


เครอืข่ายการยา้ยถินในอนภุมิูภาคลุม่นาํโขง (MMN) ก่อตงัขนึในปี 2546 เป็นเครอืข่ายระดบัอนภุมิูภาคซงึมีสมาชิก
ประกอบไปดว้ยองคก์รชว่ยเหลอืผูย้า้ยถิน ขบวนการเคลือนไหวระดบัรากหญา้ และสถาบนัวิจยั มีเปา้หมายการทาํงาน 
คือ การสง่เสรมิสวสัดกิาร สวสัดภิาพ ศกัดศิรแีละสทิธิมนษุยชนของแรงงานขา้มชาต ิแรงงานขา้มชาตหิญิงและครอบครวั
ในอนภุูมิภาคลุ่มนาํโขงผ่านการรณรงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ โดยยึดหลกัประสานความร่วมมือดา้นการทาํวิจยัร่วม การ
สรา้งเสรมิศกัยภาพและการสรา้งเครอืขา่ยรว่มกนั

เราขอขอบคุณเป็นพเิศษไปยังแรงงานข้ามชาตทิกุคนทสีละเวลาเข้าร่วมโครงการดว้ยความจริงใจ
และแบง่ปันเรืองราวอันน่าสนใจใหเ้ราไดรั้บรู้  ทงันีเราไดใ้ช้นามแฝงเพอืปกป้องอัตลักษณข์องแรงงาน
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ประเทศไทยมีแรงงานขา้มชาตมิากกวา่ 4 ลา้นคน สว่นใหญ่มาจากประเทศเมียนมาร ์กมัพชูา และจาํนวนทีนอ้ยกวา่จากประเทศลาว 
พวกเขาทาํงานอยูใ่นภาคสว่นทีแตกตา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ ก่อสรา้ง เกษตร อตุสาหกรรมการผลติ แรงงานทาํงานบา้น ประมง ตอ่เนือง
ประมง และภาคบริการต่างๆ นบัตงัแต่เริมมีการระบาดของโรคโควิด-19 สถานการณข์องแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยยิงไม่มนัคง
เพิมมากขนึ การระบาดทวัโลกสง่ผลกระทบใหเ้กิดการหยดุชะงกัของหว่งโซอ่ปุทาน และจาํเป็นตอ้งปิดพรมแดน แรงงานขา้มชาตทีิทาํงาน
ในอตุสาหกรรมทอ่งเทียวและอตุสาหกรรมการผลติเพือการสง่ออกจงึไดร้บัผลกระทบอยา่งหนกั โดยเฉพาะอยา่งยิงจากเศรษฐกิจทีตกตาํ 
แรงงานขา้มชาตทีิทาํงานในภาคสว่นอืนๆ ถกูปรบัลดคา่จา้งและชวัโมงการทาํงาน และกาํลงัเผชิญกบัความไมแ่นน่อนทียืดเยือยาวนาน 

ขณะทีผลกระทบของโรคโควิด-19 เกิดขนึทวัโลก ความแตกตา่งและความทา้ทายทีเผชิญโดยแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยยงัคง
ไม่เป็นเรืองทีคุน้เคยของสงัคมส่วนใหญ่มากนัก เพือขยายเสียงและเรืองราวของแรงงานขา้มชาติและสรา้งความตระหนักแก่สงัคม 
เครอืขา่ยการยา้ยถินในอนภุมิูภาคลุม่นาํโขง (MMN) ซงึเป็นเครอืขา่ยระดบัอนภุมิูภาคของภาคประชาสงัคมทีทาํงานเพือสง่เสรมิและปกปอ้ง
คุม้ครองสิทธิแรงงานขา้มชาติในอนภุมิูภาคลุ่มนาํโขง จึงไดร้ิเริมโครงการภาพเล่าเรืองขึน โดยคาดหวงัว่าโครงการนีจะเป็นช่องทางให้
ผูย้า้ยถินไดมี้โอกาสบอกเลา่เรอืงราวของพวกเขาในภาษาของพวกเขาเอง และนาํเสนอความทา้ทายและการดินรนเอาตวัรอดของพวกเขา
ใหเ้ป็นทีสนใจของสงัคม ภายใตจ้ดุยืนในการขบัเคลอืนเชิงนโยบาย เครอืขา่ย MMN หวงัเป็นอยา่งยิงวา่เรอืงเลา่จากภาพตา่งๆ ในโครงการ
นี จะสามารถเป็นเครอืงมือสะทอ้นความซบัซอ้นของกฎหมายและทิศทางนโยบายการยา้ยถินและความคุม้ครองทางสงัคมวา่สง่ผลกระทบ
อยา่งไรตอ่การใชชี้วิตประจาํวนัของแรงงานขา้มชาต ิขณะเดียวกนัก็เนน้ยาํถงึปัญหาทีเกิดขนึและทางออกทีเป็นไปได้

หนงัสอืบุ๊คเลทฉบบันี นาํเสนอเรอืงราวทีบอกเลา่โดยแรงงานขา้มชาตพิรอ้มภาพประกอบ เรอืงราวจะถกูนาํเสนอพรอ้มชดุภาพถ่าย
ทีถ่ายโดยชา่งภาพสารคดี คณุ John Hulme โดยภาพถ่ายอืนๆ ทีถ่ายโดยคณุ John Hulme จะถกูจดัแสดงทีนิทรรศการภาพถ่ายรว่มกบั
องคก์ร SEA Junction ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และนิทรรศการอืนๆ ทีวางแผนไว้
ในปี พ.ศ. 2564 อีกทงัเรอืงเลา่และภาพถ่ายตา่งๆ จะนาํเสนอไวบ้นเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ย MMN ดว้ยเชน่กนั

นอกเหนือจากโครงการภาพเล่าเรืองนี เครือข่าย MMN ยงัไดด้าํเนินการศกึษาเชิงลกึทีมุ่งเนน้ประเด็นการตดัสินใจของผูย้า้ยถิน
ในระหวา่งการระบาด สาํหรบัขอ้มลูเพิมเตมิเกียวกบัเอกสารทีกาํลงัจะเผยแพรนี่ กรุณาไปทีเวบ็ไซตข์องเครอืขา่ย MMN 
(www.mekongmigration.org).
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ย ูขิน โอน ชายชาวพมา่วยั 65 ปี เขาอาศยัอยูร่วมกนักบัภรรยาและลกูสาวรวม 3 คน ใน อ.แมส่อด จ.ตาก แตห่ลงัเกิดการระบาดของ
โควิด-19 เขาเป็นคนเดียวในบา้นทียงัมีรายได ้ภรรยาของเขาป่วยเป็นโรคเบาหวาน ไม่สามารถทาํงานได ้ อีกทงัมาตรการลอ็กดาวนก์บั
การกวดขนัจบักมุแรงงานขา้มชาตอิยา่งเขม้งวดทาํใหเ้ธอไมส่ามารถเดนิทางไปรบัการรกัษาทีคลนิิกแมต่าวไดต้ามปกต ิเขาตอ้งซือยาจาก
รา้นขายยาใหเ้ธอ สว่นลกูสาวก็ยงัตดิอยูที่บา้นในประเทศเมียนมารไ์มส่ามารถกลบัมาทาํงานได ้ย ูขิน โอน ทาํงานเป็นยามภาคกลางคืน
มา 14 ปีแลว้ โดยไดร้บัเงินเดือน 1,500 บาท และทาํงานก่อสรา้งในชว่งกลางวนั ไดร้บัคา่จา้งวนัละ 150-200 บาท หลงัการระบาดงาน
ก่อสรา้งลดลงเหลอืเพียงเดือนละ 7-10 วนัเทา่นนั ทาํใหค้รอบครวัเขาเดือดรอ้นมาก รายรบัไมพ่อกบัรายจา่ยทีสาํคญัทีสดุคือคา่อาหารและ
คา่ยาของภรรยา เขาจงึตอ้งยืมเงินจากเพือนและซืออาหารจากรา้นคา้แบบเชือไวก่้อนและจา่ยเงินทีหลงั ย ูขิน โอน ไมเ่คยรูว้า่รฐับาลมีการ
ใหค้วามช่วยเหลืออะไรบา้ง ไม่รูจ้กัประกนัสงัคม และไม่เคยจดทะเบียนแรงงานเลย ตาํรวจก็กวดขนัการตรวจจบัแรงงานเพิมขึนทาํให้
เดินทางยากลาํบากมากขึน “มันจะดีมากหากรัฐบาลจะมาช่วยเหลือพวกเรา หรือมีใครเอาข้าวสารและอาหารมาแจก ไม่มี
ใครเอาอะไรมาแจกตงันานแล้ว” เขากลา่ว

