
ข้อมูลเชิงลึกที่ส�ำคัญของโครงกำร
 • ก�ำลังแรงงำนส�ำคัญ: แรงงานข้ามชาติคิดเป็นร้อยละ 10 ของก�าลัง

แรงงานทัง้หมดในประเทศไทย 
 • กำรเข้ำไม่ถึงกำรคุ้มครอง: น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนแรงงาน

ข้ามชาติที่มีสถานะปกติได้ลงทะเบียนในกองทุนประกันสังคมและ             
แผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

 • กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP): แรงงาน    
ขา้มชาตใินประเทศไทยมสีว่นช่วยสนบัสนนุอตัราการขยายตวัของ GDP 
ประมาณร้อยละ 4 - 6 หรือ 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 • กำรส่งเงินกลับ: แรงงานข้ามชาติ CLMV ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย        
ส่งเงินกลับไปยังประเทศต้นทางประมาณ 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 

 • ผลกระทบ COVID-19: แรงงานขา้มชาตใินประเทศไทยประมาณ 700,000 
คน สูญเสียรายได้จากการว่างงานตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19

กำรด�ำเนินงำนของ IOM
องคก์ารระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน (IOM) ร่วมกับองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และ
องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิง      
แห่งสหประชาชาติ (UN Women) ด�าเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง            
หนว่ยงานสหประชาชาตช่ืิอวา่ โครงกำรเสรมิสรำ้งระบบกำรคุม้ครองทำงสงัคม
แบบบูรณำกำรส�ำหรบัทกุคนในประเทศไทย (Accelerating Progress Towards 
an Integrated and Modernized Social Protection System for all in 
Thailand) ซ่ึงไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทุนรว่ม Joint SDG Fund

โครงการความรว่มมอืดังกลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พื่อใหก้ารสนบัสนนุหนว่ยงานรฐับาล
ไทยในการขับเคล่ือนการคุ้มครองทางสังคมสู่ความเป็นมาตรฐานสากล โดย       
การเพิ่มขอบเขตการคุ้มครองส�าหรับเด็ก ตลอดจนการขยายการคุ้มครองให้
ครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง ซ่ึงรวมถึงแรงงานท�างานบ้าน และแรงงานข้ามชาติ 
ผ่านการด�าเนินงานด้านการคุ้มครองทางสังคมที่ยั่งยืน

ในการนี ้IOM มุ่งหมายที่จะด�าเนนิการภายใตโ้ครงการความรว่มมอืดงักล่าว เพื่อ
ผลักดันแผนการคุ้มครองทางสังคมที่มีอยู่ให้ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ ได้แก่ 
กองทุนประกันสังคม การประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และกองทนุเงนิทดแทน 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแผนการคุ้มครองที่กล่าวมาข้างต้นให้สามารถ       
เข้าถึงแรงงานข้ามชาติได้ในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของทุกคน

กำรเสริมสร้ำงระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม
แบบบูรณำกำรส�ำหรับทุกคนในประเทศไทย 
โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติเพื่ อเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน 

ภูมิหลัง
ประเทศไทยมีการประมาณการจ�านวนแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ภายในประเทศ โดย
จ�านวนมากเป็นแรงงานขา้มชาติจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) จ�านวนประมาณ 3.9 ล้านคน แรงงานข้ามชาติเหล่า
นี้มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนเป็น                 
แรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญของอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตในหลากหลายภาคส่วน
ส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็น ภาคการก่อสร้าง การเกษตร การผลิต งานบ้าน การประมง             
การแปรรูปสัตว์น�้า และการบริการ อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติจ�านวนมากยังคง
ไม่ได้รับการคุ้มครองหรือมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม ท้ังน้ี 
ขึ้นอยู่กับภาคส่วนการจ้างงานและ/หรือ สถานะการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยแรงงาน          
ขา้มชาตทิี่มสีถานะปกติและท�างานในระบบมสีทิธสิมคัรเขา้เป็นผู้ประกนัตนภายใตก้องทนุ
ประกันสังคมและเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว ซ่ึงประกอบไปด้วย                 
การบรกิารดา้นสุขภาพและเงนิชดเชยกรณเีจบ็ป่วยหรอืประสบอนัตรายอนัไม่ได้มาจาก
การท�างาน คลอดบุตร ทพุพลภาพ เสยีชีวิต สงเคราะหบุ์ตร ชราภาพ และการวา่งงาน 
ส่วนแรงงานข้ามชาติที่มีสถานะปกติและท�างานนอกระบบ ซ่ึงรวมถึงผู้ที่ท�างานบ้าน 
การเกษตร ป่าไม้ และปศุสัตว์ มีสิทธิขึ้นทะเบียนและได้รับการคุ้มครองภายใต้แผนการ
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

แตเ่นื่องจากแผนการประกันสุขภาพแรงงานตา่งดา้วจ�ากดัการคุม้ครองเพยีงแคก่ารให้
บริการด้านสุขภาพในกรณีเจ็บป่วยหรือ ประสบอันตรายอันไม่ได้มาจากการท�างาน
เท่านัน้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงส่วนมากจ่ายโดยแรงงานข้ามชาติ อาจกลายเป็น
ขอ้ทา้ทายท่ีท�าให้แรงงานข้ามชาตไิมข่ึน้ทะเบยีนเขา้รว่มแผนการประกนัสขุภาพดงักล่าว 
นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติที่มีสถานะปกติยังมีสิทธิได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิ
ประโยชนใ์นกรณปีระสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย ทุพพลภาพ หรอืเสยีชีวติจากการท�างาน
ภายใต้กองทนุเงนิทดแทน ทัง้นี ้กองทนุเงนิทดแทนยงัไมค่รอบคลุมถงึแรงงานท่ีท�างาน
บ้าน ซ่ึงส่วนมากเป็นแรงงานข้ามชาติ 

