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ปัญหาการอยู่รวมกนัอย่าง
แออัดในกลุม่แรงงานต่างด้าวไม่ได้
ถูกกล่าวถึงมากนกัในช่วงแรก
จนกระทั่งไม่นานมานี้ทีม่ีกรณผีูต้ิด
เชื้อในกลุม่แรงงานตา่งดา้วใน
ประเทศสิงคโปร์เป็นจ านวนมากจน
ท าให้จ านวนผูต้ิดเชื้อพุ่งขึน้อีกรอบ
หลังจากที่ประเทศสิงคโปร์มีจ านวน
ผู้ตดิเชื้ออยู่ในระดบัทีค่งที่มาระยะ
หนึ่ง โดยวนัที่ 9 เมษายน 2563  
จ านวนผูต้ดิเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น
เกือบสองเทา่เปน็ 287 ราย จาก 
142 รายในวันก่อนหนา้ รวมจ านวน
ผู้ตดิเชื้อรวมทั้งหมด 1,910 ราย ผู้
ติดเชื้อรายใหมส่่วนใหญ่เปน็
แรงงานตา่งดา้วที่อาศัยอยู่ใน
หอพกัทีแ่ออัด  

 

ล่าสดุเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2563 
จ านวนผูต้ดิเชื้อรายใหม่พุง่ขึ้นถึง 1,426 
ราย โดยมี 1,369 ราย เป็นแรงงานต่าง
ด้าวที่อาศัยอยู่ในหอพัก รวมจ านวนผู้
ติดเชื้อรวมทั้งหมด 8,014 ราย แรงงาน
ต่างด้าวในประเทศสิงคโปร์รายงานวา่
ในช่วงก่อนการระบาด กลุม่แรงงานต่าง
ด้าวไม่มหีนา้กากใชแ้ละที่อยู่อาศัยมี
ความแออัดไม่ถกูสขุอนามัย1 มาตราการ
แรก ๆ ของรัฐบาลในการลดแพร่เชื้อ คือ 
การกกัตวัของแรงงานต่างด้าวให้อยู่ใน
หอพกั จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัการติดเชื้อ 
และต่อมาได้จัดเตรียมทีพ่กัส าหรับ
แรงงานกลุ่มนี้เพื่อลดความแออัดและ
เพิม่การเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสงิคโปร์
สามารถน ามาใช้เปน็กรณศีึกษา 

 

ที่ดสี าหรับประเทศไทยทีม่ีแรงงาน
ต่างด้าวเปน็จ านวนมาก ในการสร้าง
ความตระหนักเพื่อป้องกนัและลด
อัตราเสี่ยงในการแพร่ระบาดในกลุม่
ก่อนที่จะเกดิเหตกุารณ์แบบประเทศ
สิงคโปร์ 

ตามรายงานสถานการณ์
แรงงานตา่งดา้ว (ส านักบริหาร
แรงงานตา่งดา้ว) ณ เดือน ธันวาคม 
2562 จ านวนคนต่างด้าวที่ได้รบั
อนุญาตท างานในประเทศไทย มี 
3,005,376 คน (ส านกับริหาร
แรงงานตา่งดา้ว)  โดยกลุ่มแรงงาน 
4  สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพชูา 
และเวียดนาม มีจ านวน 2,722,424 
คน (คิดเปน็ร้อยละ 90 ของทั้งหมด) 

                                                            

1 สืบค้นจาก https://www.straitstimes.com/singapore/manpower/workers-describe-crowded-cramped-living-conditions 

ขอบคุณท่ีมาภาพ https://www.ilo.org/asia/countries/thailand/lang--en/index.htm 

“ระดับความเสี่ยงของการแพร่
เช้ือโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวข้ึนอยู่กับลักษณะของ
กิจการ ความเข้มข้นในการดูแล
ของผู้ประกอบการ และการอยู่
อาศัยที่แออัด 
     การสื่อสารและมาตราการที่
ชัดเจนสามารถลดความเสี่ยง
ได้” 

https://www.straitstimes.com/singapore/manpower/workers-describe-crowded-cramped-living-conditions
https://www.ilo.org/asia/countries/thailand/lang--en/index.htm
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ประเภทกิจการทีแ่รงงานตา่งด้าวที่
ได้รับอนุญาตทิ างานมากทีสุ่ด ได้แก่ 
กิจการก่อสรา้ง กิจการเกษตรและปศุ
สัตว์ และกิจการให้บริการต่าง ๆ 
ตามล าดับ และ ณ วันที่ 22 เมษายน 
2563 ไดม้ีประกาศราชกิจจานเุบกษา
ให้ราชอาณาจกัรกัมพชูา สาธรณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็น 3 
เขตตดิโรคตดิต่ออันตรายกรณีโรคโค
วิด-2019  

ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 มีผูต้ิดเชื้อ
เป็นกลุม่แรงงานตา่งดา้วเพียง 
0.82%2 แรงงานต่างด้าวที่มงีานท า
ในช่วงนีส้่วนใหญ่จะมผีู้ประกอบการ
เป็นคนใหค้ าแนะน าในเรื่องสุขอนามัย
และการป้องกัน  และจัดหาอปุกรณ์
ป้องกนัให้ แตห่ากคนกลุ่มนีต้กงาน
เนื่องจากมีการสั่งปิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจก็จะท าใหค้นกลุม่นีม้คีวาม
เสี่ยงเพิม่มากขึน้เนื่องจากขอ้จ ากัด
ด้านอปุกรณป์้องกันการติดเชื้อ 
ความรู้ในการดแูลตนเอง และสภาพ
การเป็นอยู่หลังจากตกงานทีแ่ย่ลง
จากเดิม 

บทความนี้ได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชงิลกึผูบ้ริหารกิจการที่ใช้
แรงงานตา่งดา้ว โดยสมัภาษณถ์ึง 

 

ความเสี่ยงของกลุ่มต่างด้าว ความ
พร้อมในการป้องกัน และความ
ต้องการในการชว่ยเหลือจากภาครัฐ  

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารทั้งหมด 5 
แห่ง ประกอบดว้ยกิจการขนส่งที่มี
แรงงานตา่งดา้วมากกวา่ 200 คน 
กิจการบริการที่มแีรงงานต่างดา้ว
ประมาณ 150 คน  และกิจการ
โรงงานผลิตอาหารและเคร่ืองดืม่
ประมาณ 70 คน และ 40 คน และมี
การสมัภาษณผ์ู้ประกอบการที่รับท า
เอกสารใหก้ับแรงงานต่างด้าว  

จากการสมัภาษณพ์บว่าการอยู่
อาศยัทีแ่ออดัของแรงงานตา่งดา้ว
เพิม่ความเสีย่งตอ่การระบาด โดย
แรงงานตา่งดา้วที่ต้องรับผดิชอบที่
อยู่อาศัยเองมคีวามเสี่ยงที่สงู
เนื่องจากแรงงานอยู่ในกลุ่มรายได้
ต ่า ส่วนมากจึงอาศัยและกินอยู่
รวมกนั ในสว่นของแรงงานทีพ่กั
อาศัยกับผู้ประกอบการก็ขึน้อยู่กับ
การจัดการของผูป้ระกอบการซึง่มี
ระดับความแออัดทีแ่ตกต่างกัน 

ความเสีย่งอืน่ ๆ  ในการติด
เชื้อของแรงงานต่างด้าวในที่ท างาน
ก็มีระดับทีแ่ตกตา่งกันโดยขึน้อยู่กับ
ลกัษณะของงาน ความตอ้งการของ
ลกูคา้ มาตรการในการดแูลของ 

ผูป้ระกอบการ และจ านวนพนกังานที่
จา้งในชว่งโควดิ-19  โดยกิจการที่
เกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดื่มสว่นใหญ่
จะมมีาตราการป้องกันทีค่่อนขา้ง
เข้มข้นกว่ากิจการรูปแบบอื่น เชน่ มี
การบังคบัให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา
ท างาน มีเจลแอลกอฮอล์ให้ใช ้มีการ
ตรวจวดัอุณหภมูิก่อนเขา้ออกจาก
สถานทีท่ างาน แนะน าให้ลา้งมอืบ่อย 
ๆ  สวมถุงยางมือในขณะทีท่ างาน มี
การท าหนา้การคลุมหนา้ใส ่(face 
shield) ไม่อนุมตัิใหเ้ดนิทางออกนอก
พื้นที่ มีทมีงานควบคมุอนามัย 
ผู้จัดการมปีระชมุเพื่อแนะแนวและวาง
แผนการปฎบิัต ิและมีปา้ยประกาศใน
เรื่องของการดแูลตนเองเพื่อลดความ
เสี่ยงในช่วงโควดิเป็นภาษาไทยและ
ภาษาของแรงงานต่างด้าว บาง
กิจการมีมาตราการเพิม่เติมที่เขม้ข้น
ขึ้นอีก เชน่ ใหพ้นกังานทานอาหารจาก
ถาดหลมุของตวัเอง เวลาทานอาหาร
จัดเป็นกลุม่เล็ก ๆ 4 คน และจะต้อง
ทานอาหารกับกลุม่เดิมทุกวัน บาง
กิจการมีการน าลังกระดาษมาท าเปน็ที่
แบ่งในโรงอาหารใหพ้นักงานนัง้ทาน
อาหารแยกกัน แต่ในขณะเดียวกันยังมี
กิจการรูปแบบอืน่ไมบ่ังคับพนักงานให้
ปฎบิัติอย่างเคร่งครัด กิจการทีต่้องใช้
แรงงานหรือท างานกลางแจง้ 