ยู ขิน่ โอน 

แม่สอดเรือ่งเล่าจาก
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ขิน ซาน วิน อยูก่บัลกูและสามีรวม 5 คน ใน อ.พบพระ จ.ตาก ลกูชายคนหนงึและสามีของเธอเป็นคนหารายไดห้ลกัของครอบครวั
ดว้ยการทาํงานในไรข่า้วโพดและสวนพรกิ ขิน ซาน วิน ดแูลบา้นเป็นหลกัและไปทาํงานในไรบ่างครงั เธอไดค้า่จา้งสาํหรบัแรงงานหญิง
วนัละ 150 บาท แตแ่รงงานชายไดว้นัละ 200 บาท  ตงัแตโ่รคโควิดระบาด สามีและลกูชายไมส่ามารถเดนิทางไปรบัจา้งในไรอื่นๆ ได ้ทาํให้
รายไดข้องครอบครวัลดลงจาก 6,000 บาท เหลือเพียง 2,000 บาทตอ่เดือน ซงึไม่เพียงพอแมแ้ตค่า่อาหาร “พวกเรารู้สึกเครียดมาก 
เราคอืคนทจีะตอ้งทาํงานเพอืจะไดม้เีงนิซอืข้าวกนิในแตล่ะวัน เราไม่มทีางเลอืก แตเ่ราตอ้งทาํงาน ในขณะเดยีวกันเรากกั็งวล
ว่าการเดนิทางออกนอกหมู่บ้านอาจจะทาํใหเ้ราตดิโควิด เพราะทางการบอกว่าหากมีคนตดิโควิดกจ็ะต้องปิดหมู่บ้าน เราจงึ
กังวลมากว่าหากต้องล็อกดาวนอ์ีกเราจะอยู่รอดได้อย่างไร หากออกไปทาํงานนอกหมู่บ้านไม่ได้ เราจะเอาอะไรมากิน” 
ขิน ซาน วิน กลา่ว นอกจากนนับตัรอนญุาตทาํงานของเธอก็หมดอายแุลว้ เธอเลา่วา่ “ฉันมบีัตร CI แต่มันหมดอายุแล้ว และฉันก็
ไม่สามารถตอ่บตัรไดอ้กีแล้วเพราะมันแพงเกนิไป ตอนนีฉันใช้บตัรตาํรวจ ตอ้งจา่ย 250 บาท ตอ่คน ตอ่เดอืน  ตาํรวจจบัทกุ
คนทไีม่มบีตัรถงึแม้เราจะอยูใ่นบา้นของเรา ในเดอืนมถุินายนช่วงการระบาดโควดิ มตีาํรวจเข้ามาตรวจและจบัพวกเรา 13 คน
รวมเดก็ดว้ย ตาํรวจใหเ้ราจา่ยเงนิ 2,000 บาทตอ่คน แล้วจะปล่อย เรายนืยันและขอร้องไม่ใหเ้อาเงนิตงั 2,000 บาท เพราะมัน
มากเกนิไป ในทสุีดเขากป็ล่อยเราดว้ยการใหจ้า่ยคนละ 800 บาท นายจา้งเป็นคนจา่ยใหแ้ล้วเราตอ้งจา่ยคนืนายจา้งทหีลัง”

ขิน่ ซาน วิน
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ขิน ตีดา อ ูอดีตแรงงานโรงงานเยบ็ผา้ใน อ.แมส่อด จ.ตาก เธอตกงานมาตงัแตก่่อนโควิดระบาดในเดือนสงิหาคม 2562 เพราะอดีต
นายจา้งเอารูปกบัชือของเธอไปตดิประกาศไมใ่หโ้รงงานอืนรบัเธอเขา้ทาํงาน หลงัจากเธอเป็นแกนนาํแรงงานรอ้งเรยีนเรอืงนายจา้งบงัคบั
ใหเ้ธอและเพือนรว่มงานในโรงงานเดียวกนัรวมประมาณ 150 คน เซน็เอกสารยืนยนัวา่ไดร้บัคา่จา้งตามอตัราคา่จา้งขนัตาํ 315 บาท แต่
ในความเป็นจรงิพวกเขาไดร้บัเพียง 120-160 บาทตอ่วนั โดยขิน ตีดา อ ูและเพือนรวม 33 คน ปฏิเสธทีจะเซน็เอกสารดงักลา่ว และไดเ้จรจา
ต่อรองใหโ้รงงานปรบัปรุงสภาพการทาํงานดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายแรงงาน มีการไกล่เกลียและทาํขอ้ตกลง
ทีสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน แตน่ายจา้งไม่ยอมปฏิบตัิตามขอ้ตกลง ขิน ตีดา อ ูกบัเพือนจงึฟ้องศาลแรงงาน และศาลมี
คาํพิพากษาใหน้ายจา้งจา่ยคา่จา้งคา้งจา่ยโดยแบง่จา่ยเป็นงวด และงวดสดุทา้ยคือเดือนมกราคม 2564 หลงัจากไดเ้งินชดเชยครบ ขิน ตี
ดา อ ูมีแผนจะกลบัไปอยูบ่า้นทีพมา่ ตงัแตเ่ธอถกูเลกิจา้งและไมส่ามารถหางานใหมไ่ด ้เธอตอ้งพงึพา ทงัทีพกัและอาหารจากญาติทีทาํงาน
ในแม่สอด บางครงัเธอก็พยายามเก็บผกัตามทีสาธารณะมาทาํกบัขา้ว เธอไดร้บัขา้วสารอาหารแหง้ทีองคก์รพฒันาเอกชนและองคก์ร
ภาคประชาสงัคมในพืนทีนาํมาแจกในช่วงโควิด ซงึช่วยใหเ้ธอผ่านพน้ช่วงวิกฤตไดบ้า้งแตม่นัก็ยงัไม่เพียงพอ บางครงัเธอก็มีรายไดเ้ลก็ๆ 
นอ้ยๆ จากเบียเลยีงการเขา้รบัการอบรมและการชว่ยงานดา้นกฎหมายใหแ้ก่องคก์รทาํงานดา้นสทิธิแรงงานขา้มชาต ิ“อยากใหเ้สยีงของ
พน้ีองแรงงานข้ามชาตไิดรั้บการรับฟัง ทงัรัฐบาลพม่าและรัฐบาลไทยควรร่วมมอืกันทาํใหแ้รงงานทกุคนไดรั้บค่าจา้งขันตาํ และ
กระจายข้อมูลให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงทังเรืองโควิดและเรืองจดทะเบียน แรงงานทุกคนอยากจดทะเบียนและเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคม ไม่มแีรงงานคนไหนอยากมปัีญหา อยากใหรั้ฐบาลเข้าใจและเหน็อกเหน็ใจแรงงาน” เธอกลา่ว

