
 

 

  

 

 

 

 

 

ขอเรียกร้องให้จดัตัง้กลไกเพ่ือความเป็นธรรมแก่แรงงานข้ามชาติท่ีถกูส่งกลบัโดยเร่งด่วน 

การระบาดของโรคโควดิ-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแรงงานขา้มชาตหิลายลา้นคนในประเทศปลายทาง หลายคนตอ้งตกงานหรอืไมไ่ดร้บัค่าจา้ง 
ถูกนายจา้งบงัคบัใหต้อ้งหยุดงานโดยไมไ่ดร้บัค่าตอบแทน หรอืถูกลดค่าแรง ตอ้งอาศยัอยู่ในสภาพชวีติทีเ่ลวรา้ย โดยแทบไมม่ทีางเลอืกดา้นการท างานอื่นใด 

แรงงานขา้มชาตจิ านวนมากยงัประสบปัญหาทีจ่ะตอ้งตดัสนิใจว่าจะใชส้ทิธเิดนิทางกลบัประเทศในสภาวการณ์เช่นนี้ 
ในขณะทีห่ลายคนยงัคงตกคา้งอยู่ในเมอืงใหญ่โดยไมส่ามารถเขา้ถงึการบรกิารหรอืการช่วยเหลอืสนบัสนุนใดๆ  หรอืตอ้งไปตกคา้งอยู่แถวพรมแดน 

หรอืจะตดัสนิใจอาศยัอยู่ในสภาพทีเ่สีย่งภยัในช่วงทีต่อ้งกกัตวัต่อไป  

ทัง้ประเทศปลายทางและตน้ทาง ไดเ้ริม่กระบวนการส่งกลบัคนงานเหล่านี้ โดยไมค่ านึงถงึสภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัพวกเขา 
และเป็นการบงัคบัใหพ้วกเขาตอ้งเดนิทางกลบั คนงานหลายลา้นคนตอ้งเดนิทางกลบัในสภาพทีเ่ป็นแรงงานขดัหนี้ 
เนื่องจากพวกเขาจะถูกบงัคบัใหจ้่ายเงนิค่าจดัหางานและค่าใชจ้่ายอื่นๆ แมจ้ะตอ้งเดนิทางกลบับา้นโดยไมม่รีายไดก้ลบัมาเลย 

ภายใตส้ภาพการณ์เช่นนี้ กระบวนการส่งกลบัจงึสรา้งปัญหาทา้ทายมากขึน้ หากไมม่กีารควบคุมอย่างเหมาะสม 

นายจา้งอาจฉวยโอกาสในช่วงทีม่โีครงการส่งกลบัคนงานจ านวนมาก ในการเลกิจา้งและส่งคนงานกลบัทัง้ทีย่งัคา้งค่าจา้งค่าแรง และสทิธปิระโยชน์อืน่ๆ 

กบัคนงานอยู ่หากไมม่กีารตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพือ่ใหแ้น่ใจว่า 
มกีารคุม้ครองและปฏบิตัติามสทิธมินุษยชนและสทิธดิา้นแรงงานของแรงงานขา้มชาตทิีถู่กส่งกลบัเหล่านี้ ย่อมเท่ากบัว่ารฐัต่างๆ ทีอ่ยู่ในระเบยีงการอพยพ 

(migration corridor)  มสี่วนรูเ้หน็เป็นใจในกระบวนการส่งกลบัคนงานหลายลา้นคนโดยไม่ไดร้บัคา้จา้ง โดยไมร่บัพจิารณาขอ้รอ้งทุกขข์องพวกเขา 
ทัง้ไมท่ าใหเ้กดิความยุตธิรรมในสถานการณ์ดงักล่าว   

นบัเป็นการละเมดิต่อสทิธแิรงงานอย่างรา้ยแรงทีค่นงานไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมจากการท างานนัน้ 

