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 ผู้สูงอายุกับสวัสดิการอันพึงได้รับจากรัฐอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 8 พรรคการเมืองเปดินโยบายด้านแรงงาน ชูศักด์ิศรี มีรัฐสวัสดิการ 

 เสวนา “ผู้หญิงต้องการอะไร?? จากพรรคการเมือง” 

 วันสตรีสากล “เครือข่ายผู้หญิงย่ืน 11 ข้อเสนอต่อรัฐบาล” 

 องค์กรแรงงานย่ืนรมว.แรงงานเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต ่าเท่ากันท้ังประเทศ 

 แรงงานร่วมภาคประชาชนแถลงไม่ขวาง EEC แต่ต้องไม่เอื้อทุนเอกชนผูกขาด 

 สรุปผลส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

  

http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/20190301_134104/
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท์ 0-2516-1589 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2516-1071 
51/109 Soi Ngamchawee Road.Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 

 Tel.0-25161589 Tel. / Fax 0-25161071, E-mail : apflrc@hotmail.com, apflrc@gmail.com 

วตัถุประสงค์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 
1.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง
ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 
ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ
แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 
2.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้
แรงงาน 
3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้ าการคน้ควา้ 
เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 
4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
5.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ
สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

1.Promote the study on labour issues, dissemination of information, 
exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 
democracy, training workers on labour relations and formation of labour 
unions. 
2. Support for legal aid and struggle for workers’ rights and welfare and 
better  working conditions. 
3. To establish a research institute for promotion of workers’ education 
and social awareness to encourage their participation in development of  
the welfare and solidarity among workers. 
4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 
pursue similar objectives. 
5.To promote knowledge and understanding as well as media 
development participation for the benefits of workers and the public in 
general. 

 

วัตถุประสงค์ การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานส าคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  
As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 
movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 
subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com 
คณะผู้จดัท าเนือ้หา : นายบณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒุิ รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ล าดี นางสาวสธุิลา ลืนค า 
คณะออกแบบจดัท ารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 
สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    
 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดท าขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดท า 
โปรดโอนเงินเข้าบญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

หรือ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิวเจอร์รังสติ เลขท่ี 026-0-91018-7  (กรุณาแนบส าเนาสง่มายงัมลูนิธิฯ ด้วย) 
 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 33 (380) 

ประจ าเดือนมีนาคม 2562 เดือนแห่งการเลือกตัง้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครัง้แรกของประเทศไทยใน

รอบเกือบ 8 ปี บรรยากาศความต่ืนตวัในการใช้สิทธ์ิ

เลือกตัง้ของคนไทยสูงอย่างยิ่งเม่ือดูจากการไปใช้

สิทธ์ิเลือกตัง้ล่วงหน้ามากถึงร้อยละ 87 ของผู้ ท่ี

ลงทะเบียนเลือกตัง้ล่วงหน้าเม่ือ 17 มีนาคม 2562  

นอกจากนีย้งัมีการจดักิจกรรมในเวทีสาธารณะอย่าง

คึกคักเพื่อให้ผู้ สมัครรับเลือกตัง้ของพรรคการเมือง

ต่างๆ มารับฟังข้อเสนอนโยบายและน าเสนอ

นโยบายของตวัเองหากได้รับการเลอืกตัง้  ซึง่ปัจจุบนั

ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนว่าพรรคการเมืองหลักๆ ถูก

แบ่งออกเป็น 2 ขัว้คือ ขั ว้ที่จะสนับสนุนพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการ

เลอืกตัง้ กบัขัว้ที่ไม่ต้องการพลเอกประยทุธ์ 

การเลือกตัง้ครั ง้นีย้ังมีพรรคการเมือง 2 

พรรคท่ีมีผู้ น าแรงงานเข้าร่วมในฐานะผู้ สมัครรับ

เลอืกตัง้และกรรมการบริหารพรรคได้แก่พรรคสงัคม

ประชาธิปไตยและพรรคอนาคตใหม่ กระแสความ

นิยมของทัง้ 2 พรรคนีเ้ป็นอย่างไร พี่น้องแรงงานคง

ได้ประจกัษ์ด้วยตนเองแล้ว และก็จะเป็นบทเรียนท่ีดี

อีกครัง้หนึ่งของขบวนการแรงงานไทยท่ีต้องการเดิน

ในแนวทางการจดัตัง้พรรคการเมือง 

แรงงานปริทศัน์ฉบบันีไ้ด้น าเสนอข้อมูลเวที

การน าเสนอนโยบายของแรงงานและพรรคการเมือง

ตา่งๆ เพื่อให้พี่น้องแรงงานได้มีข้อมลูในการตดัสินใจ

ก่อนถึงวนัเลอืกตัง้ 24 มีนาคม 2562 เวทีแรกคือเวที

การน าเสนอนโยบายแรงงานโดยองค์กรแรงงาน

เพื่อให้พรรคการเมืองได้น าไปปฏิบติั หากได้รับการ

เลือกตัง้ จัดขึน้โดยกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต

และใกล้เคียง เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวที

ต่อมาเป็นเวทีน าเสนอความต้องการของผู้ หญิง

ท างาน จัดขึน้เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2562 โดยกลุ่ม 

Wemove โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการสมานฉันท์

แรงงานไทย (คสรท . )  และสมาพัน ธ์แ รงงาน

รัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์(สรส.) 

นอกจากเร่ืองการเมืองแล้วเดือนมีนาคมยัง

เป็นวันส าคัญของผู้ หญิงทั่วโลก วันท่ี 8 มีนาคมท่ี

ผ่านมา กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี เครือข่าย
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แรงงาน และเครือข่ายสตรีกลุม่ต่างๆ ได้ร่วมกันเดิน

รณรงค์เน่ืองในวนัสตรีสากลโดยมีข้อเสนอต่อรัฐบาล 

11 ข้อ ติดตามรายละเอียดได้ในแรงงานปริทศัน์ฉบบั

นี ้หลงัจากนัน้เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม คสรท. สหภาพ

แรงงานมอลเท็นเอเชียโพลเิมอร์โปรดกัส์ และสรส.ได้

ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อ

เสนอขอปรับคา่จ้างขัน้ต ่าเทา่กนัทัว่ประเทศ 

เป็นที่น่าสงัเกตว่าตลอดเวลาหลายปีท่ีผ่าน

มา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าการปรับ

ค่าจ้างขัน้ต ่าเป็นวันละ 400 กว่าบาทตามท่ีองค์กร

แรงงานบางกลุม่เสนอ ไม่สามารถท าได้เพราะจะท า

ให้ภาคธุรกิจอยู่ไม่ได้ แต่ในขณะนีเ้ราพบว่าพรรค

พลงัประชารัฐประกาศนโยบายในการหาเสียงว่าจะ

ปรับคา่จ้างขัน้ต ่าเป็นวันละ 400-425 บาท แสดงให้

เห็นว่าแม้การเลือกตัง้จะไม่ใช่ค าตอบทัง้หมดของ

ระบอบประชาธิปไตย แต่มันก็ท าให้อ านาจการ

ตอ่รองของประชาชนสงูขึน้ การท่ีรัฐบาลต้องยึดโยง

กับประชาชนก็ท าให้พรรคการเมืองต่างๆ ท่ีต้องการ

ได้รับการเลอืกตัง้ต้องยอมท าตามความต้องการของ

ประชาชน แตกตา่งจากการมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการ

บริหารประเทศท่ีรัฐบาลไม่จ าเป็นต้องฟังเสียงของ

ประชาชน 
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          ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ยากจนแร้นแค้น
มากจนไม่สามารถพอที่จะน า เ งินมาสนับสนุน
โครงการต่ า งๆ ที่ เ ป็นประโยชน์ ช่วย เหลือให้
ประชากรสูงวัยที่นับวันจะมีจ านวนเพิ่มขึ้ นอย่าง
รวดเร็วในทุกปีให้มีสภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิง่ขึ้น

มากกว่าอย่างที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ส าคญัอยู่ที่ว่าผูน้ า
ในรัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งเขา้มาใน
เดือนมีนาคมน้ีจะมีวิสัยทศัน์ที่กวา้งใกล ้จริงใจ และ
สามารถมองทะลุเห็นปัญหาของประชากรผูสู้งวยักลุ่ม
ใหญ่น้ีหรือไดห้รือไม่เท่านั้นครับ 

สกลเดช ศิลาพงษ ์

Work Point Views 9 พฤษภาคม 2518 
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          หากดูจากตวัเลขของปี 2561 ประเทศไทยมีเงิน
ในกองทุนส ารองระหว่างประเทศติดล าดบัที่ 12 ของ
โลก   “สูงเป็นประวติัการณ์” มากกวา่เยอรมนั สหราช
อาณาจกัร เม็กซิโก ฝร่ังเศส อิตาลีและสหรัฐอเมริกา
เสียอีก เงินจ านวนที่ว่าน้ีสูงถึง $214.7 billion (6.73 
trillion baht) มีมูลค่าเทียบเท่ากับ 10% GDP ของ
ประเทศเลยทีเดียว 

        IMF (International Monetary Fund) เคย

เสนอแนะให้ไทยน าเงินกองทุนส ารองที่มีอยูม่ากจน

เกินความจ าเป็นว่าสามารถน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์

ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนในวยัหลงั

เกษียณอายใุหมี้ความสุขมากยิง่ขึ้นเช่นจดัตั้ง “กองทุน

ผู้สูงอาย”ุ ขึ้นมาเพือ่ประกนัการดูแลระยะยาว แบ่งเบา

ภาระการดูแลผู ้สูงอายุหลังวยัเกษียณซ่ึงในหลาย

ประ เทศได้จัดสรรงบประม าณพิ เศษ น้ีขึ้ นม า

สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการน้ีโดยเฉพาะเช่นที่

สหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก จดัตั้ ง  “ส านักงานเพ่ือ

ผู้สูงอาย”ุ (Office for Aging) ขึ้นเพื่อดูแลผูสู้งอายหุลงั

วยั 60 ปีที่ไม่สามารถช่วยตวัเองได้ รัฐจะเป็นผูอ้อก

ค่าใช้จ่ายให้กบัคนในครอบครัวในการดูแลผูสู้งอายุ

ทั้งที่บา้นและที่สถานสงเคราะห์คนชรา โดยเฉพาะ

ผูป่้วยเป็น “โรคสมองเส่ือม” (Alzheimer) โรคมะเร็ง 

หรือโรคอ่ืนๆ ที่ตอ้งการการดุแล 24/7 ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย

สูงมาก นอกจากน้ีที่ท  าการยงัมีบริการให้ค  าปรึกษา

ทางกฎหมายแนะน าเร่ืองงานประกันชีวิตและภาษี 

แจกจ่ายขอ้มูลต่างๆ ที่จ  าเป็นแก่ผูสู้งอาย ุอ านวยความ

สะดวกในการเดินทาง แนะน าด้านสุขภาพและ

โภชนาการ เหล่าน้ีเป็นต้น หลายประเทศทั่วโลก

รัฐบาลอนุมติังบประมาณแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวที่

ดูแลผูสู้งอาย ุจ่ายค่าจา้งคนที่มาช่วยดูแลบุพการีที่บา้น

โดยลูกๆ ไม่ตอ้งลาออกจากงานอนัก่อให้เกิดสูญเสีย

ทรัพยากรมนุษยโ์ดยเปล่าประโยชน์   

 
IMF เสนอให้ไทยน าเงินกองทุนส ารองระหว่างประเทศมา

ช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ  /Bangkok Post 10 มีนาคม 2562   

         ขอ้มูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติรายงานถึง

สถานการณ์ผูสู้งอายขุองไทยวา่มีแนวโนม้สูงขึ้นอยา่ง

รวดเร็วมาก ปี 2560 จ านวนประชากรสูงอายมีุตวัเลข

อยูท่ี่11.35 ลา้นคนหรือร้อยละ 17 ของประชากรไทย

ทั้งประเทศ 65.5 ล้านคนและคาดการว่า อีก 4 ปี

ขา้งหน้าไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

เม่ือสัดส่วนของประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อย

ละ 20 และอีก 20 ปีขา้งหนา้ไทยจะมีประชากรสูงอายุ

ถึง 20 ลา้นคนและที่ส าคญัคือกลุ่มประชากรวยัปลาย 

(อาย ุ80 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านในปี 2560 

มาเป็น 3.5 ลา้นคน 
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มติชนออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์ 2561   

      รายงานจากการส ารวจประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทยช้ีให้เห็นว่าผูสู้งอายุมีปัญหาเร่ืองสุภาพ
และอยูใ่นภาวะช่วยเหลือตวัเองไม่ไดมี้มากถึงร้อยละ 
5 โดยเฉพาะที่อยูใ่นวยัปลายที่ไม่สามารถช่วยตวัเอง
ได้สูงถึงร้อยละ 19 ซ่ึงเป็นเร่ืองท้าทายอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันน้ี หน่วยงานของภาครัฐทั้ งหลายคงต้องให้
ความส าคญัมากขึ้น ท างานในเชิงรุก ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผูสู้งอายเุม่ือรัฐไดมี้การก าหนดแผนงาน 
รวมทั้งสร้างมาตรการต่างๆ ก าหนดเป้าหมายที่ชดัเจน
ไวร้องรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อง่ายต่อการ
แกไ้ขไม่ใช่เกิดปัญหาแลว้ค่อยแกไ้ข ซ่ึงมนัค่อนขา้ง
ล าบากจนสายเกินแก ้ 