ขิน่ ตีด่า อู
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ขา่ย ขา่ย ทนู เขา้มาหางานทาํในประเทศไทยตงัแตปี่ 2552 ดว้ยความหวงัวา่จะมีชีวิตทีดีขนึ เธอทาํงานเป็นอาสาสมคัรใหก้บัมลูนิธิ
การศกึษาเพือการพฒันา (FED) ใน อ.แมส่อด และสอนหนงัสอืใหเ้ดก็ๆ ลกูแรงงาน เธอเหน็สภาพความเป็นอยูข่องเดก็ๆ ทีสว่นมากตอ้งอยู่
กบัพอ่แมต่ามพืนทีเกษตรโดยไมไ่ดเ้ขา้โรงเรยีน จงึตงัศนูยก์ารเรยีน White School Learning Center หรอื ศนูยก์ารเรยีนโรงเรยีนสขีาวขนึ 
“ฉันตงัใจว่าจะทาํทกุอย่างใหเ้ดก็เหล่านีไดเ้รียนหนังสอืเพอืจะมโีอกาสทดีใีนชวีติ” ขา่ย ขา่ย ทนู นาํรายไดจ้ากการชว่ยกนัทาํขนม
ขายของครูในโรงเรยีน ผูป้กครอง และนกัเรยีน และนาํรายไดส้ว่นตวัจากการสอนพิเศษภาษาพมา่มาเป็นคา่ใชจ้า่ยทงัหมดของโรงเรยีนรวม
ทงัเงินเดือนครู 7 คน คือคนละ 2,500 บาทตอ่เดือน ปัจจบุนัโรงเรยีนมีนกัเรยีนทงัหมด 106 คน ผูป้กครองของนกัเรยีนเกือบทงัหมดทาํงาน
เป็นลกูจา้งในพืนทีเกษตรและไดค้่าจา้งเฉพาะเวลาทีมีงานใหท้าํตามฤดกูาลเท่านนัและค่าจา้งทีพวกเขาไดร้บัก็ยงัตาํกว่าอตัราค่าจา้ง
ขนัตาํอยู่มาก พวกเขาไม่มีเงินเก็บทาํใหต้อ้งยืมเงินมาใชจ้่ายในช่วงไม่มีงานทาํจึงทาํใหต้ิดหนีกนัเป็นประจาํ “ค่าเทอมทเีรียกเก็บคือ 
150 บาท ต่อคน ต่อปี แต่ผู้ปกครองของนักเรียนประมาณครึงหนึงก็ไม่สามารถจ่ายได้” เธอเลา่ หลงัเกิดการระบาดของโควิด
ศนูยก์ารเรียนตอ้งปิดตามคาํสงัของรฐับาลและยงัไม่สามารถเปิดเรียนไดต้ามปกติ เพราะยงัไม่สามารถดาํเนินการใหผ้่านมาตรฐาน
การปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิได ้ขา่ย ขา่ย ทนู เธอจงึขออนญุาตใชห้อ้งประชมุของหมูบ่า้นจากผูใ้หญ่บา้นชาวไทยใน  อ.พบพระ 
และไดเ้รมิกลบัมาเปิดเรยีนเมือวนัที 3 พ.ย. ทีผา่นมาโดยไดร้บัความชว่ยเหลอืเรอืงการปอ้งกนัโควิดจากโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบล
และองคก์รพฒันาเอกชนในพืนที ปัจจบุนั ขา่ย ขา่ย ทนู ยงัมีหนีอยูจ่าํนวนมากเพราะจาํเป็นตอ้งกูยื้มเงินมาใชจ้า่ยใหศ้นูยฯ์ สามารถสอน
หนงัสอืใหเ้ดก็ๆ ลกูแรงงานได ้เธอกลา่ววา่ “หากไม่ไหวจริงๆ และศูนยจ์าํเป็นตอ้งปิด กต็อ้งทาํใจ เพราะไม่มทีางเลอืก” “อยากให้
รัฐบาลพม่าและรัฐบาลไทยใหค้วามช่วยเหลือเงนิทุนใหศู้นยก์ารเรียน และอยากใหรั้ฐบาลไทยยอมรับวุฒกิารศกึษาโดยศูนย์
การเรียนชุมชนแรงงานข้ามชาติเพือนักเรียนทีเรียนจบจากศูนยฯ์ จะสามารถเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและมงีานทาํในประเทศไทยไดต้ามวุฒทิเีรียนมา” 

ข่าย ข่าย ทูน
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มะ เพียว แมเ่ลียงเดียวมีลกู 4 คน สามีเธอเสียชีวิตตอนทีลกูคนสดุทอ้งอายไุด ้ 6 เดือน เมือตน้ปี 2563 เธอพาลกูๆ เขา้มาอยูใ่น
ประเทศไทยดว้ยความหวงัวา่จะมีงานทาํและมีรายไดพ้อทีจะมีเงินเก็บเพือกลบัไปตงัตวัทีบา้นเกิด มะ เพียว ไดท้าํงานเป็นลกูจา้งตดัแตง่
พรกิในโกดงัพรกิแหง่หนงึใน อ.พบพระ จ.ตาก ช่วงแรกๆ เธอไดรั้บค่าจา้งประมาณวันละ 140 บาท ซงึกพ็อเป็นค่าใช้จา่ยสาํหรับ
หา้คนแม่ลูกในแตล่ะวันได ้แตห่ลังเกดิการระบาดของโรคโควดิ-19 งานกล็ดลงมาก ทาํใหเ้ธอมรีายไดเ้พยีงวันละ 40-50 บาท 
และบางวนัก็ไมมี่งานเลยบางครงัมีงานใหท้าํในตอนกลางคืน แตเ่ธอก็ไมส่ามารถไปทาํงานได ้เพราะเป็นหว่งและไมก่ลา้ทิงใหล้กูๆ อยูก่นั
ตามลาํพงั อีกทงัลกูสาวคนทีสองของ มะ เพียว อาย1ุ3 ปี ก็ป่วยเป็นโรคโปลโิอ ซงึลกูๆ คนทีเหลอืจะชว่ยกนัดแูลเธอเวลามะ เพียว ไปทาํงาน 
แต่ มะ เพียว ก็ตอ้งกลบัมาป้อนขา้วลกูคนนีเพราะเธอยงัไม่ยอมใหค้นอืนป้อน ทาํให ้มะ เพียว ไม่สามารถไปทาํงานทีไกลจากทีพกั 
“หากทีทาํงานมีพืนทีเลียงเด็กให้เอาลูกไปทีทาํงานด้วยได้ก็จะดีมาก เพือจะได้ไปทาํงานได้มากขึน จะได้มีรายได้มากขึน” 
มะ เพียว กลา่ว เธอมุง่มนัทีจะเลยีงและดแูลลกูโดยเฉพาะคนทีเป็นโปลโิอจนกวา่ชีวิตเธอจะหาไม ่ดว้ยลกูคนนีเป็นผูห้ญิงเธอจงึยิงไมก่ลา้
ปลอ่ยใหอ้ยู่ตามลาํพงัเพราะกลวัว่าอาจจะมีใครมาทาํมิดีมิรา้ยได ้ มีคนเอาไข่และขา้วสารมาใหเ้ธอทกุๆ 15 วนั ซงึช่วยเธอกบัลกูๆ ได้
พอสมควรแตก็่ยงัไมเ่พียงพอ มะ เพียว ยงัตอ้งยืมเงินจากญาติมาใชจ้า่ย ตอนนีลกูชายสองคน วยั 10 และ 7 ขวบ ไดเ้รยีนหนงัสือของ
ศนูยก์ารเรยีนโรงเรยีนสขีาวซงึอยูไ่มไ่กลจากทีพกั มะ เพียว ตงัใจวา่จะอยูท่าํงานในประเทศไทยตอ่ไปอีกประมาณสามปีแมว้า่ตอนนีเธอยงั
ไมไ่ดจ้ดทะเบียนบตัรอนญุาตทาํงานก็ตาม