 

                                                            

2 รวม 4 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม มีอยู่ 2.6% ท่ีไม่ได้รายงานสัญชาติ ข้อมูลจากศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ สืบค้นจาก https://data.go.th/dataset/covid-19-daily 

https://data.go.th/dataset/covid-19-daily
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จ ะ มี ค ว า ม ล า บ า ก ใ ส่ ห น้ า ก า ก
ตลอดเวลาเพราะเกิดการอึดอัดในการ
ท างาน 

ในเรื่องของการท างานแบบเวน้
ระยะหา่งระหวา่งบคุคลยงัเปน็เรือ่ง
ยากอยู่โดยเฉพาะกิจการบริการ ส่วน
เรื่องของความแออันระหวา่งการ
ท างานนัน้ลดลงโดยเฉพาะกิจการที่มี
ยอดขายลดลง เชน่ กจิการร้านอาหาร 
แต่ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงจากเดมิมาก
นักส าหรับโรงงาน ลกัษณะของ
สถานทีท่ างานก็มคีวามแตกต่างกัน
การท างานในโรงงานบางทีแ่ละ
ร้านอาหารตามห้างส่วนมากจะเป็น
สถานทีป่ิดที่อากาศหมุนเวียนภายใน
ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชือ้โรค 

สิ่งทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการจากภาครัฐ 
คือ ต้องการให้มีการแจ้งล่วงหน้า
หลายวันในการสั่งเปิดและปิดกิจการ
ในอนาคตเพื่อกิจการจะได้มีเวลาวาง
แผนการด าเนินธุระกิจต่อไป บวกกับ
ต้องการความชัดเจนและรวดเร็วใน
ข้อมูลในเร่ืองของนโยบายต่าง ๆ ร่วม
ถึงมาตราการการท าบัตรให้แรงงาน
ต่างด้าว และมาตราการการช่วยเหลือ
ด้านการลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ส าหรับ
โรงงานแปรรูปสินค้าการเกษตรมี
ความต้องการให้ภาครัฐละเวน้เคอร์ฟิว
ในชว่งผลผลติลน้ตลาด (เช่น มะพร้าว
จะมีผลผลิตมากในช่วงหน้าฝน) ถ้า
หากแปรรูปไม่ทันจะท าให้ผลผลิตนั้น
เสียได้ 

 

การรับรู้ข่าวสารและแนวทาง
ของผูป้ระกอบการมาจากหลาย
แหล่งโดยสว่นมากมาจากข่าวตาม
ช่องทางสื่อต่าง ๆ  กลุ่มธุระกิจ
เดียวกัน และกรมอนามัย แตถ่้าเป็น
โรงงานกส็ามารถดูมาตราการและ
แนวทางของกระทรวงอตุสหกรรม
เพิม่เติมได้ โดยส่วนใหญ่แลว้แต่ละ
ผูป้ระกอบการตอ้งหาขอ้มลูเองแลว้
น าไปปรบัใชใ้นกจิการของตนเอง 
ดังนัน้ ณ ปัจจบุนัระดบัความเขม้ข้น
ของการป้องกันขึน้อยู่กับ
ผู้ประกอบการเป็นส่วนมาก 

พฤตกิรรมของแรงงานตา่งดา้ว
ที่ผ่านมาเมื่อพบวา่ตวัเองป่วยจะ
หาทางกลับไปที่ภมูิล าเนาตวัเอง 
ผู้ประกอบการให้ความเห็นวา่ถา้
กลุม่นีต้ิดโควิด-19 กม็คีวามเปน็ไป
ได้สูงที่จะเดนิทางกลบัภมูิล าเนา
ตัวเอง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่าง
ด้าวที่ไมม่ีบตัรถกูตอ้งตามกฎหมาย 
ดังนัน้ ควรมมีาตราการเฝ้าระวงั
การแพร่เชือ้ระหว่างการเดินทาง
ของคนกลุ่มนี้ ด้วยลักษณะของ
ภูมศิาสตร์ของประเทศไทยการ 
เดินทางกลับภูมลิ าเนาเสน้ทาง
ธรรมชาตนิั้นเปน็ไปได้ง่ายกว่าหลาย
ประเทศ 

----------------------------- 

 

รายชื่อผู้ให้สมัภาษณ ์ 

(1) คุณโบท ์กิจการร้านอาหาร 
(2) คุณแจ๊ค กิจการโรงงานอาหาร
และเคร่ืองดืม่ 
(3) คุณนาย กิจการโรงงานอาหาร
และเคร่ืองดืม่ 
(4) คุณ ก. กิจการขนถา่ยสนิคา้
ทางน ้า 
(5) คุณ ข. กิจการบริษัทท าวซี่าต่าง
ด้าว 

 

 


