
 1 
 

รายงานการส ารวจสถานการณแ์รงงานข้ามชาติภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19  
กรณีประมงและกิจการต่อเน่ืองประมง จังหวัดระนองและสงขลา มิถุนายน- 15 สิงหาคม 2564  

สรุปผลการส ารวจ 
เครือข่ายองคก์รด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group: MWG) จัดท ารายงานฉบับนี ้

เพื่อส ารวจผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อแรงงานขา้มชาติในภาคประมงและกิจการ
ต่อเนื่องประมงทะเลในจงัหวดัระนองและจงัหวดัสงขลา เนื่องจากทัง้สองจงัหวดัมีการจา้งงานแรงงาน
ขา้มชาติในกิจการดงักล่าวจ านวนมากและเป็นพืน้ที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดว้ย    

จังหวัดระนองมีชุมชนแรงงานขา้มชาติเป็นหนึ่งในพืน้ที่เสี่ยง จังหวัดสงขลามีคลัสเตอรก์ารแพร่
ระบาดในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่มีการจา้งแรงงานขา้มชาติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่
เป็นอุปสรรค การเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 จึงเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลจากผูม้ีส่วนได้
เสียไดอ้ย่างจ ากัด รายงานนีจ้ึงเป็นภาพสะทอ้นประสบการณแ์ละมุมมองของผูใ้หข้อ้มูลเท่านัน้  รายงาน
สรุปประเด็นหลกัจากการส ารวจ ดงันี ้ 

1. โรงงานแปรรูปอาหารทะเล   จากการศึกษาขอ้มลูพบว่าสภาพการจา้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานและประกันสงัคม เมื่อโรงงานปิดกิจการชั่วคราว โรงงานทัง้สองไดม้ี
การปฎิบติัตามมาตรการ Bubble and Seal ที่รฐัก าหนดมาเนน้บงัคับใชเ้ฉพาะกับแรงงานขา้มชาติ โดย
โรงงานแต่ละแห่งมีแนวปฏิบติัภายใตม้าตรการดงักล่าวแตกต่างกนั   โรงงานแห่งหนึ่งใหแ้รงงานกกัตวัอยู่
ในสภาพที่ไม่ถูกสขุลกัษณะ การตรวจคดักรองโรคไม่ทั่วถึง หนา้กากอนามยัและอาหารไม่เพียงพอ ใช้
สิทธิชดเชยรายไดจ้ากเหตสุดุวิสยัของประกนัสงัคม ขณะที่โรงงานอีกแห่งจัดหาสวัสดิการให้ลูกจา้ง
เพียงพอ ชดเชยรายไดส้งูกว่ามาตรการของรฐั จดัการดา้นสาธารณสขุอยู่ในเกณฑดี์ อย่างไรก็ตาม สถาน
ประกอบยงัขาดการท ากิจกรรมแรงงานสมัพนัธ ์Worker Engagement ในช่วงวิกฤติ 

2. ภาคประมงและกิจการต่อเนื่องประมง ลกูเรือไม่ประสบปัญหาเรื่องค่าจา้ง ในจงัหวดัระนองและ
สงขลา ส่วนแรงงานในกิจการต่อเนื่องประมง เช่น แพปลา อยู่ในสภาพการจา้งแบบเหมาชิน้และแบบ
รายวัน ถือเป็นรูปแบบการจา้งงานที่ไม่มีความมั่นคงทางรายได้ และ สภาพการจา้งในภาพรวม ลูกเรือ
ประมงและลูกจา้งในกิจการต่อเนื่องประมงส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายหลาย
ประการ ซึ่งมีสาเหตหุลกัจาก 2 ปัจจยั 

(1) อยู่ในสภาพการจา้งที่ไม่เป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระ
ราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561 เช่น ไม่มีการก าหนด
วนัหยุด วนัลา ชั่วโมงท างาน ค่าจา้ง และสวสัดิการลกูจา้งไวอ้ย่างชัดเจน  การหลีกเลี่ยงจา้งแรงงานขา้ม
ชาติตามระบบ สญัญาจา้งงาน  
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(2) ไม่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนประกนัสงัคม และเขา้ไม่ถึงสวสัดิการลกูเรือตามกฎหมายก าหนด 

ดว้ยสภาพที่ลกูจา้งไม่มีความมั่นคงดา้นการจา้งงานและเขา้ไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการลูกจา้ง 
เมื่อโรคโควิดแพร่ระบาด แรงงานในกิจการต่อเนื่องประมงจึงมีความเปราะบางมากขึน้ จากการหยุดงาน 
การถูกลดวนัและชั่วโมงท างาน โดยเขา้ไม่ถึงการชดเชยเยียวยา ในมิติสขุภาพ แรงงานเขา้ถึงการตรวจคดั
กรอง การตรวจหาเชือ้ และการรกัษา แต่ดว้ยเขา้ไม่ถึงการชดเชยเยียวยา แรงงานจึงมีภาระทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึน้มาก เมื่อตอ้งหยุดงานกักตัวเพื่อควบคุมโรคและรกัษาพยาบาล บางคนจึงหลีกเลี่ยงการตรวจหา
เชือ้และปกปิดขอ้มลู อีกทัง้ยงัไม่มีความชดัเจนเก่ียวกบัการจดัสรรวคัซีนใหก้บัแรงงานกลุ่มนี ้

 

1. โรงงานแปรรูปอาหารทะเล 
ในภาพรวมโรงงานมีสภาพการจา้งที่เป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน แรงงานไดร้บัการ

ขึน้ทะเบียนประกนัสงัคม อย่างไรก็ตาม เจา้หนา้ที่ของ Stella Maris ใหข้อ้มลูว่า โรงงานแห่งที่ 1 มีปัญหา
เรื่องสภาพการจา้งบา้ง และช่วงมีการแพร่ระบาดของโรควิดก็พบว่ามีการจัดการภายในที่ไม่ไดม้าตรฐาน
หลายอย่าง ซึ่งสง่ผลต่อปัญหาสขุภาพและความเป็นอยู่ของแรงงานในช่วงกกัตวั  

โรงงานในจังหวัดสงขลา เมื่อตรวจพบการแพร่ระบาด โรงงานจะท างานร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสขุ เพื่อคดักรอง ตรวจหาเชือ้ และส่งตวัผูป่้วยเขา้รบัการรกัษา ส่วนการคดักรองและการป้องกัน
โรคติดต่อเบือ้งตน้ เช่น เครื่องตรวจวดัอณุหภูมิ การเขา้ถึงเจลลา้งมือและหนา้กากอนามยัในโรงงานและที่
พกัอาศยัของแรงงาน รวมถึงการช่วยเหลือแรงงานที่กกัตวัตามมาตรการ Bubble and Seal เป็นการจดัการ
ภายในของโรงงาน ซึ่งแต่ละแห่งมีแนวปฏิบติัแตกต่างกนั  

โรงงานแห่งที่ 1   
ประกอบกิจการแปรรูปสตัวน์ า้ มีลกูจา้งกว่า 2,900 คน สญัชาติไทยและเมียนมา แรงงานไดร้บัการ

ขึน้ทะเบียนประกนัสงัคม เริ ่มพบผูต้ิดเชือ้มาตัง้แต่ 30 เมษายน 2564 และคณะกรรมการโรคติดต่อ
จงัหวดัสงขลามีค าสั่งปิดโรงงาน 14 วนั มีผลวนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 

มาตรการชดเชยเยียวยา: มีการหารือระหว่างตัวแทนฝ่ายนายจา้งกับตวัแทนแรงงานเมียนมา 
เก่ียวกบัแนวทางจัดการเมื่อปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อใหม้ีการชดเชยรายไดใ้หแ้ก่แรงงาน  โดยมีการเสนอ
จ่ายค่าจา้งช่วงโรงงานปิดไม่เกินรอ้ยละ 50 ของค่าจา้งรายวนั ดา้นตวัแทนแรงงานเคยยื่นขอ้เสนอให้
นายจา้งจ่ายค่าจา้งตามปกติ (รอ้ยละ 100) แต่โรงงานแจง้ว่าใหไ้ม่ได ้โดยใหเ้หตผุลว่าโรงงานไม่ไดม้ีผล
ก าไรมากพอจะจ่ายเงินชดเชยได้ขนาดนัน้ ต่อมาโรงงานถูกสั่งปิดตามค าสั่งจงัหวดั โรงงานจึงใหพ้นกังาน
ใชส้ิทธิทดแทนการว่างงานจากเหตสุดุวิสยัฯ ส านกังานประกนัสงัคม  แรงงานคนหนึ่งไดร้บัเงินทดแทน
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จากประกนัสงัคม 2,500 บาท แต่หากท างานไดป้กติเขาจะไดร้บัค่าจา้งกว่า 4,000 บาท ขึน้อยู่กบัชั่วโมง
การท างานล่วงเวลา (สมัภาษณว์นัที่ 15 สิงหาคม 2564)   

Bubble and Seal:  
- ลกูจา้งคนไทยกกัตวัอยู่ที่พกัของตวัเอง ลกูจา้งสญัชาติเมียนมาบางส่วนที่เช่าหอ้งพกัเองโรงงาน

ใหย้า้ยเขา้มาอยู่ในที่พกัของโรงงานทัง้หมด  
- แรงงานใหข้อ้มลูว่าวนัแรกที่มีค  าสั่งปิดโรงงาน โรงงานใหแ้รงงานกกัตวัแต่ยงัไม่มีการแจกอาหารให ้
- วนัที่สองของการกกัตวัถึงไดร้บัอาหาร โดย 1 ครอบครวัหรือ 1 หอ้ง อยู่รวมกนัประมาณ 3 - 5 คน 

บางครอบครวัมีเด็กดว้ย ไดร้บัการแจกขา้วสารน า้หนกัประมาณ 5 กิโลกรมั 1 ถุง ฟักทองหรือฟักขนาด
ใหญ่พอสมควร 1 ลกู นอกจากนี ้ไดร้บัแจกไข่ไก่สดคนละ 1 ฟอง ไก่สดหมดอายุ 2 กิโลกรมั  

 
ขอ้ความในฉลากสินคา้ระบุว่า “ผลิตวนัที ่07/01/2020 ควรบริโคก่อน 07/01/2021” 

 

“ไข่คนละฟอง ขา้วสาร 1 ถุง ส าหรบั 4 คน ในช่วงโควิดแบบนี.้..” แรงงานแสดงความคิดเห็น 