มะ เพียว
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โม โม และสามี แรงงานก่อสรา้งจากประเทศพมา่ในจงัหวดัเชียงใหม ่ตงัแตโ่รคโควิด-19 ระบาด ทงัคูก็่อยูใ่นสภาพไมต่า่งจากคน
ตกงานมาโดยตลอดเพราะแทบไมมี่งานใหท้าํเลย “ตอนนีเราลาํบากมาก ไม่มบีตัร และ ไม่มงีานทาํ” ในวนัทีสมัภาษณส์ามีของโม โม 
ไมไ่ดท้าํงานมา 15  วนัแลว้ โม โม ตงัครรภแ์ละคลอดลกูหลงัจากมาทาํงานในประเทศไทย แตล่กูของเธอมีปัญหาปากแหวง่เพดานโหว ่เธอ
เลา่วา่ “ลูกตอ้งไดรั้บการผ่าตดัอย่างน้อย 5 ครัง หรือจนกว่าจะอายุครบ 20 ปี จงึจะรักษาเรียบร้อย” แตล่กูของโม โม เพิงไดร้บัการ
ผ่าตดัครงัแรกเมือเดือนตลุาคม 2563 ทีผ่านมา โดยไดร้บัความช่วยเหลือผ่าตดัฟรจีากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคา่รกัษา
พยาบาลบางสว่นจาก โบสถ ์Grace Church  โม โมและสามีไดร้บัความชว่ยเหลอื เชน่ ไข ่ขา้วสาร อาหารแหง้ นาํมนัพืช ของใชอ้ปุโภค
และหนา้กาก จากโบสถ ์ Grace Church และมลูนิธิเพือสขุภาพและการเรียนรูข้องแรงงานกลุม่ชาติพนัธุ ์ (MAP) เป็นครงัคราวแต่ก็ยงั
ไมเ่พียงพอและยงัจาํเป็นตอ้งยืมเงินจากเพือนในชมุชน “ทงัรัฐบาลพม่าและรัฐบาลไทยควรจะช่วยใหค้นมีงานทาํ เพราะเมือเรามี
งานทาํเราก็ดูแลตนเองได้ ไม่ต้องรอความช่วยเหลือและการสงเคราะหต์ลอดๆ” เธอสะทอ้นความตอ้งการต่อรฐับาล โม โม 
ยงัไม่คิดจะกลบับา้นทีพม่า เพราะจาํเป็นตอ้งอยู่ประเทศไทยเพือใหล้กูไดร้บัการผ่าตดัรกัษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่จนครบดงัทีกล่าว
ขา้งตน้

โม โม

เชียงใหม่เรือ่งเล่าจาก
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เอ แมเ่ลยีงเดียวชาวไทใหญ่ เลยีงลกู 3 คน ทีอยูใ่นวยัประถมและมธัยมตน้ ทาํงานเป็นพนกังานทาํความสะอาดของโรงแรมแหง่หนงึ
ในจงัหวดัเชียงใหม ่ โรงแรมทีเธอทาํงานแทบไมมี่ลกูคา้ ตอ้งใหพ้นกังานบางสว่นออกจากงาน และลดเวลาทาํงานของพนกังานทีเหลอืลง
ครงึหนงึหลงัจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในชว่งสามเดือนทีผา่นมาเอไดท้าํงานประมาณ 15 วนัตอ่เดือน จากทีเคยมีรายไดป้ระมาณ
เดือนละ 9,000 กวา่บาท ตอนนีไดร้บัคา่จา้งแบบรายวนั วนัละ 320 บาท ซงึไมเ่พียงพอกบัรายจา่ย เอจงึพยายามหางานทาํเพิม ไดง้าน
ก่อสรา้งและงานทาํความสะอาดบา้ง “คนมมีากกว่างาน และเวลานายจา้งตอ้งการคนงานเขากเ็ลอืกจา้งคนไทยก่อน” เธอสะทอ้น 
เอ ไดร้บัอาหารแหง้ ของใช ้สบู ่ผงซกัฟอก รวมทงัหนา้กากอนามยัทีมลูนิธิเพือสขุภาพและการเรยีนรูข้องแรงงานกลุม่ชาติพนัธุ ์ (MAP) 
นาํมาแจกสองสามครงั “สาํหรบับางคนของจาํนวนนีอาจไมมี่คา่อะไรมาก แตส่าํหรบัเรามนัมีคา่มากๆ โดยเฉพาะขา้วสาร ในวนัทีเราไมมี่
อะไรกิน ตอนไดร้บัขา้วสารแจกนีดีใจจนนาํตาไหลเลย” เมือตอ้งมีเงินใหล้กูๆ ทงัสามคนไปโรงเรยีน เอจงึกูเ้งินนอกระบบในอตัราดอกเบีย
รอ้ยละ 10 ตอ่เดือน ซงึปัจจบุนัเธอเป็นหนีรวมแลว้กวา่เกือบครงึแสนบาท “รู้สกึอดึอัด ทอ้แทม้าก บางครังกน็าํตาไหลออกมา เวลา
เครียดมากๆ กเ็อานาํใส่อ่างแล้วกรีดในนาํ เคยคดิอยากจะตายใหพ้น้ๆ แตม่องหน้าลูกแล้วกต็อ้งสู้ตอ่ไป ลูกคอืกาํลังใจ ตงัใจ
จะส่งใหลู้กๆ ไดเ้รียนหนังสอืใหสู้งทสุีดเทา่ทแีม่คนหนึงจะทาํใหลู้กได ้และหวังว่าเมอืลูกๆ มกีารศกึษากจ็ะไดม้งีานดีๆ  ทาํ” 
เธอกลา่ว เอยา้ยมาอยูป่ระเทศไทยตงัแตอ่าย ุ7 ขวบ เธอรูส้กึวา่ตนเองคือคนทีนี พดูและอา่นภาษาไทยไดแ้ตพ่ดูภาษาพมา่ไมไ่ด ้และไมค่ดิ
จะกลบัไปยงัประเทศพมา่ เอสะทอ้นวา่ อยากมีสทิธิเลอืกตงั อยากใหป้ระเทศไทยมีผูน้าํทีสามารถบรหิารประเทศใหเ้ศรษฐกิจดี “โครงการ
ช่วยเหลอืตา่งๆ ควรใหแ้รงงานข้ามชาตดิว้ย เพราะแรงงานข้ามชาตกิไ็ดรั้บผลกระทบจากโควดิไม่ตา่งจากแรงงานไทย”

