึ�นและเติิบโติข้ึ�นที่ก้วัน	สำหรัับเด็็กกล่้มน่�แมว้า่

เด็็กบางคนจะสามารัถเข้้าส้่รัะบบการัศึึกษาได็้	แติ่พิ่่อแม่หรัือติัวเด็็กเองม่ความตัิ�งใจจะเร่ัยนแค่

รัะดั็บป็รัะถมศึึกษาหรืัอเพิ่่ยงมัธุ์ยมศึึกษาติอนต้ินเท่ี่านั�น	และเมื�อจบการัศึึกษาแล้วเด็็กกล้่มน่�จะ

เป็็นอย่างไรัติ่อไป็ยังเป็็นป็รัะเด็็นที่้าที่ายสำหรัับหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้้อง

 ในบางพิ่ื�นที่่�ศึกึษาเด็ก็กล้ม่เป็รัาะบางอก่ล้ม่หนึ�ง	คอืกล้ม่เด็็กที่่�อย้	่	Shelter	เด็็กไมม่พ่ิ่อ่แม่	

เด็ก็ที่่�พิ่อ่แมไ่มม่ส่ถานะที่างที่ะเบ่ยน	หรัอืพิ่อ่แมอ่ย้ป่็รัะเที่ศึติน้ที่าง		เด็็กกล้ม่พิ่วกน่�นา่เป็น็หว่งวา่ใน

อนาคติจะเป็น็อย่างไรัติอ่ไป็	หนว่ยงานภัาครัฐัที่่�เก่�ยวข้อ้งยังไม่ได้็ด็ำเนินงานอะไรัจริังจังกับเด็ก็กล้ม่

น่�เที่่าไหรั่	ที่ั�งยังไม่ม่นโยบายที่่�ชัด็เจน	และรััฐบาลมองว่ากล้่มน่�เป็็นแรังงานข้้ามชาติิและผู้้้ติิด็ติามที่่�

เข้้ามาป็รัะเที่ศึไที่ยไม่ถ้กติ้องติามกฎหมาย	หากเด็็กกล้่มน่�เพิ่ิ�มจำนวนมากข้ึ�นอาจม่ป็ัญหาที่างด็้าน

สังคมติามมา	เนื�องจากเด็็กกล้่มน่�ข้าด็โอกาส	และด็้อยโอกาสในที่้กๆ	ด็้าน	ไม่ว่าจะเป็็นการัศึึกษา	

สภัาพิ่ความเป็็นอย้่	ภัาวะโภัชนาการั	รัวมที่ั�งป็รัะเด็็นที่างด็้านส้ข้ภัาพิ่	ที่ั�งไม่สามารัถเข้้าถึงรัะบบ

ความช่วยเหลือใด็ๆ	ข้องรััฐบาลได็้	
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ภาพที่่� 22 ส่ร่ปผลกระที่บติ�อเด็กข้้ามูชุาติิ

ท้�มา พิ่ัฒนาโด็ยนักวิจัย
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เรื�องจริงจากพื�นที่่� 
ชุวีติข้องเด็กข้า้มชุาติ
และคัรอบคัร่ว 
ในว่นที่ี�โควิด้-19 
มาเยือน

หัวข้้อ 5
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5.1  ความเปราะบางข้องเด้็กและแม่ข้้ามชิาต็ิในแคมป์
แรงงานก่อสร้าง ชิ่วงโควิด้-19 

 “ลักษณะก�รอยู่อ�ศัยข้องแรงง�นข้้�มช�ติิและครอบุครัวในแคมป์
คนง�นก่อสร้�งที�มีก�รเคล้�อนย้�ยพ้�นที�อยู่อ�ศัยเป็นระยะๆ ส่งผลกระทบุ
ติ่อข้้อจำำ�กัด็และอุปสรรค ในก�รเข้้�ถึึงบุริก�รสุข้ภ�พบุวกกับุสถึ�นก�รณ์
ก�รแพร่ระบุ�ด็ข้องโควิด็-19 ยิ�งทำ�ให้ กลุ่มประช�กรข้้�มช�ติิโด็ยเฉพ�ะ
หญิงติั�งครรภ์และเด็็กเล็ก มีคว�มเสี�ยงจำ�กก�รเข้้�ไม่ถึึงบุริก�รอน�มัยแม่
และเด็็กที�เหม�ะสม”
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	 ช่วิติความเป็็นอย้่ข้องแม่ข้้ามชาติิชาวกัมพิ่้ชาท่ี่�เข้้ามาที่ำงานในป็รัะเที่ศึไที่ยได้็ป็รัะมาณ	

5	ป็ี	ที่่�ครัอบครััวน่�ติ้องหอบหิ�วล้กที่ั�ง	6	คนเพิ่ื�อเป็ล่�ยนที่่�อย้่ติามการัย้ายแคมป็์ก่อสรั้างมาแล้วถึง	3	

ครัั�ง	รัวมถึงในช่วงที่่�ม่โควิด็-19	รัะบาด็	ซึ่ึ�งที่่�ผู้่านมาม่การัป็ิด็แคมป็์ก่อสรั้างโด็ยม่การัห้ามเข้้า-ออก

เพิ่ื�อควบค้มโรัคมาแล้วถึง	3	ครัั�ง	แติ่ละครัั�งก็ม่รัะยะเวลานานไม่เที่่ากัน	ซึ่ึ�งการัรัะบาด็รัอบแรักป็ิด็

นานส้ด็ถึง	1	เด็ือน	

	 แม่ข้้ามชาติิได็้เล่าถึงสถานการัณ�ในช่วงท่ี่�ม่การัป็ิด็แคมป็์	ที่่�ที่ั�งครัอบครััวรัวมถึงแรังงานที่่�

อย้่ในแคมป็์เด็่ยวกันค่อนข้้างม่ความยากลำบาก	ที่ั�งจากการัจำกัด็การัเด็ินที่างเข้้าออก	ติ้องใช้ช่วิติ

อย้่เฉพิ่าะในแคมป็์คนงาน	ที่ำให้การัใช้ช่วิติ	การัหาซึ่ื�ออาหารั	ติ้องพิ่ึ�งพิ่าจะผู้้้ด็้แลแคมป็์และความ

ช่วยเหลือจากภัายนอกเป็็นหลัก	

 การัป็ิด็แคมป็์ที่ำให้ไม่ม่รัายได็้เนื�องจากไม่สามารัถออกไม่ไป็ที่ำงาน	ป็รัะกอบกับ

ท่ี่�ตินเองและสาม่ที่ำงานเป็็นแรังงานเหมาข้องผู้้้รัับเหมาท่ี่�รัับงานต่ิอจากบริัษัที่ก่อสรั้าง	ซึ่ึ�งจะแติก

ติา่งจากแรังงานที่่�เป็น็พิ่นกังานข้องบรัษิทัี่กอ่สรัา้งโด็ยติรังที่่�ยงัได็ร้ับัเงนิชว่ยเหลอืชด็เชยในชว่งที่่�ไม่

ได็้ที่ำงาน	ที่ำให้	8ช่วิติในแคมป็์กับอ่กอ่กหนึ�งช่วิติที่ั�งไม่ได็้ลืมติาด็้โลก	ค่อนข้้างม่ความยากลำบาก

อย้่พิ่อสมควรั

	 โควิด็-19	ในช่วงที่่�สถานการัณ�การัแพิ่รั่รัะบาด็ค่อนข้้างรั้นแรัง	ที่ำให้สถานพิ่ยาบาลแจ้ง

ว่าไม่รัับฝ้ากครัรัภั�ในช่วงเวลาด็ังกล่าว	จึงที่ำให้แม่ข้้ามชาติิซึ่ึ�งอาย้ครัรัภั�	8	เด็ือนยังไม่ได็้ม่การัฝ้าก

ครัรัภั�ไว้ที่่�สถานพิ่ยาบาลแห่งใด็และยังไมม่่ข้้อมล้ว่าจะไป็คลอด็ที่่�ใด็	รัวมถึงลก้คนเล็กส้ด็ที่่�อาย้	2	ป็ี	

ที่่�ติ้องย้ายแคมป็์คนงานก่อสรั้างครัั�งล่าส้ด็ซึ่ึ�งเป็็นช่วงโควิด็-19	พิ่อด็่	ส่งผู้ลให้ล้กคนเล็กไม่เคยได็้ไป็

รับัวคัซึ่น่พิ่ื�นฐานสำหรับัเด็ก็	เนื�องจากครัอบครัวัแรังงานไมร้้่ัวา่สามารัถจะไป็ข้อรัับวคัซ่ึ่นใหเ้ด็็กได็ท่้ี่�

ไหน	อ่กที่ั�งเกรังว่าในช่วงโควิด็-19	สถานพิ่ยาบาลอาจไม่เป็ิด็รัับให้บรัิการักล้่มแรังงาน

	 ความเป็รัาะบางข้องเด็็กและแม่ข้้ามชาติิในแคมป็์แรังงานก่อสรั้าง	ช่วงโควิด็-19	เป็็น

อ่กป็ัญหาที่่�ม่การัพิ่บในพิ่ื�นที่่�กรั้งเที่พิ่มหานครั	ซึ่ึ�งบรัิบที่การัที่ำงานที่่�ติ้องโยกไป็	ย้ายมา	แสวงหา

งานและเงินเพิ่ื�อเล่�ยงด็้ป็ากท้ี่องข้องครัอบครััว	ที่ำให้การัเข้้าถึงบรัิการัส้ข้ภัาพิ่ข้องทัี่�งแม่และ

เด็็กข้้ามชาติิที่่�เกิด็ในป็รัะเที่ศึไที่ยม่ความลำบากมากข้ึ�นไป็อ่กจากสถานการัณ�ป็กติิ
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5.2  พฤต็ิกรรมเส่�ยงที่างสังคมข้องเด้็ก ที่่�อาจเกิด้ข้ึ�น
ในชิ่วงปิด้เร่ยน 

	 ครัอบครััวแรังงานที่่�ม่ล้กอย้่ในช่วงวัยรั้่นติอนติ้น	เป็็นเด็็กชายอาย้รัาว	14	ป็ี	กำลังกังวลถึง

อนาคติข้องลก้หากยงัติอ้งเรัย่นผู้า่นโที่รัศึพัิ่ที่�มอืถอือย้ก่บับา้น	คำบอกเลา่ข้องแมช่าวเมย่นมาเลา่ให้

ฟงัถงึสิ�งที่่�ลก้ได็ม้าบอกวา่มก่ล้ม่เพิ่ื�อนที่่�รั้จ้กัที่่�เป็น็เด็ก็ข้า้มชาติดิ็ว้ยกนัติดิ็ติอ่ชกัชวนใหอ้อกไป็พิ่บกนั

นอกบ้าน	เพิ่ื�อไป็ข้่�มอเติอรั�ไซึ่ค�เล่น	หรัือบางครัั�งม่การัไป็ที่ะเลาะวิวาที่กับเด็็กพิ่ื�นที่่�อื�น	แติ่ล้กชาย

ข้องตินป็ฏิิเสธุ์เพิ่ื�อนๆ	แติ่ก็ยังพิ่บว่ากล้่มเด็็กที่่�มาชักชวนกันได้็ม่การัส่งแชรั�คลิป็ว่ด็่โอการัที่ะเลาะ