- แรงงานแสดงความไม่พอใจที่โรงงานแจกไก่สดหมดอายุ มีการจบักลุ่มแสดงความไม่พอใจแต่ไม่
ถึงกบัประทว้งหรือมีการยื่นขอ้เสนอกบัโรงงาน โรงงานจึงเปลี่ยนไก่สดชิน้ใหม่ให ้ 

- อาหารที่ไดร้บัแจกไม่เพียงพอ แรงงานคนหนึ่งกล่าวว่า “กินได ้2-3 วนัก็หมด” (สมัภาษณว์นัที่ 1 
สิงหาคม 2564) แรงงานหลายคนอยู่รอดไดด้ว้ยขา้วสารส ารองของตวัเอง เพราะปกติจะซือ้เก็บไวก้ินรอบ
ละ 5-10 กิโลกรมั  

- แรงงานมีการประสานขอความช่วยเหลือจาก NGO ทางหน่วยงานจึงเตรียมน าถุงยงัชีพไปมอบ
ให ้แต่แรงงานไม่ไดร้บัอนุญาตใหอ้อกมารบั และ NGO ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปในโรงงาน  

- โรงงานประสานกบัรถขายผกั ไก่ หม ูไข่ น า้ปลา ดา้นนอก และคดัเลือกแรงงานที่กกัตวัอยู่ดว้ยกนั
เป็นตวัแทนในการรบัซือ้ของมาขายในพืน้ที่โรงงานอีกต่อ ราคาสินคา้จึงสงูกว่าปกติ เช่น กระเจี๊ยบปกติ
มดัละ 5 บาท ช่วงกกัตวัราคามดัละ 10 บาท  

- แรงงานสะทอ้นว่าความเป็นอยู่ในช่วงกกัตวัค่อนขา้งล าบาก เนื่องจากไม่ไดร้บัอนุญาตใหอ้อก
นอกพืน้ที่โรงงาน และสวสัดิการที่ไดร้บัจากโรงงานมีจ ากดั เครื่องปรุงอาหาร เช่น พริก น า้ปลา น า้มนั มี
ไม่เพียงพอ ขาดแคลนของใชพ้ืน้ฐาน เช่น อปุกรณอ์าบน า้และซกัลา้ง เป็นตน้  

- แรงงานไม่ไดม้ีการเรียกรอ้งอะไรเพิ่มเติม เนื่องจากพอคาดการณไ์ดว้่าโรงงานคงไม่ตอบสนอง 
และแรงงานยงัพอทนรบัสภาพความเป็นอยู่ได้ 

- เจา้หนา้ที่ MWRN และ Stella Maris ไดร้บัการบอกเล่าจากแรงงานว่าโรงงานไม่ไดม้ีการตรวจเชิง
รุกใหก้บัแรงงานเมียนมาทีตอ้งกกัตวัรวมกนัร่วม 1,500 คน เฉพาะผูป่้วยแสดงอาการที่ไดร้บัการตรวจ
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และส่งตวัไปรกัษาตามอาการ ส่วนคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสงูมกัไม่ไดร้บัการตรวจหาเชือ้และใชช้ีวิตอยู่ร่วมกนั
ในหอพกั คาดว่ามีผูต้ิดเชือ้จ านวนไม่นอ้ยที่ไดร้บัการตรวจ อีกทัง้ หอพกัที่ใชก้กัตวัมีสภาพค่อนขา้งแออดั 
หอ้งน า้ไม่สะอาดและไม่เพียงพอ หน้ากากอนามัยตอ้งใชซ้  า้ มีไม่เพียงพอใหเ้ปลี่ยนชิน้ใหม่ทุกวัน การ
สัมภาษณ์แรงงานเพิ่มเติมวันที่  1 และ 15 สิงหาคม 2564 ได้รับข้อมูลเช่นเดียวกันนี ้ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานขา้งตน้ทัง้สองแห่งสะทอ้นตรงกันว่า การขาดมาตรการตรวจเชิงรุกเพื่อคัดกรองและกักตัวผูติ้ด
เชือ้และกลุ่มเสี่ยงสงู ความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสขุลกัษณะและไม่ไดม้าตรฐานสาธารณสขุ ส่งผลต่อสขุภาพจิต
ใจและมีสว่นท าใหก้ารแพรร่ะบาดของเชือ้โควิดในโรงงานรุนแรงขึน้ 

สื่อทอ้งถิ่นฉบบัหน่ึงรายงานสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในโรงงานแห่งที่ 1 สรุปดงันี ้

- วนัที่ 16 พฤษภาคม รายงานข่าวว่า นบัตัง้แต่เริ่มมีการตรวจพบผูป่้วยติดเชือ้โควิดภายในโรงงาน

แห่งที่ 1 [มาตัง้แต่ 30 เมษายน] หลงัจากมีการตรวจคัดกรองแลว้ 4 ครัง้ ทุกครัง้พบจ านวนผูป่้วยติดเชือ้

เพิ่มขึน้ เช่น วันที่ 12 พฤษภาคม ได้ท า swab ประมาณ 400 ทราบเบือ้งต้นเป็น Positive จ านวนมาก 

เครือข่ายสวสัดิการภาคประชาชนจงัหวดัสงขลาไดแ้สดงความกงัวลเก่ียวกบัการพบผูติ้ดเชือ้แต่ไม่มีการปิด

โรงงาน เพราะยงัคงมีคนไทยที่เดินทางไป-กลบับา้นเพื่อท างาน [โรงงานแห่งนีม้ีลกูจา้งคนไทยกว่า 1,400 

คนที่อาศยักระจายในหลายอ าเภอ] ดา้นเจา้หนา้ที่สาธารณสขุมีการสอบสวนโรคและไดเ้สนอใหปิ้ดโรงงาน

เพื่อท าการควบคมุโรคเป็นเวลา 14 วนั และแมโ้รงงานเริ่มปิดการด าเนินการบางส่วนไปเนื่องจากแรงงาน

บางคนตอ้งกกัตวั แต่จงัหวดัคงไม่สั่งปิดโรงงาน จนกระทั่งวนัที่ 17 พฤษภาคมถึงมีค าสั่งปิด 

- วนัที่ 22 พฤษภาคม แรงงานเมียนมากว่า 400 คน ประทว้งหนา้โรงงาน เนื่องจากไม่ไดร้บัการชีแ้จง

ขอ้มลูที่ชดัเจนเก่ียวกบัแนวทางการดแูลรกัษาโรคโควิด แรงงานจึงรวมตวัเรียกรอ้งใหโ้รงงาน ชีแ้จงเก่ียวกบั

ขัน้ตอนและกระบวนการตรวจคดักรองหาเชือ้โรคโควิด หลงัจากเขา้ใจว่ามกีารเลือกปฏิบติั หยดุตรวจโควิด

ใหก้บัแรงงานเมียนมา 

- การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัสงขลา วนัที่ 24 พฤษภาคม ตวัแทนของโรงงานที่ 1 ได้

น าเสนอแผนประคองกิจการภายหลงัปิดกิจการชั่วคราวมาตัง้แต่วันที่ 17 พฤษภาคม เพื่อขออนุญาตเปิด

ด าเนินการในบางส่วน ใหส้ามารถส่งสินคา้ที่เป็นปลากระป๋องซึ่งคา้งค าสั่งซือ้ของคู่คา้ 90 ตูค้อนเทนเนอร ์

โดยรอ้งขอใหส้ามารถน าแรงงานไทย 200 - 300 คน ที่ตรวจ swab แลว้ผลเป็นลบทั้ง 2 ครัง้ เขา้ท างาน

ภายใตม้าตรการควบคมุเขม้งวด และแรงงานชาวเมียนมาที่อยู่ภายใตม้าตรการ Seal และไม่มีอาการ โดย

จะใหท้ างานกันคนละฝ่ัง ไม่ใหค้นไทยและคนเมียนมาพบหรือสมัผสักัน ซุปเปอรไ์วเซอรใ์หใ้ส่ชุด PPE ใน

การควบคมุงาน โดยอา้งใหเ้หตผุลว่าแผนการด าเนินการทัง้หมดนัน้มีแนวทางเดียวกบัที่เคยมีการปฏิบติัใน
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จงัหวดัสมทุรสาครก่อนหนา้นี  ้ซึ่งที่ประชุมไดม้อบหมายใหฝ่้ายสาธารณสขุพิจารณาแผน โดยแนวโนม้คาด

ว่าจะสามารถผ่อนคลายใหเ้ปิดด าเนินการไดบ้างสว่น แต่อาจใหใ้ชพ้นกังานคนไทยนอ้ยกว่าที่รอ้งขอ 

- แรงงานสญัชาติเมียนมา เพศหญิง ที่กกับรเิวณอยู่ในหอพกัคนงาน ติดเชือ้โควิดและเสียชีวิต 1 คน 

เธอเริ่มมีอาการป่วยเมื่อวนัที่ 9 ต่อมาวนัที่ 10 มิถุนายน มีอาการเพลียมากหายใจเหนื่อยหอบ จึงถูกน าตวั

สง่โรงพยาบาล จนกระทั่งเสียชีวิตวนัที่ 11 และท าพิธีเผาศพวนัที่ 12 มิถนุายน  

การจดัการหลงัโรงงานกลบัมาเปิดท าการ: หลงัจากปิดโรงงานครบ 14 วนั โรงงานก็กลบัมาเปิด
ปกติ แรงงานกลบัมาใชช้ีวิตปกติ คนที่เช่าหอ้งพกัอยู่นอกโรงงานก็กลบัไปอยู่หอ้งพกัของตวัเอง ไม่ไดมี้
มาตรการกกัตวัหรือควบคมุเป็นพิเศษ  

คนที่หายป่วยจากโรงพยาบาลกลบัเขา้ท างานต่อตามปกติ ไม่ตอ้งกกัตวัต่อ แรงงานคนหนึ ่ง
กล่าวถึงบรรยากาศในช่วงแรกที่โรงงานกลบัมาเปิดท าการว่า ลกูจา้งคนไทยมกัแสดงความเกลียดชงั
แรงงานเมียนมาว่าเป็นตวัเชือ้โรค ไม่กลา้เขา้ใกล้ กลวัติดเชือ้ ปัจจุบนัไม่มีเหตกุารณน์ีแ้ลว้ 