เอ
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สทีุ แรงงานก่อสรา้งจากประเทศกมัพชูา อาศยัอยูใ่นทีพกัคนงานในไซตก่์อสรา้งกบัภรรยาและลกู 2 คน แมจ้ะอยากใหภ้รรยาทีกาํลงั
อยู่ไฟและลกูนอ้ยเพิงคลอดได ้ 15 วนั ไดพ้กัอยู่ในหอ้งทีไม่ใช่เพิงทีทาํจากสงักะสีซึงกลางวนัอากาศในหอ้งพกัรอ้นจดัแต่ก็ยงัทาํไม่ได ้
“เราไม่มีทางเลือก ต้องอดทนและต่อสู้ต่อไปเทา่นัน” สทีุกลา่ว ไซตก่์อสรา้งทีเขาทาํงานเคยมีแรงงานมากถึง 100 คน แตห่ลงัจาก
โควิดระบาด ทาํใหง้านลดลงมาก ตอนนีจงึเหลอืแรงงานเพียง 30 กวา่คน ในชว่งลอ็กดาวน์นนัเขากบัเพือนๆ ไมมี่งานทาํและขาดรายไดถ้งึ 
2 เดือน สทีุตอ้งยืมเงินจากหวัหนา้งานและซืออาหารจากรถขายอาหารทีตระเวนขายใหแ้รงงานในชมุชนและไซตก่์อสรา้งตา่งๆ แบบเชือ
ไวก่้อนแลว้จา่ยทีหลงั เขาไดร้บัขา้วสาร อาหารแหง้ สบู ่ผงซกัฟอก และหนา้กาก ทีโบสถ ์Grace Church นาํมาแจก ซงึชว่ยประทงัชีวิต
ไดบ้า้งแตย่งัไมเ่พียงพอ ซาํรา้ย ลกูคนโตวยัสองขวบของเขายงัพลดัตกลงไปในบอ่พกันาํของไซตก่์อสรา้ง ทาํให ้เขาตอ้งกู้ยมืเงนิเพอืเป็น
ค่ารักษาลูกถงึสองหมนืบาท รวมกับเงนิค่าทาํคลอด และค่าจดทะเบยีนแรงงานของเขาและภรรยา คนละ 12,000 บาท ทาํให้
ตอนนีสุทเีป็นหนีอยู่ถงึหกหมนืกว่าบาท ปัจจบุนัเขาเรมิมีงานทาํแลว้ แตเ่ดือนลา่สดุไดท้าํงานเพียง 15 วนั ไดค้า่แรงวนัละ 300 บาท 
และตงัแตโ่รคโควิดระบาด สทีุไมไ่ดส้ง่เงินกลบับา้นเพือชว่ยพอ่แมใ่ชห้นีธนาคารทีกูม้าเพือสรา้งบา้นในกมัพชูา เขายงัฝันวา่วนัหนงึเขาจะ
มีเงินเก็บเพียงพอเพือกลบับา้นทีกมัพชูา อยากมีบา้นของตนเอง มีรถยนตแ์ละเครอืงมือชา่ง เพือจะไดร้บัจา้งเป็นชา่งและมีรายไดเ้พียงพอ
เลียงครอบครวั ทีนีหลังจากทเีขากับเพอืนๆ ได้สร้างตกึแต่ละหลังเสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้ว พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้
เดนิผ่านพนืทนัีน แตใ่หเ้ลยีงไปใชเ้สน้ทางอืนแทนเวลาทีจาํเป็นตอ้งออกไปซือของใชที้จาํเป็น ในอีกไมน่านหลงัจากก่อสรา้งหมูบ่า้นจดัสรร
แห่งนีเสรจ็ สทีุและเพือนๆ ก็จะตอ้งยา้ยไปทาํงานทีอืนตอ่ไป เขาและครอบครัวก็จะต้องย้ายไปอยู่ทไีซตก่์อสร้างอืนต่อไปเรือยๆ 
แตเ่ขากยั็งมคีวามหวังอย่างแรงกล้าว่าความฝันจะสร้างบา้นของตนเองจะเป็นจริงสักวันหนึง

สุที
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เชา้วนัที 22 พ.ย. 2563 พีนอ้งชาวไทใหญ่ตา่งแตง่กายดว้ยชดุไทใหญ่หลากหลายสีสนั ทยอยกนัเดินทางมาทีวดัป่าเปา้ ศนูยร์วม
ทีสาํคญัแห่งหนึงของแรงงานขา้มชาติชาวไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ ภายในพืนทีวดัมีการติดป้ายขนาดยาว ใหข้อ้มลูประกอบภาพที
นาํเสนอประวตัศิาสตรไ์ทใหญ่ และมีศนูยก์ารเรยีนวดัป่าเปา้ ทีจดัการเรยีนการสอนแก่เดก็นกัเรยีนระดบัปฐมวยัจนถงึ ป.6 โดยไดร้บัการ
รบัรองจากสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ในงานมีกิจกรรมสาํคญัตงัแตเ่ชา้ไปถงึชว่งกลางคืน ในชว่งเชา้มีพิธีทาํบญุอทิุศ
สว่นกศุลแดบ่รรพชนไทใหญ่ ทงัในรูปแบบเงินบรจิาคและสงิของ ซงึจดัขนึทีนีเป็นครงัแรกและไมเ่คยจดัมาก่อน คณุเครอืสนู คณะกรรมการ 
“กลุม่รว่มเมตตา” กลา่ววา่ เป็นผลมาจากทีกลุม่รวบรวมเงินบรจิาคและสงิของเครอืงใชเ้พือมอบใหผู้เ้ดือดรอ้นเพราะโรคระบาดโควิด-19 
ทาํใหก้ลุม่ฯ มีเงินเพียงพอทีจะจดังานนีขนึมาได ้  โดยบางคนไดน้าํสว่นประกอบการปรุงอาหารมาสมทบและช่วยกนัปรุงขนมจีนไทใหญ่ 
เพือรบัประทานรว่มกนักบัทกุคนทีมารว่มงาน  ในช่วงล็อกดาวนโ์ควิดทผ่ีานมา กลุ่มร่วมเมตตาได้ระดมเงินและของกินของใช้
แจกจ่ายไปยังพนืทตี่างๆ ทงัในและนอกจังหวัดเชียงใหม่ ไดแ้ก่ อ.เมือง, อ.เชียงดาว, อ.แมร่มิ, ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง, อ.ฝาง, 
อ.ดอยหลอ่ ใน จ.เชียงใหม ่อ.บา้นโฮง่ จ.ลาํพนู และบางพืนทีใน จ.แมฮ่อ่งสอน  โดยเฉพาะในชว่งเดือนมีนาคมถงึเดือนพฤษภาคมไดน้าํ
ของไปแจกจา่ยทกุสปัดาห ์โดยไดป้ระสานงานกบัวดัในแตล่ะพืนทีและแจกของใหแ้ก่ทกุคนทีมาเขา้แถวรบับรจิาคทงัแรงงานขา้มชาตแิละ
คนไทย และปัจจบุนัก็ยงัแจกจา่ยของกินของใชใ้หผู้เ้ดือดรอ้น สว่นในชว่งบา่ยเป็นการบรรยายใหค้วามรูเ้รอืงกฎหมายจราจรและวิธีการตอ่
หนังสืออนุญาตทาํงานโดยเจ้าหน้าทีตาํรวจตรวจคนเข้าเมือง แล้วปิดท้ายด้วยกิจกรรมทางศาสนาพุทธในช่วงกลางคืน ภาพ
ความกระตือรือร้นและรอยยิมบนใบหน้าของผู้ร่วมงานในวันนีแสดงถึงความสามัคคีและการช่วยเหลือกันและกันรวมทัง
การเป็นพืนทีทีแรงงานข้ามชาติสามารถแสดงออกซึงอัตลักษณข์องตนเองได้อย่างมีความสุข เป็นพืนทีพึงพิงทังทางด้าน
กายภาพและจติวญิญาณทมีคีวามสาํคัญอย่างยงิ