วิวาที่	และพิ่ฤติิกรัรัมที่่�ไม่เหมาะสมมาให้ล้กชายข้องตินอย้่เป็็นป็รัะจำ	

	 ความคาด็หวังข้องแม่ที่่� ต้ิองการัให้ล้กได้็เร่ัยนในรัะบบการัศึึกษาไที่ยถึงรัะดั็บชั�น

ที่่�ส้งที่่�ส้ด็	และมองไป็ในรัะยะยาวที่่�ต้ิองการัให้ล้กอย้่ที่ำงานในป็รัะเที่ศึไที่ยและไม่กลับไป็ป็รัะเที่ศึ

ติ้นที่างอ่ก	กำลังถ้กท้ี่าที่ายด็้วยความกังวลที่่�เห็นว่า	ล้กชายกำลังเรัิ�มติิด็เกมในโที่รัศึัพิ่ที่�มือถือ

ที่่�ล้กใช้มากข้ึ�นเนื�องจากติ้องใช้มือถือในการัเรั่ยนออนไลน�ที่้กวัน	ห่วงเรัื�องเกเรัและการัเข้้ารั่วม

ไป็ที่ำเรัื�องที่่�ไม่เหมาะสมกับเพิ่ื�อนข้องล้ก	รัวมถึงการัม่แฟนหรัือค้่รัักในวัยเรั่ยน	และเรัื�องที่่�กำลัง

นิยมในหม้่วัยรั้่นคือการัติิด็น�ำใบกรัะท่ี่อม	เนื�องจากพิ่่�ชายคนโติที่่�อย้่ด้็วยกันก็เรัิ�มม่พิ่ฤติิกรัรัม

ด็ังกล่าวให้เห็นอย้่	ซึ่ึ�งเด็็กค่อนข้้างเบื�อหน่ายและไม่ชอบการัเรั่ยนผู้่านหน้าจอโที่รัศึัพิ่ที่�	เพิ่รัาะเป็็น

ช่วงวัยที่่�ติ้องการัเจอและพิ่บเพิ่ื�อนมากกว่า		

 ป็รัะเด็็นความกังวลข้องแม่ที่่�ม่ล้กอย้่ในช่วงหัวเล่�ยวหัวต่ิอ	 เป็็นความเส่�ยงท่ี่�มาจาก

สภัาพิ่แวด็ล้อมและสังคมเพิ่ื�อนที่่�แติกติ่างกันไป็ข้องเด็็กแติ่ละคน	แติ่ในกรัณ่น่�เป็็นข้้อกังวลและ

ความห่วงข้องแม่ที่่�เป็็นแรังงานข้้ามชาติิค่อนข้้างมาก	

 “แม้จำะมีเรียนออนไลน์ แต่ิสำ�หรับุเด็็ก (โติ) ก็ไม่เหม้อนก�รไปเรียน
ที�โรงเรยีนที�ได้็เจำอเพ้�อน บุ�งสว่นจำงึนดั็แนะไปเจำอกนัข้�้งนอกโรงเรยีน ชกัชวน
ไปมั�วสุมหร้อวิว�ท คว�มเข้้มแข็้งข้องครอบุครัวและบุทบุ�ทพ่อแม่แรงง�น
ในก�รสอด็ส่องด็ูแล (แม้ตินเองก็ติ้องทำ�ง�นและห�ร�ยได็้ชด็เชยในช่วง
โควิด็-19) เป็นเร้�องที�สำ�คัญ”
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เนื�องจากครัอบครััวก็ได็้รัับผู้ลกรัะที่บที่างเศึรัษฐกิจจากสถานการัณ�	ต้ิองเป็ล่�ยนงาน	และต่ิออาย้

ใบอน้ญาติที่ำงานซึึ่�งใกล้จะหมด็อาย้	ซึ่ึ�งม่ค่าใช้จ่ายค่อนข้้างส้งกว่าแต่ิก่อนจากค่าติรัวจโควิด็-19	

เพิ่ิ�มข้ึ�นมา	และค่าใช้จ่ายในการัจัด็หาอ้ป็กรัณ�และสัญญาณอินเติอรั�เน็ติให้ล้กเรั่ยนออนไลน�	ที่ำให้

ไม่สามารัถได็้ใช้เวลากับล้ก	และติิด็ติามด็้แลพิ่ฤติิกรัรัมในรัะหว่างที่่�ล้กเรั่ยนออนไลน�ได็้อย่างติ่อ

เนื�องเพิ่่ยงพิ่อ

5.3  โควิด้-19 กับการเข้้าถึูงการศึึกษ์าข้องเด็้กข้้ามชิาติ็
ปฐมวัย 

 “จำ�กสถึ�นก�รณโ์ควดิ็-19 ที�กนิเวล�เกอ้บุ 2 ปทีำ�ใหเ้ด็ก็หญงิไมม่โีอก�ส
ได็้ไปเรียนที� MLC เพ้�อเติรียมคว�มพร้อมในเร้�องข้องภ�ษ�และพัฒน�ก�ร
เรียนรู้ ก�รเรียนออนไลน์สำ�หรับุเด็็กเล็กเช่นนี�ก็ไม่ส�ม�รถึเป็นไปได็้”
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	 แม่ชาวเม่ยนมาอาช่พิ่รัับจ้างที่ั�วไป็	ซึ่ึ�งม่ล้กสาวอาย้	7	ป็ี	ที่่�เกิด็ในป็รัะเที่ศึไที่ยกำลังพิ่บกับ

ป็ัญหาในการัเข้้าเรั่ยนข้องล้กในช่วงที่่�สถานการัณ�โควิด็-19	เนื�องจากศึ้นย�การัเร่ัยนรั้้ท่ี่�เคยไป็อย้่

ป็รัะจำต้ิองปิ็ด็ติามแนวที่างการัควบค้มในพิ่ื�นที่่�	และล้กอย้่ในช่วงกำลังฝึ้กหัด็เข้้าใจภัาษาไที่ยไม่ได้็

เรั่ยนรั้้อย่างติ่อเนื�อง	

	 จากคำบอกเลา่ข้องผู้้เ้ป็น็แม่	เลา่ย้อนกลับไป็ในช่วงที่่�ลก้จะต้ิองเข้า้เรัย่นในรัะดั็บชั�นอนบ้าล	

กอ่นที่่�จะมส่ถานการัณ�การัแพิ่ร่ัรัะบาด็เกิด็ข้ึ�น	ซึ่ึ�งผู้้เ้ป็น็แม่ติอ้งการัให้ลก้เข้า้เรัย่นในโรังเรัย่นไที่ยแต่ิ

ด็้วยติิด็ป็ัญหาความเข้้าใจที่่�ว่า	“การัเข้้าโรังเร่ัยนไที่ยติ้องม่นายจ้างข้องผู้้้ป็กครัองเป็็นผู้้้รัับรัองให้

เด็็ก”	เพิ่ื�อเติรั่ยมความพิ่ร้ัอม	โด็ยแม่ม่ความคาด็หวังว่าเมื�อล้กอาย้พิ่รั้อมเข้้ารัะด็ับชั�นป็รัะถมและ

แม่ม่นายจ้างที่่�จะช่วยเป็็นผู้้้รัับรัองให้	จะได็้ส่งให้เข้้าเรั่ยนในโรังเรั่ยนไที่ย	และวางแผู้นอนาคติให้

ล้กสามารัถเรั่ยนรั้้ภัาษาไที่ยได็้และม่โอกาสที่่�ด็่ในการัที่ำงานในอนาคติ

	 การัเรัย่นท่ี่�ศึน้ย�การัเรัย่นรั้ข้้องลก้จะไมเ่สย่คา่ใชจ้า่ย	มอ่าหารักลางวนัให	้เสย่เพิ่ย่งคา่รัถรับั

ส่งเด็ือนละ	150	บาที่	แติ่ในช่วงที่่�โควิด็-19	แพิ่รั่รัะบาด็ในอำเภัอแม่สอด็	ตินเองและล้กด็็ได็้รัับผู้ลก

รัะที่บที่ั�งที่างการัเงิน	เพิ่รัาะสามารัถออกไป็ที่ำงานเนื�องจากไม่ม่คนจ้าง	ผู้้้เป็็นพิ่่อที่่�ที่ำงานในพิ่ื�นที่่�

อื�นก็สง่เงินมาน้อยลงเนื�องจากงานที่่�ที่ำได้็รับัผู้ลกรัะที่บ	อาหารัการักินที่ก้อย่างจึงติอ้งป็รัะหยัด็	อก่

ที่ั�ง	ในด็้านส้ข้ภัาพิ่ที่ั�งสองก็ม่อาการัไม่สบาย	จม้กไม่ได็้กลิ�นและลิ�นไม่ได็้รัสอาหารั	คาด็เป็็นอาการั

ข้องการัติิด็เชื�อโควิด็-19	แติ่ก็ไม่ได็้รัับการัติรัวจหาเชื�อและติ้องด็้แลกันไป็ติามอาการัจนหายเอง	

	 จากคำบอกเล่าข้องผู้้้เป็็นแม่	ก็กังวลว่าล้กจะต้ิองออกไป็เส่�ยงด้็วยจากที่่�ติ้องติามแม่ไป็

ที่ำงานด็้วยติลอด็ในช่วงที่่�มไม่สามารัถไป็เรั่ยนได็้	บางครัั�งเป็็นงานรัับจ้างภัาคเกษติรัไป็ที่ำนาบ้าง	

รัับจ้างซึ่ักผู้้ารั่ด็ผู้้า	หรัือด็้แลเด็็กให้กับนายจ้างคนไที่ย	ก็กลัวเรัื�องความไม่ป็ลอด็ภััยที่่�อาจเกิด็ข้ึ�นได็้	

เหมือนในช่วงที่่�ที่ั�งค้่ม่อาการัไม่สบายและคาด็ว่าติิด็เชื�อโควิด็-19	ซึ่ึ�งก็น่าม่สาเหติ้มาจากการัที่่�แม่

และล้กสาวติ้องออกไป็ที่ำงานในพิ่ื�นที่่�ติ่างๆในช้มชน

 การัเข้้าถึงการัศึึกษาในรัะด็ับป็ฐมวัยจึงเป็็นอ่กที่างท่ี่�จะป้็องกันล้กจากอันติรัายหรืัอความ

เส่�ยงที่่�จะติ้องติามแม่ไป็ที่ำงาน	และการัที่่�เด็็กได็้รัับการัศึึกษาอย่างติ่อเนื�อง	จะช่วยที่ำให้การัเรั่ยน

รั้้ข้องเด็็กข้้ามชาติิม่มากข้ึ�น
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5.4  สามชิ่วิต็ที่่�ข้าด้เสาหลักข้องครอบครัว 

 “ส�มีไม่ได็้กลับุม�ที�ระนองเลย เสียชีวิติจำ�กอุบุัติิเหตุิท�งทะเล ไม่ได็้มี
โอก�สทำ�ศพให้เน้�องจำ�กไม่ส�ม�รถึไปรับุศพได็้ ท�งเจ้ำ�ข้องเร้อจึำงจัำด็ง�น
ศพให้ เธ์อและลูกทำ�ได็้เพียงด็ูก�รจำัด็ง�นศพ ผ่�นท�ง VDO Call เท่�นั�น”
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	 แม่ชาวเม่ยนมาท่ี่านหนึ�ง	ท่ี่�ติัด็สินใจข้้ามฝ้ั�งมาจากจังหวัด็มะริัด็	เพิ่ื�อเข้้ามาหางานที่ำ