วคัซีนโควิด: ลกูจา้งคนไทยจ านวนหนึ่งไดร้บัวคัซีนผ่านระบบการลงทะเบียนส าหรบับุคคลสญัชาติ
ไทย ส่วนลกูจา้งสญัชาติเมียนมาไดร้บัการแจง้ว่าใหร้อรบัจากการจดัสรรตามสิทธิประกนัสงัคม  

โรงงานแห่งที่ 2  
ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง มีลกูจา้งประมาณ 6,000 กว่าคน เริ่มพบผูต้ิดเชือ้

วนัที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงงานประกาศปิดตวัเอง 14 วนั ตัง้แต่วนัที่ 20 มิถุนายน 2564  

มาตรการชดเชยเยียวยา: โรงงานจ่ายค่าจา้งรายวนัตามปกติ ไม่มีเฉพาะค่าล่วงเวลา 

Bubble and Seal:  
- ลกูจา้งคนไทยกกัตวัอยู่ที่พกัของตวัเอง ลกูจา้งสญัชาติเมียนมาและกมัพชูาบางส่วนที่เช่าหอ้งพกั

เอง โรงงานใหย้า้ยเขา้มาอยู่ในที่พกัของโรงงานทัง้หมด  
- การจดัการอาหาร ช่วงแรกโรงงานสั่งอาหารปรุงสกุมาใหล้กูจา้งวนัละ 3 มือ้ แต่ลกูจา้งสญัชาติ

เมียนมามีวฒันธรรมการกินเฉพาะ จึงเสนอใหโ้รงงานจดัหาอาหารแบบเมียนมาให ้โรงงานรบัขอ้เสนอ
และมอบหมายใหล้่ามคดัเลือกคนอ่ืน ๆ มาช่วยกนัปรุงอาหารส าหรบัลกูจา้งสญัชาติเมียนมา  

- ส่วนลกูจา้งสญัชาติกมัพชูาสามารถกินอาหารปรุงสกุที ่โรงงานจดัใหไ้ดต้ามปกติ เพราะมี
วฒันธรรมการกินใกลเ้คียงกบัไทย 

การจดัการหลงัโรงงานกลบัมาเปิดด าเนินการ:  
- ลกูจา้งที่ยงัคงเป็นกลุม่เสี ่ยง หรือกลุ่มผูท้ี่รกัษาหายแลว้ใหก้กัตวัต่อเนื่องอีก 14 วนั โดยไดร้บั

ค่าจา้งและอาหาร 3 มือ้ระหว่างการกกัตวั 
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- นบัจากโรงงานเริ่มกลบัมาเปิดเมื่อวนัที่ 5 จนถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม  2564 ลกูจา้งที่ท างานได้
ค่าจา้ง 2 แรง หรือเพิ่มขึน้จากค่าจา้งรายวนัปกติ 1 เท่าตวั ระหว่างวนัที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564 ปรบัลดลง
มาเป็นมากกว่าค่าจา้งปกติครึ่งเท่าตวั เป็นจ่ายค่าจา้งเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีเหตผุลมาจากลกูจา้งยงั
กลบัมาท างานไม่ไดทุ้กคน ส่งผลใหล้กูจา้งที่สามารถท างานในช่วงนีอ้าจมีภาระงานมากขึน้ 

- ผูท้ี ่เช่าหอ้งพกัอยู่เอง สามารถกลบัไปอยู่หอ้งเช่าไดต้ามปกติ ใหเ้ดินทางไป-กลับจากที่พักถึง
โรงงานในเสน้ทางที่ก าหนดเท่านัน้ ไม่อนญุาตใหพ้กั/แวะระหว่างทาง ยกเวน้ซือ้อาหารในจุดที่ใหบ้ริการ 

วคัซีนโควิด: โรงงานจดัซือ้วคัซีนทางเลือกมาฉีดใหก้บัลกูจา้งฟรีทุกคน ทุกสญัชาติ โดยเริ่มฉีดเข็ม
แรกไปแลว้บางส่วน อย่างไรก็ตาม มีแรงงานขา้มชาติบางคนยงัไม่ไดร้บัวคัซีน เนื่องจากบางคนยงัมีความ
กงัวลเก่ียวกบัผลขา้งเคียง ขณะที่บางคนเป็นผูป่้วยที่รกัษาหายแลว้ จึงเลือกตรวจหาแอนติบอดีเพื่อดวู่า
จ าเป็นตอ้งรบัวคัซีนหรือไม่ 

 

2. ภาคประมง: ผลกระทบด้านการจ้างงานและรายได้ในภาวะปกติและช่วงโควิดแพร่ระบาด 
แรงงานขา้มชาติที่เป็นลูกเรือทั้งในจังหวัดระนองและจังหวัดสงขลา แทบไม่ไดร้บัผลกระทบดา้น

รายไดใ้นช่วงที่โรคโควิดแพรร่ะบาด เพราะออกเรือไดต้ามปกติ  
ในภาพรวม ภาคประมงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน1 นายจา้งแข่งขันกันหาลูกจา้ง ค่าจ้าง

ลกูเรือในตลาดแรงงานจึงสงูกว่าค่าจา้งขัน้ต ่า โดยมกัไดร้บัค่าจา้งรายเดือน แต่การค านวณค่าจา้งจริงจะ
คิดตามจ านวนวนัที่ออกเรือจบัสตัวท์ะเลเท่านัน้ เช่น ค่าจา้งเดือนละ 15,000 บาท จะเท่ากบัไดค่้าจา้งวนัละ 
500 บาท วนัไหนที่ไม่ไดล้งเรือค่าจา้งก็จะถกูหกัออกวนัละ 500 บาท  

แมลู้กเรือประมงไม่มีปัญหาเรื่องการจา้งงานและค่าจา้ง แต่ลูกเรือไม่ไดข้ึน้ทะเบียนประกันสังคม 
และส่วนใหญ่เขา้ไม่ถึงสวัสดิการที่กระทรวงแรงงานก าหนดใหเ้จา้ของเรือจัดใหแ้ก่ลูกเรือ2 อีกทัง้มีสภาพ
การท างานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิแรงงานหลายประการ เช่น ถูกละเมิดเรื่องค่าจา้งจากการเขา้ไม่ถึง
สญัญาจา้ง การท างานบนเรือที่มีลกัษณะเฉพาะ ถกูก าหนดโดยปรมิาณสตัวท์ะเลที่จบัได ้และความเป็นอยู่
บนเรือที่ยากต่อการตรวจสอบของภาครฐั บางคนถูกเรียกเก็บค่าท าใบอนุญาตท างานสูงกว่ากฎหมาย
ก าหนด บางคนถกูยดึเอกสารสว่นตวั  

 
1สภาผูแ้ทนราษฎร. กระทูถ้ามที่ 1 1 8 ร ขอใหร้ฐับาลเรง่รดัแกไ้ขปัญหาเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการประมงอย่างเป็นระบบ ทัง้ดา้น

ปัญหา ระเบียบกฎหมาย และมาตรการเยียวยาช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม. (18 มิถนุายน 2563). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 
230 ง หนา้ 41- 51.  

2 กระทรวงแรงงาน. การจดัสิทธิประโยชนด์า้นสขุภาพและสวสัดิการแก่แรงงานประมง. (26 พฤศจิกายน 2562). ราชกิจจานุเบกษา. 
เล่มที่ 137. ตอนพิเศษ 5 ง. หนา้ 30-31. 
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ลกูเรือประมง จงัหวดัระนอง (สมัภาษณว์นัที่ 13 กรกฎาคม 2564) ไดค่้าจา้งเดือนละ 11,000 บาท 
ปกติออกเรือ 15 วัน กลับเขา้มาพักบนฝ่ัง 1-2 วัน ช่วงโควิดออกเรือต่อเนื่อง 4 เดือน ไดค่้าจา้งล่วงหนา้ 
44,000 บาท หลงัออกเรือได ้3 เดือน เจอพายุตอ้งจอดเรืออยู่ที่เกาะ 10 วัน นายจา้งจึงจะเอาเงินคืนสาม
พนักว่าบาท อา้งว่าเรือจอดไม่ไดท้ างาน เขาไม่ยอมเพราะปกติถา้เรือออกจากฝ่ังแลว้จะนับเป็นวันท างาน 
เขาจึงลาออกและขอเอกสารส่วนตวัฉบบัจริงที่นายจา้งเก็บไวคื้น นายจา้งบอกใหเ้ขาจ่ายเงิน 28,000 บาท 
เป็นค่าจา้งที่ขอคืนช่วงที่เจอพายุ 3,000 บาท และค่าท าใบอนุญาตท างาน 25,000 บาท ที่นายจา้งออกให้
ก่อนหนา้ ซึ่งเขาไดจ้่ายค่าท าใบอนุญาตท างานคืนไปแลว้บางสว่น แต่เขาจ าจ านวนเงินไม่ได ้แต่นายจา้งจะ
เอาคืนตามที่บอก ซึ่งเขาไม่มีเงินจ่ายคืน จึงยงัไม่ไดเ้อกสารสว่นตวัคืนและไปท างานกบันายจา้งใหม่ไม่ได ้

คุณัญญา สองสมุทร หัวหน้าส านักงานกฎหมายทนายคุณัญญา สองสมุทร (สัมภาษณ์วันที่ 14 
กรกฎาคม 2564) กล่าวถึงการละเมิดเรื่องค่าจา้งแรงงานประมงว่ายังคงเป็นปัญหาที่พบอยู่และมีความ
ซับซอ้นขึน้ แมก้ฎหมายก าหนดใหต้อ้งมีสัญญาจา้งประกอบการท าใบอนุญาตท างาน และใหลู้กจา้งมี
บญัชีธนาคารส าหรบัรบัโอนจ่ายค่าจา้ง แต่การด าเนินการเก่ียวกับเอกสารหรือการขอใบอนุญาตท างาน 
นายจา้งหลายคนมักจะใชบ้ริการนายหนา้ และลูกจา้งมักมีหนา้ที่แค่ลงชื่อหรืออาจไม่ไดล้งชื่อในสญัญา
จา้งก็ได ้อีกทัง้ลกูจา้งมกัไม่มีส  าเนาสญัญาจา้งอยู่กบัตวัเองและยากที่จะเขา้ถึงสญัญาจา้ง และแมแ้รงงาน
สว่นใหญ่จะมีสมดุธนาคารและบตัรกดเงินสดเพื่อรบัเงินค่าจา้ง แต่ในทางปฏิบติั แรงงานสว่นใหญ่ไม่ไดถื้อ
สมดุธนาคารและบตัรกดเงินสด และไดร้บัเงินค่าจา้งเป็นเงินสดซึ่งอาจมากกว่าที่ระบุในสญัญา แต่เมื่อมี
ปัญหาเรื่องค่าจา้งหรือหนีส้ินเกิดขึน้ ตวันายจา้งจะมีพยานหลกัฐานที่มีน า้หนกัมากกว่ามาแสดงว่าไม่ไดท้ า
ผิดสญัญาจา้ง ไม่มีปัญหาหนีส้ิน ไม่ไดห้กัค่าใชจ้่ายเกินจรงิ เพราะนายจา้งสามารถเขา้ถึงสญัญาจา้งและมี
หลกัฐานการโอนเงินค่าจา้งประกอบ 