ความต้องการของผูสู้งอายุอันดับต้นๆ คือการ
เขา้ถึงบริการทางการแพทยแ์ละการรักษาสุขภาพที่ดี 
ซ่ึงความตอ้งการของพวกเขาแตกต่างกัน แยกได้ 2 
ประเภท  

 ผูสู้งอายตุิดบา้น - ออกไปไหนไม่ไดต้อ้ง

พึ่งบางส่วน อยูท่ี่ร้อยละ 85 หรือ 8.5 แสน

คน  

 ผูสู้งอายตุิดเตียง - พึ่งผูอ่ื้นตลอดเวลา อยูท่ี่

ร้อยละ 15 หรือ 1.5 ลา้นคน  

         จากงานวิจยัของมหาวิทยาลัยนเรศวร ราชภฏั
และกรมอนามยัพบว่าประเทศไทยมีผูป่้วยเป็น “โรค
สมองเส่ือม” (Alzheimer) เพิ่มแบบก้าวกระโดด โรค
น้ีจดัได้ว่า “ภัยเงียบ” ที่ร้ายแรงที่สุดชนิดหน่ึง ในปี 
2563 จะมีผูป่้วยเป็นโรคสมองเส่ือมสูงเพิ่มขึ้ นถึง 
400,200 คน ผูป่้วยมีสภาพติดเตียง ทุพลภาพและ
พึ่งพาผูอ่ื้นตลอดเวลา ตอ้งการความช่วยเหลือระยะ
ยาว มีค่าใช้จ่ายสูงมากในช่วงสุดทา้ยของชีวิต ตอ้ง
อาศยัการดูแลแบบมืออาชีพซ่ึงขึ้นกบัสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพ การเตรียมทีม การรักษาดูแลผูป่้วย
อย่างใกล้ชิด เก่ียวข้องกับโรงพยาบาล ผู ้ดูแลและ
ครอบครัว ส าหรับในกรณีน้ี จ  าเป็นอยา่งยิ่งที่รัฐควร
ยืน่มือเขา้มาช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะสนับสนุน
ทางด้านการเ งินไม่ว่าจะ รักษาตัวที่บ้านหรือที่
โรงพยาบาลเพื่อแบ่งเบาภาระอันหนักอ้ึงในการดูแล
ผูป่้วยประเภทน้ี   
        สถานภาพทางการเงิน ผูสู้งอายุต้องการความ
มัน่คงทางการเงินในวยัเกษียณอยา่งยิง่ยวดที่สามารถมี
ชีวิตอยู่ได้อย่างมี คุณภาพชีวิต  จากรายงานของ
คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติของปี 2060 ในหัวขอ้ 
“ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมผู้ สูงอายุไทยปี 
2560” พบว่าผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ 1 ใน 3 มีรายไดอ้ยูใ่ต้
เส้นความยากจน ตกอยู่ในสภาพเเร้นแคน้ เน่ืองจาก
ไม่มีเงินออมหลังเกษียณอายุ บุตรหลานไม่เล้ียงดู 
รายไดจ้ากการท างานลดลง เบี้ยยงัชีพไม่พอกบัรายรับ
รายจ่าย  
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ผู้จัดการออนไลน์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

         สถ าบันวิจัย เพื่ อก า รพัฒนาประ เทศไทย 

(Thailand Development Research Institute) ได้ท  า

งานวิจยัเร่ืองสถานการณ์ผูสู้งอายุสมควรจดัให้เป็น 

“วาระแห่งชาติ” คือปัญหาการดูแลผู ้สูงอายุหลัง

เกษียณอาย ุโดยเฉพาะเร่ืองจ านวน “ศูนย์ดูแลผู้ สูงวัย” 

(Day Care Center) ที่มีไม่เพียงพอส าหรับรองรับ

ใหบ้ริการแก่ประชากรสูงวยัอยา่งทัว่ถึง ผูสู้งอายหุาก

มีทางเลือกส าหรับการดูแลระยะยาวมกัจะนิยมอาศยั

อยูบ่า้นเป็นหลกั ส่วน “บ้านพกัดแูลคนชรา” (Nursing 

Home) มักจะเป็นทางเลือกสุดท้าย ส าหรับงาน

ให้บริการมีหลายรูปแบบชนิด แบบไปเช้า-เยน็กลับ

และรูปแบบบริการระยะยาว  บ้านพกัดูแลคนชรา 

ปัญหาใหญ่คือบ้านพักดูแลคนชราของภาคธุรกิจ

เอกชนมีค่าบริการแพง ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ที่อยู่ใน

ระดับล่างไม่สามารถจ่ายค่าบริการน้ีได้  นอกจากน้ี

แล้วปัญหาที่มีความส าคญัไม่น้อยคือการขาดแคลน

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการแพทยเ์ฉพาะทางและบุคลากร 

“ผู้ ดู แ ล ด้ าน สุ ขภ าพ ” (Caregivers) ที่ มี คุ ณ ภ าพ 

บุคลากรในอาชีพน้ีตอ้งผ่านหลักสูตรฝึกอบรมการ

ดูแลผูสู้งอายุเป็นอย่างดี ได้รับใบรับรอง สามารถ

เข้าใจพฤติกรรมความต้องการและเรียนรู้โรคของ

ผูป่้วยในผูสู้งอายุ รักในวิชาชีพ มีความอดทนสูง ซ่ึง

สังคมย ังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของอาชีพน้ี

เท่าที่ควร 

         รายงานยงักล่าวต่อไปว่าส าหรับการดูแลผูป่้วย

ติดเตียงที่บา้นมีค่าตอบแทนผูดู้แลโดยประมาณตกอยู่

เดือนละ 15,000 บาท ส่วนผูป่้วยขั้นสุดทา้ยรักษาที่

บา้น ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 26,372 บาทต่อเดือน ส่วนการ

รักษาโรงพยาบาลตกอยู่ที่  45,000 บาทต่อเดือนต่อ

ผูป่้วยหน่ึงราย จะเห็นไดว้่าคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ

สามารถก าหนดความเป็นความตาย ขึ้ นอยู่กับ

สถานภาพและความมั่นคงทางการเ งินโดยแท ้

มติชนออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์ 2561   

         ส าหรับผูสู้งอายุที่ต ้องการใช้บริการบ้านดูแล

คนชราของรัฐที่ มีค่า ดูแลไม่แพงนักเช่น สถาน

สงเคราะห์บา้นบางแค กรณีลูกหลานไม่ดูแล ปัจจุบนั

มีอยูแ่ค่ 4 แห่ง รองรับผูเ้ขา้พกัไดป้ระมาณ 1,300 คน 
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มีค่าใชจ่้ายตอ้งมีค่าวางมัดจ า 2 แสนบาท คิดค่าห้อง 

1,500 บาทต่อเดือน ห้องคู่ 2,000 บาทต่อเดือน รวม

อาหาร 3 ม้ือน ้ าไฟต่างหาก คิวยาวเหยียดเน่ืองจากมี

ความตอ้งการสูงมากจากจ านวนผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มี

ความยากจนไม่สามารถจ่ายค่าบริการบ้านพกัดูแล

คนชราของภาคธุรกิจเอกชนที่มีราคาแพง บางรายจอง

แล้วรอนานไม่ไหวเสียชีวิตไปแล้วก็มี ประเด็นน้ีมี

ส าคญัไม่แพก้บัการที่รัฐให้เงินสนับสนุนผูสู้งอายทุี่มี

อาการป่วยระยะยาว จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐ

ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างบ้านดูแล

คนชราที่ยงัขาดแคลนอยูเ่ป็นจ านวนมากให้เพียงพอ

แก่ความตอ้งการของผูสู้งอายทุี่เพิม่ขึ้นอยา่งรวดเร็วใน

ทุกปี   

 

          ถึงเวลาแลว้หรือยงัที่รัฐบาลไม่ว่าใครจะไดรั้บ

เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือพรรคการเมืองใดที่

ชนะเลือกตั้งมีโอกาสจดัตั้งเป็นรัฐบาล ควรหันมาให้

ความสนใจประเด็นปัญหาของผูสู้งอายุอย่างจริงจัง 

ซ่ึงเป็น “กลุ่มเส่ียงสูงและเปราะบาง” หน้าที่ส าคัญ

ของรัฐบาลในการเสนอตวัเขา้มาบริหารประเทศคือ

การลดความเหล่ือมล ้ าของประชากรในสังคมรวมทั้ง

ขจดัความยากจน สร้างความสุขให้กับประชาชนใน

ชาติมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยไม่เลือกปฏิบติั 

ท  าตามค ามั่นสัญญาไวว้่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้าง

หลัง” หากรัฐไม่มีนโยบายหรือมาตรการที่เหมาะสม 

ทันกับสถานการณ์เพื่อรองรับความต้องการของ

ผูสู้งอายทุี่อ่อนแอ ช่วยตวัเองไม่ได ้ในอนาคตปัญหา

เหล่าน้ีจะพอกพูนจนกลายเป็น “ระเบิดเวลาลูกใหม่” 

สร้างภาระหนักให้แก่ครอบครัว สังคมและประเทศ

อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดค้รับ  

มติชนออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์ 2561   
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            กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง 
เปิดเวทีพบพรรคการเมืองเพื่อเสนอนโยบายด้าน
แรงงาน ซ่ึงมี 8 พรรคเข้าร่วมพร้อมชูปรับขึ้นค่าจ้าง 
ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) ยกเลิกการงานไม่มั่นคง และจ้างงานที่
ไม่เป็นธรรม ยกระดับพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
รองรับเทคโนโลยี 4.0  จัดเต็มสวัสดิการเกิดจนเข้าสู่
สังคมสูงวัย แก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ปัญหาความไม่
ปลอดภัยในการท างาน แก้ปัญหาแรงงานทั้งระบบ ยก
คุณค่าแรงงาน 
 เม่ือวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2562 กลุ่มสหภาพ
แรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ได้จัดงานน าเสนอ
นโยบายแรงงานกบัพรรคการเมือง มีพรรคที่เขา้ร่วม
เพื่อฟังข้อเสนอ 8 พรรค ทั้งพรรคเพื่อไทย พรรค
ประชาธิปัตย ์พรรคอนาคตใหม่ พรรคสามญัชน พรรค
สงัคมประชาธิปไตยไทย พรรคเพือ่ชาติ พรรคพลเมือง

ไทย พรรคประชาชาติ โดยกลุ่มสหภาพแรงงานย่าน
รังสิตฯมี ขอ้เสนอดงัน้ี 
 

 

 

 
 1. เร่ืองการท างาน ประกอบด้วย 
 -  มีโครงสร้างค่าจา้งเพียงพอต่อการเล้ียงชีพ
ได้ 3 คน คือคนท างาน และครอบครัว ตามหลัก
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO.) 
 – ลดชัว่โมงการท างานปกติลง 2 ชัว่โมงต่อ
วนัทุกประเภทงาน จากเดิมวนัละ 8 ชั่วโมง เหลือ 6 
ชัว่โมงต่อวนั ดว้ยมีการจา้งงานหลากหลายในประเทศ
ไทย    

– เพิ่มวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีอย่างน้อย 15 
วันต่อปี  และ เพิ่มขึ้ นตามระยะ เวลาการท างาน 
 – ความปลอดภัยในการท า งาน  ให้

วาสนา ล าด ี

www.voicelabour.org 

http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/20190301_134104/
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กระบวนการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
เป็นการพจิารณาของคณะกรรมการความปลอดภยั ให้
พนกังานตรวจความปลอดภยัตอ้งรับผดิชอบทางอาญา
ในลกัษณะเดียวกันกบัการท างานของวิศวกรหากเกิด
ปัญหาที่เก่ียวข้องกับความแลอดภัย ตามที่จะท าให้
ความปลอดภยัเป็น ศูนย ์

– ยกเลิกการจา้งงานเหมาค่าแรง (subcontract) 
ให้บรรจุเป็นพนักงานประจ าของบริษทัม่ีปฏิบตัิงาน
จริง ความมั่นคงในการท างาน และให้จดัตั้งกองทุน
เพือ่จ่ายค่าชดเชย และเงินคา้งจ่ายทุกประเภท ในกรณี
การเลิกจา้งที่นายจา้งไม่จ่ายเงินตามกฎหมาย โดยการ
สมทบของนายจา้งและรัฐ ดว้ยปัจจุบนัมีการเลิกจา้งไม่
จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย นายจา้งหนี ให้กองทุนน้ี
จ่ายแทน 

– ยกเลิกการจ้างงานรายวันในระบบ
อุตสาหกรรม เปล่ียนเป็นการจา้งงานรายเดือนทั้งหมด 
ดว้ยมีการจา้งงานที่ไม่มัน่คงมากขึ้นมีการปรับเวลาการ
ท างานแบบ 4 วนั หยดุ 2 วนั ส่งผลต่อค่าจา้งที่นอ้ยลง 

 
 2. เร่ืองสุขภาพ 
 – ขยายระบบหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ไปสู่การตรวจสุขภาพฟรีทุกคน 
 3. เร่ืองชีวิตหลังเกษียณ 
 – ให้ลูกจ้างที่มีอายุ 50 ปีขึ้ นไปมีสิทธิขอ
เกษียณอายกุารท างาน ดว้ยมีการขยายการเกษียณอายุ