ที่่�ป็รัะเที่ศึไที่ยซึึ่�งติอนนั�นตินเองอาย้เพิ่่ยง	17	ปี็	ซึ่ึ�งการัที่่�ข้้ามฝ้ั�งมาคนเด็่ยวที่ำให้ติ้องการัหาที่่�

พิ่ึ�งพิ่ิงจึงติัด็สินใจแติ่งงานหลักจากท่ี่�เข้้ามาอย่้ในไที่ยได็้ป็รัะมาณ	1	เด็ือน	ป็ัจจ้บันเธุ์ออาศึัยอย้่ใน

ไที่ยมาได็้	10	ป็ี	ม่ล้กสาว	2	คน	อาย้	8	ข้วบ	และ	6	ข้วบ	ด็้วยโชคชะติาที่่�ไม่เข้้าข้้างเธุ์อติ้องผู้ันติัว

เองมาเป็็นผู้้้รัับผู้ิด็ชอบเล่�ยงด็้ล้กเป็็นหลักเนื�องจากสาม่ติ้องมาเส่ยช่วิติจากการัเป็ล่�ยนไป็ที่ำงานใน

พิ่ื�นที่่�อื�น	ในช่วงการัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	และครัอบครััวไม่สามารัถไป็เข้้ารั่วมพิ่ิธุ์่การัหรัือรั่วม

จัด็การัศึพิ่ให้ผู้้้เป็็นพิ่่อได็้	อาศึัยเพิ่่ยงด็้ผู้่าน	VDO	call	ข้องนายจ้างเที่่านั�น

	 สถานการัณ�โควิด็-19	ท่ี่�จังหวัด็รัะนองส่งลผู้ลให้ป็รัิมาณงานจากอาช่พิ่ป็รัะมงที่ำได็้

น้อย	ไม่ค่อยม่งานและเจ้าข้องเรัือไม่ให้เบิกเงินออกมาก่อน	ที่ำให้ผู้้้เป็็นพิ่่อติ้องข้วนข้วายออก

ไป็ที่ำงานติามคำชวนข้องเพิ่ื�อนท่ี่�ชวนไป็ท่ี่�ที่ำงานในจังหวัด็อื�น	สาม่จึงย้ายไป็ที่ำป็รัะมงซึึ่�งเป็็น

เรัือที่่�ออกไป็รัอบละป็รัะมาณ	20	วันแล้วกลับ	โด็ยที่่�การัที่ำงานอาช่พิ่ป็รัะมงจะเป็็นลักษณะ	

เบิกเงินมาก่อนและค่อยที่ำงานใช้คืน

	 ช่วิติหลังจากน่�	 เธุ์อเองในฐานะแม่ที่่�ติ้องด็้แลล้กอ่ก	2	ช่วิติ	วางแผู้นว่าจะหางานใหม่

ถ้าได็้งานที่่�ด็่ก็จะอย้่ที่่�เมืองไที่ยและให้ล้กเรั่ยนที่่�ไที่ย	และจะข้อให้แม่ข้องเธุ์อมาช่วยด็้แล	

ถ้าแต่ิไม่ม่งานก็จะพิ่าครัอบครััวกลับไป็เม่ยนมา	เพิ่รัาะยังม่แม่อย้่	แติ่ก็ยังอยากให้ล้กได้็เรั่ยน	แติ่

สถานการัณ�โควิด็-19	ล้กที่ั�ง	2	คนเลยยังไม่ได็้เรั่ยนหนังสือ	หากไป็ที่ำงานต้ิองฝ้ากเล่�ยงเส่ยค่าใช้

จ่าย	50	บาที่	ติ่อคนติ่อวัน	รัวม	2	คน	ก็เส่ย	100	บาที่

 ช่วติิข้องสามแมล่ก้ที่่�ติอ้งข้าด็เสาหลกัข้องบา้น	และข้าด็รัายได็ม้าจน้เจอืครัอบครัวั	และยิ�ง

ในช่วงสถานการัณ�ที่่�โควิด็กำลังรัะบาด็อย่างติ่อเนื�อง	เป็็นความน่ากังวลสำหรัับแรังงานและความ

เป็รัาะบางที่่�เกิด็ข้ึ�นกับเด็็กข้้ามชาติิ
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5.5 ไซีต็ก์อ่สรา้ง หอ้งเรย่นชิั�วคราวในชิว่งโควดิ้-19 ระบาด้ 

 “ในช่วงโควิด็ก็มีพ�ลูกไปทำ�ง�นที�ไซติ์ก่อสร้�งด้็วยทั�งสองคน ช่วง
ที�ลูกอยู่ไซติ์ก่อสร้�ง ก็ให้เรียนไปด็้วย ไม่อย�กให้ลูกอยู่บุ้�น เพร�ะกลัวจำะไม่
สนใจำเรียน”
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	 ครัอบครััวแรังงานซึึ่�งอาช่พิ่ข้องครัอบครััวคืองานรัับจ้างก่อสร้ัางที่ั�งสาม่ภัรัรัยา	จาก

คำบอกเล่าข้องแม่ท่ี่�ติ้องด็้แลล้กชายและล้กสาวที่ั�งสองคนบอกว่าได็้รัับผู้ลกรัะที่บในช่วงโควิด็	ม่

หย้ด็งานไป็เป็็นเด็ือน	บางเด็ือนที่ำงานได็้เพิ่่ยงแค่	10	วัน	เนื�องจากไซึ่ติ�งานให้หย้ด็งานสรั้างอาคารั	

ที่ำให้ติ้องไป็หางานรัับจ้างอย่างอื�นที่ำเป็็นรัายวัน	หรัือติ้องไป็รัับจ้างก่อสรั้างในหลายๆ	

 ล้กทัี่�ง	 2	คน	ติอนน่� เรั่ยนอย้่ในโรังเรั่ยนไที่ย	อย้่ชั�นป็รัะถมศึึกษาป็ีที่่� 	 4	 และชั�น

ป็รัะถมศึึกษาปี็ที่่�	1ติ้องเส่ยค่าเที่อมปี็ละ	3,000	บาที่	ซึ่ึ�งในช่วงโควิด็น่�ก็ยังต้ิองเส่ยอย้่	แติ่ล้กต้ิอง

เรั่ยนออนไลน�ที่่�บ้าน	ครัอบครััวจึงติ้องให้โที่รัศึัพิ่ที่�มือถือเก่าข้องพิ่่อไป็ใช้เรั่ยนออนไลน�	พิ่รั้อมกับ

ม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ิ�มเติิมเป็็นเส่ยค่าอินเติอรั�เน็ติป็รัะมาณเด็ือนละ	200	บาที่	และม่การับ้านที่่�ติ้องไป็

รัับที่่�โรังเรั่ยนโด็ยแจกให้เที่อมละ	2	ครัั�ง	การัเร่ัยนในโรังเร่ัยนข้องไที่ยที่ำให้ได้็รัับการัสนับสน้น

คา่อนิเติอรั�เน็ติจากที่างโรังเรัย่น	2,000	บาที่	รัวมถึงเรัื�องอาหารักลางวันที่่�เคยได้็กนิที่่�โรังเรัย่น	เด็อืน

ละ	300	บาที่	พิ่รั้อมม่นมให้มากินที่่�บ้าน	

	 ในชว่งที่่�ลก้ไมส่ามารัถไป็เรัย่นที่่�โรังเรัย่นได็	้ที่ำใหต้ิอ้งพิ่าลก้ติอ้งติดิ็สอยหอ้ยติามพิ่อ่กบัแม่

ไป็ที่ำงานติามไซึ่ติ�ก่อสรั้าง	โด็ยไป็หาพิ่ื�นท่ี่�ให้ล้กได็้นั�งเรั่ยนออนไลน�	เพิ่รัาะรั้้สึกเป็็นห่วงและกังวล

ว่าถ้าให้ล้กอย้่บ้านกันติามลำพัิ่ง	ล้กอาจจะไม่สนใจเรั่ยนและออกไป็เล่นกับเด็็กๆในบริัเวณแคมป์็

ก่อสรั้าง	และจะที่ำให้เส่ยการัเรั่ยนไป็ด็้วย

	 คำบอกเล่าข้องแม่ชาวเม่ยนมาบอกว่ายังม่ความกังวลใจเรัื�องล้กคนโติไม่ค่อยสนใจเรั่ยน

มากนกั	กลวัจะติดิ็โที่รัศึพัิ่ที่�มอืถอื	และบางครัั�งที่่�ลก้ไมเ่ข้า้ใจเรัื�องเรัย่น	ตินเองกส็อนไมไ่ด็เ้พิ่รัาะไมร่ั้้

ภัาษาไที่ย	ที่ำใหล้ก้ไมอ่ยากเรัย่นหนงัสอืไป็ด็ว้ย	และกก็งัวลเรัื�องคา่ใชจ้า่ยข้องครัอบครัวั	เพิ่รัาะบาง

ช่วงที่่�ข้าด็รัายได็้และติ้องจ่ายค่าอินเติอรั�เน็ติเพิ่ื�อให้ล้กได็้เรั่ยน

	 ไซึ่ติ�ก่อสรั้างแม้จะไม่เป็็นสถานที่่�สำหรัับการัเรั่ยนร้้ัและเป็็นห้องเรั่ยนที่่�เหมาะสมสำหรัับ

เด็็ก	แติ่สถานการัณ�ข้องโควิด็และความจำเป็็นข้องครัอบครััว	ที่ำให้เด็็กเองก็ไม่ม่ที่างเลือก

มากนัก	เพิ่ื�อให้การัเรั่ยนออนไลน�ยังคงด็ำเนินติ่อไป็ได็้
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5.6  บ้านหลังเล็กข้องครอบครัวใหญ่

 “เม้�อครอบุครัวติ้องอยู่อ�ศัยกันอย่�งแออัด็ ในห้องเช่�เล็กๆ และ
น้องช�ยได็้รับุเช้�อม�ที�บุ้�นโด็ยไม่รู้ตัิว ทำ�ให้ทุกคนในครอบุครัวกล�ยเป็น
ผู้ติิด็เช้�อรวมถึึงลูกส�วที�อ�ยุได็้เพียง 1 ข้วบุ”
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	 เรัื�องข้อง	ครัอบครััวชาวกัมพิ่้ชาที่่�มาตัิ�งหลักป็ักฐาน	เพืิ่�อป็รัะกอบอาช่พิ่ในป็รัะเที่ศึไที่ย	

เล่าโด็ยแม่อาย้	19	ปี็	เธุ์อเล่าถึงช่วิติช่วงก่อนจะม่ล้กว่าได้็ย้ายติามครัอบครััวมาอย้่ป็รัะเที่ศึไที่ย

ติั�งแติ่ติอนอาย้ได้็	12	ปี็	เพิ่รัาะความยากจนที่ำให้ไม่ได็้เรั่ยนหนังสือติั�งแติ่ป็รัะเที่ศึต้ินที่าง	และ

เมื�อมาถึงเมืองไที่ยก็ไม่ได็้เข้้าเรั่ยนในโรังเรั่ยนไที่ย	เพิ่รัาะติ้องช่วยแม่ด็้แลน้องชายอ่ก	2	คน	

ที่่�เด็ินที่างติิด็ติามมาด็้วย	ที่ำให้ช่วิติข้องเธุ์อเข้้าส้่การัที่ำงานที่ำงานเพิ่ื�อช่วยเหลือครัอบครััว