 

3. กิจการต่อเน่ืองประมง เช่น แพปลา ล้ง และโรงงานขนาดเล็ก: ผลกระทบด้านการจ้างงานและ
รายได้ในภาวะปกติและช่วงโควิดแพร่ระบาด 

จังหวัดสงขลา แรงงานขา้มชาติแทบไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นการจา้งและรายได ้ลูกจา้งในแพปลา
อย่างนอ้ย 3 แห่งที่ใหส้มัภาษณ ์ยงัคงมีท างานตามปกติ แมใ้นพืน้ที่จงัหวดัสงขลามีการแพร่ระบาดรุนแรง
จนตอ้งประกาศเคอรฟิ์ว แต่การแพรร่ะบาดยงัจ ากดัวงอยู่ในเขตอตุสาหกรรมที่มีโรงงานขนาดใหญ่ 

จังหวัดระนอง แรงงานชายที่ท างานประเภทยกลงัและถังบรรจุสัตวท์ะเล ท าความสะอาดแพปลา 
เป็นลกูจา้งกลุ่มนอ้ยของกิจการแพปลา ไดร้บัค่าจา้งเป็นรายเดือน แทบไม่ไดผ้ลกระทบดา้นรายได ้เพราะ
ยงัคงมีหนา้ที่ดแูลแพปลาแมแ้พปลาหยดุท าการซือ้-ขาย และนายจา้งอาจใหท้ างานอื่นแทน เช่น ท าสวน  

ส่วนแรงงานที่ท างานประเภทคดัแยกประเภท/ขนาดสตัวท์ะเล แกะกุง้ เป็นตน้ เป็นลกูจา้งกลุ่มหลกั
ของกิจการแพปลา มลีกูจา้งหญิงจ านวนมาก ไดร้บัผลกระทบดา้นรายไดค่้อนขา้งหนกั ลกูจา้งแพปลาอย่าง
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น้อย 6 แห่ง และโรงงานปลาหมึก 1 แห่ง มีรายไดล้ดลงเกือบรอ้ยละ 50 ผลกระทบที่เกิดขึน้นอกจากมี
สาเหตุมาจากการระบาดของโรคโควิดระลอกปัจจุบนัแลว้ ยังเป็นผลมาจากการปิดพรมแดนและปิดอ่าว
ไทย-เมียนมา ตัง้แต่การระบาดระลอกแรก ซึ่งภาคประมงระนองพึ่งพาสตัวท์ะเลจากฝ่ังเมียนมา และเดือน
พฤษภาคม – ตลุาคม เป็นช่วงฤดมูรสมุของทะเลฝ่ังอนัดามนั ท าใหเ้รือประมงจบัสตัวท์ะเลไดน้อ้ยลง 

มาตรการชดเชยเยียวยา 
แรงงานข้ามชาติในจังหวัดระนองที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือเยียวยา 

แรงงานหลายคนตอ้งกูเ้งิน ตอ้งยงัชีพดว้ยการหาหอยไฟไหมแ้ละหอยพงขาย บางวนัไดเ้งิน 100-250 บาท   
แรงงานขา้มชาติในกิจการต่อเนื่องประมงในพืน้ที่จงัหวดัระนองและจงัหวดัสงขลา กรณีไดผ้ลกระทบ

จากโรคโควิดแพร่ระบาดมีความเสี่ยงที่จะเขา้ไม่ถึงการช่วยเหลือเยียวยาจากรฐัหรือนายจา้งหลายปัจจยั 
เช่น  

(1) แรงงานจ านวนมากไม่ได้ขึน้ทะเบียนประกันสังคม โดยเฉพาะแรงงานที่จ้างงานตาม
มาตรา 64 ตามพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 

(2) ผูป้ระกนัตนไม่ไดร้บัการชีแ้จงท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประกนัสงัคมและการเขา้ถึงสิทธิ
อย่างเพียงพอ รวมถึงอปุสรรคที่เกิดจากแนวปฏิบติัในการเขา้ถึงสิทธิของส านกังานประกนัสงัคมเองดว้ย 

(3) สภาพการจ้างในกิจการต่อเนื่องประมงที่มักไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน ไม่มีการก าหนดสวสัดิการลกูจา้งไวอ้ย่างชดัเจน และ พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างาน
ของคนต่างดา้ว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.  2561 การจา้งงานมีทัง้ลกัษณะรายวนั รายชั่วโมง จา้งเหมา นิติสมัพนัธ์
ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้งมกัเป็นกึ่งงานประจ า กึ่งงานอิสระ ระยะเวลาการท างานและค่าจา้งสทุธิแต่ละ
วนัไม่แน่นอน เขา้/เริ่มงานตรงเวลา แต่เวลาออก/เลิกงานไม่แน่นอน จะถกูก าหนดโดยปรมิาณงานในแต่ละ
วนั วนัหยุดและวนัลาไม่ไดร้บัค่าจา้ง การจ่ายค่าจา้งมีทัง้จ่ายรายวนั รายสปัดาห ์หรือรายเดือนตามแต่ตก
ลงกนั ลกูจา้งมีนายจา้งที่ท างานดว้ยเป็นประจ า กรณีนายจา้งประจ าไม่มีงานใหท้ า หรือมีงานนอ้ย เมื่อท า
เสร็จเร็ว ลกูจา้งสามารถไปท างานกับนายจา้งอ่ืนได ้ช่วงโรคโควิดแพร่ระบาด นายจา้งก็ปฏิบติักับลูกจา้ง
ดงัเดิม คือ มีงานก็เรียกมาท างาน มีงานมากหรือนอ้ยก็ใหท้ างานตามนัน้ ไม่มีงานก็ไม่ไดท้ า แทบไม่มีการ
มองว่าเป็นการหยดุงานหรือขาดรายไดจ้ากเหตสุดุวิสยั และไม่มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยารายได ้นายจา้ง
ไม่ไดร้ว่มรบัผิดชอบต่อสวสัดิการและการคุม้ครองคนงาน 

สภาพการจ้างในกิจการต่อเน่ืองประมงทัง้ในภาวะปกติและช่วงโควิดแพร่ระบาด 

ลูกจา้งแพปลา จังหวัดสงขลา น าเขา้ตาม MOU เป็นผูป้ระกันตน (สัมภาษณ์วันที่ 17 กรกฎาคม 

2564) รบัจา้งเหมาขูดปลาโอไดก้ิโลกรมัละ 5 บาท ปกติได้เงินวันละ 400-500 บาทต่อวัน ท างานตั้งแต่ 

06.30 น. ท าไปเรื่อย ๆ จนกว่าปลาจะหมด ทุกวันนีม้ีงานท าไม่เคยขาด แต่เคยได้กักตัว 14 วัน เนื่องจาก
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คนขบัรถที่น าปลาจากจงัหวดัปัตตานีมาสง่ที่แพปลาของเขา ตรวจพบว่าติดโควิด นายจา้งจึงสั่งปิดแพปลา 

ใหล้กูจา้งกกัตวัสงัเกตอาการ นายจา้งช่วงเรื่องอาหาร แต่ไม่จ่ายค่าจา้ง เพราะไม่ไดท้ างาน  

ลูกจา้งแพปลา จังหวัดสงขลา น าเขา้ตาม MOU เป็นผูป้ระกันตน (สัมภาษณ์วันที่ 17 กรกฎาคม 

2564) รบัจา้งเหมาขดูเนือ้ปลาโอไดก้ิโลกรมัละ 6 บาท ท างานจา้งเหมาเหนื่อยและกดดนัตอ้งท ายอดใหไ้ด ้

ปลาตัวใหญ่จะไดเ้งินวัน 500-600 บาท ปลาตัวเล็กได ้300-400 บาท ปลาตัวเล็กมีเนือ้น้อย ท ายาก ใช้

เวลาท านาน เขา้งานเชา้มืด ถ้าปลาตัวเล็กจะเลิกงาน 20.00 - 21.00น. แต่ถ้าปลาตัวใหญ่ จะเลิกงาน 

15.00 น. ช่วงโควิดแพรร่ะบาดมีท างานตามปกติ แต่ไปตลาดล าบากเพราะกลวัติดโรควิด 

ลกูจา้งแพปลา จงัหวดัระนอง จา้งงานตามมาตรา 64 (สมัภาษณว์นัที่ 12 กรกฎาคม 2564) ท างาน

คดัแยกกุง้ ปลา และปลาหมึก ในแพปลาที่เขาท างานมีสตัวท์ะเลทุกชนิด ท างานทุกวนั ยกเวน้วนัอาทิตย ์

เริ่ม 04.00 น. ช่วงสาย ๆ ก็เลิก ไดค่้าจา้งวนัละ 320 บาท แต่ปัจจุบนัวนัหยุดไม่แน่นอน บางสปัดาหห์ยุด 1 

วนั หรือ 2 วนั และเคยหยุดติดต่อกนั 7 วนั วนัที่หยุดจะไม่ไดเ้งิน หกโมงเย็นนายจา้งจะโทรมาบอกหากวนั

พรุ่งนีม้ีงาน ถา้ไม่มีงานจะไม่โทรมา ทุกวนัลกูจา้งก็จะเฝ้ารอรบัสายโทรศพัทจ์ากนายจา้ง และตอ้งอดทน

เป็นพิเศษ เนื่องจากไม่มีงานจากเจา้อ่ืนใหเ้วียนท าเหมือนเมื่อก่อน  

ลูกจา้งโรงงานคัดแยกปลาหมึก จังหวัดระนอง หญิง MOU เป็นผูป้ระกันตน (สัมภาษณ์วันที่ 13 