การโกงค่าแรงนบัรวมเป็นมลูค่าหลายลา้นบาททีส่รา้งความทุกขย์ากใหก้บัคนงาน 

แต่กลบัใหป้ระโยชน์กบัธุรกจิและนายจา้งทีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมใ่หต้อ้งรบัผดิแต่อย่างใด ยิง่ไปกว่านัน้ 

ทัง้รฐัและธนาคารกจ็ะใหค้วามช่วยเหลอืกบัภาคธุรกจิเพือ่ฟ้ืนฟูกจิการของตน และปรบัตวัเขา้กบัวถิใีหมอ่กีดว้ย  

กระบวนการส่งกลบัก าลงัเกดิขึน้อย่างเร่งรบีในประเทศต่าง ๆ ทัง้ประเทศตน้ทางและปลายทาง โดยไมม่กีลไกเยยีวยาอย่างเหมาะสม 
เนื่องจากศาลและกลไกการรอ้งเรยีนส าหรบัแรงงานปิดท าการระหว่างทีม่กีารลอ็คดาวน์ ดว้ยเหตุดงักล่าว การละเมดิเช่นนี้จะสะสมเพิม่ขึน้ ไมไ่ดร้บัการแกไ้ข 
ทัง้ยงัจะกลายเป็นภาระหนกัหน่วงส าหรบักลไกไกล่เกลีย่ขอ้พพิาททีเ่ป็นอยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยเหตดุงักล่าว Migrant Forum in Asia (MFA), Lawyers Beyond Borders (LBB) Network, Cross Regional Centre for 

Migrants and Refugees (CCRM), South Asia Trade Union Council (SARTUC) และ Solidarity Center (SC) 

จึงเรียกร้องทัง้ประเทศต้นทางและปลายทาง ให้จดัท ากลไกยติุธรรมช่วงเปลีย่นผา่นอย่างเร่งด่วน โดยมีวตัถปุระสงคด์งัต่อไปน้ี 

 

1. กลไกยุตธิรรมช่วงเปลีย่นผ่านจะรบัพจิารณาขอ้รอ้งทุกข ์ขอ้เรยีกรอ้ง และขอ้พพิาทดา้นแรงงานของคนงานทีถ่กูส่งกลบั 
ซึง่ตอ้งสญูเสยีงานทีท่ าเนื่องจากการะบาดของโรค โดยกลไกนี้ควรจะด าเนนิการอย่างรวดเรว็ เขา้ถงึได ้ค่าใชจ้่ายน้อย และมปีระสทิธภิาพ  

2. ควรใหค้วามส าคญัเพือ่รบัประกนัว่า คนงานทีถู่กส่งกลบัทุกคนทีม่ขีอ้เรยีกรอ้งทีช่อบธรรม 
จะสามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมและไดร้บัการชดเชยในบางลกัษณะ   

3. ในขณะทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งประกนัมกีารคลีค่ลายขอ้พพิาทอยา่งเร่งด่วนมากสุด โดยไมช่กัชา้ โดยเฉพาะกรณทีีเ่ป็นขอ้พพิาทดา้นแรงงาน 
แต่กต็อ้งก าหนดระเบยีบเพือ่ประกนัวา่ แรงงานขา้มชาตทิีเ่ดนิทางกลบัประเทศแลว้ จะสามารถตดิตามการด าเนินคดต่ีอไปได ้
การเขา้ถงึค าปรกึษาและความสนบัสนุนดา้นกฎหมาย การสนบัสนุนกระบวนการมอบอ านาจใหท้นายความ 

และการผ่อนปรนหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใหต้อ้งเขา้ใหก้ารดว้ยตนเอง และก าหนดใหต้อ้งมาศาลหรอืเขา้ร่วมการพจิารณาของกลไกรอ้งทุกขด์ว้ยตนเอง 
จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่  

4. รฐัควรก าหนดใหน้ายจา้งและธุรกจิต่างๆ เกบ็หลกัฐานการจา้งงาน รวมถงึหลกัฐานการจ่ายเงนิเดอืน รายชือ่ลกูจา้ง และชัว่โมงการท างาน 
และควรใหค้นงานเกบ็เอกสารส าเนาของหลกัฐานเหล่านี้ไวก้บัตวัดว้ย 