เที่่าที่่�จะช่วยได็้	โด็ยงานที่่�ที่ำได็้ในข้ณะนั�นคือ	การัช่วยข้ายข้องเล็กๆ	น้อยๆ	ในรั้านข้ายข้อง	

	 เธุ์อเล่าให้ฟังว่า	แม่เป็็นกังวลว่าเธุ์อจะไม่ม่คนด้็แลเพิ่รัาะแม่เองก็ส้ข้ภัาพิ่ไม่ค่อยด่็	

ติ้องก้้เงินมารัักษาติัว	จึงข้อให้แติ่งงานกับคนที่่�ไม่เคยรั้้จักและไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน	แม้ว่า

ติัวเธุ์อเองจไม่ได็้ติ้องการัเพิ่รัาะคิด็ว่าอาย้ยังน้อย	แติ่เพิ่รัาะคิด็ว่าถ้าแต่ิงงานแล้วสาม่ช่วย

แบ่งเบาภัารัะข้องครัอบครััวได็้	หลังจากแติ่งงานและค้มกำเนิด็ได็้	1	ป็ี	ก็ต้ิองมาคลอด็ล้กใน

ช่วงวิกฤติิโควิด็-19	พิ่อด็่	

	 การัอย้่รัวมกันในบ้าน	7	คน	ที่ำให้เธุ์อและล้กไม่พิ่้นการัติิด็เชื�อ	 เมื�อครัอบครััวติ้อง

อย้่อาศึัยกันอย่างแออัด็ในห้องเช่าเล็กๆ	เพิ่รัาะน้องชายได็้รัับเชื�อมาท่ี่�บ้านโด็ยไม่รั้้ติัว	ส่งผู้ลให้

ที่้กคนในครัอบครััวกลายเป็็นผู้้้ติิด็เชื�อรัวมถึงล้กสาวเธุ์อด็้วย	ติัวเธุ์อเองยังเล่าถึงป็รัะสบการัณ�

ที่่�ครัอบครััวไป็กักติัวในโรังแรัมที่่�เป็็นสถานกักกันติัวเป็็นเวลา	14	วัน	และจากการัรัะบาด็ที่ำให้	

ป็รัะกอบกับคลอด็ล้กพิ่อด็่	นายจ้างจึงให้หย้ด็ที่ำงาน	แติ่เธุ์อก็มองว่าในแง่ด็่เธุ์อเองก็ได็้หย้ด็เล่�ยง

ล้กเอง	ที่ำให้ล้กได็้กินนมแม่	 อ่กด็้านหนึ�งเมื�อหย้ด็งานข้าด็รัายได็้มาจ้นเจือครัอบครััว	ผู้ลกรัะ

ที่บอ่กที่างที่่�เธุ์อเล่าให้ฟังคือล้กยังได็้รัับวัคซึ่่นไม่ครับติามเกณฑ์�	เนื�องจากหมอแจ้งว่าติ้องรัักษา

โควิด็ให้หายก่อนสักป็รัะมาณ	2	เด็ือนถึงจะไป็รัับวัคซึ่่นเด็็กได็้

 บา้นหลงัเลก็ข้องครัอบครัวัใหญ	่และการัอย้อ่าศึยัรัวมกนัอยา่งแออดั็หลายคนในครัอบครัวั	

ที่ำให้เด็็กเด็็กเล็กได็้รัับเชื�อโควิด็ไป็ด็้วย	และแม้ว่าจะไม่รั้นแรังมากนัก	แติ่เด็็กที่่�ลืมติาด็้โลกมาได็้ไม่

นานก็ม่ความเส่�ยงติั�งแติ่ก้าวแรักข้องช่วิติ
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5.7 ม่บัต็รประกันส่ข้ภาพ แต็่ก็เหมือนไม่ม่…

 “ข้้อจำำ�กัด็ข้องบัุติรประกันสุข้ภ�พแรงง�น (ที�ให้แรงง�นส�ม�รถึ
เข้้�รับุบุริก�รได้็เฉพ�ะที�โรงพย�บุ�ลที�กำ�หนด็ ไว้บุนบุัติรเท่�นั�น) อ�จำจำะยัง
ไม่ติอบุโจำทย์และบุริบุทเง้�อนไข้บุ�งประก�รข้องแรงง�นข้้�มช�ติิ ซึ�งทำ�ให้ 
แม้ว่�จำะมีหลักประกันสุข้ภ�พ แต่ิแรงง�นบุ�งส่วนก็ยังไม่ส�ม�รถึเข้้�ถึึง
บุริก�รส�ธ์�รณสุข้ที�จำำ�เป็นติ�มสิทธ์ิควรมีหร้อพึงได็้รับุ และยังคงมี
คว�มเสี�ยงติ่อค่�ใช้จำ่�ยที�เกิด็จำ�กก�รเข้้�รับุบุริก�รสุข้ภ�พ”

	 กรัณ่ข้องค้ณแม่ชาวพิ่ม่า	อาย้	35	ปี็ที่่�อย้่ในป็รัะเที่ศึไที่ยมาเกือบ	20	ปี็	ม่ล้ก	2	คน

ท่ี่�เกิด็ในป็รัะเที่ศึไที่ยทัี่�งค้่อาย้	10	 ปี็	และ	7	 ปี็	ล้กคนโติถ้กส่งกลับไป็เล่�ยงท่ี่�ป็รัะเที่ศึพิ่ม่า	

แติ่เข้้าป็รัะเที่ศึไที่ยมาเย่�ยมแม่ช่วงโรังเรั่ยนปิ็ด็ก่อนโควิด็-19	ที่ำให้กลับป็รัะเที่ศึไม่ได้็มาเกือบ	

2	ป็ี	ส่วนคนเล็ก	ปั็จจ้บันเป็็นนักเรั่ยนข้อง	ศึ้นย�การัเรั่ยนร้้ัโด็ยองค�กรัศึาสนาในพิ่ื�นที่่�ซึึ่�งสอน

เป็็นภัาษาพิ่ม่า	ก่อนหน้าน่�	ผู้้้เป็็นแม่ไม่ม่แผู้นการัส่งให้เด็็กเข้้าเรั่ยนในรัะบบการัศึึกษาข้องไที่ย

เนื�องจากม่แผู้นที่่�จะส่งล้กคนเล็กกลับไป็เรั่ยนหนังสือ	ในป็รัะเที่ศึข้องติน	แติ่พิ่อม่สถานการัณ�

โควิด็เข้้ามา	(รั่วมกับป็ัญหาความไม่สงบในป็รัะเที่ศึติ้นที่าง)	ล้กคนโติก็ติิด็อย้่ที่่�เมืองไที่ย	คนเล็ก

ก็ยังไม่สามารัถส่งกลับป็รัะเที่ศึได็้	 เป็็นความไม่ชัด็เจนและความไม่แน่นอนเก่�ยวกับอนาคติ

ข้องเด็็กหลังจากน่�

 ในด็้านสถานะแรังงาน	ผู้้้เป็็นแม่เป็็นแรังงานที่่�ม่เอกสารัมาโด็ยติลอด็โด็ยม่เอกสารั

เด็ินที่างและข้อใบอน้ญาติที่ำงานถ้กต้ิอง	ก่อนหน้าน่�ที่ำงานเป็็นแม่บ้าน	ด้็แลบ้านและเล่�ยงส้นัข้

ให้กับนายจ้างคนไที่ย	โด็ยภัายหลังย้ายมาที่ำงานเป็็นแรังงานรัับจ้างในติลาด็	เนื�องจากไม่ได้็เป็็น

ผู้้้ป็รัะกันตินในรัะบบป็รัะกันสังคม	จึงซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่แรังงานข้้ามชาติิมาอย่างต่ิอเนื�อง	

ในการัคลอด็ล้กคนแรัก	ป็ี	2554	สามารัถใช้สิที่ธุ์ิเข้้ารัับบรัิการัโด็ยเส่ยค่าใช้จ่ายเพิ่่ยง	30	บาที่	

ที่่�โรังพิ่ยาบาลรััฐที่่�ข้ายบาที่ซึ่ึ�งอย้่ในเข้ติใกล้ที่่�พิ่ักอาศึัย	แติ่ในช่วงหลัง	โรังพิ่ยาบาลด็ังกล่าวกลับไม่

ข้ายบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ให้กับแรังงานข้้ามชาติิ	
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	 ในการัติอ่อายใ้บอนญ้าติที่ำงานชว่งที่่�คลอด็ล้กคนที่่�สอง	จงึติอ้งซืึ่�อบตัิรัป็รัะกนัส้ข้ภัาพิ่กบั

โรังพิ่ยาบาลรัฐัอก่แห่งซึ่ึ�งอย้ใ่นพิ่ื�นที่่�คนละเข้ติ	ที่่�ผู้้เ้ป็น็แมไ่มร้้่ัวธิุ์ก่ารัเด็นิที่างไป็เพืิ่�อเข้า้รัับบริัการั	รัวม

ถงึไม่ค้้นชินกับสถานพิ่ยาบาลแห่งนั�น	ติอนที่่�คลอด็ลก้คนที่่�สองจึงไป็คลอด็กับโรังพิ่ยาบาลรัฐัแห่งเดิ็ม

ที่่�อย้ใ่นพิ่ื�นที่่�ซึึ่�งบตัิรัป็รัะกนัสข้้ภัาพิ่ที่่�มไ่มค่รัอบคลม้	และเนื�องจากมภ่ัาวะแที่รักซึ่อ้น	เด็ก็ไมก่ลบัหวั

ที่ำใหต้ิอ้งผู้า่คลอด็จงึมค่า่ใชจ้า่ยท่ี่�ต้ิองรับัผู้ดิ็ชอบเอง	13,000	บาที่	เมื�อลก้คลอด็ออกมาแลว้	การัเข้า้

รัับการัติรัวจหลังการัคลอด็และพิ่าล้กไป็ฉ่ด็วัคซึ่น่	ที่้กครัั�งก็เป็็นภัารัะคา่ใช้จา่ยที่่�ติ้องรัับผู้ดิ็ชอบเอง	

 ในป็ี	2565	แม่ล้ก	2	ที่่านน่�	ติ้องด็ำเนินการัติ่ออาย้เอกสารัเด็ินที่างและใบอน้ญาติิที่ำงาน	

รัวมถึงซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ใหม่ซึ่ึ�งคาด็ว่าม่ค่าใช้จ่ายรัวม	กว่า	7-8	พิ่ันบาที่หรัืออาจส้งกว่าน่�	แติ่

คำถามก็คอื	สทิี่ธุ์แิละป็รัะโยชน�	โด็ยเฉพิ่าะด้็านหลักป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	ที่่�แรังงานได้็รับัจากเงินท่ี่�จ่ายไป็

นั�นจะค้้มค่าหรัือไม่	ไม่รัวมสถานการัณ�ข้องโควิด็-19	ที่่�ยังไม่ชัด็เจน	ซึ่ึ�งส่งผู้ลติ่อแนวที่างการัจัด็การั

กับล้กที่ั�งสองว่าจะอย้่ที่่�ไที่ยติ่อไป็หรัือส่งกลับป็รัะเที่ศึพิ่ม่าได็้		

 ในรัะหว่างการัสัมภัาษณ�	แม้ผู้้้เป็็นแม่ให้ความเห็นว่าเป็็นป็ัญหาข้้อจำกัด็ข้องติัวเองที่่�ไม่

สามารัถเด็ินที่างไป็ใช้สิที่ธุ์ิ�	ณ	โรังพิ่ยาบาลที่่�ซึ่ื�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ได็้	ที่ำให้ติ้องเส่ยค่าใช้จ่ายที่่�ส้ง