กรกฎาคม 2564) ท างานจา้งเหมาแกะหนามออกจากปากปลาหมึก ตวัใหญ่ไดก้ิโลกรมัละ 1 บาท ตวัขนาด

กลางไดก้ิโลกรมัละ 3-4 บาท ตวัเล็กไดก้ิโลกรมัละ 5 บาท เริ่มงาน 05.00 น. เวลาเลิกงานไม่แน่นอน บาง

วันเลิกงาน 20.00 น. ไดเ้งินประมาณวันละ 300 - 500 บาท ขึน้อยู่กับขนาดและปริมาณปลาหมึก โควิด

ระบาดรอบนีไ้ดร้บัผลกระทบอย่างมาก งานลดลงมาก บางวนัท างานไดเ้งินรอ้ยกว่าบาท บางวนัไม่มีงาน

เลย แต่ตอ้งไปโรงงานทุกวัน ไม่เช่นนัน้หัวหนา้จะต าหนิ แต่ไปสายกว่าปกติ ถึงโรงงาน 8.00 น. ไปดูว่ามี

ปลาหมกึไหม หากไม่มีก็กลบับา้น ครัน้จะไปหางานที่แพปลาอ่ืนก็ไม่มี หลายแห่งเงียบเหมือนกนัแทบทกุที่ 

 

4. ประกันสังคมและสวัสดิการลูกจ้าง กรณีขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
4.1 ลูกเรือประมง 
- ลกูเรือประมงที่สมัภาษณใ์หข้อ้มลูว่าส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนประกนัสงัคม องคก์รพฒันา

เอกชนดา้นสขุภาพในจงัหวดัระนอง (วนัที่ 14 กรกฎาคม 2564) และ Stella Maris จงัหวดัสงขลา (วนัที่ 16 
กรกฎาคม 2564) กลา่วว่า มีสาเหตสุ  าคญัมาจากการขึน้ทะเบียนประสงัคมในกิจการประมงเป็นภาคสมัคร
ใจไม่ใช่ภาคบงัคบัตามพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 นายจา้งจึงใหแ้รงงานซือ้
ประกันสุขภาพ ท าใหเ้ขา้ไม่ถึงสิทธิประโยชนจ์ากกองทุนประกันสงัคม การเสียชีวิตจากโควิด และสิทธิ
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ประโยชนท์ดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตสุดุวิสยัอนัเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออนัตรายตาม
กฎหมายว่าดว้ยโรคติดต่อ อย่างไรก็ตาม ลกูเรือประมงมีสิทธิไดร้บัประโยชนท์ดแทนจากเจา้ของเรือตาม
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจดัสิทธิประโยชนด์า้นสขุภาพและสวสัดิการแก่แรงงานประมง3 

- ลกูเรือในจงัหวดัระนองที่ใหส้มัภาษณค์นหนึ่ง (14 กรกฎาคม 2564) ติดเชือ้โควิด ตอ้งหยดุงานเพื่อ
รบัการรกัษา 16 วนั ระหว่างวนัที่ 27 มิถนุายน – 12 กรกฎาคม 2564 แมเ้ขาไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกนัตน แต่ยงัคง
มีสิทธิไดร้บัเงินทดแทนการขาดรายได้ดังความบางส่วนในข้อ 4 วรรคหนึ่ง ตามประกาศของกระทรวง
แรงงานขา้งตน้ “ใหเ้จา้ของเรือจ่ายเงินทดแทนการขาดรายไดจ้ากการเจ็บป่วย หรือประสบอนัตรายใหแ้ก่
แรงงานประมง ในอตัรารอ้ยละหา้สิบของอตัราสูงสุดของค่าจ้างขัน้ต ่ารายวนัตามกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองแรงงานก าหนด ส าหรบัการที่แรงงานประมงตอ้งหยุดงานเพือ่การรกัษาพยาบาลตามค าสั่งของ
แพทย ์ในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทนิตอ้งไม่เกินหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั” อย่างไรก็ตาม เขาไม่ไดร้บัสิทธิดงักลา่ว 

4.2 ลูกจ้างในกิจการต่อเน่ืองประมง  
- จงัหวดัระนอง มีเพียงแรงงานโรงงานคดัแยกปลาหมึก น าเขา้ตาม MOU ที่เป็นผูป้ระกนัตน ขณะที่

ผูใ้หส้มัภาษณอ่ื์น ๆ ที่ท างานในแพปลาส่วนใหญ่เป็นการจา้งงานตามมาตรา 64 ไม่ไดร้บัการขึน้ทะเบียน
ประกนัสงัคม  

- การจา้งงานตามมาตรา 64 ในเชิงหลกักฎหมาย เป็นการจา้งงานชายแดนในลกัษณะชั่วคราว ตาม
ฤดกูาล ใบอนุญาตท างานมีอายุ 90 วนั กฎหมายไม่ไดบ้งัคบัใหน้ายจา้งน าลกูจา้งเขา้สู่ระบบประกนัสงัคม 
อย่างไรก็ตาม กิจการต่อเนื่องประมงมีลกัษณะการท างานประจ า มีการจา้งงานต่อเนื่องตลอดปี จึงมิใช่
กิจการท่ีไดร้บัการยกเวน้ตามกฎหมายประกนัสงัคม นายจา้งที่มีลกูจา้งตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป ตอ้งน าลกูจา้งขึน้
ทะเบียนประกนัสงัคม ปัญหานีเ้กิดขึน้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตาก มลูนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการ
พฒันาชีใ้หเ้ห็นว่า นายจา้งใชแ้รงงานตามมาตรา 64 ในกิจการโรงงานที่มีลกัษณะการท างานแบบประจ า 
โดยใหแ้รงงานต่อใบอนุญาตท างานทุก 90 วนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบติัตามพระราชบญัญัติ
คุม้ครองแรงงาน และพระราชบญัญัติประกนัสงัคม ในการคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการของลกูจา้ง4 

- จังหวัดสงขลา ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนเป็นแรงงานน าเข้าตาม MOU เป็นผู้ประกันตนในระบบ
ประกนัสงัคม อย่างไรก็ตาม แรงงานคนหนึ่งที่ขาดรายไดจ้ากการกกัตวั 14 วนั เนื่องจากคนขบัรถที่น าปลา
จากจงัหวดัปัตตานีมาส่งที่แพปลาของเขา ตรวจพบว่าติดโควิด นายจา้งจึงสั่งปิดแพปลา ใหล้กูจา้งกักตัว

 
3 กระทรวงแรงงาน. การจดัสิทธิประโยชนด์า้นสขุภาพและสวสัดิการแก่แรงงานประมง. (26 พฤศจิกายน 2562). ราชกิจจานุเบกษา. 

เล่มที่ 137. ตอนพิเศษ 5 ง. หนา้ 30-31.  
4 มลูนิธิเพ่ือสิทธิมนษุยชนและการพฒันา. ใบแจ้งข่าว: ตัวแทนองคก์รภาคแรงงานยื่นหนังสือถึงส านักงานประกันสังคมขอให้

ตรวจสอบการขึน้ทะเบียนลูกจ้างตามนโยบายการจ้างงานชายแดนแรงงานข้ามชาติ วนัที่ 3 เมษายน 2563 และ แถลงการณ:์ ขอให้

บังคับใช้กฎหมายประกันสังคม กับนายจ้างทีจ่้างแรงงานข้ามชาติในพืน้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วนัที่  7 สิงหาคม  2563 
 

http://hrdfoundation.org/?p=2279
http://hrdfoundation.org/?p=2279
http://hrdfoundation.org/?p=2279
http://hrdfoundation.org/?p=2380
http://hrdfoundation.org/?p=2380
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สงัเกตอาการ นายจา้งใหค้วามช่วยเหลือเป็นขา้วสาร ปลากระป๋อง ไข่ และมาม่าเพียงพอต่อการบรโิภค แต่
ไม่จ่ายค่าจา้งเพราะไม่ไดท้ างาน เขาไม่ไดย้ื่นค าขอรบัเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิประกันสังคม
ปกติและสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยฯ เพราะเขาไม่ได้รับค าแนะน า
เก่ียวกบัสิทธิประโยชนท์ดแทนดงักลา่ว (สมัภาษณว์นัที่ 17 กรกฎาคม 2564)  

4.3 การขึน้ทะเบียนใช้สิทธิรับเงนิทดแทนกรณีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 
- เจา้หนา้ที่ศูนยอ์ภิบาลผูเ้ดินทางทะเลจงัหวัดสงขลา (อา้งแลว้) กล่าวว่า แรงงานมีอุปสรรคหลาย

อย่างในการยื่นค าขอรบัสิทธิประโยชนท์ดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตสุดุวิสยัฯ ยกเวน้โรงงานขนาด
ใหญ่หรือกิจการที่ปิดตามค าสั่งของราชการ เช่น กรณีโรงงานแห่งที่ 1 เท่าที่ไดร้บัขอ้มลู นบัตัง้แต่การแพร่
ระบาดของโรคโควิดรอบแรก แทบไม่มีแรงงานในกิจการขนาดเล็กที่เขา้ถึงสิทธิดงักลา่ว 

- เมื่อพิจารณาวิธีการและเงื่อนไขการยื่นค าขอรบัสิทธิประโยชนท์ดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมี
เหตสุดุวิสยัฯ จะเห็นว่าไม่เอือ้ประโยชนใ์หแ้รงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะในกิจการต่อเนื่องประมง กลา่วคือ  
  (1) วิธีการและเอกสารที่ใชใ้นการยื่นค าขอตอ้งท าในระบบออนไลน ์หรือ E-services เป็นหลกั 
ขอ้มลูที่ปรากฎในระบบออนไลนแ์ละเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ใชภ้าษาไทยเป็นหลกั มีภาษาองักฤษบางสว่น 
แต่ไม่มีภาษาของแรงงาน  
 (2) แรงงานขา้มชาติไม่สามารถย่ืนว่างปกติผ่านช่องออนไลนไ์ด ้เพราะระบบใหล้็อคอินเขา้
ระบบดว้ยเลขบตัรประชาชนไทยเท่านัน้ 