เป็น 60 ปี ซ่ึงมองว่ามากเกินไปส าหรับคนท างาน
โรงงาน 
 – เงินบ านาญจะตอ้งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของ
ฐานค่าจ้างก่อนออกจากงาน เพราะเงินบ านาญตอ้ง
สามารถดูแลใหมี้คุณภาพชีวติที่ดีดว้ย 
 4.  เร่ืองการรวมตัว 
             – ใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาILO ฉบบัที่ 87 ว่าดว้ย
เสรีภาพในการสมาคม และคุ้มครองสิทธิในการ
รวมตวั และฉบบัที่ 98 ว่าดว้ยสิทธิในการรวมตวัและ
การร่วมเจรจาต่อรอง 
 5. เร่ืองเศรษฐกิจ 
 – ยกเลิกการลดหยอ่นภาษีนิติบุคคล ยกเวน้
องคก์รที่ไม่แสวงหาก าไร 
 – ก า ร ส ม า ค ม ส า ธ า รณ ะ ฟ รี ทุ ก พื้ น ที่ 
 – ยกเลิกสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติให้รัฐ
มาจดัการท าเอง เช่นกรณีเหมืองต่างๆที่รัฐสัมปทาน 
รัฐควรท าเอง เพือ่น ามาพฒันาประเทศ 
 6. เร่ืองการเมือง 
            – ให้สิทธิเลือกใชเ้ขตพื้นที่ที่พกัอาศยัจริงหรือ
พื้นที่ท  างาน พื้นที่สถานศึกษาแทนภูมิล าเนาตาม
ทะ เบี ยน บ้ า นส า ห รั บ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ทุ ก ร ะ ดั บ 
 – อ านาจเผด็จการ ปัญหาการรัฐประหาร ห้าม
นิรโทษกรรมใหแ้ก่การท ารัฐประหาร ยกเลิกอายคุวาม
กรณีการท ารัฐประหาร ห้ามผูท้  ารัฐประหาร และผูมี้
บทบาทในการรัฐประหารลงสมคัรรับเลือกตั้ง 
 นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิชาการ
แรงงาน กล่าววา่ การเลือกตั้งปัจจุบนันั้นมีการท าโพล
ส ารวจความคิดเห็น ขอ้เสนอ และความตอ้งการ จนถึง
ว่าพรรคไหน หรือใครที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ผล

http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/20190224_133131/
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ส ารวจก็ไม่ไดเ้ป็นตวัช้ีวดัที่จะเช่ือได้ร้อยเปอร์เซ็นต ์
ผลพลิกไดเ้ม่ือใกลว้นัเลือกตั้งเรียกว่าหักปากกาเซียน
กนัมาแลว้ 
 เร่ืองกระแสโซเซียลมีเดีย ซ่ึงถือว่าเป็นส่ือ
ใหม่ในการที่ใชห้าเสียงการเลือกตั้งตอนน้ี และเป็นส่ือ
ที่เขา้ถึงทุกคนได้ ข้อเสียคือมีข่าวปล่อย ข่าวปลอม 
การส่ือสารก็จะยดัมัน่อยูแ่ต่พรรคตนเอง โดยไม่มีการ
รับข่าวจากอีกฝ่าย และการเลือกตั้ งอาจส่งผลต่อ
ฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายคา้น ตวัอยา่งเช่นประเทศมาเลเซีย 
ที่มีการร่วมมือกนัหาเสียง และท าให้ไดรั้บเลือกตั้งเขา้
มาเป็นรัฐบาล 
 ดา้นนโยบายของแรงงานที่มีการน าเสนอนั้น
ถือวา่เป็นเร่ืองสิทธิ และอยูใ่นหลกัมาตรฐานสากลอยู่
แลว้ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองค่าจา้ง สิทธิในการรวมตวัเจรจา
ต่อรองร่วม ซ่ึงมีพรรคการเมืองหลายพรรคที่หาเสียง
อยู ่อยา่งบางพรรคเสนอใหมี้รายไดเ้ฉล่ีย 120,000 บาท
ต่อปี เฉล่ียเดือนละ 10,000 บาท เป็นตน้  หากเป็นเร่ือง
ค่าครองชีพ รายได้ ค่ า ล่วง เวลา  การท างานใน
วนัหยุด  การยกเลิกการจา้งงานเหมาค่าแรง การจา้ง
งานรายวนั ซ่ึงทัว่โลกมองว่าเป็นสิทธินายจา้งในการ
จา้งงานขึ้นอยูก่บัผูว้่าจา้ง เพราะเขาเป็นคนจ่ายค่าจา้ง 
โลกทุกวนัน้ีมีเร่ืองการจา้งงานไม่มัน่คง มีการจา้งงาน
แบบยดืหยุน่ มีการจา้งงานแบบเหมาช่วง เหมาค่าแรง 
เพือ่การลดชัว่โมงการท างาน เป็นปัญหาร่วมทางสากล 
ขอ้เสนอ เร่ืองหลักประกันสุขภาพ การสุขภาพเป็น
เพียงช่องทาง เพื่อการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ ซ่ึง
คนท างานตอ้งตรวจสุขภาพตามความเส่ียงของงานที่
ท  า โดยตอ้งมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีวอนามยั ไม่ใช่
แพทยท์ุกคน 

 ต่อมาตัวแทน8 พรรคการเมืองน าเสนอ
นโยบายพรรค หลงัจากที่ไดรั้บฟังขอ้เสนอของกลุ่มฯ 
สรุปไดด้งัน้ี 
 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ พรรคเพื่อไทย กล่าว
ว่าประสบการณ์ที่ท  างานบริหารกระทรวงแรงงาน 

และเห็นวา่หัวใจ
คื อ ป ร ะช า ชน 
แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ
เอ าชนะความ
ย า ก จ น  ผู ้ มี
รายได้น้อยเป็น

เป้าหมายหลกัที่จะยกระดบัรายไดใ้ห้สูงขึ้น ซ่ึงพรรคก็
ประกาศค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาททัว่ประเทศ ยกระดับ
เศรษฐกิจดีขึ้ น พรรคย ังได้ประกาศขยายระบบ
ประกันสังคมให้มีการคุม้ครองลูกจา้งตั้งแต่ 1-9 คน 
เขา้สู่ระบบ เพิม่สิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์บุตร 400 
บาท ซ่ึงต่อไปควรต้องเรียกร้องให้เพิ่มขึ้ นอีกเป็น 
1,200 บาท ต้องมีเงินอุดหนุนเด็กเล็ก เร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างานอุบตัิเหตุตอ้งเป็น 0 ให้ได ้และ
ตอ้งมีการตรวจเร่ืองความปลอดภยั ตรวจสุขภาพให้
สอดคล้องกบันโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค การจา้ง
งานการลดชั่วโมงท างานคิดว่าคงตอ้งรับฟังทั้งสาม
ฝ่าย ตอนน้ีรับฟังฝ่ายลูกจ้างแรงงาน แต่ก็ต้องฟังผู ้
ลงทุนคือนายจา้ง และรัฐดว้ย 
 การรับรองอนุสัญญาILO ฉบบัที่ 87 และ 98 
ว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิการรวมตวัเจรจาต่อรองร่วม 
ซ่ึงจริงแลว้ไดว้างแนวทางเตรียมรับรองแลว้ ไม่คิดว่า
จะไม่มีการสานต่อ เม่ือเขา้ไปจะไดท้  าต่อเลย กรณีภาษี
อากรจะท าใหจ่้ายนอ้ยลง ใหส้ามารถจ่ายไดทุ้กคน 

http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/20190301_134030/
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 มีแนวคิดเ ร่ืองกองทุนเพื่อป้องกันการตก
งาน  กองทนุเพือ่การเปล่ียนงาน กองทุนการศึกษาตอ้ง
เป็นการเรียนเพือ่สอดคลอ้งกบัการงานตรงสาขา สาขา
ไหนที่ขาดแคลนให้เรียนฟรี  กองทุนเถ้าแก่น้อย จะ
สร้างกลุ่มอาชีพใหม่ กระทรวงแรงงานตอ้งถือว่าเป็น
กองทุนเศรษฐกิจ มีการสร้างเม็ดเงิน สร้างก าไร 
แรงงานเขา้สู่การจา้งงาน ตอ้งไม่ตกงาน 
 ด้านกองทุนประกันสังคม ต้องมีการวาง
ระเบียบ เดิมมีการแก้ระเบียบเพื่อน าเงินไปลงทุน ซ่ึง
การลงทุนเม่ือเกิดผลก าไรต้องน ามาจัดและเพิ่ม
สวสัดิการให้กับผูป้ระกันตน แรงงานตอ้งมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ขอ้เสนอมีความก้าวหน้า ด้วยผูน้ าแรงงานมี
ความรักประชาธิปไตย สุดทา้ย เร่ืองของพิพิธภณัฑ์
แรงงานไทย อยากจะยกระดับให้สมศักด์ิศรีของ
แรงงาน ปรับขึ้นค่าจา้ง 360 บาท รับรองอนุสัญญา
ILO ฉบบัที 87 และ 98 ชดเชยการเกษียณอาย ุส่งเสริม
กองทุนเถ้าแก่ใหม่ ธนาคารที่ดิน กองทุนที่ดินผ่อน
นอ้ยจ่ายนาน กองทุนฯลฯ 
 ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง พรรคประชาธิปัตย์ 
กล่าววา่ แรงงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เม่ือได้

เป็นรัฐบาล พรรค
จะเลือกกระทรวง
แ ร ง ง า น ม า
บ ริ ห า ร  จ า ก
นโยบายพรรคจะ
มีการ เก็บ  และ

จดัท าขอ้มูล เพื่อท านโยบายดา้นสังคม ซ่ึงแรงงานใน
ประเทศไทยถือว่ามีจ  านวนมากในจงัหวดัปทุมธานี 
ราว 1.2 ลา้นคน ที่เป็นแรงงานประชากรแฝงอยู ่และ

ร่วมสร้างเศรษฐกิจท าให้จงัหวดัมีรายไดร้าว 2หม่ืน 2 
พันล้านบาท   โดยปทุมธา นี เ ป็นจังหวัดที่ มี
อุตสาหกรรมเป็นอันดับ 2 ของประเทศ การที่กลุ่ม
สหภาพแรงงานยา่นรังสิตและใกลเ้คียง เป็นผูแ้ทนใน
การน าเสนอนโยบายด้านแรงงานจึงถือว่าเหมาะสม 
การน าเสนอนโยบายของพรรคเองก็มีการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง  และสาธารณะแล้ว
ครอบคลุมเป็นค าตอบต่อกลุ่มผูใ้ช้แรงงาน ซ่ึงมุ่ง
ยกระดบัคุณภาพชีวิตประกันรายได้ สอดคล้องกบัค่า
ครองชีพ และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ส่งเสริมเร่ืองความปลอดภยั และมีสมดุลเพิ่ม
อ านาจการต่อรองคุม้ครองแรงงานไทยที่จะไปท างาน
ต่างประเทศ โดยนโยบายมี 12 ขอ้ ครอบคลุมแรงงาน
ทุกกลุ่ม ทั้งน้ี มีทั้งเร่ืองการดูแลแรงงานพฒันาแรงงาน
นอกระบบ อ านวยความสะดวกและจดัระบบการจา้ง
งานแรงงานขา้มชาติ อีกดว้ย 
 นายวรวี ร์  มะกูดี  พรรคประชาชาติไทย 
กล่าวถึงนโยบายวา่ แรงงานจะไดรั้บหลกัประกนัความ

ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ
ห ลั ก ป ร ะ กั น
ระหว่างการท างาน 
แ ล ะ อ อ ก จ า ก
งาน  พฒันาทกัษะ
อ า ชีพ  จัด ร ะบบ

ประกนัสังคม ให้ผูใ้ชแ้รงงานมีคุณค่าไดรั้บความเป็น
ธรรม การจะท าให้เกิดความเป็นธรรม มีเกียรติมี
ศกัด์ิศรีของคนท างาน ซ่ึงมองว่าตอ้งท างานร่วมกัน
เพื่อให้น าไปสู่การปฏิบัตินั้ นส าคัญ ซ่ึงทุกพรรครับ
ขอ้เสนอแต่ก็อยูว่่าจะมีก าลงัเขา้ไปท าไดม้ากน้อยแค่

http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/20190301_134120/
http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/20190301_134248/
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ไหน อยา่งค่าจา้งที่เหมาะสมในการยงัชีพเล้ียงคนได ้3 
คน ส าคญัแต่ตอ้งร่วมกนั ซ่ึงขอ้เสนอทั้งหมดถือเป็น
สากล เราต้องปฏิบัติให้ได้ อย่างการลดชั่วโมงการ
ท างาน ก็อยู่ที่ว่าท  างานได้บรรลุเป้าหมายแล้วไม่
จ า เป็นต้องท างานครบชั้ วโมงก าหนดก็ได้  และ
ขอ้เสนอทั้งหมดมีความสอดคลอ้งกบันโยบายพรคอยู่
แลว้ แต่ว่า การจะท าไดห้รือไม่ตอ้งมาท างานร่วมกัน 
คิดว่าอยากท างานกับผู ้น าแรงงานต่อไปด้วย และ
ขอรับทั้งหมดไปดูในทางปฏิบติัให้บรรลุตามความ
ตอ้งการ 
 นางสาว เส น่ ห์  หง ษ์ทอง  พรรคสั งคม
ประชาธิปไตยไทย น าเสนอวา่ พรรคส่งผูส้มคัรในเขต

