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แรงงานต�างด�าวที่ได�รับอนุญาต

ทํางานในประเทศไทย ม ี3,005,376 

คน (สํานักบริหารแรงงานต�างด�าว 

ณ เดือนธันวาคม 2562)  โดยกลุ�ม

แรงงาน 4  สัญชาติ เมียนมา ลาว 

กัมพูชา และเวียดนาม มีจํานวนถึง 

2,722,424 คน แต�มแีรงงานต�าง

ด�าวจํานวนไม�น�อยที่ไม�มีใบอนญุาต

ทํางานในประเทศไทยและแฝงตวั

ทํางานอยู�ในทกุกิจการทุกพื้นที ่

ฉะนั้น กลุ�มแรงงานต�างด�าว

สามารถแบ�งเป�น 2 กลุ�มใหญ�

ด�วยกนั คือ กลุ�มแรงงานถกูต�อง

ตามกฎหมายและกลุ�มแรงงานผิด

กฎหมาย กลุ�มแรงงานทีผ่ิด

กฎหมายเป�นกลุ�มทีม่คีวามเสี่ยงสูง

กว�าในการแพร�เชื้อโรคเนื่องจาก

พฤติกรรมที่จะต�องหลบหลกีการ

จับกมุและซ�อนตัวจึงทาํให�ยากต�อ  

 

การค�นเจอ การที่ไม�ได�สิทธิการคุ�มครอง

ในด�านสุขภาพ เนื่องจากไม�อยู�ในระบบ

ประกนัสงัคม และไม�สามารถซื้อประกนั

สุขภาพได�จะทําให�คนกลุ�มนี้ไม�เข�ารับการ

รักษาหรือแสดงตนเมื่อมีอาการเจ็บป�วย 

ดังนัน้ กลุ�มแรงงานผิดกฎหมายจะเป�น

แหล�งแพร�เชื้อโควดิ-19 ได�ดทีีเดยีว 

อีกประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัสําหรับ

แรงงานต�างด�าวผิดกฎหมาย คอื เมื่อ

การระบาดในประเทศไทยสามารถ

ควบคมุได�และกจิกรรมทางเศรษฐกจิเร่ิม

กลบัมาเป�นปรกต ิจะมคีวามต�องการของ

แรงงานทีเ่พิม่จึงทําให�มกีารไหลเข�าของ

แรงงานต�างด�าวจากประเทศเพือ่นบ�าน 

และกลุ�มแรงงานทีล่ักลอบเข�ามาใน

ประเทศไทยแบบผดิกฎหมายตาม

ช�องทางธรรมชาติจะไม�ถูกกักตวั 14 วัน 

ซึ่งกลุ�มนี้จะเป�นพาหะนาํเข�าเชื้อโควดิ-19  

 

กลบัเข�าสู�ประเทศไทยได�ในกรณีที่

ประเทศเพื่อนบ�านยังมกีารระบาดอยู� 

สถานทีแ่พร�เชื้อในกลุ�ม

แรงงานต�างด�าวในประเทศไทยมี

สองสถานทีห่ลกัด�วยกนั คือ ที่

ทํางานและทีพ่ักอาศัย โดยระดบั

ความเสี่ยงในการแพร�เชื้อขึ้นอยู�กับ

ระดับความแออัดและป�จจัยการ

ป�องกนัอ่ืน ๆ  โดยในที่ทาํงานทีเ่ป�น

อุตสาหกรรรมขนาดใหญ�หรือ

ร�านอาหารขนาดใหญ�จะมมีาตราการ

ดูแลเพื่อลดความเสี่ยงทีด่ีกว�าธุรกิจ

ขนาดเล็กและตลาดสดขนาดเลก็ 

เพราะมมีาตราการและการ

ตรวจสอบติดตามทีเ่ข�มข�นกว�า หาก

มีการระบาดในโรงงานจะมผีลกระทบ

ต�อธุรกิจอย�างมากเพราะต�องป�ดตวั

ลงเป�นจํานวนหลายวันจึงทําให� 

ขอบคุณท่ีมาภาพ https://www.tcijthai.com/news/2018/10/scoop/8062 

“กลุ�มแรงงานที่ลกัลอบเข�ามาใน

ประเทศไทยแบบผดิกฎหมายตาม

ช�องทางธรรมชาติจะไม�ถูกกักตวั 14 

วัน ซึ่งกลุ�มนี้จะเป�นพาหะนําเข�าเชื้อ

โควิด-19 กลับเข�าสู�ประเทศไทยได�

ในกรณีที่ประเทศเพื่อนบ�านยังมี

การระบาดอยู� 

ความแออัดในห�องพกั และ 

การเวียนเตียงนอนเป�นกะ เป�นการ

เพิม่ความเสี่ยงของการระบาด” 
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ธุระกิจใหญ�มีมาตรการป�องกนัที่