(3) แนวปฏิบติัในการยื่นค าขอว่างงานดว้ยเหตสุดุวิสยัก็ซบัซอ้น และก าหนดใหน้ายจา้งเป็นผู้
ยื่นค าขอแทนลูกจา้ง ดังนี ้(2.1) แรงงานดาวนโ์หลดแบบค าขอออกมากรอกรายละเอียดพรอ้มแนบสมุด
บญัชีเงินฝากมอบใหน้ายจา้ง กรณีลกูจา้งติดโควิดตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ (2.2) นายจา้งบนัทึกขอ้มูลผ่าน
ระบบ E-services พรอ้มแนบเอกสารตามที่ประกนัสงัคมก าหนด กรณีมีการกกัตวัหรือสถานประกอบการ
ปิดชั่วคราวหรือไดร้บัผลกระทบจากค าสั่งเจา้พนักงานควบคุมโรคติดต่อ ใหม้ีค าสั่งหรือจดหมายราชการ
รับรอง (2.3) เมื่อบันทึกข้อมูลผ่านระบบ E-services แล้ว ให้นายจ้างน าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้
ส  านกังานประกนัสงัคมดว้ย 
   (4) มีโอกาสสงูที่นายจา้งอาจไม่ด าเนินการใหล้กูจา้ง มีสาเหตมุาจากแนวปฏิบติัในการยื่น
ค าขอที่ซบัซอ้นดงัอธิบายในขอ้ (2) บวกกบัสภาพการจา้งงานในกิจการต่อเนื่องประมงที่มีลกัษณะไม่เป็น
ทางการ และไม่มีการก าหนดสวสัดิการลกูจา้งไวอ้ย่างชดัเจน นายจา้งจึงอาจไม่ไดต้ระหนกัว่าลกูจา้งอยู่ใน
สภาวะขาดรายไดจ้ากการถกูลดวนัและเวลาท างานเนื่องจากโรคโควิด 

   (5) เงื่อนไขการใชส้ิทธิทดแทนการว่างงานของประกนัสงัคมที่ไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการ
ท างานในกิจการต่อเนื่องประมง เช่น กรณีแรงงานโรงงานคดัแยกปลาหมกึในจงัหวดัระนอง ที่ไม่ไดเ้ป็นการ
ว่างงานหรือการถูกเลิกจา้งโดยสิน้เชิง แต่เป็นการลดวนัท างาน ลดปรมิาณการท างานในแต่ละวนัลง 
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5. ผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคระบาด 
- แรงงานขา้มชาติถูกจ ากดัเสรีภาพในการเดินทางและการออกจากเคหะสถานมากกว่าคนไทยทัง้

ในจงัหวดัระนองและสงขลา ดงัเห็นไดจ้ากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัสงขลา เรื่อง มาตรการ
หา้มเดินทางและเคลื่อนยา้ยแรงงานต่างดา้ว ลงวนัที่ 20 พฤษภาคม 2564 ขอ้ 2 ความว่า ‘ควบคมุแรงงาน
ขา้มชาติมิใหเ้ดินทางไปในที่สาธารณะ สถานที่แออัด และรวมตัวกัน ’ แต่ไม่ปรากฏว่ามีประกาศที่เน้น
ควบคุมคนไทยในลกัณะเดียวกนันี  ้หรือค าสั่งหา้มคนประจ าเรือขึน้ฝ่ังที่มีการบงัคับใชเ้ขม้งวดกับแรงงาน
ขา้มชาติมากกว่าคนไทย ดงัที่ลกูเรือประมงที่ติดเชือ้โควิดในจงัหวัดระนอง (อา้งแลว้) ใหข้อ้มลูว่าไม่ไดข้ึน้
ฝ่ังเลยนบัแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เพราะมีค าสั่งไม่ใหค้นประจ าเรือขึน้ฝ่ัง แต่ไต๋เรือที่เป็นคนไทยกลบัขึน้
ฝ่ังได ้จากนัน้ไต๋เรือก็ตรวจพบเชือ้โควิด และคนบนเรือที่ไม่ไดข้ึน้ฝ่ังก็ตรวจพบว่าติดเชือ้โควิดในเวลาต่อมา 

- Bubble and Seal เป็นมาตรการควบคุมโรคติดต่อที่โรงงานขนาดใหญ่เน้นบงัคับใชเ้ฉพาะกับ
ลกูจา้งต่างชาติ เช่น ใหล้กูจา้งต่างชาติที่เช่าหอ้งพกัอยู่เอง ยา้ยเขา้มาอยู่ในหอพกัที่โรงงานจดัให ้ขณะที่คน
ไทยสามารถกกัตวัอยู่ที่พกัสว่นตวัได้ จ ากดัเสน้ทางและควบคมุกิจกรรมของลกูจา้งต่างชาติในระหว่างการ
เดินทางจากท่ีพกัถึงโรงงาน ขณะที่ลกูจา้งคนไทยมีอิสระในการเดินทางระหว่างที่พกักบัโรงงาน  

 

6. การเข้าบริการสาธารณสุข 
แรงงานในภาคประมงและกิจการต่อเนื่องจงัหวดัระนองและสงขลาเขา้ถึงบรกิารสาธารณสขุ ดงันี ้

6.1 การตรวจคัดกรองและการตรวจหาเชือ้โควิด 
ลูกเรือประมงและลูกจ้างตามแพปลาได้รับการตรวจคัดกรองเบือ้งต้นในที่ท างาน โดยการวัด

อณุหภูมิเป็นประจ า หากมีการตรวจพบผูติ้ดเชือ้ในชุมชน บนเรือ หรือสถานประกอบการ จงัหวดัจะท าการ
ตรวจเชิงรุกในพืน้ที่ดงักลา่ว  

- จังหวัดระนอง หากพบมีการแพร่ระบาดในพืน้ที่ใด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะมีการท างาน
ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) องคก์รพัฒนาเอกชน และอาสาสมัครสาธารณสขุ
ต่างชาติ (อสต.) ท าการส ารวจชุมชนเพื่อระบุกลุ่มเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือใหน้ายจา้งและ
เจา้ของหอ้งเช่าใหพ้าแรงงานขา้มชาติไปรบัการตรวจเชิงรุกตามจดุบรกิารต่าง ๆ  
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- แรงงานขา้มชาติบางคนพยายามเลี่ยงไม่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจหาเชือ้ ปกปิดขอ้มลูกรณีเป็น
กลุ่มเสี่ยงสมัผสัใกลช้ิด เนื่องจากกงัวลเรื่องการขาดรายไดจ้ึงไม่อยากกกัตวัและเขา้รบัการรกัษาพยาบาล 
เพราะไม่ไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งและไม่ไดร้บัเงินชดเชยการขาดรายได ้

6.2 การรักษา  
แรงงานขา้มชาติที่เป็นผูป่้วยเขา้ถึงการรกัษา กรณีที่เป็นผูป่้วยไม่แสดงอาการจะไดเ้ขา้รบัการรกัษาที่

โรงพยาบาลสนาม กรณีแสดงอาการจะไดร้บัการรกัษาที่โรงพยาบาล ลกูเรือประมงในพืน้ที่จงัหวดัระนองที่
ใหส้มัภาษณเ์คยติดเชือ้โควิด 1 คน เขา้รบัการรกัษาที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีโรงพยาบาลสนามแยก
ระหว่างคนไทยกบัคนต่างชาติ กรณีจงัหวดัสงขลา องคก์รพฒันาเอกชนไม่ไดร้บัขอ้มลูว่ามลีกูเรือประมง
ตรวจพบเชือ้โควิด 

6.3 วัคซีน  
จงัหวดัระนอง 
- จังหวัดส ารวจจ านวนแรงงานข้ามชาติในพืน้ที่พบว่ามีประมาณ 80,000 คน และมีนโยบายฉีด

วัคซีนใหก้ับแรงงานขา้มชาติภายหลังจากที่คนไทยไดร้บัวัคซีนครบตามเป้าหมายเชิงนโยบายแลว้ และ
ตามที่ไดร้บัการจดัสรรวคัซีนจากรฐับาล แรงงานขา้มชาติกลุม่แรกที่จะไดร้บัวคัซีนคาดว่าเป็นกลุม่ อสต.  

- จงัหวดัเปิดใหภ้าคเอกชนจดัซือ้วคัซีนทางเลือกมาฉีดใหล้กูจา้งได ้แรงงานขา้มชาติคนหนึ่งใหข้อ้มลู
ว่า นายจา้งแจง้ว่าจะไดร้บัการฉีดวคัซีนเรว็ ๆ นี ้แต่ไม่ทราบเวลาที่ชดัเจน และไม่ทราบว่ามีค่าใชจ้่ายหรือไม่ 
ดา้นเจา้หนา้ที่องคก์รพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งใหข้อ้มูลว่า มีภาคเอกชนหลายแห่งแสดงความสนใจสั่งจอง
วคัซีนทางเลือก สว่นค่าใชจ้่าย เท่าที่มีขอ้มลู โรงงานแห่งหนึ่งจะเก็บค่าวคัซีนจากลกูจา้งตามตน้ทนุจรงิ 

- นักข่าวทอ้งถิ่นรายงานว่า วันที่ 21 -23 กรกฎาคม 2564  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองจัดใหม้ี
การฉีดวคัซีนทางเลือกใหก้บัแรงงานในภาคอตุสาหกรรมและกิจการต่อเนื่องประมงทัง้ชาวไทยและเมียนมา
จ านวน 3,000 คน โดยทางผูป้ระกอบการเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายค่าวคัซีนใหก้บัแรงงาน 

 
 
จงัหวดัสงขลา  
- เจา้หนา้ที่องคก์รพฒันาเอกชนใหข้อ้มลูว่า ยงัไม่ปรากฏว่าจงัหวดัมีนโยบายจดัสรรวคัซีนใหแ้รงงาน

ขา้มชาติหรือไม่ อย่างไร 
- กรณีผูป้ระกนัตน มีผูล้งทะเบียนรบัวคัซีนผ่านระบบประกนัสงัคมกว่า 108,000 คน โดยเป็น

แรงงานขา้มชาติประมาณ 35,000 คน  
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- จังหวัดมีการประชาสัมพันธ์ใหภ้าคเอกชนที่มีความประสงคส์ั่งจองวัคซีนทางเลือกมาฉีดใหก้ับ
ลกูจา้งสามารถด าเนินการได ้

- ภาคประมงสามารถรวบรวมจ านวนที่ตอ้งการเพื่อสั่งจองวคัซีนทางเลือกในนามสมาคมประมงได ้ 
- เจา้หนา้ที่องคก์รพัฒนาเอกชนสองแห่งใหข้อ้มูลตรงกันว่า ผูป้ระกอบการเรือประมงแสดงความ