งานทําบุญและการให้ความรู้ด้านกฎหมายทีว่ัดปา่เปา้
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ในเชา้ทีสดใสของวนัที 21 พฤศจิกายน 2563 หลงัจากผา่นชว่งลอ็กดาวนโ์ควิดทีพีนอ้งแรงงานขา้มชาตไิดร้บัผลกระทบกนัถว้นหนา้ 
โบสถ ์ Grace Church ซงึตงัอยูใ่น ต.หนองป่าครงั อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ ไดต้อ้นรบัแขกประมาณ 150 คน ทีตา่งแตง่กายดว้ยสีสนัสดใส 
บางคนก็มาในชดุประจาํเผา่ของตนเอง เพือรว่มงานแตง่งานของ เหว ่หลว่ย โม หญิงสาวชาวคะฉิน กบั ขา่ย งิน อ ูชายหนุม่ชาวชิน นบัเป็น
ชว่งเวลาแหง่การเฉลมิฉลองและความสขุรว่มกนัของคนในชมุชน โบสถแ์หง่นี เป็นศนูยร์วมแหง่หนงึของแรงงานขา้มชาตใินจงัหวดัเชียงใหม ่
และยงัมีโรงเรยีน The Seed Christian School ใหล้กูหลานแรงงานไดม้าเรยีนหนงัสอือีกดว้ย ในงานวนันีชดุเจา้บา่วเจา้สาวและชดุทีแขก
บางคนสวมมารว่มงาน ลว้นเป็นฝีมือการตดัเย็บอย่างประณีตของแรงงานขา้มชาติหญิงจากประเทศเมียนมารค์นหนึง ซึงเธอไดเ้รียน
การตดัเยบ็เสอืผา้จากมลูนิธิการศกึษาประกายแสง (BEAM) โดยเธอไดใ้หบ้รกิารในราคายอ่มเยาและบางครงัก็ตดัเยบ็ใหฟ้ร ีนอกจากนนั 
ดอกไมที้ประดบัตกแตง่ และอาหารทีใชเ้ลยีงในงานก็เกิดจากการชว่ยกนัจดัและปรุงโดยสมาชิกโบสถเ์ชน่กนั “ทนีีเราสามารถมาจดังาน
ได้โดยทีเราไม่จําเป็นต้องมีเงิน หรือมีเงินไม่มากก็มาจัดงานได้ เพราะทางโบสถแ์ละสมาชิกต่างช่วยเหลือกันและกัน 
ทงัค่าอาหาร ทาํอาหาร ซอืและจดัดอกไม้ ซอืเค้กให ้เป็นตน้” สมาชิกโบสถผ์ูห้ญิงคนหนงึกลา่ว และตงัแตเ่กดิการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 จนถงึปัจจุบัน โบสถแ์หง่นีได้รวบรวมข้าวสาร อาหารแหง้ ของอุปโภคบริโภค และอุปกรณป้์องกันโควิด แล้ว
กระจายมอบให้พน้ีองแรงงานข้ามชาติ “ทนีีไม่เพยีงเป็นทพีงึพงิทางใจ แต่ยังให้ความรักและความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่
พวกเรา ทนีีเป็นเหมอืนบา้น” สมาชิกโบสถอี์กคนกลา่วเสรมิ

งานแต่งงานทีโ่บสถ์ Grace Church
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ย ูจี ชายวยั 52 ปี จากเมียนมาร ์เขามีขาพิการ 1 ขา้ง เนืองจากตกลงกองเผาถ่านและขาหกัตงัแตอ่าย ุ14 ปี ทาํใหเ้ขาไมส่ะดวกทาํงาน
ทีตอ้งเคลือนไหวรา่งกายมาก ดงันนังานประดิษฐ์จาน ชอ้นสอ้ม และงานศิลปะจากเปลือกหอยจงึเป็นแหลง่รายไดเ้ดียวของเขา “งานนี
เหมาะกับผมทีสุดแล้ว เพราะทําให้ผมนังทํางานหน้าเครืองมือได้ ก่อนโควิดผมมีรายได้ถึงวันละ 400-500 บาท แต่
ตอนนีผมไม่มงีานทาํมา 4 เดอืนแล้ว” เขาอยูป่ระเทศไทยมา 19 ปีแลว้ ปัจจบุนัเขาอยูก่บัภรรยาและลกูอีก 2 คน ลกูทงัสองคนของเขา
เขา้เรียนในโรงเรียนรฐับาลไทย เขาได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเขาจึงขอรับเงินชดเชยการว่างงานแต่สํานักงาน
ประกันสังคมปฏเิสธโดยใหเ้หตุผลว่าอาชพีของเขาไม่อยู่ภายใตก้ารคุ้มครองของประกันสังคม  สว่นสถานทตูเมียนมารน์นั เพือน
ของเขาเคยมีประสบการณไ์มดี่จากการขอความช่วยเหลือจากสถานทตูคือถกูเรยีกเก็บเงินถงึ 6,000 บาท สาํหรบัจดหมายอา้งอิงเพือใช้
ตอ่ใบอนญุาตทาํงานจงึทาํใหเ้ขาไมค่ดิจะตดิตอ่สถานทตู ตอนนี ย ู จี และครอบครวัจงึตอ้งพงึพารายไดจ้ากภรรยาคนเดียวทียงัมีงานทาํ
ในโรงแรม และนายจา้งก็ใหเ้ขาและครอบครวัพกัในทีพกัฟรแีละไม่ไดเ้รยีกเก็บคา่ไฟมาสองเดือนแลว้ รายไดข้องภรรยาเพียงพอสาํหรบั
คา่อาหารและคา่นาํอีกเดือนละ 100 บาทเทา่นนั 

ยู จี

ระนองเรือ่งเล่าจาก
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ชิน หนอ่ง คือคณุแมอ่าย ุ24 ปี เธอมีลกูสาวสองคน คนโตอาย ุ2 ขวบ และคนเลก็เพิงคลอดเมือเดือนกมุภาพนัธ ์2563 ทีผา่นมาโดย
แม่ของเธอไดม้าช่วยดแูลลกูๆ ดว้ย ชิน หน่อง ไม่ไดท้าํงาน สามีของเธอเป็นคนเดียวในครอบครวัทีทาํงานและมีรายได ้ เขาทาํงานใน
หอ้งเยน็อาหารทะเล ไดค้า่จา้งวนัละ 300 บาท และคา่จา้งโอทีชวัโมงละ 25 บาท หรอืไดร้บัเงินเดือนประมาณ 9,000 บาท แตห่ลงัเกิด
การระบาดโควิด-19 งานของสามีถกูลดลงเหลอืเพียง 14 วนัตอ่เดือน หรอืทาํใหเ้งินเดือนลดลงเหลอืเพียง 5,000 บาท ปัจจบุนัพวกเขาตอ้ง
จา่ยคา่เชา่หอ้งรวมคา่นาํคา่ไฟคือประมาณ 4,000 บาท และคา่อาหารของทงั 5 คนอีก เมือรายรบัไมพ่อกบัรายจา่ยพวกเขาจงึตอ้งยืมเงิน
นอกระบบมาใชโ้ดยตอ้งจ่ายดอกเบียอตัรารอ้ยละ 20 ต่อเดือน และตอนนีพวกเขาเป็นหนี 10,000 บาทแลว้ และไม่มีเงินชาํระเงินตน้
จงึไดแ้ตจ่า่ยคา่ดอกเบียเทา่นนั ชินหนอ่งอยากจะพาลกูๆ และแมก่ลบับา้นทนัทีทีทาํไดโ้ดยไดยื้นเรอืงไปตงัแตเ่ดือนกรกฎาคม 2563 แลว้ 
แตโ่ทรศพัทข์องเธอเสียจงึทาํใหส้ถานทตูติดตอ่เธอไมไ่ดไ้ปช่วงหนงึ ตอนนีเธอไดร้บัความช่วยเหลือจากองคก์รพฒันาเอกชนระดบัชมุชน
ในพืนทีช่วยประสานงานและกาํลงัรอการติดต่อและดาํเนินการจากสถานทตูเมียนมารที์คาดว่าจะติดต่อกลบัมาในสินเดือนธันวาคมนี 
“ฉันอยากจะกลับบา้นใหเ้ร็วทสุีดเทา่ทจีะเป็นไปได ้เพราะยงิเราอยู่ตอ่นาน เรากจ็ะยงิเป็นหนีเพมิขนึเรือยๆ ถงึแม้ว่าเราจะได้
กลับบา้น เรากยั็งตอ้งยมืเงนิเพอืเป็นค่ากักตวัและค่าเดนิทาง” โดยสามีของเธอจะยงัคงทาํงานในประเทศไทยตอ่ไปเพือใชห้นีใหห้มด
และพวกเขาหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึนเพือสามีจะมีงานและรายรบัเพียงพอทีจะส่งกลับบา้นในเมียนมารใ์นภายหลังได  ้ ชิน หน่อง 
ปิดทา้ยวา่ “การส่งคนกลับบา้นของสถานทตูนันช่วยเราไดม้าก และมันจะดกีว่านีหากการส่งเรากลับทาํไดเ้ร็วกว่านี”