ค�อนข�างเข�มข�น 

ในเร่ืองที่พกัอาศัยจะแบ�งได�เป�น 

2 กลุ�มหลัก คอื กลุ�มทีพ่ักอาศยักับ

นายจ�างและกลุ�มทีห่าที่พกัอาศยัอยู�

เอง โอกาสในการแพร�เชื้อในกลุ�มทีห่า

ที่พกัอาศัยเองนัน้จะสูงกว�ากลุ�มที่

อาศัยกับนายจ�าง จากการสํารวจ

พบว�าห�องพกัที่เหมาะสมสาํหรับการ

พักอาศัย 2 คน อาจจะมแีรงงานต�าง

ด�าวอยู�ถึง 5 คน ดังนั้น ห�องพกัที่

เหมาะกับการอาศัย 5 คน ก็จะมี

สัดส�วนของจํานวนคนที่อาศัยจริง

เพิม่ขึ้นตามไปด�วย นอกจากนัน้

ในช�วงการระบาดของโควดิ-19 ที่มี

แรงงานตกงานเพิม่ขึ้นแต�ไม�สามารถ

กลบัประเทศตัวเองได� แรงงานเหล�านี้

จะต�องพกัอาศัยรวมกนัเพื่อลด

ค�าใช�จ�ายและนัน้กเ็พิม่ความหนาแน�น

ในห�องพกัอาศัยให�สูงกว�า

สถานการณ�ปรกต ินอกจากความแอ

อันในห�องพักอาศัยแล�ว ยังมกีรณี

การเวียนทีน่อนเป�นกะกลางวัน-

กลางคนืตามตารางงาน เช�น คนทีม่ี

กะทํางานกลางวันจะใช�ทีน่อนตอน

กลางคนื และคนที่มกีะทํางานตอน

กลางคนืจะใช�ที่นอนตอนกลางวัน ทํา

ให�มกีารใช�เตียงนอนและของใช�

รวมกนัและนั้นเพิ่มความเสี่ยงในการ

แพร�เชื้อโรค กลุ�มแรงงานทีห่าหอพัก

อยู�เองอาจจะมีแรงงานจากหลาย

บริษทัอาศัยอยู�รวมกันในห�องหนึ่ง ซึง่

ถ�าแรงงานคนใดคนหนึง่ติดโรคก็จะมี

โอกาสการแพร�ระบาดโรคข�ามบริษัทได� 

อย�างรวดเร็วและกว�างขวางกว�า

กลุ�มทีพ่ักอาศัยกับนายจ�าง กลุ�ม

แรงงานทีห่าที่พกัเองนัน้มคีวามท�า

ทายในการควบคมุการระบาดเพราะ

หลังเลกิงานแรงงานเหล�านี้จะอยู�

นอกการดแูลของนายจ�าง ดงันัน้จึง

ควรมมีาตราการช�วยเหลือและดูแล

ที่เข�มข�นเป�นพิเศษ 

อีกหนึ่งความเสี่ยงเกิดจาก

พฤติกรรมของแรงงานต�างด�าวเมื่อ

ไม�สบาย เนื่องจากแรงงานต�างด�าว

ส�วนมากเป�นแรงงานที่อยู�ในวัย

ทํางานอายุระหว�าง 20-40 ป� ฉะนัน้ 

หากตดิโรคโควดิ-19 อาการอาจจะ

ไม�หนักมากจนถึงต�องไปพบแพทย� 

เพราะถ�าไปพบแพทย�แล�วมกีาร

ตรวจเจอว�าเป�นโรคโควดิจะต�องถูก

กักตัวและหยุดงานซึ่งจะทําให�เสีย

รายได� ดงันัน้ จึงมคีวามเป�นไปได�

ของพฤติกรรมหลกีเลี่ยงการเข�ารับ

การรักษา กลุ�มแรงงานต�างด�าวจึง

เป�นแหล�งแพร�เชื้อโรคที่น�ากลัวเลย

ทีเดียว 

อีกหนึ่งกลุ�มทีต่�องการการ

ดูแลเป�นพิเศษ คือ กลุ�มเดก็ต�างด�าว

ที่ตดิตามพ�อแม�เข�ามาอาศัยใน

ประเทศไทย ซึ่งนอกจากในเร่ืองของ

ความเสี่ยงในการตดิโรคแล�วยังมี