ในการัเข้้ารัับบรัิการัส้ข้ภัาพิ่กับโรังพิ่ยาบาลที่่�อย้่ใกล้ในแติ่ละครัั�ง	
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จากผู้ลการวิจัย
ส่น่โยบายทีี่�พงึประสงคั์ 

หัวข้้อ 6
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6.1 ภาคส่วนที่่�ควรเข้้ามาม่ส่วนร่วมและม่บที่บาที่ 
(กรอบแนวคิัด Ecological Model for migrant child and COVID-19 
pandemic)

แผู้นภาพที่่� 21 An Ecological-Model for migrant child and COVID-19 Pandemic

	 ภัายใติ้กรัอบแนวคิด็	Ecological	Model	 for	migrant	child	and	COVID-19	

pandemic	ภัาคส่วนที่่�สามารัถเข้้ามาม่ส่วนรั่วมและม่บที่บาที่	ติอบด็้วย	หน่วยงานภัาครััฐ	

(สถานพิ่ยาบาล	สถานศึึกษา	หน่วยงานที่ะเบ่ยนรัาษฎรั�	พัิ่ฒนาสังคมและความมั�นคงข้องมน้ษย�	

องค�กรัป็กครัองส่วนที่้องถิ�น)	หน่วยงานนอกภัาครััฐและองค�กรัพิ่ัฒนาเอกชน	(ท่ี่�ที่ำงานช่วยเหลือ

ด็้แลกล้่มป็รัะชากรัข้้ามชาติิ	ด้็านส้ข้ภัาพิ่	การัศึึกษา	รัวมถึง	MLC	การัค้้มครัองสิที่ธุ์ิ�และค้้มครัอง

เด็็กในด้็านต่ิางๆ)	องค�กรัช้มชน	(community	-based	organization)	สถานป็รัะกอบการัและ

นายจ้าง	อสม.	อสติ./พิ่สติ.	ผู้้้นำช้มชน	(คนไที่ยและแรังงานข้้ามชาติิ)		รัวมถึง	กล้่มพิ่่อแม่แรังงาน

ข้้ามชาติิหรัือผู้้้ด็้แลข้องเด็็กข้้ามชาติิ
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6.2 ฐานข้้อมูลม่�ด้่ นั�นสำาคัญอย่างไร

 การพฒันาระบบฐานข้อ้มูลเด็ก็ข้า้มชาติ ิและบูรณาการเชื�อมโยงข้อ้มูลจัากหน่วิยงานทุ่�

เก่�ยวิข้อ้ง -	ข้อ้จำกดั็ที่่�สำคญัหนึ�งในการัติดิ็ติามและป็รัะเมนิผู้ลกรัะที่บ	ความเส่�ยงและความป็ลอด็

บางที่่�เพิ่ิ�มข้ึ�นข้องเด็็กข้า้มชาติิในชว่งสถานการัณ�โควดิ็-19	เป็น็เรัื�องการัข้าด็ข้อ้มล้สถติิิ	จำนวน	และ

ค้ณลักษณะที่ั�วไป็ข้องเด็็กข้้ามชาติิที่่�อาศึัยอย้่ในพิ่ื�นที่่�	โด็ยเฉพิ่าะ	

 ข้้อมูลทุางทุะเบ่ยน	(เช่น	ข้้อม้ลสถิติิการัจด็ที่ะเบ่ยนผู้้้ติิด็ติามข้องเด็็กข้้ามชาติิหรืัอเด็็กท่ี่�

ไม่ม่สัญชาติิไที่ย	การัจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็ข้องเด็็กข้้ามชาติิที่่�เกิด็ในป็รัะเที่ศึ	นักเรั่ยนเด็็กข้้ามชาติิ

รัหัสติัว	G	ที่่�ได็้ม่การัจัด็ที่ำข้้อม้ลที่างที่ะเบ่ยนและออกเลข้ป็รัะจำติัว	13	หลัก)	

 ข้้อมูลทุางสุข้ภูาพ (เช่น	ข้้อม้ลพิ่ื�นฐานด็้านส้ข้ภัาพิ่ข้องเด็็กและหญิงตัิ�งครัรัภั�ข้้ามชาติิ	

การัได็้รัับวัคซึ่่นและการัส่งเสรัิมส้ข้ภัาพิ่ป็้องกันโรัค	ซึ่ึ�งเป็็นข้้อม้ลในรัะด็ับช้มชนที่่�	รัพิ่.สติ.	ในพิ่ื�นที่่�

ควรัม่การัจัด็เก็บ	ข้้อม้ลการัเจ็บป่็วยและการัเข้้ารัับบริัการัส้ข้ภัาพิ่	การัซืึ่�อบัติรัป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่

สำหรัับป็รัะชากรัข้้ามชาติิ	จำนวนการัเกิด็คลอด็ข้องเด็็กท่ี่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ยท่ี่�โรังพิ่ยาบาล	หรืัอ

สถานพิ่ยาบาลในพิ่ื�นที่่�	เป็็นติ้น	)	

 ข้้อมูลด็้านการศู่กษา	(เช่น	จำนวนนักเรั่ยนในรัะบบการัศึึกษาข้องไที่ยที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ย

ในที่้กรัะดั็บ	ที่ั�งในสถานศึึกษาภัาครััฐ	ภัาคเอกชน	และ	MLC	หรืัอภัายใต้ิการัด้็แลข้ององค�กรั

สาธุ์ารัณก้ศึล	ม้ลนิธุ์ิติ่างๆ	จำนวนนักเรั่ยนเด็็กข้้ามชาติิท่ี่�หล้ด็จากรัะบบการัศึึกษา	หรืัอไม่ได้็รัับ

การัศึึกษาติ่อเนื�องในรัะด็ับชั�นที่่�ส้งข้ึ�น		สถิติิจำนวนเด็็กนักเรั่ยนรัหัส	G	เป็็นติ้น	)	

 ข้้อมูลด็้านการคุุ้มคุรองเด็็ก	(เช่น	จำนวนสถิติิหรัือข้้อม้ลเก่�ยวกับเด็็กข้้ามชาติิที่่�เป็็น

เด็็กเป็รัาะบาง	เป็็นเด็็กเรั่รั่อน	เด็็กกำพิ่รั้าหรัือถ้กที่อด็ที่ิ�ง	ถ้กกรัะที่ำความรั้นแรังหรัือหาป็รัะโยชน�	

หรัอืที่่�อย้ใ่นสถานสงเครัาะห�	-	หมายเหติ	้ข้อ้มล้ท่ี่�มใ่นป็จัจบ้นั	จดั็เด็ก็ข้า้มชาติเิป็น็กล้ม่เด็ก็เป็รัาะบาง

กล้่มหนึ�งโด็ยไม่จำแนกรั้ป็แบบหรืัอป็รัะเภัที่ความเป็รัาะบาง	หรัือป็ัญหาการัถ้กกรัะที่ำที่่�ป็รัะสบ

โด็ยเด็็กข้้ามชาติิ)

 “ประเทศไทยทั�งในระด็บัุสว่นกล�งและระดั็บุพ้�นที� มกี�รจำดั็ทำ�ข้อ้มลู
และฐ�นข้อ้มลูข้องง�นแติล่ะด็�้นที�เกี�ยวข้อ้งกบัุเด็ก็อยูค่อ่นข้�้งครบุถึว้น 
และมีหน่วยง�นที�รับุผิด็ชอบุในก�รจำัด็ทำ�ข้้อมูลและฐ�นข้้อมูลที�ชัด็เจำน”
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6.3 ข้้อเสนอแนะด้้านส่ข้ภาพข้องเด้็กข้้ามชิาต็ิ

อะไรที่่�ยังเป็นปัญหา และข้้อจัำากัดข้องประเที่ศึไที่ย
 1.ข้้อมูลส่วินใหญ่่ไม่ได็้ม่การจััด็เก็บ หรืออาจัม่การจััด็เก็บแต่ิไม่ได็้ม่การรายงานผล

จัำแนกติามสญั่ชาติขิ้องเด็ก็	(ข้อ้มล้ข้องเด็ก็ข้า้มชาติไิมถ่ก้แสด็งใหเ้หน็เฉพิ่าะออกมาแต่ิเป็น็ข้อ้มล้

ภัาพิ่รัวมข้องเด็็กในพิ่ื�นท่ี่�ทัี่�งหมด็	ที่ำให้การัมองเห็นป็ัญหาหรัือความเป็รัาะบางข้องเด็็กกล้่มน่�ไม่

ชัด็เจน)	ด็ังนั�น	ด็้วยกลไกและหน่วยงานรัับผู้ิด็ชอบที่่�ม่บที่บาที่หน้าที่่�ในการัจัด็ที่ำข้้อม้ลและฐาน

ข้อ้มล้เก่�ยวกบัเด็ก็ที่่�มอ่ย้แ่ลว้ในพิ่ื�นที่่�	จงึควรัมก่ารัข้ยายข้อบเข้ติในการัจัด็เกบ็ข้อ้มล้และจดั็ที่ำฐาน

ข้อ้ม้ลข้องเด็ก็ข้า้มชาติไิป็ด็ว้ยพิ่รัอ้มๆกนั	แสด็งหรืัอรัายงานผู้ลข้อ้มล้ติา่งๆ	ใหเ้ห็นสถานการัณ�เฉพิ่าะ

ข้องกล้่มเด็็กข้้ามชาติิในพิ่ื�นที่่�ด็้วย

 2.ข้าด็การเชื�อมโยงและบูรณาการฐานข้้อมูลเพื�อนำมาใช้ประโยชน์ในการัพิิ่จารัณา

สถานการัณ�สภัาพิ่ปั็ญหา	เพิ่ื�อนำไป็ส้ก่ารัวางแผู้นกำหนด็นโยบายที่่�เก่�ยวข้อ้งในการัด็แ้ลและค้้มครัอง

เด็็ก	(เป็็นข้้อจำกัด็ที่่�ม่อย้่สำหรัับที่ั�งกล้่มเด็็กไที่ย	และเด็็กที่่�ไม่ม่สัญชาติิไที่ยในพิ่ื�นที่่�)	

	 ข้้อเสนอแนะเพิ่ื�อนำไป็ส้่การัแก้ป็ัญหาเด็ิมและพิ่ัฒนาส้่วิถ่ใหม่ด็้านส้ข้ภัาพิ่	ป็รัะกอบด็้วย

 1) เด็็กแรู้กเกิด็และการู้จัด็ทะเบ้ยู่นการู้เกิด็

	 เพิ่ื�อลด็ช่องว่างข้องการัที่่�เด็ก็ข้า้มชาติเิกิด็และไม่ได้็รัับการัแจง้เกิด็หรืัอไม่ได้็รัับการัรัับรัอง	

ควรัม่การัให้ความร้้ัแก่พิ่อ่แม่ถงึความสำคัญข้องการัจด็ที่ะเบย่นเกิด็		ติั�งแต่ิในช่วงที่่�แม่ติั�งครัรัภั�	ช่วง

ฝ้ากครัรัภั�		โด็ยสนับสน้นให้เป็็นบที่บาที่ข้องอาสาสมัครัสาธุ์ารัณส้ข้ติ่างด็้าว	(อสติ.)	ในการัสื�อสารั