สนใจสั่งจองวัคซีนทางเลือก แต่ไม่มีขอ้มูลเรื่องการบริหารจัดการว่าจะมีการเก็บ ค่าใชจ้่ายจากแรงงาน
หรือไม่ อย่างไร และยงัไม่ไดร้บัการรอ้งเรียนจากแรงงานถึงปัญหาดงักลา่ว 

- แรงงานที่ให้ข้อมูลทุกคนกล่าวว่า ยังไม่ได้รับแจ้งจากนายจ้างหรือมีการประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานใดเก่ียวกบัการฉีดวคัซีน  

 

7. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัโรคโควิดที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว มีผูป่้วยรายใหม่เพิ่มสงูขึน้ทกุ

วนัจนโรงพยาบาลรองรบัไม่ไหว ในวิกฤตโควิดแพร่ระบาดนี ้แรงงานขา้มชาติถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบาง
ที่มีแนวโนม้ไดร้บัผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อเขา้ไม่ถึงการคุม้ครองสิทธิแรงงาน และถูกเลือกปฏิบติั
ดา้นสาธารณสุข ดังปรากฏชัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ปลายเดือนมิถุนายน 2564 กระทรวง
สาธารณสขุติดประกาศหนา้ส านกังานในภาษาไทย เมียนมา และกมัพชูา ว่า ‘งดรบัต่างดา้ว’ และกรมการ
จดัหางาน มีบนัทึกขอ้ความ วนัที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงส านกัจดัหางานกรุงเทพเขตพืน้ที่ 1-10 เรื่อง ‘แจง้
ยกเลิกโครงการใหค้วามช่วยเหลือคนต่างดา้วดา้นสาธารณสขุ’  

ขอ้เท็จจริงที่รฐัและสงัคมไทยตอ้งตระหนัก คือ โรคโควิดจะอยู่กบัเราไปอีกนาน ตราบใดที่รฐับาล
ไม่สามารถจดัหาวัคซีนคณุภาพดีมาใหบ้ริการฟรีแก่ประชาชนไดท้ั่วถึงและทนัเวลา และสงัคมไทยจะไม่มี
ความปลอดภัย หากมีใครถูกทอดทิง้ใหเ้ป็นกลุ่มเสี่ยง ดังนั้น แรงงานขา้มชาติจึงควรไดร้บัการคุม้ครอง 
‘สิทธิสขุภาพ’ ควบคู่กบัการคุม้ครอง ‘สิทธิแรงงาน’ และการสง่เสรมิใหเ้ขา้ถึง ‘สิทธิประกนัสงัคม’   

โรงงานขนาดใหญ่ ยังขาดแนวปฏิบติัที่ดีในการจัดการแรงงานขา้มชาติในวิกฤตโรคโควิดที่เป็นไป
ตามมาตรฐานกลาง และการที่รฐัปล่อยใหก้ารจดัการภายในเป็นความรบัผิดชอบของโรงงาน โดยขาดการ
ตรวจสอบมาตรฐาน ก็อาจท าใหล้กูจา้งเผชิญปัญหาดา้นความเป็นอยู่ และมีความเสี่ยงดา้นสุขภาพมาก
ขึน้ในระหว่างกกัตวัได ้ 

แรงงานขา้มชาติในภาคประมงและกิจการต่อเนื่องประมงจงัหวดัระนองและสงขลา แมเ้ขา้ถึงบริการ
สาธารณสุข แต่ยังคงมีความเสี่ยงดา้นสขุภาพ เพราะเมื่อมีอาการป่วยหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง พวกเขาไม่กลา้
เขา้รบัการตรวจคดักรอง เนื่องจากเกรงว่าจะตอ้งหยดุงานและขาดรายไดโ้ดยไม่ไดร้บัการชดเชยเยียวยา ซึ่ง
มีสาเหตุหลักมาจากการอยู่ในสภาพการจา้งที่นายจา้งไม่ไดป้ฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยวันหยุด วันลา 
ชั่วโมงท างาน ค่าจา้ง ไม่มีการก าหนดสวสัดิการลกูจา้งไวช้ดัเจน ไม่ไดน้ าลกูจา้งขึน้ทะเบียนประกนัสงัคม 
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เพื่อยกระดบัแนวปฏิบติัของโรงงานขนาดใหญ่ในการจดัการแรงงานขา้มชาติในวิกฤตงโรคโควิดแพร่
ระบาด รวมถึงปรบัปรุงสภาพการจา้งในภาคประมงและกิจการต่อเนื่องประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิแรงงาน อันจะเป็นหลักประกันพืน้ฐานที่สามารถช่วยให้แรงงานเข้าถึงการคุ้มครองดา้น
สุขภาพและการชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด เครือข่ายองคก์รด้าน
ประชากรขา้มชาต ิมีขอ้เสนอดงันี ้

1.  จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติทีด่ีในการจัดการแรงงานข้ามชาติในในวิกฤตโควิดแพร่ระบาด  
ส าหรับโรงงานขนาดใหญ่ 

กระทรวงสาธารณสขุ ควรท างานรวมกบัภาคธุรกิจ ตวัแทนแรงงาน และองคก์รพฒันาเอกชน ในการ
ถอดบทเรียนมาตรการ แนวปฏิบติั และประสบการณข์องโรงงานขนาดใหญ่ ทัง้ที่ประสบความส าเร็จและมี
ขอ้จ ากดัในการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด ในการจดัการแรงงานขา้มชาติในวิกฤตโค
วิดแพรร่ะบาด เพื่อจดัท าคู่มือแนวปฏิบติัที่ส  าหรบัโรงงานขนาดใหญ่ 

หน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับจังหวัดควรมีบทบาทในการให้ค าแนะน า มีความร่วมมือ มี
มาตรการในการก ากบัและตรวจสอบการด าเนินการตามมาตราการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของ
โรคโควิดภายในโรงงานและหอพักแรงงานขา้มชาติ และส านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน ควรมี
ความรว่มมือและมีมาตรการตรวจสอบสถานการณด์า้นสิทธิแรงงานในช่วงดงักลา่วดว้ย 

2. บังคับใช้กฎหมายเพ่ือการคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพืน้ฐาน 
กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานตอ้งมีมาตรการบงัคับและตรวจสอบใหม้ีการจัดท าสญัญาจา้ง 

เพื่อใหลู้กจา้งเขา้ถึงและเขา้ใจสญัญาจา้ง โดยสญัญาจา้งตอ้งระบุอัตราค่าจา้งและเงื่อนไขการจา้ง เช่น 
วันหยุด วันลากิจ วันลาป่วย และตอ้งไดร้บัค่าจา้งในวันหยุดวันลา ขัน้ต ่าใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานก าหนด  

กรมสวสัดิการฯ ตอ้งมีมาตรการเขา้ไปก ากบั ตรวจสอบ ควบคมุดแูลการจา้งใหเ้ป็นไปตามสญัญา 

3. จัดตั้งคณะกรรมการท างานระดับจังหวัด เพ่ือให้ความช่วยเหลือแรงงานในช่วงโควิด 
ควรมีการจดัตัง้คณะท างานที่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยตัวแทน

จากกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานการจัดหางาน ส านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน ส านักงาน
ประกันสงัคม กรมเจา้ท่า และศูนยค์วบคุมการแจง้เรือเขา้ออก (PIPO) ในเบือ้งตน้อาจใชศู้นยช์่วยเหลือ
แรงงานต่างดา้ว ภายใตก้รมจัดการงาน เพื่อเป็นกลไกรบัเรื่องรอ้งเรียน ใหค้ าปรกึษา และแกไ้ขปัญหาให้
แรงงานขา้มชาติ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนแ์ละประสิทธิภาพในการบริการจดัการแรงงาน การตรวจคดักรองและ
การควบคมุโรค ควบคู่กบัสรา้งหลกัประกนัดา้นสขุภาพและการคุม้ครองสิทธิแรงงาน 
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4. ประกันสังคม 

4.1 กระทรวงแรงงานควรมีมาตรการบงัคบันายจา้งที่จา้งแรงงานตามมาตรา 64 ในกิจการต่อเนื่อง

ประมง ที่ไม่ไดเ้ป็นจา้งงานชั่วคราว หรือการจา้งตามฤดูกาล ใหน้ าแรงงานเขา้ระบบประกันสงัคมโดยเร็ว 

และการเรง่รดัใหน้ายจา้งที่ยงัไม่ไดน้ าลกูจา้งเขา้สูป่ระกนัสงัคม สามารถเขา้สูป่ระกนัสงัคม  

4.2 ส านักงานประกันสังคมควรจัดตั้งกรรมการที่มีตัวแทนฝ่ายนายจา้ง ลูกจา้ง และภาคประชา

สงัคมในพืน้ที่ร่วมดว้ย เพื่อตรวจสอบและพิจารณาการอนุมัติสิทธิประโยชนท์ดแทนการว่างงานจากเหตุ

สุดวิสยัใหส้อดคลอ้งกับบริบทพืน้ที่ ลกัษณะการจา้งงาน การว่างงาน รวมถึงการพิจารณาอนุมัติค ารอ้ง

ยอ้นหลงั ดงันี ้

(1) ควรพิจารณาปรบัเงื่อนไขและหลักเกณฑก์ารยื่นขอใชส้ิทธิประโยชนท์ดแทนการว่างงาน

ใหส้อดคลอ้งกับสภาพการจา้งและการขาดรายไดข้องลูกจา้งในกิจการประมง โดยเฉพาะกิจการต่อเนื่อง

ประมง ที่ไม่ไดม้ีลกัษณะการถูกเลิกจา้งหรือว่างงานอย่างสมบูรณ ์แต่เป็นการขาดรายไดเ้นื่องจากการถูก

ลดปรมิาณงาน ชั่วโมงท างาน และวนัท างาน 

(2) เปิดใหล้กูจา้งและสถานประกอบการที่ยงัไม่ไดย้ื่นขอใชส้ิทธิประโยชนท์ดแทนการว่างงาน

จากเหตสุดุวิสยั ใหส้ามารถย่ืนไดใ้หม่ ใหล้ดเงื่อนไขการพิจารณา โดยยดึสิทธิประโยชนข์องลกูจา้งเป็นหลกั 

เช่น พิจารณาเพียงว่าสถานประกอบการไดปิ้ดกิจการในช่วงดงักลา่วจรงิหรือไม่  

กรณีลกูจา้งหยุดงานเพื่อกกัตวัและรกัษาพยาบาล ควรอนมุติัสั่งจ่ายเงินทดแทนทนัทีที่มีค  าสั่ง