ชิน หน่อง
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เนียว มะ ผูห้ญิง อาย ุ 31 ปี จากเมียนมาร ์ เธอกบัสามีทาํงานขบัเรอืเฟอรร์รีะหวา่งระนองกบัเกาะสองและมีรายไดป้ระมาณวนัละ 
800-1,000 บาท แตก่ารระบาดของโควิดซงึทาํใหช้ายแดนถกูปิดตงัแตเ่ดือนมีนาคม 2563 ทาํใหท้งัคูต่กงานและขาดรายไดท้นัที จงึไมมี่
เงินสง่กลบัไปใหพ้อ่แมใ่นพมา่เดือนละ 6,000 บาทเชน่เคย อีกทงัลกูชายก็ตอ้งตดิอยูที่ปากนาํจงัหวดัระนองดว้ยกนั ไมส่ามารถกลบัไปเรยีน
หนงัสอืทียา่งกุง้และไมส่ามารถเขา้เรยีนในโรงเรยีนไทย “ตอนทชีายแดนถกูปิด ทาํใหเ้ราไม่มรีายไดแ้ม้แตบ่าทเดยีวในทนัท ีมันทาํให้
ฉันจติใจพงัทลาย ฉันไปตะโกนดงัๆ ทริีมทะเลและร้องไห ้ฉันเคยคดิอยากจะกระโดดนาํตาย แตพ่อคดิถงึหน้าลูก มันกท็าํให้
ฉันต้องสู้ต่อไป” เนียว มะ กล่าว ตอนนีเธอเปิดร้านขายของขนาดเล็กโดยนําของจากพม่ามาขายทีตลาดปากนําซึงทาํให้มี
รายไดวั้นละ 200-300 บาท โดยครอบครวัเธอมีรายจา่ยหลกัคือ คา่อาหาร คา่เชา่หอ้งรวมคา่ไฟประมาณ 2,000 บาท และยงัมีหนีใหช้าํระ
อยู่อีก 40,000 บาท ซงึอตัราดอกเบียคือ 15% ต่อเดือน เธอเครียดมากและเลา่ว่า “ฉันยังคงไปตะโกนทริีมทะเลบ่อยๆ หรือไม่ก็
เปิดเพลงดังๆ ในบ้านแล้วร้องไห้ นีคือวิธีคลายเครียดของฉัน ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านทีพม่าทันทีทีชายแดนเปิด 
ฉันทนอยู่ทนีีแบบนีตอ่ไปไม่ไหวแล้ว”

เนียว มะ
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พังงาเรือ่งเล่าจาก

ตีดา โช อาย ุ60 ปี ทาํงานคดัปลาทีแพปลาแหง่หนงึในหมูบ่า้นทบัละม ุอ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา และเธอยงัหางานพิเศษเพิมคือรบัจา้ง
ขูดเนือปลาและซือปลามาทาํปลาแหง้ขายอีกดว้ย แต่หลงัเกิดการระบาดของโควิด-19 เนือปลาขูดขายไม่ไดเ้พราะนายจา้งไม่ไดร้บั
ออรเ์ดอร ์และการลอ็กดาวนป์อ้งกนัโควิดก็ทาํใหล้กูคา้ของเธอเดนิทางมาซือปลาแหง้ไมไ่ด ้ทาํใหร้ายไดเ้ธอลดลงครงึหนงึคือเหลอืเพียงเงิน
เดือนจากงานคดัปลา 6,000 บาทต่อเดือนเท่านัน แต่เธอมีค่าใชจ้่ายเพิมขึนเพราะตอ้งยา้ยออกจากทีพกัทีเคยพกักับนายจา้งแบบ
พกัฟรมีาเช่าหอ้งพกัอยู่เอง เธออยู่กบัลกูสาว ลกูเขย และหลานๆ รวมทงัหมด 6 คน และเธอเป็นหวัหนา้ครอบครวั เธอกับครอบครัว
ปรับตวัดว้ยการลดค่าอาหาร คอืไม่ซอืหมูหรือไก่มาทาํกับข้าวเช่นเคย แตใ่ช้เฉพาะปลาทนีายจา้งใหม้าฟรีทาํอาหาร นอกจากนัน
เธอยังแบ่งปลาให้แรงงานสวนยางพาราทลีาํบากจนแทบไม่มีอาหารรับประทานอีกด้วย เธอบอกว่าไม่อยากกลับเมียนมาร์
เพราะทนัีนหากเกิดติดโควิดแต่ไม่มีเงนิก็จะไม่ได้รับการรักษา แต่ประเทศไทยรักษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแรงงาน
ข้ามชาติ เธอยงับอกอีกว่าคนไทยเขา้ถึงขอ้มลูและความช่วยเหลือต่างๆ มากมาย เธอจึงอยากให้พีน้องชุมชนแรงงานข้ามชาติ
ได้รับการบริการและความช่วยเหลือจากรัฐบาลบ้าง เธอมีความสุขทไีด้อยู่ทนีีเพราะการเป็นอาสาสมัครให้ความรู้เรืองสิทธิ
และสุขภาพทาํใหเ้ธอมโีอกาสกระจายข้อมูลทเีป็นประโยชนแ์ละจาํเป็นใหแ้ก่พน้ีองในชุมชนไดรั้บทราบรวมทงัเรืองการป้องกัน
โควดิ