และการัช่วยเหลือในกรัะบวนการัการัแจ้งเกิด็	โด็ยเฉพิ่าะแก่แม่ที่่�ไม่ได็้คลอด็บ้ติรัในโรังพิ่ยาบาล



166

 2) การู้ซื้ื�อปรู้ะกันสั่ข้ภาพ่สัำห้รู้ับเด็็ก 

	 เพิ่ื�อให้เด็็กแรักเกิด็และเด็็กเล็กสามารัถม่ป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่และเข้้าถึงการัรัักษาในช่วง

การัเจ็บป็่วย	ควรัม่การัออกแบบและที่บที่วนรัะบบการัที่ำป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	รัะยะเวลาการัค้้มครัอง

ข้องป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่	รัวมที่ั�งหลักป็รัะกันส้ข้ภัาพิ่ควรัม่ความยืด็หย้่นในการัค้้มครัองเพิ่ื�อรัองรัับ

การัเกิด็สถานการัณ�ที่่�ไม่คาด็คิด็	เช่น	โควิด็-19	อ่กที่ั�งต้ิองม่การัส่งเสริัมให้เข้้าถึงในเชิงร้ักเพิิ่�มมาก

ข้ึ�น	ที่ั�งน่�การัที่ำป็รัะกันสข้้ภัาพิ่สำหรับัเด็ก็ข้้ามชาติต้ิิองเป็น็การัเชื�อมโยงกับการัได้็รับัอนญ้าติที่ำงาน

ข้องพิ่อ่แมแ่ละเด็ก็อย้ใ่นสถานะข้องการัอย้ใ่นป็รัะเที่ศึซึ่ึ�งควรัมก่ฎหมายรัองรับัสถานะข้องเด็ก็ด็ว้ย

	 สว่นโรังพิ่ยาบาลในพิ่ื�นที่่�ซึึ่�งมแ่รังงานข้า้มชาติอิาศึยัอย้เ่ป็น็จำนวนมาก	ควรัมห่นว่ยบรักิารั

และควรัมก่ารักรัะติ้น้ใหม้ก่ารัแจง้เกดิ็แบบครับวงจรั	โด็ยอาจเรัิ�มต้ินด้็วยการัมก่จิกรัรัมเติรัย่มความ

พิ่รั้อมข้องพ่ิ่อแม่	และการัสื�อสารัให้แรังงานเข้้าใจถึงป็รัะโยชน�และการัค้้มครัองข้องรัะบบป็รัะกัน

ส้ข้ภัาพิ่	โด็ยอาจเป็็นการัพัิ่ฒนาขึ้�นในรั้ป็แบบข้องกองที่้นในรัะดั็บป็รัะเที่ศึ	ที่่�จะสามารัถเชื�อมโยง

กับสิที่ธุ์ิในด็้านอื�นๆข้องเด็็ก

 3) การู้พ่ัฒนาอาสัาสัมัคืรู้สัาธิารู้ณ์สั่ข้ติ�างด็�าวั (อสัติ.) เพื่�อสั�งเสัรู้ิมกำลังคืนใน

การู้สันับสัน่นบรู้ิการู้

	 เพิ่ื�อเป็น็การัส่งเสริัมการัที่ำงานข้องบค้ลากรัที่างสาธุ์ารัณสข้้ข้องรัฐัไที่ย	ในด้็านการัสื�อสารั

ข้้อม้ลที่่�จำเป็็นสำหรัับแรังงาน	การัพิ่ัฒนาอาสาสมัครัสาธุ์ารัณส้ข้ติ่างด็้าว	(อสติ.)		ให้ครัอบคล้มใน

จงัหวดั็พิ่ื�นที่่�ชายแด็น	การัสนบัสนน้การัอบรัมความรั้ใ้หม้ค่วามเช่�ยวชาญเฉพิ่าะข้อง	อสติ.	ในแติล่ะ

ด็้านที่่�จำเป็็นสำหรัับแรังงาน	ในฐานะเป็็นผู้้้ป็รัะสานงานด็้านภัาษาและการัสื�อสารั	เพิ่ื�อให้งานข้อง

ส่วนกลางสามารัถส่งติ่องานกันได้็	และเพิ่ื�อเป็็นแรังจ้งใจให้	อสติ.	ควรัม่การักำหนด็อัติรัาจ้างให้	

อสติ.	เหมือนกันที่ั�งป็รัะเที่ศึ

 4) การู้พ่ัฒนานโยู่บายู่ท้�สัอด็คืล�องกับนโยู่บายู่ด็�านสั่ข้ภาพ่

	 การักำหนด็และการัออกแบบนโยบายข้องหน่วยงานภัาครััฐควรัม่การัที่บที่วน	และนำ

ป็รัะเด็็นข้้อจำกัด็ข้องแรังงานข้้ามชาติิแติ่ละสัญชาติิ	แติ่ละพิ่ื�นที่่�และความไม่พิ่ร้ัอมในด็้านติ่างๆ	

เข้้ามาพิิ่จารัณาเพิ่ื�อให้เกิด็การัพัิ่ฒนารั้ป็แบบการับริัการัที่างส้ข้ภัาพิ่หรืัอสาธุ์ารัณส้ข้ที่่�จะไม่เน้นถึง

ส้ข้ภัาพิ่ที่ั�งหมด็	แติ่ม่การัมองถึงการัด็ำเนินช่วิติป็รัะจำวันข้องครัอบครััวแรังงานข้้ามชาติิและเด็็ก

ข้้ามชาติิที่่�เกิด็ในป็รัะเที่ศึไที่ย	การัสนับสน้นเชิงรั้กในด้็านการัเติรั่ยมความพิ่ร้ัอมข้องครัอบครััวที่่�

ส่งต่ิอมาส้่อนามัยข้องเด็็ก	ความเพิ่่ยงพิ่อข้องอาหารัที่่�ม่ป็รัะโยชน�และครับถ้วน	และสิ�งแวด็ล้อมท่ี่�

ช่วยให้การัเจรัิญเติิบโติเป็็นไป็อย่างสมบ้รัณ�สมวัย
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 1) คุวิรม่มาติรการเฉีพาะหน้าช่วิงสถานการณ์โคุวิิด็-19 กำหนด็แนวิทุางและพัฒนา

กลไกติิด็ติาม เฝ้าระวัิง และบรรเทุาปัญ่หาผลกระทุบด้็านการศู่กษาจัากสถานการณ์ ทุ่�ม่ต่ิอ

เด็็กข้้ามชาติิ - ในส่วนน่�	เป็็นบที่บาที่ข้องหน่วยงานภัาครััฐด็้านการัศึึกษาและสถานศึึกษาโรังเรั่ยน

ไที่ยที่ั�งในส่วนกลางและในพิ่ื�นท่ี่�	โด็ยอาจเป็็นการัที่ำงานรั่วมกับองค�กรัพิ่ัฒนาเอกชนท่ี่�ที่ำงานด็้าน

การัส่งเสรัิมการัเข้้าถึงการัศึึกษาข้องเด็็กข้้ามชาติิ	เพืิ่�อป็รัะเมินติิด็ติามเฝ้้ารัะวังผู้ลกรัะที่บที่างติรัง

ที่่�อาจเกิด็ข้ึ�นติอ่เด็ก็นักเรัย่นเด็ก็ข้า้มชาติใินช่วงการัปิ็ด็การัเร่ัยนการัสอนที่่�โรังเร่ัยนต่ิอการัชะงักงัน

ข้องการัเรั่ยนและการัเรั่ยนรั้้ข้องเด็็ก	

 2) สุำาหรับุมาตรการระยะกลางัและระยะยาว ควรมีนโยบุายสุ่งัเสุริมการจัดการ

ศึึกษา สุำาหรับุเด็กข�ามชาติที่ี�สุอดคล�องักับุบุริบุที่พื�นที่ี� ความต�องัการและเงัื�อนไขของั

ผู้้�เรียน (เด็กข�ามชาติและครอบุครัวข�ามชาติ) - การศก้ษาสำำาหรับเด็กขึ้า้มชาติใินปีระเทศไทย

มีรูปีแบบที�สำำาคัญิ 3 รูปีแบบ ได้แก่ การศ้กษาภาคในระบบขึ้องโรงเรียนไทย การศ้กษาภาคนอก

ระบบ หร้อ กศน. และการศ้กษาในศูนย์การเรียนรู้สำำาหรับเด็กขึ้้ามชาติิขึ้ององค์กรพัฒนาเอกชน

หร้อ MLC จำากข้ึ้อมูลที�พบในการศ้กษานี� สำถิานการณ์การแพร่ระบาดขึ้องโควิด-19 สำ่งผ่ลกระ

ทบติ่อการจำัดการศ้กษาทั�ง 3 รูปีแบบ แต่ิในภาพรวม MLC เป็ีนรูปีแบบการศ้กษาขึ้องเด็กขึ้้าม

ชาติิที�ได้รับผ่ลกระทบมากที�สำุดซึ่้�งนำาไปีสำู่การปิีดการเรียนการสำอนมาอย่างยาวนานในหลาย

พ้�นที� และมีความไม่มั�นคงในด้านสำถิานะทางการเงินและโอกาสำในการกลับมาเปิีดอีกครั�งเม้�อ

สำถิานการณ์คลี�คลาย

 ภายใติข้้ึ้อเสำนอแนะนี� ปีระเดน็เรง่ดว่นคอ้การพฒันากลไกการติดิติาม สำถิานการณเ์ดก็

ขึ้้ามชาติิที�มีความเสำี�ยงหลุดจำากระบบการศ้กษา โดยเฉพาะนักเรียนขึ้อง MLC ที�มีการปีิดการ

เรยีนการสำอนมาเป็ีนระยะเวลานาน (และจำากสำถิิติข้ิึ้อมลูพบว่าเด็กผู้่หญิิงมีสัำดส่ำวนหรอ้แนวโน้ม

ในการหลุดจำากระบบการศ้กษาสำูงกว่าเด็กชาย) เด็กที�ขึ้าดโอกาสำทางการศ้กษา (โดยเฉพาะ

กลุ่มเด็กเปีราะบางที�เปี็นลูกหลานแรงงานที�อาศัยอยู่ในแคมปี์ก่อสำร้างและ แรงงานภาคเกษติร

ที�มีแนวโน้มการเคล้�อนย้ายสำูง) และกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนที�ติ้องการการเติรียมพร้อมด้านภาษา

ไทยซึ่้�งอาจำได้รับผ่ลกระทบจำากการปีิดการเรียนการสำอนขึ้อง MLC โดยกำาหนดมาติรการ และ

แนวทางการช่วยเหล้อสำนับสำนุนที�สำอดคล้องกับบริบทขึ้องพ้�นที� และการเข้ึ้ามามีสำ่วนร่วมขึ้อง

ภาคสำ่วนติ่างๆทั�งในภาครัฐ นอกภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน

6.4 ข้้อเสนอแนะด้้านการศึึกษ์าข้องเด้็กข้้ามชิาต็ิ
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 3) มาติรการด็้านการศู่กษาอื�นๆ ทุ่�คุวิรม่การพิจัารณาด็ำเนินการ ป็รัะกอบด็้วย	

	 (1)	ควรัม่การัพิ่ิจารัณามาติรัการัที่่�เหมาะสมสำหรัับการัจัด็การัเรั่ยนการัสอนในช่วง

สถานการัณ�โควิด็-19	เน้นให้ความสำคัญในการัจัด็การั	5	ข้้อความที่้าที่าย	ได้็แก่	การักลับมาเป็ิด็