เร่ืองของโภชนาการหากผู�ปกครอง

ตกงานและไม�มีรายได� รวมไปถงึ

โอกาสที่จะหลดุออกจากระบบ

การศกึษาและเป�นป�ญหาของ

ประเทศต�อไป 

ข�อเสนอแนะเพือ่ลดความเสีย่งการ

ระบาดโรคในกลุ�มแรงงานต�างด�าว 

วิธีการลดความเสี่ยงในกลุ�ม

แรงงานต�างด�าวที่ทําได�รวดเร็ว คือ 

การเผยแพร�ความรู�การป�องกนัการ

แพร�เชื้อโรคในกลุ�มต�างด�าวผ�าน

นายจ�างและผ�านสื่อต�าง ๆ ให�ได�

ทั่วถงึมากทีส่ดุ แต�ต�องคํานึงถงึ

รูปแบบการสื่อสารที่ได�ประสทิธิภาพ 

เช�น ใช�ภาษาของแรงงานต�างด�าวที่

เข�าใจง�ายและมีรูปภาพประกอบ ใช�

ช�องทางอาสาสมคัรสาธารณสขุต�าง

ด�าว (อสต.) ช�วยในการสื่อสาร และ

แนะนําผู�ประกอบการสร�างระบบและ

มาตราการเพื่อการปฎบิัตทิี่ชดัเจนใน

กลุ�มดแูลแรงงานต�างด�าว เป�นต�น  

นอกจากนั้น ป�จจุบันมีการริเร่ิม

พัฒนานวตักรรมแอปพลิเคชัน่ที่

สามารถช�วยลดความเสี่ยงต�อการ

ระบาด เช�น นวตักรรมแอปพลเิคชัน่ที่

เป�นระบบชี้เบาะแสโดยมีรางวลัมอบ

ให�กบัผู�แจ�งเบาะแสเมื่อพบเจอคนต�าง

ด�าวที่มีอาการของโรคโควดิ-19 เช�น 

เจ็บคอ ไอ และมีไข� เป�นต�น และ

นวตักรรมแอปพลิเคชัน่ที่เป�นระบบชี้

เบาะแสทีม่ีรางวัลให�สาํหรับผู�แจ�ง

เบาะแสทีพ่บเจอคนต�างด�าวทีก่ลับมา

จากต�างประเทศแต�ไม�มกีารกกัตัว 14 

วัน  

อีกหนึ่งมาตราการที่อาจจะต�อง

คํานึงถงึเพื่อป�องกนัการระบาดของ

โควิด-19 จากกลุ�มแรงงานผดิ

กฎหมาย คือ การละเว�นการจับกุม

แรงงานต�าง  
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ด�าวผิดกฎหมายในช�วงการระบาดโรค

โควิด-19 โดยมาตราการนี้จะทําให�

แ รงงานต� างด� าวที่ ผิ ดกฎหมา ย

เป�ดเผยตัวตนเมื่อไม�สบายและเข�ารับ

การรักษา ซึ่งจะช�วยลดความเสี่ยงใน

การระบาดของโรคในประชากรไทยได� 

ทั้งนีท้ั้งนั้น วิธีที่ช�วยแก�ไข

ป�ญหาความมั่นคงทางสาธารณะสขุ

ในระยะยาวและย่ังยืน คือ การเพิ่ม

ประสทิธิภาพของระบบโดยปรับ

โครงสร�างของระบบการจดทะเบียน

แรงงานต�างด�าวให�แรงงานหรือ

ผู�ประกอบการสามารถจดทะเบยีน

แรงงานได�สะดวกและง�ายขึน้ และ

คํานึงถงึค�าใช�จ�ายที่เหมาะสม ซึง่

แรงงานต�างด�าวที่จดทะเบียนสามารถ

เข�าระบบประกันสังคมและมสีิทธิใน

การการรักษาพยาบาล ซื้อประกัน

สุขภาพ และยอมเข�ารับการรักษาเมื่อ

พบว�าตนไม�สบาย 

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