พื้นที่  จังหวัดชลบุ รี 
ร ะ ย อ ง  เ ชิ ง เ ท ร า 
พิษณุโลก ตาก ศรีสะ
เ กษ  นค ร ร า ช สี ม า 
ห น อ ง บั ว ล า ภู 

นครศรีธรรมราช โดยผู ้ลงสมัครเป็นผู ้น าแรงงาน 
เ ก ษต รก ร  แล ะ คนช า ติ พัน ธ์  ซ่ึ ง พ ร รคสั ง ค ม
ประชาธิปไตยไทยนั้นเดิมมาจากพรรคการเมืองใหม่ 
ซ่ึงตั้งโดยพนัธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย เม่ือมี
การเปล่ียนเป็นพรรคสังคมฯ และกรรมการบริหาร
ส่วนใหญ่ เ ป็นผู ้น า แรง งาน  ซ่ึ งคณะกรรมกา ร
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  และสมาพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) ได้มีมติในการ
สนบัสนุนพรรคในการท างาน ขอ้เรียกร้องต่างๆ ของ
กลุ่มที่เสนอต่อพรรคก็เป็นขอ้เสนอที่ขบัเคล่ือนผ่าน
ประสบการณ์ร่วมกนัมา เน่ืองจากเราสู้เคียงขา้งกนัมา
ตลอดต่อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกบัผูใ้ชแ้รงงาน ตั้งแต่

กฎหมายประกนัสังคม ที่สู้กนัขา้งท าเนียบรัฐบาล ป้า
วไิลวรรณ แซ่เตีย ตอ้งอดขา้วประทว้ง รัฐบาลท าอะไร
อยู ่รัฐบาลที่มาจากเลือกตั้ง จนถึงรัฐบาลที่มาจากการ
รัฐประหาร ไม่เห็นหัวผูใ้ช้แรงงาน แม้มีอ านาจเต็ม
อยา่งรัฐบาลทหารปัจจุบนัก็ไม่ท าอะไรให้แรงงาน เรา
มีพี่น้องที่ไปท างานในต่างประเทศ เรามีพี่น้องที่มา
ท างานในประเทศ และผูใ้ช้แรงงานเป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศที่ไม่ไดรั้บการดูแล จึงมีการเรียกร้องทาง
การเมืองตลอด ทั้งพบันก พบัเคร่ืองบินปาเขา้ท าเนียบ
กันเท่าไร เห็นการทุจริต การคอรัปชั่น การหักหลัง
แรงงาน หกัหลงัประชาชน จึงน ามาสู่การต่อสู้เพื่อเขา้
สู่สภาผูแ้ทนราษฎร คร้ังน้ี ทางพรรคได้ส่งผูส้มัครที่
เป็นผูน้ าแรงงานเตม็พื้นที่ 3 จงัหวดั ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ในช่วงเวลาที่น้อยในการที่จะเตรียมตัว 
เพราะเราไม่มีเงินทุนในการสนับสนุน เงินทุกบาทมา
จากพีน่อ้งแรงงานที่ช่วยกนัสนบัสนุน 
 พรรคมีนโยบาย ครบทุกดา้นซ่ึงนโยบายดา้น
แรงงานน ามาจ ากข้อ เ รี ยก ร้อ งของขบวนการ
แรงงาน  อยา่งความเสมอภาคในการจา้งงาน ป้องกนั
นายจา้งเอาเปรียบโดยไม่เป็นธรรม การคุม้ครองสิทธิ
ตามมาตรฐานองค์กรแรงงานระหว่างประ เทศ 
สนับสนุนให้มีการปรับค่าจา้งขั้นต ่า และโครงสร้าง
อัตราค่าจา้งที่เป็นธรรม ตามที่พรรคไม่ได้ใส่ตวัเลข 
หากยอ้นไปช่วงที่คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงาน
ไทย (คสรท.) มีการท างาน เพื่อหาขอ้มูลค่าใชจ่้ายของ
ผูใ้ชแ้รงงานแต่ละกลุ่มมาสรุปพบว่าค่าจา้งที่อยูต่กที่
วนัละ 710 บาท ซ่ึงน้ีเป็นขอ้มูล 2 ปีที่ผ่านมาแลว้ การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ ง ศูนย์เ ล้ียง เด็ก  เ ร่ือง
ประกันสังคมที่เป็นขอ้เสนอ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ 

http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/20190301_134308/
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ขจดัความไม่เป็นธรรม การจา้งงานที่ไม่มั่นคง ความ
ไม่เป็นธรรมดา้นค่าตอบแทน  ความไม่ธรรมอนัมีเหตุ
มาจากความแตกต่างทางกายภาพเพส เช้ือชาติ ศาสนา 
สิทธิเด็ก ผูห้ญิง ความเท่าเทียม คนพิการ เน่ืองจากมี
เวลาน้อย และนโยบายได้เสนอไวเ้ป็นลายลักอักษร
แลว้ 
 นายสุนทร บุญยอด พรรคอนาคตใหม่ กล่าว
วา่ หมดเวลาแลว้ที่จะยืน่ขอ้เรียกร้องต่อพรรคการเมือง 

แรงงานจึงต้องมี
พรรคก าร เ มือ ง 
เพราะข้อ เสนอ
ต่างๆต้องแก้ด้วย
การเมือง ซ่ึงได้

ร่วมกันตั้ งพรรคอนาคตใหม่ขึ้ น โดยทางพรรคมี
ตวัแทนแรงงานลงสมัครในบญัชีรายช่ือ อันดบัตน้ๆ
อยา่ง นางสาววรรณวภิา ไมส้น (มด) อยูล่  าดบัที่ 3 และ
ยงัมีนายสุเทพ อู่อน้ อันดับที่ 21 ที่ถือว่าเป็นแกนน า
และอยูก่บัพพิธิภณัฑแ์รงงานไทย  ลว้นมาจากตวัแทน
แรงงาน 
 อยา่งขอ้เสนอ เร่ืองค่าจา้งคนท างาน 1 คนตอ้ง
เล้ียงคนในครอบครัว 3 คน ตามหลกัสากล อนัน้ีตรง
กับนโยบายพรรค และยงัมีเร่ืองค่าจา้งตอมอายุงาน 
ค่าจา้งขั้นต ่าตอ้งปรับขึ้นโดยอตัโนมติัไม่ตอ้งเรียกร้อง
หรือมีคณะกรรมการมานั่งพิจารณาจะให้ขึ้นหรือไม่ 
ปรับเร่ืองการท างานล่วงเวลา (OT) โดยนโยบายพรรค 
มีเร่ืองการลดชัว่โมงการท างาน เช่นท างานสัปดาห์ละ 
40 ชัว่โมง วนัหยดุพกัผ่อนประจ าปีจากเดิม 6 วนัเพิ่ม
เป็น 10 วนั ยกเลิกพนกังานรายวนัเป็นรายเดือน แต่ว่า
การจา้งงานไม่ถึง 10 วนัต่อเดือน ยกเลิกการจา้งงาน

เหมาค่าแรง มีค่าจา้งสญัญาจา้งเหมือนกนั ยงัมีเร่ืองรัฐ
สวสัดิการนั้นคือเรียนฟรี ระบบสุขภาพฟรี เร่ืองการ
เกษียณอายุที่ทางกลุ่มฯเสนอ ยงัไม่ตรงกัน กฎหมาย
ก าหนด 60 ปี 55 ปี อาจตอ้งดูเชิงรายละเอียด อยา่งการ
ขอเกษียณอายุก่อนก าหนด เ ร่ืองการให้สัตยาบัน
รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบบัที่ 87 และ 97 ทางพรรคจะท าภายใน 100 วนั หาก
ไดเ้ป็นรัฐบาล 
 เร่ืองการจดัเก็บภาษี ทางพรรคเห็นเป็นเร่ือง
ส าคญัมาก เพราะหากไม่จดัเก็บภาษีจะน าเงินที่ไหนมา
ด า เนินการเ ร่ืองรัฐสวัสดิการ อย่างรถไฟที่ เ ช่ือม
ระหว่างจังหวัดต้องฟรี  และพรรคอนาคตใหม่
สนับสนุนการจัดตั้ งสภาสวสัดิการและแรงงานใน
ระดับท้อง ถ่ิน เพื่อท าง านพัฒนาสวัสดิการของ
ประชาชนอยา่งเป็นอิสระ ตลอดจนสะทอ้นภาพรวม
เก่ียวกับสวสัดิการของประชาชน เช่นเดียวกันกับที่
กลุ่มผู ้ประกอบการรายใหญ่มีองค์กรในลักษณะ
หอการคา้และสภาอุตสาหกรรม ทางพรรคยงัเสนอให้
ยกเลิกพระราชบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร 
2560  และให้แรงงานท างานที่ไหนใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร โดยให้มี สิทธิเลือกตั้ ง
การเมืองทุกระดบั รวมทั้งระดบัทอ้งถ่ินนั้นดว้ย 
 นายเลิศศักดิ์  ค าคงศักดิ์  พรรคสามัญชน 
กล่าวว่า ถือว่า การท างานพรรคการเมืองของพรรค
สามญัชนนั้น อยูร่ะหว่างกลาง  ประสานงานแรงงาน 

กบัส่ิงแวดลอ้ม ด้วย
สภาพการจ้างงาน 
กา รท า ง านอยู่ กับ
สถานประกอบการ 

http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/20190301_134343/
http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/20190301_134418/
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ซ่ึงมีความขัดแย ้งกับส่ิงแวดล้อม ชุมชน ด้วยการ
พฒันาที่เป็นปัญหา อยา่งเช่นกรณีชาวบานปากมูลที่มี
การเคล่ือนไหว และทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) มี
การยกพวกมาตีกบัชาวบา้นที่ชุมนุมอยู ่ซ่ึงในส่วนของ
พรรคคิดวา่ ท  าอยา่งไร ใหง้านเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
พรรคฯมีนโยบายด้านการยกเลิกการจ้างงานเหมา
ค่าแรง ตอ้งมีการแกไ้ขกฎหมาย ให้คนงานเหล่าน้ีเป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงานใหไ้ด ้ และค่าจา้งตอ้งเป็น
ค่าจา้งเพื่อชีวิตซ่ึงควรจะไม่ต ่ากว่า 500 บาทต่อวนั จะ
ไปไดต้อ้งเปล่ียนวสิยัทศัน์วา่ ไม่ควรเป็นแรงงานราคา
ถูก และคณะกรรมการค่าจา้ง ตอ้งมีสัดส่วนที่เท่ากัน 
ตอ้งให้ความส าคญักับผูใ้ช้แรงงาน ค่าจา้งขั้นต ่าเป็น
เพยีงค่าจา้งแรกเขา้เท่านั้น ค่าจา้งขั้นต ่า 500 บาทตอ้งมี
การปรับขึ้นแต่ละปีด้วยซ่ึงผูกโยงกับการลดชั่วโมง
ท างาน เม่ือค่าจา้งสูงก็ไม่ตอ้งท างานล่วงเวลา มีเวลา
พกัผอ่นมากขึ้น 
 การจ้างงานเหมาค่ าแรง ต้องท าให้ เ ป็น
แรงงานของบริษัทที่จ้างต้นทางให้ได้   และการ
เลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรตอ้งให้เลือกตั้งในพื้นที่ท  างาน
จริงๆเพือ่ท  าใหแ้รงงานไม่ใช่ประชากรแฝงในพื้นที่อีก
ต่อไป ตอ้งสร้างอ านาจต่อรองให้แรงงานไดจ้ริง เร่ือง
ภาษีตอ้งยกเลิก BOI ที่มีการส่งเสริมการลงทุนแบบลด
ปลอดภาษี ซ่ึงควรตอ้งเก็บภาษีผูล้งทุน น าเงินตรงนั้น
มาจดัการจ าน าขา้ว  แก้ปัญหาทางด้านการเกษตรที่
ตกต ่าเพือ่ยกระดบั รวมถึงจดัสวสัดิการ พรรคส่งเสริม
เร่ืองการลาคลอด 360 วนั ทั้งพ่อและแม่ หรือกลุ่มเพศ
ภาพที่ต้องการมีบุตร เพื่อให้ช่วยกันดูแลบุตร และ
อยากเห็นพรรคการเมืองของแรงงานจริงๆ 
 

 นายประเทืองวุฒิ ลิม้รสสุคนธ์ พรรคเพื่อชาติ 
กล่าวว่า ในฐานะว่าที่
ผู ้ส มั ค รสส . เ ข ต  3 
ปทุมธานี ท างานใน
พื้นที่โดยตลอด และ
เ ค ย ร่ วม กับ พี่ น้ อ ง