 
 

 หากเราตอ้งการ ‘ฟ้ืนฟูกลบัมาเพือ่สิง่ทีด่กีว่า’ (Build Back Better) เราไมส่ามารถแสรง้ท าเป็นมองไมเ่หน็ปัญหาการโกงค่าแรง 
ซึง่เกดิขึน้ตลอดทัว่กระบวนการยา้ยถิน่ฐานในช่วงหลายปีทีผ่่านมาได้ 
และจะเกดิขึน้อย่างแพร่หลายแบบทีไ่มเ่คยเป็นมาก่อนส าหรบัแรงงานขา้มชาตทิีถู่กส่งกลบัในภาวะการระบาดของโรคโควดิ-19  

แรงงานขา้มชาตจิ านวนมากไดป้รบัตวัยอมรบัสภาพทีถู่กโกงค่าแรง 
ทัง้ทีเ่กดิขึน้ในรปูการจ่ายค่าแรงอย่างไมเ่ป็นธรรมหรอืการคา้งค่าแรงเป็นเวลาหลายเดอืนและหลายปี ตัง้แต่ก่อนจะเกดิการระบาดของโรคโควดิ-19 

พวกเขายอมรบัชะตากรรม และไดง้ดเวน้จากการรอ้งเรยีน เนื่องจากกลวัจะตกงาน หรอืตอ้งมชีวีติอยู่ท่ามกลางความหวาดกลวั 
เนื่องจากเขา้เมอืงโดยไมม่เีอกสาร   

ในแต่ละปี เงนิจ านวนหลายลา้นบาทตอ้งสญูเสยีไปในรปูของการโกงค่าแรง แมใ้นขณะทีป่ระเทศตน้ทางจะพยายามแสวงหาตลาดใหม่ ๆ 

เพือ่จา้งงานแรงงานขา้มชาต ิแต่ประเทศปลายทางกย็งัคงพฒันาต่อไปโดยใชป้ระโยชน์จากแรงงานขา้มชาตริาคาถูกและเป็นแรงงานทีถู่กแสวงหาประโยชน์ได้  

การส่งกลบัแรงงานขา้มชาตโิดยทีร่ฐัไมท่ าการตรวจสอบอย่างเหมาะสม ในช่วงทีเ่กดิการระบาดของโรคโควดิ-19 

จะยิง่ท าใหเ้กดิความอยุตธิรรมส าหรบัแรงงานขา้มชาต ิท าใหน้ายจา้งไดร้บัการยกเวน้จากความรบัผดิชอบ 

และเป็นการลา้งมลทนิใหผู้ก้่อความรนุแรงต่อแรงงานขา้มชาติ เป็นการลบลา้งขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งและขอ้รอ้งทุกขท์ีช่อบธรรมของแรงงาน   

คนงานหลายลา้นคนทีก่ าลงัถูกส่งกลบัและจะถูกส่งกลบั จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพฒันาของครอบครวัทีต่อ้งพึง่พารายไดจ้ากแรงงานขา้มชาต ิ

และความหวงัทีค่นในรุ่นต่อไปจะมอีนาคตดขีึน้ เราจะไมท่ าลายความฝัน ความเขม้แขง็ของการเดนิทางของแรงงานขา้มชาต ิ

ในขณะทีเ่กดิการระบาดของโรคโควดิ-19  

หากไมม่กีารแกไ้ขปัญหานี้อย่างทนัท่วงท ีย่อมมคีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหม้กีารตดัความเชือ่มโยงระหว่างกลไกการยา้ยถิน่กบัการพฒันาไปตลอดกาล 

และเรือ่งราวชวีติของแรงงานขา้มชาตจิะเตม็ไปดว้ยความอยตุธิรรมในวงกวา้งหลายปีขา้งหน้าต่อไป 
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