การัเรั่ยนการัสอนที่่�โรังเรั่ยนอย่างป็ลอด็ภััย	(โด็ยเฉพิ่าะ	การักำหนด็แนวป็ฏิิบัติิและมาติรัการั

ขั้�นพิ่ื�นฐานในการัควบค้มโรัคในสถานศึึกษาที่่�ชัด็เจน	รัวมถึงแนวที่างในการัสนับสน้นช่วยเหลือ

สถานศึึกษา	ที่ั�งในบรัิบที่โรังเรั่ยนไที่ยและ	MLC)

	 (2)	การัจัด็การัเรั่ยนการัสอนที่างไกลที่่�ไม่ที่ำให้เกิด็ความเหลื�อมล�ำและม่ค้ณภัาพิ่	

3)	การัคำนงึถงึความแติกติา่งข้องความสามารัถในการัเรัย่นรั้แ้ละชอ่งวา่งที่างการัเรัย่นรั้ข้้องผู้้เ้รัย่น	

(โด็ยเฉพิ่าะนักเรั่ยนเด็็กข้้ามชาติิที่่�ม่ข้้อจำกัด็ด็้านการัศึึกษาและความไม่พิ่รั้อมในหลายลักษณะ

ติามข้้อค้นพิ่บจากการัศึึกษาน่�)	4)	การัให้ความสำคัญกับส้ข้ภัาพิ่	ส้ข้ภัาวะและการัด็้แลค้้มครัอง

ผู้้เ้รัย่นที่ก้กล้ม่	5)	การัม้ง่เนน้ใหค้วามสำคญักบัการัศึกึษารัะด็บักอ่นป็รัะถมศึกึษาเที่่�ยงได็รั้ับการัให้

ความสำคัญค่อนข้้างติ�ำ	(UNICEF	&	UNESCO,	202158)	

	 (3)	ในช่วงสถานการัณ�โควิด็-19	การัด็ำเนินนโยบายและโครังการับางเรัื�องท่ี่�เป็็นผู้ลด็่ติ่อ

เด็็กข้้ามชาติิ	เช่น	การัด็ำเนินการักำหนด็เลข้	13	หลักที่างที่ะเบ่ยนรัาษฎรั�ให้กับกล้่มเด็็กรัหัสติัว	G	

โครังการั	School	Health	ที่่�เป็็นการัที่ำงานรั่วมกันรัะหว่างภัาคส้ข้ภัาพิ่และภัาคการัศึึกษาโด็ยใช้

สถานศึกึษาเป็น็จ้ด็ด็ำเนนิการั	ล้วนถก้กรัะที่บจากสถานการัณ�ที่่�ที่ำใหต้ิอ้งมก่ารัปิ็ด็การัเรัย่นการัสอน

ในสถานศึกึษา	แลว้ที่ำใหเ้กดิ็ความลา่ชา้ข้องการัด็ำเนนิงานหรัอืหยด้็การัด็ำเนนิงานไป็ชว่งหนึ�ง	ใน

ชว่งสถานการัณ�ที่่�การัแพิ่ร่ัรัะบาด็บรัรัเที่าลง	หนว่ยงานที่่�เก่�ยวข้้องควรัให้ความสำคัญต่ิอการักลบัมา

ด็ำเนินการัโครังการัเหล่าน่�น่�ให้ม่ความติ่อเนื�องติ่อไป็

	 (4)	จากข้อ้ม้ลสถติิพิิ่บวา่เด็ก็ข้า้มชาติทิี่่�อย้ใ่นรัะบบการัศึกึษาโด็ยเฉพิ่าะการัศึกึษาโรังเรัย่น

ไที่ยจำนวนมากเมื�อจบการัศึึกษารัะด็ับชั�นป็รัะถมศึึกษา	หรัือมัธุ์ยมศึึกษาติอนติ้นแล้ว	อาจไม่ม่

โอกาสในการัศึึกษาติ่อเนื�องในรัะด็ับชั�นที่่�ส้งข้ึ�น	ส่วนหนึ�งเป็็นข้้อจำกัด็เรัื�องป็ัจจัยครัอบครััว	แติ่อ่ก

สว่นหนึ�งก็เป็น็ข้อ้จำกดั็เรัื�องการัเข้า้ไมถ่งึข้อ้มล้การัแนะแนวที่างการัศึกึษา	การัรับัที่รัาบโอกาสที่าง

อาชพ่ิ่	รัวมถึงสทิี่ธุ์โิอกาสที่่�เป็็นไป็ได้็ด็า้นสถานะที่างกฎหมายและการัข้อสัญชาติใินอนาคติข้องเด็ก็

ข้า้มชาติ	ิการัเข้า้ไมถ่งึข้้อมล้สว่นน่�	และความไมช่ดั็เจนข้องโอกาสเหล่าน่�ในอนาคติข้องเด็็กข้า้มชาติิ

ที่่�ได็ร้ับัการัศึกึษาในรัะด็บัที่่�สง้ในป็รัะเที่ศึไที่ย	สง่ผู้ลติอ่การัข้าด็แรังจง้ใจในการัศึกึษาติอ่ในรัะด็บัที่่�สง้

ข้ึ�นข้องเด็ก็และการัได้็รับัการัสนับสนน้จากครัอบครัวั	เนื�องจากไมเ่หน็ป็รัะโยชน�ที่่�ชัด็เจนในอนาคติ

ข้องการัศึึกษาในป็รัะเที่ศึไที่ย

58	UNICEF	&	UNESCO.	(2021).	Situation	analysis	on	the	effects	of	and	responses	to	COVID-19	on	the	education	
sector	in	Southeast	Asia:	Sub	regional	report,	Bangkok.
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6.5 ข้้อเสนอแนะด้้านการค่้มครองเด้็กข้้ามชิาต็ิ

1) การเข้้าถ่งสิทุธิ การจัด็ทุะเบ่ยนการเกิด็

	 จากป็ญัหาด็า้นการัสื�อสารัเนื�องจากแรังงานข้า้มชาติิไมส่ามารัถสื�อสารัภัาษาไที่ยได็	้ที่ำให้

แรังงานข้้ามชาติิไม่เข้้าใจถึงข้ั�นติอนการัป็ฏิิบัติิงานข้องหน่วยงานติ่างๆ	ส่งผู้ลให้การัจด็ที่ะเบ่ยนช้า

กว่ากำหนด็และเกิด็ความล่าช้าในการัเข้้ารัับบริัการั	ควรัจะม่ล่ามที่ำหน้าที่่�แป็ลภัาษาช่วยในการั

สื�อสารัรัะหวา่งผู้้ใ้หบ้รักิารัและผู้้ร้ับับรักิารั	และอาจจะติอ้งมก่ารัอบรัมเพิ่ิ�มศึกัยภัาพิ่ใหก้บัลา่มแป็ล

ภัาษาใหม้ค่วามเข้า้ใจในการัที่ำงานเก่�ยวกบัสทิี่ธุ์	ิความค้ม้ครัอง	และการัจด็ที่ะเบย่น	เนื�องจากเป็น็

ป็รัะเด็็นที่่�ม่ความเฉพิ่าะ

 สถานการัณ�การัแพิ่รั่รัะบาด็ข้องโควิด็-19	ที่ำให้การัแจ้งเกิด็เด็็กเกิด็ความล่าช้า	เนื�องจาก

หนว่ยงานมก่ารักำหนด็จำนวนผู้้เ้ข้้ารับับริัการัในแต่ิละวันส่งผู้ลให้มผู่้้ร้ับับริัการัที่่�ต้ิองรัอเป็น็จำนวน

มาก	แมจ้ะมก่ารัที่ำบัติรัควิแล้วกต็ิาม	ยังคงมเ่ด็ก็ข้า้มชาติติิกค้างที่่�ยงัไมไ่ด้็รับัการัจด็ที่ะเบย่นอก่เป็น็

จำนวนมาก	นอกจากน่�สถานะที่างที่ะเบย่นข้องพ่ิ่อแมเ่ด็ก็อาจจะข้าด็การัต่ิออายแ้ละไมส่ามารัถติอ่

อาย้ได็้ในช่วงสถานการัณ�โควิด็เจ้าหน้าที่่�ไม่รัับจด็ที่ะเบ่ยนการัเกิด็	จากป็ัญหาการัด็ังกล่าว	หน่วย

งานที่่�รัับผู้ิด็ชอบควรัม่การัยืด็หย้่น	หรัือลด็ข้้อกำหนด็	และลด็เงื�อนไข้ในการัแจ้งเกิด็	เพิ่ื�อให้เด็็กเข้้า

ถึงการัแจ้งเกิด็ได็้เรั็วข้ึ�น

 ควรัมก่ารัสง่เสรัมิใหค้วามรั้ก้บัแรังงานข้า้มชาติเิพิ่ื�อใหเ้ข้า้ถงึข้อ้มล้ที่่�จำเป็น็	เชน่	การัเข้า้ถงึ

สิที่ธุ์ิติ่างๆ		การัจด็ที่ะเบ่ยนเกิด็	การัข้ึ�นที่ะเบ่ยนแรังงาน	โด็ยเฉพิ่าะแรังงานที่่�อย้่พิ่ื�นที่่�ห่างไกล	และ

แรังงานข้้ามชาติิในภัาคการัเกษติรั	

 อาสาสมัครัติ่างชาติิ	(อสติ.)	ม่ความจำเป็็นอย่างมาก	ที่่�จะช่วยด็้แลกล้่มแรังงานข้้ามชาติ	ิ

ไม่ว่าจะเป็็นในเรัื�องข้องการัให้ความร้้ัแก่แรังงานข้้ามชาติิในด้็านต่ิางๆ	และในเรืั�องข้องการันำที่าง	

เช่น	การัพิ่าไป็จด็ที่ะเบ่ยน	หรัือ	พิ่าไป็โรังพิ่ยาบาล	เป็็นต้ิน	ภัาครััฐควรัให้ความสำคัญและพัิ่ฒนา

ผู้ลิติ	อสติ.	อย่างติ่อเนื�อง		
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 1) การพัฒนากลไกให้คุวิามช่วิยเหลือ ให้คุวิามคุุ้มคุรองเด็็กในระดั็บพื�นทุ่�ทุ่�คุำน่งถ่ง

สถานะคุวิามเส่�ยงและคุวิามเปราะบางข้องเด็็กข้้ามชาติิ

	 การัลกัลอบเข้า้เมืองข้องแรังงานข้้ามชาติยัิงคงม่อย้	่เนื�องจากสถานการัณ�ป็รัะเที่ศึต้ินที่างที่่�

เกิด็ป็ัญหาในหลายๆ	ด็้าน	ที่ำให้แรังงานข้้ามชาติิติ้องลักลอบเข้้ามาเมืองไที่ย	ส่งผู้ลให้เด็็กที่่�ติิด็ติาม

พิ่่อแม่ม่ความเส่�ยงส้งท่ี่�จะติิด็เชื�อโควิด็-19	จากการัเด็ินที่างที่่�ม่ความแออัด็เด็็กที่่�เด็ินที่างมายัง

ป็รัะเที่ศึไที่ย	ในการัคัด็แยกเพิ่ื�อส่งต่ิอเด็ก็ที่่�เป็น็ผู้้ต้ิดิ็ติามพ่ิ่อแม่	ควรัจะได้็รับัสิที่ธิุ์และความค้้มครัอง