แรงงานเม่ือมีการชุมนุมในรังสิต ปทุมธานี พรรคสร้าง
ขึ้นมาเพื่อสร้างงานในอนาคตยคุ 4.0 เป็นยคุอนาคตที่
จะเขา้ยุค 5.0 แล้วจะมีการน าหุ่นยนต์เขา้มาท างาน
แทนคน คนงานที่อยู่ในระบบแรงงานได้มีโอกาสได้
ค่าจา้ง 500 บาท 700 บาท เราจะมีนโยบายการรองรับ
การตกงานกลับบ้านหรือไม่กลับบ้าน นโยบาย
ทางดา้นเกษตร และจะต่อสู้กบัเร่ืองเมล็ดพนัธ์ ที่การ
น าเขา้มา เป็นร่างกฎหมาย ซ่ึงเราก็ไม่ยอม นโยบาย
แกปั้ญหาฝุ่ น PM 2.5 ซ่ึงมาจากรถยนตเ์ป็นส่วนใหญ่ 
พรรคคิดวา่ทางแกค้ือตอ้งขยายรถไฟฟ้าสายสีแดงตอ้ง
สร้างถึงถนนตะวนัตกเพื่อไม่ให้รถเขา้กรุงเทพฯ จะ
ผลักดันโครงการเพื่อจัดการปัญหาจราจร ต้องมีตู ้
รถไฟในการรองรับแม่คา้ คนรักสัตว ์ขอ้เสนอน้ีแม้
เป็นเร่ืองเล็กๆบา้นๆแต่ขอสนับสนุนนโยบายของทุก
พรรคที่เสนอเพือ่แรงงานดว้ย 
 นายชัยพร จันทนา พรรคพลเมืองไทย 
น าเสนอว่า นโยบายดา้นแรงงานที่เสนอมาเขา้ไปแก้
ได้หากมีเสียงเพียงพอก็จะขอดูแลกระทรวงแรงงาน 

ซ่ึงประสบการณ์ที่
ท  างานไตรภาคีเห็น
ปัญหาอยู่ไ ม่ว่าจะ
โหวตอย่างไรในที่
ประชุมผู ้แทนผู ้ใช้

http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/20190301_134442/
http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/20190301_134539/
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แรงงานก็ไม่ชนะ การปรับขึ้นค่าจา้งยงัคงเป็นเร่ืองของ
รัฐบาลไม่ว่าจะปรับขึ้น 300 บาท หรือว่าปัจจุบนัมติ
ปรับขึ้นค่าจา้ง 2-10 บาท ไม่เท่ากนัทั้งประเทศ  หาก
ไดเ้ขา้ไปเป็นผูแ้ทนจะปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า และระบบ
การท างาน 
 ขอ้เสนอการลาพกัร้อนหากมีสหภาพแรงงาน 
วันลาพักร้อนนั้ นมีการเรียกร้องให้เ กินกฎหมาย
ก าหนดอยูแ่ล้ว  ประเด็นเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างาน ตอนน้ีมีศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูใ้ช้แรงงาน
เกิดขึ้ นมากมาย ที่จงัหวดัปทุมธานีก็เป็นศูนยข์นาด
ใหญ่ จึงคิดว่าหัวใจคือเร่ืองความปลอดภัยในการ
ท างาน ซ่ึงตอ้งน าเงินทดแทน ที่นายจา้งจ่ายเขา้มาเป็น
กองทุน มีเงินจ านวนหลายแสนล้านอยู่มาจดัการให้
ความรู้กับผูใ้ช้แรงงานเร่ืองความปลอดภัยในการ
ท างาน เป็นการป้องกนัมากกวา่การสร้างศูนยเ์พื่อดูแล
ฟ้ืนฟูปลายเหตุ 

 เร่ืองการเลิกจา้ง Subcontract หรือการจา้งงาน
เหม าค่ า แ รง  คิ ดว่ า ค งไ ม่ ย ากตอน น้ี  ประ เด็ น
ประกนัสงัคม เน่ืองจากเป็นกรรมการประกนัสังคมชุด
ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ใช้มาตรา 44 
ปลดตอนนั้นเน่ืองจากคณะกรรมการชุดดงักล่าวไดท้  า
หนังสือทวงถามรัฐบาลเร่ืองการส่งเงินสมทบตามที่
รัฐบาลเป็นหน้ีกองทุนอยู่ ซ่ึงเงินประกันสังคมตอ้ง
น ามาดูแลผูป้ระกันตน กรณีชราภาพตามมาตรา 33 
และมาตรา 39 เม่ืออายคุรบ 55 ปี เกษียณอายแุลว้ไดรั้บ
เงินบ านาญน้อยมาก และควรมีการสร้างโรงพยาบาล
ของประกันสังคม เพื่อรองรับผูป้ระกันตนด้วย จริง
แล้วการเลือกตั้ งคร้ังน้ีหลายพรรคมีนโยบายด้าน
แรงงานเหมือนกัน แต่รวมกันไม่ได้ แต่ก็ยงัเช่ือว่ามี
จุดมุ่งหมายเดียวกนั 

 

 

  
 

 

http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/attachment/1551421524181/
http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/20190224_132745/
http://voicelabour.org/8-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2/attachment/1551421481854/
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วนัที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประกอบ หุตะ
สิ ง ห์  ชั้ น  3 อ า ค า ร เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ กลุ่มบูรณา
การแรงงานสตรี โครงการผูห้ญิงปฏิรูปประเทศไทย
(Wemove)  โครงก า รสต รี  และ เ ย า วชนศึ กษา 
วิทยาลัยนวตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย รั ง สิต 
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย(คสรท.) และ
สมาพนัธแ์รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) จดัเวที
การเสวนาเน่ืองในวนัสตรีสากล  เร่ือง ผู้หญิงท างาน
ต้องการอะไร??จากพรรคการเมือง 

  
โดยช่วงเช้า เ ร่ิมต้นด้วยการน า เสนอ

ผลการวิจยัเร่ือง “การเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีกลุ่ม
ผู้ดูแลและคนท างานบ้านในอาเซียนกับโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ” โดย ดร.รัชดา ไชยคุปต ์ผูแ้ทนไทย
ในคณะกรรมา ธิการอา เ ซียนฯ  (ACWC)  จาก

ผลการวจิยัเก่ียวกบัเร่ืองเพศภาวะกบัการยา้ยถ่ิน: และ
ขอ้คน้พบเก่ียวกับสถานการณ์แรงงานสตรีไทยและ
แรงงานสตรีขา้มชาติ ประเด็นส าคญัของการน าเสนอ
โดยสรุป 
 1. ปัจจุบนัตลาดแรงงานในประเทศไทย และ
สิงคโปร์ มีความตอ้งการแรงงานขา้มชาติค่อนขา้งสูง 
และทั้ งสองประเทศอยู่ในสถานการณ์เข้าสู่สังคม
ผูสู้งอาย ุ
 2. ประเทศไทยมีทั้งแรงงานสตรีและแรงงาน
สตรีขา้มชาติ อยากน าเสนอคือเร่ืองแรงงานที่ท  างาน
ในบา้นและผูดู้แลบา้น พบว่า มีทั้งแรงงานหญิงและ
แรงงานชายที่มาท างานในบา้นดว้ย ผูท้  างานบา้นมกั
ถูกใหท้  างานครอบคลุมเร่ืองการดูแลผูสู้งอายไุปดว้ย 
ซ่ึง เ ป็นการถูกแสวงหาประโยชน์ เ น่ืองจากได้
ค่าตอบแทนเฉพาะส่วนที่จา้งให้ท  างานบา้นเท่านั้น 
แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัประถม คือพอ
อ่านออกเขียนได ้ 
 3. ปัจจยัส าคญัของแรงงานขา้มชาติที่เขา้มา
ท างานในเมืองไทย คือ ปัจจัยความยากจน และ
ตอ้งการหาโอกาสในการท างาน และประเภทการ

สุมาลี โคกทอง 
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ท างานบ้านในประเทศไทยมีความตอ้งการสูงกว่า
ประเทศของเขาเอง 
 4. ส่วนใหญ่แรงงานรับรู้เ ร่ืองสิทธิของ
ตนเองค่อนข้างสูง ตลอดจนรับรู้ช่องทางในการ
ร้องเรียน โดยเฉพาะการผ่านการร้องเรียนมายงัภาค
ประชาสงัคมมากกว่าภาครัฐแต่ไม่ทราบขอ้มูลว่า ถา้
ท างานครบ 1 ปี มีสิทธิหยดุไดก่ี้วนั  
 5.  นายจ้าง มีความต้องการผู ้ดูแลแต่ไ ม่
ต้องการให้มีราคาค่าตอบแทนสูง ซ่ึงค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนการเป็นผูดู้แลโดยตรงมาท างานตอ้งจ่าย
อยา่งนอ้ยเดือนละ 20,000 บาท ท าให้การจา้งแรงงาน
ไปท างานบา้นถูกใชใ้หไ้ปท างานเป็นดูแลผูสู้งอายไุป
ด้วย โดยยงัคงได้รับค่าตอบแทนเฉพาะการท างาน
งานบา้นเท่านั้น 
 6. แนวทางที่ภาครัฐและสถาบนัการศึกษา
ตอ้งการ คือ การพฒันาศกัยภาพเพื่อเพิ่มเติมความรู้
เร่ืองการบริบาล (โรงเรียนบริบาล) ให้กบัแรงงานที่
ท  างานในบา้น แต่พบว่า แรงงานเหล่านั้นไม่ตอ้งการ
ใชเ้วลาในการลงเรียน แต่ตอ้งการให้นายจา้งเป็นคน
สอน/ใหค้วามรู้ในการเป็นผูดู้แลมากกวา่  
 ข้อท้าทายในการพัฒนาศักยภาพคนท างาน
บ้านเพื่อยกระดับในการเป็นผู้ดูแล  

 แรงงานขา้มชาติที่เขา้เมืองผดิกฎหมาย ไม่ได้
รับการคุม้ครองสิทธิ  

 การคุม้ครองสิทธิของแรงงานหญิงขา้มชาติ
จากการถูกละเมิดทางเพศจากคนในบา้น/คน
ที่เก่ียวขอ้ง/นายจา้ง   

 ควรมีแนวทางการพฒันาสถานบริบาลของ
รัฐใหมี้คุณภาพและไดรั้บความไวว้างใจ  

o การพัฒนาโรงเรียนบริบาลให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน  

o ส่งเสริมความสนใจให้คนมาเรียน
เ น่ืองจากตลาดแรงงานมีความ
ตอ้งการสูง แต่มีนกัเรียนนอ้ย  

o มีหลัก สูตรเ น้ือหาให้นัก เ รียนมี
ความเข้าใจเร่ืองสิทธิและการถูก
ละ เ มิดทาง เพศ  มีทักษะ ชีวิต  รู้
ช่องทางในขอความช่วยเหลือ /
คุม้ครองสิทธิ  

 
ข้อแนะน ากับภาคประชาสังคม ต่อการพัฒนา

สตรีแรงงานข้ามชาติ จากประสบการณ์การท างาน
ของโฮมเน็ต 

 การพฒันาผูดู้แลผูสู้งอายใุห้มีทกัษะการดูแล
ให้ ส อ ดคล้อ ง กับ ค ว า ม ต้อ ง ก า รข อ ง
ตลาดแรงงาน  

 เพิ่มช่องทางที่ท  าให้แรงงานขา้มชาติเขา้ถึง 
ขอ้มูล ความรู้และการคุม้ครองสิทธิ 
 

เวทีเสวนาเร่ือง “ ผู้หญิงต้องก าหนดอนาคตตนเอง 
“ปัญหาของแรงงานหญิงภาคส่วนต่างๆ” 
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 คุณมาลี สอบเหล็ก :ตัวแทนแรงงานหญิง
นอกระบบ  ก ล่ าว ถึ งก ลุ่มแรง งานนอกระบบ
ประกอบด้วย มอเตอร์ไซด์รับจา้ง หาบแร่แผงลอย 
ลูกจา้งท างานบา้น และผูรั้บงานมาท าที่บา้น ประมาณ 
9 ลา้นคน   
ปัญหาของกลุ่มแรงงานนอกระบบ  
 ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายผูรั้บงานไปท าที่
บ้าน แรงงานหญิงนอกระบบ ย ังไ ม่ได้รับการ
คุม้ครองให้เป็นไปตามอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที่ 183 ในการคุม้ครอง
สิทธิจากการเป็นมารดา เม่ือลูกจา้งแรงงานตั้งครรภ์
มกัถูกให้ออกจากงาน ปัญหากฎหมายประกนัสังคม 
มาตรา 33 ไม่ครอบคลุมคุม้ครองลูกจา้งคนท างาน
บา้นแมว้า่มีนายจา้งที่ชดัเจนประเด็นหาบเร่ แผงลอย
ที่ถูกจัดระเบียบจนไม่มีพื้นที่ท  ากิน ส่งผลให้เกิด
ปัญหาครอบครัว ขาดรายได ้

 
 การเสนอทางออก 
 1. ขอให้รัฐคืนพื้นที่ในการท ามาหากินกับ
กลุ่มแรงงานอกระบบ หาบแร่แผงลอย โดยหยดุการ
จดัระเบียบสงัคมที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีความชดัเจน 
 2 .   ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ มี ก า ร บั ง คั บ ใ ช ้
พระราชบญัญตัิ(พ.ร.บ.)คุม้ครองผูรั้บงานมาท าที่บา้น 
และ พรบ.คุ ้มครองแรงงานคนท างานบ้าน แต่ยงั
ไม่ไดมี้การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมจริงจงั  