แมว้า่แรงงานข้ามชาติจะได้รบัการคุม้ครองทางสังคมตามกฎหมาย แตใ่นความเป็นจรงิ 
แรงงานข้ามชาติยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการเข้าถึงการคุ้มครอง          
ทางสังคมในเชิงปฏิบัติ เช่น ข้อจ�ากัดด้านภาษา การขาดแคลนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ       
การคุ้มครองทางสังคมที่มีอยู่ การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามของนายจ้าง 
ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมระหว่างประเทศ

นอกจากนี ้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดใหญ่ของโรคโคโรนาไวรสั (COVID-19) ยงัเนน้ย�้า
ใหเ้หน็ถงึความไมเ่ทา่เทียมในการเขา้ถงึการคุม้ครองทางสงัคมส�าหรบัแรงงานขา้มชาติ 
และท�าให้แรงงานข้ามชาติมีความเปราะบางที่จะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนัน้ การให้ความคุ้มครองทางสังคม
แก่แรงงานข้ามชาติจึงมีความส�าคัญอย่างมากต่อความยืดหยุ่นและการฟ้ืนฟูของ
ประเทศไทยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
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องคป์ระกอบส�ำคัญของโครงกำร

กำรแก้ปัญหำเชิงนโยบำยได้รับกำรพัฒนำและบูรณำกำรร่วมกันหลังจำกท่ีได้มีกำรทบทวน          
ระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม

 • กำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยแบบบูรณำกำรและมีหลักฐำนรองรับ 
  IOM จัดท�าการศึกษาเพ่ือประเมินสถานการณ์การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย โดยการศึกษาดังกล่าว

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของโครงการความร่วมมือเพื่อทบทวนระบบการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ท้ังน้ี การศึกษาดังกล่าวจะท�าการวิเคราะห์
ระดับการเข้าถึงแผนการคุ้มครองทางสังคมที่มีอยู่และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนข้อท้าทายและอุปสรรคส�าคัญในการเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ นอกจากนี้ การศึกษาดังกล่าวจะท�าการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่องโหว่การคุ้มครองที่ส�าคัญในการเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม       
ในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติ และพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อขับเคล่ือนระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุม บูรณาการ และยั่งยืนส�าหรับทุกคน   
รวมถึงแรงงานข้ามชาติ 

 • กำรเสวนำสำธำรณะและกำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำย
  IOM จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการจัดการประชุมหารือระดับสูงและการประชุมเชิงปฏิบัติการ                       

กับหน่วยงานภาคีส�าคัญเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความส�าคัญของการคุ้มครองทางสังคม ตลอดจนแนวทางการด�าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของ    
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับทุกคนในประเทศไทย โดย IOM จะพัฒนาข้อความการสื่อสารที่มีหลักฐานรองรับเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและ
ส่งเสริมการเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

กำรพัฒนำและทดสอบทำงเลือกเชิงนโยบำยเพ่ือกำรคุ้มครองทำงสังคมท่ีมีประสิทธิภำพและ          
มีควำมครอบคลุมส�ำหรับแรงงำนท�ำงำนบ้ำน ซ่ึงรวมถึงแรงงำนข้ำมชำติ 

 • กำรประเมินนโยบำยและออกแบบทำงเลือกเชิงสร้ำงสรรค ์
  IOM ร่วมกับ UN Women และ ILO จะด�าเนินการส่งเสริมการเข้าถึงแผนการคุ้มครองทางสังคมที่มีอยู่ส�าหรับแรงงานท�างานบ้าน ซ่ึงรวมถึงแรงงาน       

ขา้มชาต ิผา่นการประเมินนโยบายและออกแบบทางเลอืกเชิงนโยบายที่มหีลกัฐานรองรับและสรา้งสรรค์ เพื่อแก้ไขช่องโหว่ทางการคุม้ครองทางการคุม้ครอง
และข้อท้าทายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลโครงกำรที่ส�ำคัญ
ผู้ให้กำรสนับสนุนงบประมำณ:         Joint SDG Fund 

งบประมำณ:             2,661,815 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ระยะเวลำด�ำเนินกำร:          มกราคม 2563 – ธันวาคม 2564 

หน่วยงำนสหประชำชำติ:                IOM ILO UNICEF และ UN Women

หน่วยงำนภำคี:                             หน่วยงานรัฐบาลไทย สถาบันวิจัย องค์การนายจ้างและลูกจ้าง 
           ภาควิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม

ผู้รับผลประโยชน์จำกโครงกำร:    แรงงานข้ามชาติจากประเทศ CLMV แรงงานนอกระบบ และเด็ก 

กำรเสริมสร้ำงระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมแบบบูรณำกำรส�ำหรับทุกคนในประเทศไทย

 • กำรสื่อสำรและกำรรณรงค์เชิงรุก
  IOM จะจัดท�ากิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนออกแบบและด�าเนินการรณรงค์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ข้อค้นพบและทดสอบ        

ข้อแนะน�าจากการประเมินนโยบายข้างต้น เพื่อแก้ไขข้อท้าทายในการเข้าถึงแผนการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานท�างานบ้าน ซ่ึงรวมถึงแรงงานข้ามชาติ 
โดยกิจกรรมดังกล่าวจะรวมถึงการผลิตสื่อเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา และสื่อสาร (IEC materials) และการรณรงค์เชิงรุกกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง       
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ตัวแทนฝ่ายนายจ้างและแรงงานท�างานบ้าน ซ่ึงรวมถึงแรงงานข้ามชาติ