ติามที่่�ควรัจะได็้รัับ	เช่น	เด็็กที่่�ม่อาย้ติ�ำกว่า	18	ป็ี	ให้เข้้าพิ่ักที่่�บ้านพิ่ักเด็็กและครัอบครััว	เป็็นติ้น	

	 ป็ัญหาข้้อจำกัด็รัะหว่างหน่วยงานที่ำให้การัช่วยเหลือและการัให้ความค้้มครัองเด็็กไม่

สามารัถที่ำได้็พิ่บว่ายังคงม่อย้่	เช่น	กรัณ่แม่เป็็นผู้้้ติ้องหาม่ล้กที่ารัก	พัิ่ฒนาสังคมและความมั�นคง

ข้องมน้ษย�	(พิ่ม.)	ไม่สามารัถช่วยเหลือและให้ความค้้มครัองได็้	เนื�องจากข้้อจำกัด็ที่างกฎหมายไม่

สามารัถแยกเด็็กออกจากติัวแม่ได็้	ควรัม่การัป็รัับข้้อกฎหมายเพิ่ื�อให้ที่าง	พิ่ม.	สามารัถที่ำงานได็้

คล่องติัวมากข้ึ�น	

	 สถานการัณ�การัแพิ่ร่ัรัะบาด็ข้องโควิด็-19	ส่งผู้ลให้เด็็กบางคนส้ญเส่ยพ่ิ่อแม่	ควรัม่การั

ป็รัะสานสง่ติอ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่ด็ก็ใหไ้ด็ร้ับัความชว่ยเหลอืและเข้า้ถงึสทิี่ธุ์ทิี่่�จำเป็น็อยา่งรัวด็เรัว็	

นอกจากน่�ยังพิ่บว่าม่กล้่มแม่เล่�ยงเด่็�ยวเพิิ่�มข้ึ�นจำนวนหนึ�ง	การัให้ความช่วยเหลือและให้ความ

ค้้มครัองกับกล้่มแม่เล่�ยงเด็่�ยวควรัพิ่ิจารัณาให้มากข้ึ�นด็้วย	เนื�องจากกล่้มน่�หากแม่ไป็ที่ำงาน	เด็็ก

อาจจะเป็็นกล้่มเส่�ยงในด็้านติ่างๆ	เช่น	การัถ้กล่อลวงหรัือถ้กล่วงละเมิด็ที่างเพิ่ศึ

 ควรัติ้องม่ความรั่วมมือรัะหว่างหน่วยงานรััฐและภัาคป็รัะชาสังคม	เพิ่ื�อป็รัะสานส่งติ่อเด็็ก

ให้ได็้รัับความช่วยเหลือและได็้รัับความค้้มครัองได็้เรั็วข้ึ�น	หากม่สถานการัณ�ไม่ป็กติิเกิด็ข้ึ�นอ่ก	

 บางพิ่ื�นที่่�อาสาสมัครัข้องพัิ่ฒนาสังคมและความมั�นคงข้องมน้ษย�	ช่วยได็้เยอะมากในการั

ด็แ้ลด็ค้รัอบครัวัแรังงานข้า้มชาติ	ิช่วงสถานการัณ�โควิด็-19	ที่่�ผู้า่นมา	แติเ่ป็น็เรัื�องข้องเครัื�องอป้็โภัค

บรัิโภัคเที่่านั�น	เนื�องจากยังม่ข้้อจำกัด็ในการัช่วยเหลือในเงินสงเครัาะห�อย้่	เนื�องจากการัช่วยเหลือ

ด็้านเงินจะช่วยเหลือที่่�จะให้กับคนสัญชาติิไที่ยเท่ี่านั�น	สำหรัับการัให้เงินจากกองที่้นค้้มครัองเด็็ก

แก่เด็็กไม่ม่สัญชาติิที่่�ม่ป็ัญหาซึ่�ำซึ่้อนอาจที่ำได็้เป็็นบางกรัณ่	ซึ่ึ�งอาจจะติ้องได็้รัับการัรัับรัองจากพิ่ื�น

ท่ี่�นั�นๆ	การัมอ่าสาสมคัรัในชว่งวกิฤติเิป็น็เรัื�องจำเป็น็เพิ่รัาะสามารัถเข้า้ถงึกล่้มเป็า้หมายในพืิ่�นที่่�ได็้

รัวด็เรั็วกว่าเจ้าหน้าที่่�
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	 การัความค้ม้ครัองเด็ก็ข้า้มชาติทิี่่�ยงัมข่้อ้จำกดั็ในหลายๆ	ป็รัะเด็็น	ควรัจะมก่ลไกความรัว่ม

มือจากที่้กภัาคส่วนในพิ่ื�นที่่�ไม่ว่าจะเป็็นจากภัาครััฐและภัาคป็รัะชาสังคม	อาจเป็็นการัจัด็ติั�งคณะ

ที่ำงานความรั่วมมือจากที่ั�งภัาครััฐ	ภัาคป็รัะชาสังคม	และองค�กรัช้มชน	โด็ยบ้รัณาการัที่ำงานรั่วม

กันเพิ่ื�อช่วยเหลือแรังงานข้้ามชาติิ	เช่น	ป็รัะสานงานส่งติ่อความช่วยเหลือให้กับเด็็กข้้ามชาติิและ

แรังงานข้า้มชาติใิห้ได้็อย่างทัี่�วถึง	และยังสามารัถเป็น็กลไกในการัด็ำเนินงานเชงิป้็องกันให้กบัหน่วย

งานติ่างๆ	ได็้อ่กด็้วย	

 การัด็ำเนินงานด้็านต่ิางๆ	ควรัคำนึงถึงการัสนับสน้นให้เกิด็การัช่วยเหลืออย่างยั�งยืนแก่

แรังงานข้้ามชาติิและเด็็กข้้ามชาติิ	ให้เกิด็ป็รัะโยชน�แก่ติัวผู้้้ได็้รัับความช่วยเหลือให้มากที่่�ส้ด็	เพิ่ื�อที่่�

แรังงานข้้ามชาติิหรัือเด็็กข้้ามชาติิจะไม่ติ้องรัอรัับความช่วยเหลือเพิ่่ยงอย่างเด่็ยว	แติ่สามารัถช่วย

เหลือตินเองได็้หรัือสามารัถส่งติ่อความช่วยเหลือแก่ผู้้้อื�นได็้ด็้วย	

	 การัสื�อสารั	ป็รัะชาสัมพิ่ันธุ์�	รัณรังค�ให้สาธุ์ารัณะรัับรั้้ถึงการัด็ำเนินงาน	และผู้ลลัพิ่ธุ์�ที่่�เกิด็

จากกลไกความรัว่มมอืติา่งๆ	เป็็นสิ�งจำเป็็น	เพิ่ื�อใหเ้กดิ็การัมส่ว่นรัว่มจากที่ก้ภัาคสว่นหรัอือาจมก่ารั

ข้ยายภัาค่เครัือข่้ายเพิ่ิ�มข่้�น	รัวมถึงอาจเป็็นกรัะบอกเส่ยงให้เกิด็การัรัะด็มท้ี่นเข้้ามาเพิ่ื�อช่วยเหลือ

แรังงานข้้ามชาติิและเด็็กข้้ามชาติิได็้อ่กด็้วย
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	 โครังการัวิจยัได้็มส่่วนร่ัวมในการันำเสนอข้อ้มล้ที่่�มค่วามเก่�ยวข้อ้งในป็รัะเด็น็ข้องการัศึกึษา													

โด็ยนำเสนอเป็็นบที่ความสั�นเพิ่ื�อเผู้ยแพิ่รั่ผู้่านช่องที่าง	Facebook	page:	โครังการัอ่ย้รัับมือโควิด็	

EU	Covid-19	Response	and	Recovery	Project	โด็ยม่การันำเสนอ	3	ครัั�ง	ม่รัายละเอ่ยด็ด็ังน่�

การู้เผยู่แพ่รู้�ข้�อม้ลคืรู้ั�งท้� 1 ชื�อเรู้ื�อง

2	สิงหาคม	2564 ที่ำความรั้้จักเด็็กข้้ามชาติิ

3	สิงหาคม	2564 บัติรัส้ข้ภัาพิ่สำหรัับเด็็กข้้ามชาติิ

4	สิงหาคม	2564 การัศึึกษาข้องเด็็กข้้ามชาติิ

5	สิงหาคม	2564 ความรั้นแรังติ่อเด็็กข้้ามชาติิในช่วงวิกฤติิโควิด็	19

6	สิงหาคม	2564 ศึ้นย�ป็รัะสานงานชายแด็นฯ	รัะนอง-เกาะสอง:	

กลไกการัที่ำงานที่่�ช่วยเหลือเด็็กข้้ามชาติิเป็รัาะบาง

ที่่�ติ้องชะงักจากสถานการัณ�โควิด็-19

7	สิงหาคม	2564 ความเป็รัาะบางติามช่วงวัยข้องเด็็กข้้ามชาติิที่่�เพิ่ิ�มข้ึ�นในย้ค

โควิด็-19

8	สิงหาคม	2564 เด็ก็ข้า้มชาติกิบัสิ�งที่่�ติอ้งเฝ้้ารัะวงั	(ในติอนที่่�โควดิ็-19	ยงัไมจ่บ)
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16	พิ่ฤศึจิกายน	2564 ช่วิติที่่�ติ้องแติ่งงานก่อนวัยอันควรั

17	พิ่ฤศึจิกายน	2564 เด็ก็ข้า้มชาติกัิบผู้ลกรัะที่บจากการัใชส้ารัเคมใ่นการัเพิ่าะป็ลก้
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ในช่วงสถานการัณ�การัแพิ่รั่รัะบาด็โควิด็-19

19	พิ่ฤศึจิกายน	2564 ม้มมองเชิงบวกติ่อ	“เด็็กข้้ามชาติิ”	ในย้คสังคมไที่ยเกิด็น้อย

20	พิ่ฤศึจิกายน	2564 โควิด็-19:	ผู้ลักเด็็กข้้ามชาติิออกจากโรังเรั่ยนส้่ติลาด็แรังงาน
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ก่อสรั้าง	ช่วงโควิด็-19

15	ก้มภัาพิ่ันธุ์�	2565 พิ่ฤติิกรัรัมเส่�ยงที่างสังคมข้องเด็็ก	ที่่�อาจเกิด็ข้ึ�นในช่วงป็ิด็เรั่ยน

16	ก้มภัาพิ่ันธุ์�	2565 โควิด็-19	กับการัเข้้าถึงการัศึึกษาข้องเด็็กข้้ามชาติิป็ฐมวัย

17	ก้มภัาพิ่ันธุ์�	2565 สามช่วิติที่่�ข้าด็เสาหลักข้องครัอบครััว

18	ก้มภัาพิ่ันธุ์�	2565 ไซึ่ติ�ก่อสรั้าง	ห้องเรั่ยนชั�วครัาวในช่วงโควิด็-19	รัะบาด็

19	ก้มภัาพิ่ันธุ์�	2565 บ้านหลังเล็กข้องครัอบครััวใหญ่
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บที่คัวามพิเศึษ 
เรัื�องความเป็รัาะบางข้องเด็็กผู้้้หญิงข้้ามชาติิช่วงโควิด็-19	ในการันำเสนอซึ่่รั่ย�เพิ่ื�อรัณรังค�

ย้ติิความรั้นแรังติ่อผู้้้หญิง	เนื�องในวันที่่�	25	พิ่ฤศึจิกายน	วันย้ติิความรั้นแรังติ่อสติรั่สากล
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