 คุ ณ ธ น พ ร  วิ จั น ท ร์  ร อ ง ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย : ปัญหา
แรงงานหญิงในระบบการจ้างงาน 
 1. ผูห้ญิงที่ถูกจา้งแบบรับเหมาค่าแรงไม่ได้
รับการคุม้ครองจากประกนัสงัคม (มีปัญหาการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย)  
 2. ปัญหาค่าจ้างแรงงานที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงและชายในการท างานแบบเดียวกนั ใน
กลุ่มสหภาพแรงงานผูห้ญิงถูกจบัจอ้งว่า รวมกลุ่มกนั
เรียกร้องและถูกกดดัน/ต่อรองให้เลือกยา้ยฝ่ายหรือ
ออกจากงาน (กดดันให้ออกจากงาน) ถ้าสถาน
ประกอบการไม่มีสหภาพแรงงานหรือไม่เขม้แข็ง
ผูห้ญิงตอ้งอยู่ในภาวะยอมกับความไม่เป็นธรรมที่
ไดรั้บ  
 3. ปัจจุบันกรรมการบอร์ดประกันสังคมมี
แรงงานหญิงเพียง 1 คน และไดม้าจากการต่อสู้จน
ไดรั้บเลือกผูแ้ทน ท าใหเ้สียงและปัญหาของผูห้ญิงยงั
ไม่ไดถู้กรับฟัง กรรมการยงัไม่เกิดความเขา้ใจและท า
ใหผู้ห้ญิงไม่ไดรั้บการคุม้ครอง  
 4. การท างานเป็นลูกจา้งเพยีง 1 คน ไม่ไดรั้บ
การรับรองในประกนัสงัคม  
 5. นายจา้งไม่จา้งคนพิการเขา้ท างาน เลือก
บริจาคเงินเดือนเข้ากองทุนคนพิการ ผู ้พิการมี
ทางเลือกในการท างานนอ้ยลง  
 6. แนวโน้มนโยบายการใชหุ่้นยนตม์าแทน
คนท างาน ท าให้ประชากรมีโอกาสตกงานสูงใน
อนาคตเพิม่ขึ้น  
 7. ค่าจ้างแรงงานต ่าที่ไม่เท่ากันในแต่ละ
พื้นที่ ขณะที่ค่าครองชีพสูง แรงงานหญิงไม่ตอ้งการที่
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จะมีลูกเพราะรับภาระในการดูแลไม่ไหว ขณะที่
ประเทศมีอตัราการเกิดของประชากรมีนอ้ยลง  
 ข้อเสนอทางออก 
 1. )  รัฐต้องบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานและประกนัสงัคมอยา่งจริงจงั  
 2.) รัฐบาลตอ้งรับรองสิทธิความเป็นมารดา
ของผูใ้ชแ้รงงานตาม ตามอนุสัญญาแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO)  
 3.)  มีมาตรการพิเศษก าหนดสัดส่วนให้
ผูห้ญิงมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทุกระดบั  
 4.) ตอ้งท าให้เกิดศูนยเ์ล้ียงเด็กที่สอดคล้อง
กบัวถีิการท างานของคนงานหญิง  
 คุณอารยา แก้วประดับ กรรมการฝ่ายสตรี
แรงงานภาครัฐวิสาหกิจ : ปัญหาของแรงงานหญิงใน
ภาครัฐวิสาหกิจ 
 รัฐวิสาหกิจถือเป็นเป็นตวัแทนรัฐในการถือ
หุ้นและด าเนินงานก่ึงธุรกิจเพื่อหาเงินเขา้รัฐ แต่ช่วง
หลงั ๆ รูปแบบการบริหารงานเปล่ียนไปมุ่งเน้นการ
แสวงหาก าไรเพิ่มขึ้น และมีการปรับรูปแบบการจา้ง
งานที่หลากหลาย ส่งผลต่อสวสัดิการการจา้งงานที่
ต่างกันของแรงงานแต่ละประเภท เช่น การเป็น
ลูกจา้งในรัฐวิสาหกิจตามสัญญาจา้งปีต่อปีทั้งที่เป็น
งานในลักษณะประจ าท าให้คนงานไม่ได้เขา้ระบบ
ขององคก์ร และไม่ไดรั้บสวสัดิการที่องคก์รให้ หรือ
รัฐให ้กลายเป็นกลุ่มตกส ารวจจากสวสัดิการแรงงาน 
ไม่ได้รับการดูแลสิทธิการเป็นมารดา  ขาดการ
สนบัสนุนเพือ่ใหเ้ด็กเติบโตอยา่งมีคุณภาพของสังคม 
คนพิการที่มีศักยภาพที่จะท างาน ไม่ได้ถูกรับเข้า
ท างาน แต่เอาเงินไปเขา้กองทุน  

 ข้อเสนอแนะทางออก 
 - ตอ้งยกเลิกการจา้งงานแบบสัญญาจา้งแบบ
ลูกจ้างชั่วคราวปีต่อปี กับลักษณะการท างานที่
ต่อเน่ือง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการ
จา้งงาน  

 
 คุณผักกาด โพธ์ิศรี ตัวแทนผู้พิการหญิง จาก
สมาคมส่งเสริมสตรีพิการ : ปัญหาสตรีพิการ 
 1. สถิติของผูห้ญิงพกิารมีมากกวา่ผูช้ายพิการ 
แต่ผูห้ญิงพกิารมีส่วนร่วมในการท างานน้อย และถูก
เลือกปฏิบตัิจากการท างานในกลุ่มผูพ้กิารดว้ยกนัเอง  
 2. ปัญหาเด็กพิการจะเติบโตมากกบัการถูก
กระท าความรุนแรงและการถูกลอ้เลียนต่าง ๆ  
 3. ผูห้ญิงพกิารขาดโอกาสในการเขา้สู่ระบบ
การศึกษา ระบบสงัคมและสภาพแวดลอ้มที่ไม่เอ้ือต่อ
การสนบัสนุนใหเ้ขา้เรียน ส่งผลต่อโอกาสในการเขา้
ท างาน  
 4. หญิงผูพ้ิการจากอุบัติเหตุภายหลัง ไม่
สามารถไปต่อกับเร่ืองในครอบครัวได ้ผูห้ญิงจะถูก
กระท าความรุนแรงในครอบครัว ถูกแสวงหา
ประโยชน์จากการท างานและทางเพศ ครอบครัวไม่
เปิดโอกาสในการเดินทางเพราะ เกรงความไม่
ปลอดภยั    
 ข้อเสนอทางออก 
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 - รัฐตอ้งมี พรบ. คุม้ครองการจา้งงานและ
คุม้ครองแรงงานที่เป็นผูพ้ิการ รวมไปถึงผูพ้ิการที่
เป็นคนขา้มเพศ ตอ้งส่งเสริมและเพิ่มช่องทางในการ
เขา้ถึงกระบวนการยตุิธรรมและการจา้งงาน 

 
 คุณ บุญชรัตน์ ตาเลิศ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่ง
ประเทศไทย : ปัญหาการท างานในกลุ่มคนข้ามเพศ  
 1. ปัญหาการไม่รับเขา้ท างาน โดยเฉพาะคน
ที่เป็นผูห้ญิงขา้มเพศ เช่น การเปิดรับสมคัรจะบอกว่า 
รับทุกเพศ แต่เม่ือไปสมคัรงานเขาจะบอกว่า ไม่รับ
สาวประเภทสอง ดังนั้น ในสถานประกอบการ 10 
แห่ง จะมีเพยีง 1 แห่งที่เปิดใหเ้ขา้ท างาน  
 2. คนขา้มเพศไม่สามารถท างานไดต้ามสาย
อาชีพที่ เ รียนมา  เ น่ืองจากถูกตัดสินเ ร่ืองความ
เหมาะสมต่าง ๆ ทั้ งเร่ืองแต่งกายไม่เหมาะสมกับ
อาชีพในการท างาน (เป็นสถานการณ์เดียวกบัตอน
เป็นนักศึกษาที่ถูกบงัคบัให้แต่งกายตามเพศก าเนิดที่
ก  าหนดไว ้
 3. ปัญหาเร่ืองค าน าหน้าที่เป็น “ นาย” ท  าให้
มีความยากล าบากในการจดัการ เช่น การเขา้ห้องพกั
ที่ถูกจัดให้ไปนอนกับผู ้ชาย หรือแม้การนอนกับ
เพื่อนผูห้ญิงก็จะถูกจบัจอ้งและไม่ไวว้างใจ และท า
ใหถู้กมองวา่ เร่ืองมาก 
 ข้อเสนอทางออก 

 - ออกกฎหมายให้มีการรับรองค าน าหน้า
นามและรับรองเพศสภาพ เพื่อจะน าไปสู่การเขา้ถึง
ระบบสิทธิและการท างาน และการใช้ชีวิตคู่ ที่เป็น
สิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรไดรั้บอยา่งเท่าเทียม 
 คุณขวัญเมือง เ รียนผง ตัวแทนชนเผ่า
พืน้เมืองในประเทศไทย 42 ชนเผ่า  

ไดเ้กร่ินน าถึงถอ้ยค าของท่าน ปรีดี พนมยงค ์ว่า “ทุก
คนที่ก่อเกิดมาเป็นชีวิตแล้วลืมตาดูโลกต้องมีสิทธิเท่า

เทียมกัน”  
 1. ชนเผ่าบางชน ไม่มีสิทธิเดินบนผืนดิน 
พบว่า ประเทศไทยเพิ่งรู้จกั “ชนเผ่ามันนิ” ที่ระนอง 
หลงัเหตุการณ์สึนามิ นอกจากน้ี ชนเผ่ามอแกน และ
มอแกลน อยูใ่นน ้ า/ทะเล ชนเผา่ปกเกอะญอ ไม่มีบตัร
ประชาชน ที่ไม่มีโฉนดแมจ้ะอยู่ในประเทศไทยมา
นานมากแลว้ แต่พดูไทยไม่ได ้การไม่มีสถานะบุคคล
ท าใหเ้ขา้ไม่ถึงการศึกษาและการรักษาพยาบาล  
 2. เม่ือทั้งหญิงและชายไม่มีตวัตน การแกไ้ข
ปัญหาเชิงวฒันธรรมชนเผ่า เช่นผูห้ญิงตอ้งอยูท่ี่บา้น
และผูช้ายมีเมียหลายคนก็เป็นเร่ืองที่ทา้ทาย    
ข้อเสนอทางออก 
 3. ขอการรับรองสถานะความเป็นคนของชน
เผ่าพื้นเมือง เพราะชนเผ่าพื้นเมืองตอ้งมีสิทธิที่จะอยู่
ในเมืองไทยอย่างเท่าเทียมกับคนทุกคนในประเทศ
ไทย ไม่ใช่อยูอ่ยา่งขยะ  
 คุณทันตา หรือปิงปอง จากมูลนิธิเอ็มพาว
เวอร์  
 1. ปัจจุบนังานของมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ และ
แคนดูบาร์ ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งเป็นตวัอยา่ง
ในการแก้ไขปัญหาว่าด้วยการท างานของพนักงาน
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บริการที่คืนอ านาจสู่ผูห้ญิง ท  าให้ผูห้ญิงป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาตนเองได ้ 
 2. พนักงานบริการถูกตั้งค  าถาม และตีตรา
จากสังคมโดยตลอด ขณะที่พนักงานบริการเป็นทั้ง
ผูห้ญิง และเป็นแม่ ตอ้งดูแลคนในครอบครัวอีกหลาย 
ๆ  คน และต่างเคยท างานอ่ืน ๆมาแล้วมากมายแต่
รายได้ไม่เพียงพอกับความความรับผิดชอบที่มีเพื่อ
ยกระดับครอบครัวขณะที่สังคมไทยมีปัญหาความ
เหล่ือมล ้าและชนชั้น   
 3. การท างานเป็นพนักงานบริการนั้นไม่ใช่
การท างานที่ท  าง่าย ตอ้งมีทกัษะขั้นสูง ตอ้งรับมือได้
ไม่ว่างานจะอยู่ในสภาวะที่แย่ ถูกมองว่าท างานผิด
กฎหมาย เป็นงานงที่ไม่ถูกมองเห็นคุณค่า  
 ข้อเสนอแนะทางออก 
 1. ยกเลิก พระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.)ป้องกัน
และปราบปรามการคา้ประเวณี และคืนอ านาจให้กบั
ผูห้ญิง  
 2. ให้มีกฎหมายในการคุ้มครองพนักงาน
บริการ  
 คุณคนิ มาโชว์ (NWRN) แรงงานหญิงพม่า : 
ปัญหาแรงงานหญิงข้ามชาติของพม่า  
 ในฐานะที่ เ ป็ นกรรมก ารด้านสต รี ใน
เครือข่ายการดูแลแรงงานขา้มชาติ (NWRN) อยาก
เสนอขอ้เรียกร้องดงัน้ี   
 1. ประเด็นแรกแรงงานขา้มชาติยงัเขา้ไม่ถึง
สิทธิในประกนัสงัคม ส่วนใหญ่ยงัตอ้งจ่ายเงินเองเม่ือ
ป่วยและคลอด หรือไม่เช่นนั้นก็ตอ้งซ้ือบตัรประกัน
สุขภาพเอง  