ตีดา โช, คนงานคัดปลา พืน้ทีป่ระมงทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
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ฮิน ต ูออ่ง ชายหนุม่วยั 25 ปี ลกูชายคนที 3 ของครอบครวัเกษตรกร จากเมืองบะกนั ประเทศเมียนมาร ์เขามีพีนอ้งทงัหมด 6 คน 
เขาตดัสินใจเขา้มาทาํงานในประเทศไทยเมือสามปีทีแลว้ดว้ยความหวงัว่าจะทาํงานเก็บเงินเพือนาํกลบัไปลงทนุทาํธุรกิจซูเปอรม์ารเ์ก็ต
ทีบา้นเกิด เขาเรมิตน้การเป็นแรงงานขา้มชาติดว้ยงานทาํความสะอาด ต่อมาก็ทาํงานขายของ และลา่สดุคืองานพนกังานเสิรฟ์ในหอ้ง
อาหารของโรงแรมแหง่หนงึในพืนทีทอ่งเทียวเขาหลกั ต.คกึคกั อ.ตะกวัป่า จ.พงังา แตก่ารระบาดของโควิด-19 ทาํใหโ้รงแรมทีเขาทาํงาน
ปิดใหบ้รกิารตงัแตเ่ดือนเมษายน 2563 ทางโรงแรมไดด้าํเนินการใหเ้ขาและเพือนรว่มงานไดร้บัเงินชดเชยจากสาํนกังานประกนัสงัคมจาํนวน 
5,000 บาทตอ่เดือนเป็นเวลา 6 เดือนคือ เมษายนถงึกนัยายน 2563 ก่อนการระบาดเขามีรายไดป้ระมาณเดือนละ 12,000 บาท หลงัจาก
ตกงานเขาพยายามหางานรบัจา้งรายวนัและไดท้าํงานก่อสรา้งซงึมีรายไดว้นัละ 300 บาท โดยในแตล่ะเดือนเขาไดท้าํงานเพียง 9-10 วนั 
หรอืมีรายไดป้ระมาณ 3,000 บาทตอ่เดือน ซงึยงัไมเ่พียงพอสาํหรบัคา่อาหาร และไมมี่เงินจา่ยคา่เชา่หอ้งพกั เขาจงึตอ้งยืมเงินเพือน และ
ยา้ยออกมาพกัในหอ้งพกัของเพือนทีนายจา้งเพือนใหพ้กัฟร ี เขาไดร้บัขา้วสาร บะหมีกงึสาํเรจ็รูป ปลากระป๋อง และของใชพ้วกสบู ่ยาสฟัีน 
รวมทงัหนา้กากและเจลลา้งมือจาก FED สองสามครงั และของแตล่ะชดุก็ชว่ยประหยดัคา่อาหารไดค้ราวละประมาณ 10 วนั  เขาตอ้งการ
กลับบ้านแต่ก็ไม่มีเงินสาํหรับค่าใช้จ่ายนี เพราะค่าธรรมเนียมดา้นเอกสารและการเดินทางกลบับา้นผ่านด่านทีเกาะสอง จ.ระนอง 
ไปยงัเมืองบะกนันนัสงูถงึ 300,000 จ๊าต (เกือบ 7,000 บาท) เขากลา่ววา่ “อยากใหร้ฐับาลพมา่หรอืสถานทตูพมา่มาเยียมพีนอ้งแรงงาน
ขา้มชาติจากพม่า และช่วยใหค้นทีอยากกลบับา้นไดก้ลบับา้นฟร”ี และ “ในช่วงโควิดนี อยากให้รัฐบาลไทยช่วยลดค่าธรรมเนียม
การจดทะเบยีนและการทาํวซ่ีา และหากแรงงานสามารถจดทะเบยีนไดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมใดๆ กจ็ะดมีาก” ฮิน ต ูออ่ง 
จะเดินทางกลบับา้นทนัทีทีทาํได ้และเมือสถานการณดี์ขนึเขาก็อยากกลบัมาทาํงานในประเทศไทยอีกเพือจะเก็บเงินนาํไปลงทนุทาํธรุกิจ
ทีบา้นเกิดตนเอง เขายงัรกัษาความฝันนีและหวงัวา่จะทาํใหม้นัเป็นจรงิสกัวนัหนงึ

ฮิน ตู อ่อง
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โซ ลนิ แรงงานขา้มชาตเิมียนมารเ์ขา้มาทาํงานในประเทศไทย 23 ปีแลว้ และทาํงานในสวนปาลม์นาํมนัมากวา่ 18 ปี เขาอาศยัอยู่
กบัภรรยาและลกูรวม 4 คนในสวนปาลม์แหง่หนงึใน ต. คกึคกั อ.ตะกวัป่า จ.พงังา การระบาดของโควดิทาํใหน้ายจา้งไดรั้บออรเ์ดอร์
ผลปาลม์ลดลงประกอบกับช่วงนีปาลม์อยู่ในฤดใูหผ้ลน้อย รวมทงัมคีนตกงานหนัมาทาํงานเกบ็ผลปาลม์มากขนึ และนายจา้ง
ก็เลือกทจีะจ้างแรงงานไทยก่อนจะเรียกแรงงานข้ามชาติ จึงทาํให้งานตัดผลปาลม์ของเขาลดลงไปโดยปริยาย เขาไดค้่าจา้ง 
60-80 สตางคต์อ่ผลปาลม์ 1 กิโลกรมั ก่อนการระบาดเขามีงานทาํมากสดุถงึ 25 วนัตอ่เดือน และมีรายไดเ้ฉลยีวนัละประมาณ 400 บาท 
หรอืรายไดต้อ่เดือนประมาณ 8,000 บาท แตต่อนนีงานลดลงเหลือเพียง 16-17 วนัตอ่เดือนและไดค้า่จา้งเฉลยีวนัละประมาณ 200 บาท  
หรอืเหลอืเพียงเดือนละประมาณ 6,000 บาท สว่นภรรยาของเขาทีทาํงานในบงักะโลก็ถกูลดงานลงครงึหนงึคือไปทาํงานวนัเวน้วนั จากที
เคยไดร้บัเงินเดือน 8,000 บาทก็ลดลงเหลือ 5,000 บาท เขามีเพือนทีถูกให้ออกจากงานในโรงแรมและคนในชุมชนก็พยายาม
ช่วยเหลอืกันและกันดว้ยการชวนมาทาํงานดว้ยกันคอืแบง่งานในสวนปาลม์ใหท้าํ เขากบัภรรยาและลกูชายกาํลงัจะตอ้งจดทะเบียน
ตอ่อายบุตัรอนญุาตทาํงานซงึน่าจะใชเ้งินไมต่าํกวา่ 35,000 บาท เขาคิดวา่จะตอ่รองกบันายจา้งเพือขอผอ่นจา่ยคา่ใชจ้า่ยนี เขาบอกวา่ 
“อยากใหรั้ฐบาลเมียนมารเ์จรจากับรัฐบาลไทยผ่อนผันใหแ้รงงานข้ามชาตอิยู่ทาํงานต่อไปโดยชะลอการจดทะเบยีนแรงงาน
ข้ามชาติออกไปก่อนจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤติเพราะโควิด” ตอนแรกเขาคิดจะกลบับา้นทีเมียนมาร ์แต่ก็เปลียนใจเพราะหาก
กลบับา้นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการกกัตวั อีกทงัชายแดนก็ถกูปิด รวมทงัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิดในเมียนมารก็์ยาํแยก่วา่
ในประเทศไทยมาก 

โซ ลิน 
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จดัพิมพโ์ดยเครอืขา่ยการยา้ยถินในอนภุมิูภาคลุม่นาํโขง (Mekong Migration Network: MMN), ธนัวาคม 2563
พิมพที์ วนิดาการพิมพ ์จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายโดยคณุ John Hulme ชา่งภาพสารคดี © MMN/John Hulme
เขียนโดยคณุกาญจนา  ดีอตุ 

ออกแบบจดัรูปเลม่โดยคณุ Brang Aung Ja
สมัภาษณโ์ดย คณุกาญจนา ดีอตุ คณุญาณิน วงคใ์หม ่คณุ Brang Aung Ja และคณุ Wah Ka Paw 

บทนาํ โดย คณุ Reiko Harima

อาํนวยความสะดวกการสมัภาษณแ์ละการถ่ายภาพโดย มลูนิธิการศกึษาเพือการพฒันา (FED) 
มลูนิธิเพือสขุภาพและการเรยีนรูข้องแรงงานกลุม่ชาตพินัธุ ์(MAP) และคณุ Naw Kapa Yu Htoo

สนบัสนนุการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษโดย คณุออมสนิ บญุเลศิ
บรรณาธิการภาษาองักฤษ คณุ Hayley Welgus

ประสานงานโครงการโดย คณุ Reiko Harima คณุ Winnie Sachdev และคณุญาณิน  วงคใ์หม ่

และเราขอขอบคณุ Solidar Suisse, Solidar Network, Organising International Solidarity, Oxfam และ
สหภาพยโุรปสาํหรบัการสนบัสนนุอยา่งเตม็ทีในโครงการภาพถ่ายเลา่เรอืง การสนบัสนนุจากสหภาพยโุรปเป็น

สว่นหนงึของขอ้ตกลงเฉพาะเลขที CSO-LA / 2018 / 402-422 เนือหาในบุ๊คเลทของโครงการนีเป็นความรบัผิดชอบ
ของ Mekong Migration Network แตผู่เ้ดียวและไมส่ามารถนาํไปสะทอ้นมมุมองของสหภาพยโุรปได้
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