กกัตวัจากหน่วยงานคดักรองหรือจากนายจา้ง และเมื่อตรวจพบเชือ้โควิด โดยไม่ตอ้งรอยื่นเรื่องขอ

พิจารณาอนมุติัจากประกนัสงัคม หรือหนงัสือรบัรองจากหน่วยงานอ่ืน 

(3) ปลดล็อคขอ้จ ากดัที่นายจา้งไม่ด าเนินการใหล้กูจา้ง ควรใหล้กูจา้งยื่นขอใชส้ิทธิประโยชน์

ทดแทนการว่างงานจากเหตสุดุวิสยัไดเ้อง ลดเงื่อนไขการพิจารณาโดยยึดสิทธิประโยชนล์กูจา้งเป็นหลกั 

(4) กรณีลกูจา้งไดย้ื่นค าขอไปแลว้ แต่ยงัไม่ไดร้บัการพิจารณา ใหเ้รง่การพิจารณาและลด

เงื่อนไขการพิจารณา โดยยึดสิทธิประโยชนข์องลกูจา้งเป็นหลกั  

(5) กรณีที่ยื่นค าขอไปแลว้ไม่ผ่าน ควรมีการพิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเพื่อด าเนินการ 

อนมุติัจ่ายเงินชดเชยยอ้นหลงัและลดเงื่อนไขการพิจารณาโดยยึดสิทธิประโยชนข์องลกูจา้งเป็นหลกั  

(6) กลุม่ที่ยงัไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกนั กระทรวงแรงงานควรมีมาตรการบงัคบัใหน้ายจา้งน าเขา้

ระบบและจ่ายเงินสมทบยอ้นหลงั และน าเรื่องเขา้สูก่ารพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อใชส้ิทธิประโยชน์

ทดแทนการว่างงานจากเหตสุดุวิสยัยอ้นหลงัใหแ้ก่แรงงานที่ควรไดร้บัสิทธิประกนัสงัคม 
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5. มาตรการห้ามคนประจ าเรือหรือลูกเรือขึน้ฝ่ังซึ่งเป็นการปฎิบัติที่อาจจะขัอต่อหลักสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนจะต้องมีการแผนรองรับทีช่ัดเจนและได้รับความยิน 

การหา้มคนประจ าเรือขึน้ฝ่ังตามมาตรการควบคมุโรค แมก้ารขดักบัหลกัสิทธิเสรีภาพ แต่สามารถท า
ไดผ้่านการกระบวนการปรกึษาหารือ ไดร้บัการยินยอม มีแผนรองรบัที่ชดัเจน ดงันี ้

(1) นายจา้งมีความรบัผิดชอบในการจดัสรรสิ่งอ านวยความสะดวก อาหาร และเครื่องอปุโภค 
ใหก้บัลกูเรือในระหว่างใชช้ีวิตอยู่บนเรืออย่างเพียงพอและอย่างเหมาะสม  

(2) ระหว่างที่อยู่บนเรือ นายจา้งควรอ านวยความสะดวกใหลู้กจา้งติดต่อกับครอบครวัและ
บคุคลอื่นได ้เช่น ใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตและเติมเงินโทรศพัทใ์หฟ้รี มีมาตรการดแูลครอบครวัของลกูจา้ง 

(3) การหา้มคนประจ าเรือขึน้ฝ่ังตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ตอ้งบงัคับใชก้ับคนประจ า
เรือทกุคน โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัหรือขอ้ปฏิบติัที่แตกต่างระหว่างคนไทยกบัคนต่างชาติ  

(4) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การใชเ้รือประมงในการกักตัวผูท้ี่ติดเชือ้หรือมี
ความเสี่ยง (Boat Isolation) นั้น เรือประมงยังไม่ใช่พืน้ที่ที่เหมาะสมเพื่อใชส้  าหรบัการกักตัว  เนื่องจาก
สภาพแวดลอ้มภายในเรือไม่สามารถจดัการใหถู้กสขุลกัษณะส าหรบัผูป่้วยได้ เช่น หอ้งน า้ ที่พกันอน การ
เวน้ระยะห่าง และการจดัการขยะ เป็นตน้ อีกทัง้การเขา้ถึงการรกัษาพยาบาลของแรงงานประมงนัน้ยงัขาด
ความชดัเจน และวิธีการขอรบัความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หากแรงงานไม่สามารถเขา้ถึงการ
รกัษาไดท้นัในกรณีที่แรงงานติดเชือ้ อาจจะส่งผลกระทบต่ออาการป่วยที่ทวีความรุนแรงของแรงงานได้ รฐั
ควรจดัสรรพืน้ที่กกัตวัในบริเวณท่าเรือ แทนการกกัตวับนเรือประมง โดยใหม้ีการคดักรองแยกผูป่้วยและผู้
สมัผสัเสี่ยงสงูออกจากกนั และมีระบบการจดัการท่ีผูป่้วยจะสามารถเขา้ถึงการรกัษาพยาบาลได ้

(5) การท างานของแรงงานประมงมีการเคลื่อนยา้ยบ่อยครัง้  รวมทัง้สถาพในการท างานที่ไม่
สามารถเวน้ระยะห่างได ้ซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชือ้ และการระบาดของเชือ้สงูเมื่อเขา้เทียบท่า หรือเขา้
พกัอาศยัในชุมชน ท าใหม้ีแนวโนม้เป็นกลุ่มเสี่ยง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรเร่งจดัสรรวคัซีน เพื่อใหแ้รงงาน
ไดเ้ขา้ถึงการปอ้งกนัโรค 

6. การกักตัวสังเกตอาการและเพ่ือควบคุมโรคติดต่อต้องไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้แรงงาน 
ลกูจา้งไดร้บัค่าจา้งในระหว่างการกกัตวั และไม่ควรมีภาระค่าใชใ้นระหว่างการกกัตวั ดงันี ้

(1) นายจา้งมีความรบัผิดชอบในการจดัสรรสิ่งอ านวยความสะดวก อาหาร และเครื่องอปุโภค 
ใหก้บัลกูจา้งในระหว่างกกัตวัในสถานที่ที่นายจา้งจดัใหอ้ย่างเพียงพอและอย่างเหมาะสม  

(2) ระหว่างกักตัวในสถานที่ที่นายจ้างจัดให้ นายจ้างควรอ านวยความสะดวกให้ลูกจ้า ง
สามารถติดต่อกบัครอบครวัและบคุคลอื่นได ้เช่น ใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตและเติมเงินโทรศพัทใ์หฟ้รี รวมถึงมี
มาตรการดแูลครอบครวัของลกูจา้ง  
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(3) กรณีกกัตวัเองที่บา้น/หอพกั นายจา้งควรจดัส่งอาหารและเครื่องอปุโภคใหอ้ย่างเพียงพอ  
และอย่างเหมาะสม รวมถึงมมีาตรการดแูลดา้นสาธารณสขุดว้ย  

(4) กรณีนายจา้งใหเ้ช่าหอ้งเพื่อแยกกกัเป็นสว่นตวั นายจา้งตอ้งเป็นฝ่ายจ่ายค่าเช่าสถานที่  
(5) กรณีตอ้งการใหล้กูจา้งตรวจโควิดก่อนกลบัเขา้ท างาน นายจา้งตอ้งรบัผิดชอบค่าตรวจ  
(6) การหยุดงานกักตัวเพื่อสงัเกตอาการ เพื่อควบคุมโรคติดต่อ ใหถื้อเป็นการลาป่วยที่ต้อง

ไดร้บัการค่าจา้ง หรือไดร้บัการชดเชยเยียวยาการขาดรายไดใ้นระหว่างการกกัตวั  

• กรณีเป็นผูป้ระกนัตนใหย้ื่นขอรบัเงินทดแทนจากประกนัสงัคม  

• กรณีไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกนัตน ใหน้ายจา้งเป็นผูร้บัผิดชอบจ่ายค่าจา้ง กรณีนายจา้ง
ไม่จ่าย ใหส้  านกังานประกนัสงัคมตอ้งจ่ายทดแทนการขาดรายไดใ้หแ้ก่ลกูจา้งดงักลา่ว 

• กรณีลูกเรือประมงที่ไม่ไดเ้ป็นผู้ประกันตน เจา้ของเรือมีหน้าที่ รับผิดชอบตาม
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจดัสิทธิประโยชนด์า้นสขุภาพและสวสัดิการแก่แรงงานประมง  

7. การตรวจหาชือ้และการรักษาพยาบาล 
7.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและนายจา้ง ควรจัดใหแ้รงงานกลุ่มเสี่ยงเขา้ถึงการตรวจหาเชือ้

เบือ้งตน้ดว้ย Antigen Test Kits (ATK) หรือการตรวจเชิงลกึตามนโยบายของทอ้งที่โดยเรว็และฟรี  
7.2 ผูต้รวจดว้ย ATK ไดผ้ลบวก (Positive) ใหเ้ขา้ถึงการตรวจยืนยนัดว้ย RT-PCR โดยเรว็และฟรี 
7.3 เป็นผูป่้วยยืนยัน (Confirmed case) ใหส้ามารถเขา้ถึงการรกัษาตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

ของทอ้งที่และสถานประกอบการโดยทนัทีและฟรี 
7.4 หยดุงานเพื่อรบัการรกัษาโรคโควิด ตอ้งไดร้บัค่าจา้งหรือสิทธิประโยชนท์ดแทนการขาดรายได ้

8. การเข้าถึงวัคซีน 
8.1 รฐับาลและจงัหวดัที่มีการจา้งแรงงานขา้มชาติจ านวนมาก ควรมีนโยบายที่ชดัเจนในการจัดหา

วคัซีนโควิดส าหรบัแรงงานขา้มชาติ 
8.2 แรงงานขา้มชาติควรสามารถลงทะเบียนในระบบรบัฉีดวัคซีนโควิดส าหรบัคนต่างชาติได ้โดย

ควรมีการจดัท าระบบลงทะเบียนในภาษาของแรงงานดว้ย (https://expatvac.consular.go.th/)  
8.3 รฐับาลควรมีการรณรงคส์่งเสริม หรือมาตรการเชิงนโยบาย เพื่อจูงใจใหน้ายจา้งจัดหาวัคซีน

ทางเลือกมาฉีดใหก้บัแรงงานขา้มชาติ 