 2. ประเด็นปัญหาเร่ืองการจา้งงาน ยงัไม่ได้
รับค่าจ้างขั้นต ่าอย่างเท่าเทียมกันตามที่รัฐบาลของ
ไทยก าหนด  
 3. ประเด็นด้านการศึกษา เด็กที่ เกิดใน
ประเทศไทย หรือเด็กที่ตามมากับพ่อแม่มาอยู่ใน
ประเทศไทย เขา้ไม่ถึงระบบการศึกษาในเมืองไทย 
เพราะติดเง่ือนไขตอ้งมีใบแจง้เกิดหรือใบรับรองจาก
นายจา้ง และผูน้ าชุมชน  
 4. การแจง้เกิดของลูกแรงงานขา้มชาติ ถ้า
ท างานกบันายจา้งบริษทัเล็ก ๆ จะมีปัญหาเม่ือเราไม่มี
ใบเกิด การจะส่งลูกกลบัประเทศก็ท  าไม่ได ้เพราะถูก
หาวา่ ขโมยเด็กมา  
 5. ประเทศไทยไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อ
แรงงานขา้มชาติ เพราะแรงงานขา้มชาติมีสิทธิเท่า
เทียมกบัแรงงานไทย 

  ข้อเสนอทางออก 
 1. ลูกแรงงานขา้มชาติไดรั้บการรับรองและมี
ใบแจง้เกิดเพือ่ใหลู้กไดเ้รียน หรือสามารถส่งลูกกลบั
บา้นได ้ 
 2. แรงงานหญิงขา้มชาติ ไดรั้บสิทธิเท่าเทียม
กบัแรงงานหญิงไทย ไม่มีการเลือกปฏิบติั  
 คุณโศรยา จามจุรี :ตัวแทนแรงานและผู้หญิง
จากสามจังหวัดชายแดนใต้ 
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 1. สถานการณ์ของชายแดนใต้ น าไปสู่
ปัญหาเด็กที่สูญเสีย ผูห้ญิงหม้ายและยากจน การ
ช่วยเหลือเยยีวยาของรัฐดว้ยเงินจึงไม่เพียงพอต่อการ
รองรับต่อสถานการณ์  
 2. ยงัมีกลุ่มที่ตกเกณฑ ์ไม่ได้รับการเยยีวยา 
เช่น ครอบครัวที่ที่พอ่ไม่ไดอ้ยูบ่า้น พ่อตอ้งขงัจากคดี
ความมั่นคง พ่อเสียชีวิตจากการถูกวิสามัญ ซ่ึงเป็น
กลุ่มที่มีความคบัแคน้สูงมาก การไม่รวมกลุ่มน้ีมา
เป็นส่วนหน่ึงของการดูแลจึงเป็นการที่เราวางระเบิด
ส าหรับวนัขา้งหนา้  
 3. มีผูห้ญิงมากกว่า 4,000 คนที่เสียชีวิตจาก
ความรุนแรงทางตรงจากสถานการณ์ชายแดนตาย 
เป็นการสูญเสียชีวิตจากการเป็นเหยือ่ความขดัแยง้ มี
เด็กที่สูญเสียแม่ตอ้งอยู่กับผูสู้งอายุหรืออยู่พ่อที่มีคู่
ใหม่ หรือมีเด็กที่เสียทั้งพอ่และแม่ในคราวเดียวกนั 
 4. ผูห้ญิงที่อยู่ในครอบครัวที่สามีถูกบงัคบั/
ควบคุมตวัโดยใชก้ฎหมายพิเศษ การใชก้ฎอยัการศึก 
และ พระราชบญัญตัิ (พรบ.)ฉุกเฉิน/ พระราชบญัญตัิ 
(พรบ.) ความมั่นคง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูห้ญิงและ
เด็กทั้งภาระทางจิตใจ การวาดระแวง ถูกตีตราจาก
ภาครัฐและชุมชน สังคม ผูห้ญิงตอ้งเผชิญกับการหา
เงินมาสู้คดีให้สา มีจนหมดเน้ือหมดตัว  กว่าจะ
พพิากษาวา่ สามีบริสุทธ์ิ   
 ข้อเสนอทางออก 
 1. ประเด็นสนัติภาพเป็นพนัธกิจของรัฐ ตอ้ง
เป็นเจตจ านงอย่างแทจ้ริงที่จะท าให้เกิดขึ้นและตอ้ง
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และเราตอ้งการให้พื้นที่
สาธารณะเป็นพื้นที่ปลอดภยั 

 2. การเยยีวยา ฟ้ืนฟูผูไ้ด้รับผลกระทบ ตอ้ง
ท าทั้งดา้นจิตใจ คุณภาพชีวติ และการพฒันาศกัยภาพ 
เพื่อให้เกิดการได้คืนคนสู่สังคมอย่างมีศักด์ิศรี ลด
ความคบัแคน้ สร้างความสมานฉันทก์บัทุกพื้นที่และ
ในสงัคม  
 3. ครอบครัวของผูต้อ้งขงั ตอ้งเป็นส่วนหน่ึง
ของการไดรั้บการเยยีวยา  
 4. ต้องทบทวนการใช้มาตรการ/กฎหมาย
พเิศษ และกลบัมาใชก้ฎหมายปกติ  
 5. ตอ้งใหป้ระชาชนและตอ้งให้ผูห้ญิงเขา้มา
มีส่วนร่วมออกแบบการสร้างพื้นที่ปลอดภัยของ
ชุมชน  
 ข้อเสนอเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมการประชุม/
เสวนา  
 1.) ต้องยกเลิกพระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.)
ชุม นุมและยก เ ลิก  พระราชบัญญัติ ( พ . ร .บ . )
คอมพวิเตอร์ เพราะมนัไดถู้กใชเ้ป็นเคร่ืองมือของรัฐ
ในการจดัการกบัภาคประชาชน  
 2 . )  ต้อ ง ใ ห้ ค ว า มส า คัญ กับ ป ระ เ ด็ น
ส่ิงแวดล้อม เพราะสถานการณ์ของประเทศก าลัง
วิกฤติ อันเป็นผลกระทบจากนายทุนที่ขาดความ
รับผดิชอบปล่อยสารลงสู่อากาศและแม่น ้ าล าคลอง  
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การเสวนาเร่ือง “ ผู้หญิงต้องการอะไร???...จาก
พรรคการเมือง”   

 ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวว่า ผูห้ญิง
ตอ้งการมีความมัน่คงในชีวิต และยนืหยดัดว้ยตวัเอง 
ต้องการมีรายได้ที่แน่นอน สุขภาพแข็งแรง และ
สามารถเดินทางไปท างานได้อย่างปลอดภัย มี
ความกา้วหนา้ในการท างาน   

ตอ้งลดภาระแม่เพื่อให้ดูแลลูกไดเ้ต็มที่ ลูก
จะไดรั้บเงิน 5,000 บาทแต่แรกคลอด และไดรั้บเงิน
ต่อเน่ือง 1,000 บาทจนลูกอายุถึง 8 ปี แม่มีสิทธิลา
คลอดได ้6 เดือน และมีศูนยเ์ด็กเล็กที่ตอบโจทย ์มีมุม
นมในสถานประกอบการ ผูห้ญิงตอ้งปลอดภยัตอ้ง
จัดการกับคน ห่ืนกามมา เข้า คุก  เพิ่มพนักงาน
สอบสวนหญิงให้มีทุกสถานีต ารวจ เน้นการน า
กฎหมายที่มีอยูม่าบงัคบัใช้ การจดัสรรงบประมาณ
สาธารณสุขตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของ
คนเพศต่าง ๆ  

นโยบายด้านปัญหาผูห้ญิงยงัไม่ก้าวหน้า
นั้น มองว่ามาจากการขาดเสียงของผูห้ญิงไปท าให้
ผูบ้ริหารเขา้ใจและเกิดการละเลยปัญหาผูห้ญิง ท  าให้
ถูกหมกัหมม ดงันั้นผูห้ญิงตอ้งเขา้ไปเป็นตวัแทนใน
การก าหนดนโยบายให้เกิดเสียงสะทอ้นของผูห้ญิง
ได้มากขึ้ น แต่ต้องเป็น สส.หญิงที่ใส่ใจเร่ืองของ
ผูห้ญิงดว้ย รวมทั้งตอ้งมีผูช้ายที่ใส่ใจเร่ืองผูห้ญิงดว้ย  

พรรคมีนโยบายสร้างความมั่นคงในชีวิต
ผูห้ญิงในยามชรา เราผลักดันกองทุนเงินออมเพื่อ
ส่งเสริมใหค้นมีวนิยัในการออม โดยประชาชนออม/
รั ฐ ส ม ทบ  ค น ง า นหญิ ง ต้ อ ง เ ข้ า ถึ ง ก อ ง ทุ น
ประกนัสังคม คนแก่/ผูพ้ิการที่มีศกัยภาพตอ้งท าให้

เขาเขา้ถึงการท างาน เราเสนอ Application ส าหรับ
การท างานและผูว้า่จา้งที่พร้อมใหง้านไปท าที่บา้น 

ข้อเสนอและแนวทางพรรคในการแก้ไข
ปัญหาของผู้หญิง คือ อยากให้ความยุติธรรม ความ
เสมอภาคให้ผู ้พิการได้เท่าเทียม ซ่ึงรัฐธรรมนูญ
รับรองไว ้แต่เราขาดการท าและบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั 
เราตอ้งพฒันาคุณภาพชีวิตกับผูพ้ิการด้วย กองทุนผู ้
พิการที่ไม่ไดถู้กใชใ้ห้เกิดประโยชน์  ผูพ้ิการตอ้งได้
เรียนในส่ิงที่อยากเรียน การจดัสภาพแวดลอ้มในบา้น
ให้ผูพ้ิการอยู่และมีชีวิต รับงานมาท าได้อย่างปกติ 
การหางานให้ผู ้พิการท า  กระทรวงแรงงานและ
กระทรวงพฒันาสงัคมตอ้งไปดว้ยกนัไม่ใช่แยกกนัท า 

 
 ผู้แทนพรรคประชาชาติ กล่าวถึงนโยบายว่า 
ผูห้ญิงตอ้งมีความเสมอภาคและเท่าเทียม มีสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงออก เราเน้นชูนโยบายพหุ
วัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทุก
สภาวะเพศมีความเสมอภาคและใหค้วามเท่าเทียม ลด
ความเหล่ือมล ้า  

พรรคเห็นความส าคญัของการลาคลอดและ
สนับสนุนให้สามีลาคลอดได้ 1 เ ดือนโดยจ่าย
เงินเดือนคร่ึงหน่ึง   

การแก้ไขปัญหาสังคม หากไม่มีความ
เช่ือมโยงเร่ืองพหุวฒันธรรม ก็แกไ้ขปัญหาไม่ได ้เรา
ตอ้งดูวา่ ตน้เหตุปัญหาคืออะไร หากพบตน้เหตุและมี
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ความจริงใจ มีคุณธรรม เราคาดหวงัอย่างสูงว่า การ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจงัจะส่งผลต่อลูกหลาน เรามี
นโยบายดา้นการศึกษาโดยลงมือท างานอยา่งจริงจงั
จากตวัอยา่งโรงเรียน “ทิวไผง่าม” 

ปัญหาหาบแร่แผงลอย ต้องจัดการเชิง
ระบบ และยกระดับหาบแร่แผงลอย นโยบายต้อง
จริงจงั แรงงานหญิงที่ท  างานเป็นกะถา้ตอ้งการเล้ียง
ลูก รัฐตอ้งท าศูนยเ์ด็กที่เพิ่มเวลาให้ รัฐตอ้งมีส่วน
เก่ียวขอ้งและส่งเสริม ตอ้งมีศูนยฯ์ รับฟังปัญหาของ
สตรี 24 ชัว่โมง เพือ่แบ่งเบาความรู้สึก รับฟัง สานต่อ
การแกไ้ขปัญหาตรงนั้น 

 
 ข้อเสนอและแนวทางของพรรคในการแก้ไข 
คือ เราตอ้งการใหมี้การสนบัสนุนอาชีพและวิชาชีพที่ 
AI ท  าไม่ได้ ท  าไม่เป็น  เน้นให้ความส าคญั รองรับ
การมีอาชีพของเด็กอาชีวะ  
 ผู้แทนพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ความมัน่คง
ของรัฐอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากความมั่นคงของมนุษย ์ 
และมนุษยอ์ยู่ไม่ได้หากปราศจากความมั่นคงของ
ผูห้ญิง “ลดอ านาจรัฐ เพื่อปากท้องประชาชน”   

นโยบายเร่ิมจากเ ร่ืองการศึกษา ปฏิ รูป
การศึกษาเป็นการเรียนออนไลน์ ระดบัมธัยมสามารถ
เ รี ยนฟ รี  ก า ร เ รียนระดับ อุดมศึ กษาสาม า รถ
ลงทะเบียนเรียนฟรีทุกอย่าง ผูพ้ิการเรียนได้โดยไม่

ตอ้งออกจากบา้น ไม่มีดอกเบี้ย ค่าปรับ/ผูค้  ้ าประกัน
ในระบบหน้ี กยศ.  

ทุ ก คน ต้อ ง เ ข้ า ถึ ง โ อ ก า ส แล ะ สิ ท ธิ 
ยกตวัอยา่ง ผูห้ญิงมุสลิม คลุมผา้ฮิญาบถูกเลือกปฏิบตัิ
ไม่ไดรั้บเขา้ท างาน ผูห้ญิงภาคใต ้มีโอกาสน้อยมากที่
จะ มีผู ้หญิงเ ป็นตัวแทนสถานการณ์ของผู ้หญิง
ชายแดนใต ้ 
 ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขพรรคมีดังน้ี 
พรรคมี ร่าง กฎหมายอยู่12 ฉบับที่พร้อมจะท าจริง 
และหน่ึงในนั้น คือ การออกกฎหมายเขตพฒันาพิเศษ
ภาคใต้ เร่ืองกระบวนการสันติภาพ ความยุติธรรม 
การเยยีวยา แล ละการศึกษา เร่ืองการสานต่อของการ
พดูคุยกบัสถานการณ์พื้นที่ชายแดนใตข้อให้มัน่ใจว่า 
พรรคจะสานต่อการพูดคุยที่มีคุณภาพและฟังเสียง
ประชาชนเป็นหลกั และผูห้ญิงตอ้งมีส่วนร่วมบนโตะ๊
เจรจา  เราสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรสันติวิธี เรา
จะเยยีวยาทุกฝ่าย  
 พรรคชาติพัฒนา โดยคุณเมดิสา มหาพงษ์  
กล่าว พรรคเน้นเร่ืองการมีสวัสดิการและความ
ปลอดภัย  ความ เท่ า เที ยมทางสังคม  และการ
แสดงออกถึงพลงัของผูห้ญิง ผูห้ญิงเป็นเพศที่มีความ
รับผิดชอบสูงทั้งการท างานและการดูแลครอบครัว 
ควรใหสิ้ทธิในค่ารักษาบิดามารดาที่เจ็บป่วยน ามาลด
ภาษีได ้ตอ้งเพิ่มเงินผูสู้งอายเุป็น 2,000 บาทโดยไม่
ตอ้งรอขั้นบนัได  

พรรคเห็นความส าคัญของปัญหาแม่เล้ียง
เด่ียว ทั้ งจากสามีเสียชีวิต หรือเป็นผูต้ ้องขัง จะมี
กองทุนช่วยเหลือในการใช้ชีวิต  การช่วยเหลือ
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แรงงานนอกระบบใหมี้การจดั zoning เพื่อสร้างพื้นที่
ท  ามาหากินในการเล้ียงดูครอบครัว 

ข้อเสนอต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
พรรค คือ เน้นการดูแลสวสัดิการคนพิการได้อย่าง
ทัว่ถึง การเปิดพื้นที่ส าหรับการแชร์ประสบการณ์ของ
คนพิการ คนพิการมีศักยภาพสูงมากแต่ไม่ได้ถูก
น ามาใช้ ต้องมีการเพิ่มเบี้ ยคนพิการและจัดสรร/
สนับสนุนให้เกิดการท างาน ตอ้งลบภาพคนพิการที่
อยู่กับการขาย Lottery  เพิ่มการจัดการอารยะ 
สถาปัตยเ์พือ่ใหค้นพกิารสามารถมานอกพื้นที่ได ้ 
 พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย  : คุณอภัน
ตรี เจริญศักดิ์ กล่าวว่า ผูห้ญิงตอ้งสิทธิความมัน่คงใน
การท างาน สิทธิความเท่าเทียมสัดส่วนหญิงชายใน
องค์กรและการบังคับใช้กฎหมาย  สนับสนุนการ
ออกแบบอารยะสถาปัตย์เพื่อ ให้ทุ กคนได้ รับ
ประโยชน์ “หยุดการคอรัปช่ัน ขจัดความเหลื่อมล ้า 
สวัสดิการรัฐอย่างเป็นธรรมทั่วหน้า” เรารณรงคเ์ร่ือง
ผูห้ญิงและเด็กมาตลอด เด็กแรกเกิดต้องได้รับการ
ดูแล เราร่วมกับภาคประชาสังคมเรียกร้องเร่ืองเงิน
อุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้นหน้า และพรรคเห็นว่า ควร
ให้ 1,200 บาท การพฒันาการศึกษาเพื่อให้เกิดการ
อุดหนุนจุนเจือเด็ก 

ตอ้งเพิ่มการลาคลอดให้ได ้180 วนัและให้
ทุก อุตสาหกรรมสนับสนุนการให้นมแม่  การ
คุม้ครองสิทธิการเป็นมารดา ตามสัญญา ILO และ
ตอ้งคุม้ครองสิทธิของผูห้ญิงที่ถูกเลิกจา้ง ทุกอาชีพ
ตอ้งถูกเรียกว่าเป็นคนท างานไม่ว่าจะในระบบหรือ
นอกระบบ การยอมรับความหลากหลายทางเพศ ผู ้
พิการ ปัญหาแรงงานนอกระบบไม่มีโครงสร้าง

รายไดท้ี่ชดัเจนท าใหเ้กิดปัญหาไม่ไดรั้บการคุม้ครอง 
แรงงานถูกละเมิดสิทธิไม่เข้าถึงกฎหมายแรงงาน 
ดงันั้นกฎหมายแรงงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
แรงงานหญิง  

 
 ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไข มีดงัน้ี เราจะมี
การเปล่ียน/ยกเลิก พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองบรรจุ
พนกังานใน 120 วนั และยกเลิกการจา้งงานแบบเหมา
ค่าแรงและการไร้สวสัดิการ  จะรับรองเร่ืองคนไม่ตก
งานและการฝึกอาชีพ การอุดช่องว่างการถูกละเมิด
สิทธิช ้ าซ้อนของผู ้หญิงและแรงงานหญิง  การ
สนับสนุนและส่งเสริมสิทธิการเป็นมารดา แม่เล้ียง
เด่ียว สิทธิการท างานของความหลากหลายทางเพศ 
ผูใ้ช้แรงงานทั้งในระบบหรือนอกระบบ ตอ้งได้รับ
ความคุม้ครองใหเ้ป็นคนท างานเหมือนกนั 
 พรรคอนาคตใหม่  คุณ วรรณวิภา ไม้สน 
กล่าวถึงนโยบายพรรคว่า  การปลดล๊อคและปรับ
โครงสร้าง เปิดโอกาสของการเขา้ถึงอยา่งเท่าเทียม 
พรรคมีตัวแทนของกลุ่มคนที่หลากหลายที่มาเป็น
ตวัแทนของตวัเอง เราเน้นนโยบายกระจายอ านาจให้
แต่ละที่ปรึกษาหารือผูมี้ผลกระทบในที่นั้น เพื่อแกไ้ข
ปัญหาของตนเอง  

เราต้องการไปสู่รัฐสวัสดิการ “ไทยเท่า
เทียม” เพิ่มวนัลาคลอด เงินเล้ียงดูบุตร 1200 บาท 
สนบัสนุนการดูแลเด็กในศูนยเ์ด็กเล็ก และเทคโนโลยี
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ในการเข้า ถึง เด็กในการเ รียน รู้  ลดการท่องจ า 
สนบัสนุนการศึกษา วยัรุ่น 10-18 ปี ลดหน้ีกองทุนให้
กูยมืเพือ่การศึกษา (กยศ.) เพิม่งบในสิทธิผูป้ระกนั   

เราจะยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย (รธน.)พุทธศกัราช 2560 และพรรคมี 12 วาระ
เพื่อเปล่ียนแปลงประเทศไทย เพื่อไปสู่รัฐสวสัดิการ
และการคุม้ครองแรงงานเป็นหลกัเพื่อเสริมนโยบาย
รัฐสวสัดิการอีกที 

ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ
พรรค คือ เนน้การท างานเร่ืองรัฐสวสัดิการ ถา้เราได้
เป็นพรรครัฐบาล เรามี ร่าง กฎหมายอยูแ่ลว้พร้อมจะ
น าเสนอ เรามีความพร้อมในการเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน (รมว.) และการน า เสนอกับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.)วา่เราจะท าอะไรบา้ง 

  
 ผู้แทนพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การ
สร้างนโยบายเพิ่มความปลอดภยัในการเดินทาง มี 
Application เพื่อลดพื้นที่ เ ส่ียง มีนโยบายส่งเสริม
ความเป็นแม่ให้ถูกดูแลอย่างแทจ้ริง เพื่อให้ไปดูแล
ลูก การสร้างระบบการศึกษาที่เหมาะสมกบัผูห้ญิงแต่
ละช่วงวยั เพือ่เท่าทนัและให้โอกาสทางเศรษฐกิจกบั
ตวัเอง ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคมีผูห้ญิง 13 
คนในการสมัคร ตนเองสนใจเร่ืองแม่และความ
ปลอดภยัของผูห้ญิง มารดาประชารัฐนั้นเช่ือว่า มัน
เร่ิมตน้จากความเป็นแม่ ซ่ึงผูห้ญิงมีหลายบทบาทและ

ความคาดหวงัจากสังคมมาก นโยบายน้ีจะช่วยแบ่ง
เบาผูห้ญิงในสงัคม 
 ข้อเสนอพรรคในการแก้ไขปัญหาคือ เห็น
ความส าคญัของคนพกิารเช่นกนั ในการเขา้ถึงโอกาส
ในการศึกษา และเสียโอกาสในการท างาน เรามีงาน
เร่ืองประเทศไทยห้องเรียนเดียว เพื่อไดรั้บการศึกษา
และเลือกได้ว่าจะพฒันาทกัษะดา้นไหน และเราให้
ความส าคญัความปลอดภยั มีโครงการ Smile city  
บนรถเมล ระบบสาธารณะ การขนส่งเพื่อสนับสนุน
ใหค้นพกิารมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 
 ผู้แทนพรรคมหาชน  คุณนาดา ไชยจิตร 
กล่าวถึงนโยบายว่า ต้องทลายกรอบความคิด ความ
เ ช่ื อ ท า งสั ง ค ม  แ ล ะ ล ง มื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ แ ก้ ไ ข 
เปล่ียนแปลง  เราตอ้งการท าให้ความเท่าเทียมเกิดได้
จริง และตอ้งการท าใหทุ้กกลุ่มประชาชนชายขอบ ได้
เขา้ถึงโอกาสและสิทธิต่าง ๆ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง การเติม
เต็มตน้ทุนมนุษย ์ ทั้งอัตราการอยู่รอดของเด็กและ
มารดา การอยูร่อดในวยัผูใ้หญ่ การวางนโยบายค่าจา้ง
และค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  
เราเป็นพรรคเล็กที่ตั้งใจท างานเพื่อเป็นปากเป็นเสียง
ให้กับผูห้ญิงและกลุ่มคนที่เป็นคนชายขอบ เราจะ
ผลักดันให้มีการยกเลือก พระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.)
ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 

ข้อเสนอของพรรคในการแก้ไขปัญหาคือ 
เรามีนโยบายวา่ ความหลากหลาย คือ ความภาคภูมิใจ
ของคนไทย หลากหลายทั้งเร่ืองเพศ วฒันธรรม ชาติ
พนัธุฯ์ ตอ้งมีกฎหมายในการรับรองเพศและเลือกเพศ
ไดอ้ยา่งเสมอกนั สิทธิในการรับรองครอบครัว และ
การรับรองและสร้างหลักประกัน เคารพสิทธิในชน
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เผ่าพื้นเมือง การสร้างหลกัประกันกับแรงงานทุก ๆ 
กบักลุ่มคนชายขอบเป็นส่ิงที่ตอ้งท า  
 ผู้แทนพรรคเพื่อไทย  กล่าวว่า ผูห้ญิงมีสิทธิ
เสรีภาพและความสุขในแบบของตนเอง มีงานและมี
ชีวิตของตนเอง เรามีนโยบายที่ย ัง่ยืน เราเคยท า
นโยบายที่มีประโยชน์มาแลว้ เช่น กองทุนพฒันาสตรี
ฯ ผู ้หญิงควรเข้า ถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึง เราท า
นโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรค การให้เงินทุนกับ
ผูป้ระกอบการสตรี เพื่อให้เขาท างานไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ออกไปท างานนอกบา้น เราไม่ไดแ้จกเงินแต่ตอ้งการ
ใหท้กัษะเพือ่เป็นตน้ทุน  

ปัญหาส าคัญส าหรับปัจจุบัน  คือ  การ
จดัสรรเวลาในการท างานและการดูแลเด็ก เร่ืองปาก
ทอ้งและการให้อ านาจกบัผูห้ญิงมัน่คงทางเศรษฐกิจ
เองได ้จะท าใหผู้ห้ญิงมีเวลามากพอ  

ปัจจุบนัประชากรหญิงมีมากกว่าผูช้าย แต่
ไม่ประสบความส าเร็จในด้านงานและเศรษฐกิจ
เพราะไม่มีโอกาสในการเขา้ถึงเศรษฐกิจและความ
มัน่คงได ้

ข้อเสนอพรรคต่อการแก้ไขปัญหา  มีดังน้ี 
อยากคุยประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองว่า การไม่มีบัตร
ประชาชน ส่งผลต่อการไม่มีโอกาสทางการศึกษา
และการเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ และอยากหยิบยกให้
ประเด็นสิทธิมนุษยชนมากขึ้น 

เราอยากท ากฎหมาย เพื่อท าให้วินมอเตอร์
ไซดไ์ดรั้บการปกป้อง การจดัระเบียบหาบแร่แผงลอย 
โดยยงัท าใหมี้ที่ท  ากิน  
 ผู้แทนพรรคเพื่อแผ่นดิน: คุณชลดา แวววงศ์  
กล่าวว่า ผูห้ญิงตอ้งเห็นความส าคญัต่อผูห้ญิงดว้ยกนั 

อยากขอโอกาสให้ผูห้ญิงเขา้ไปท างานก่อน เพื่อให้
ผูห้ญิงไปท าประโยชน์เพื่อผูห้ญิงด้วยกัน เราเน้น
นโยบายการศึกษาและการดูแลบุตร ตลอดจน
สนับสนุนการผลักดันในการเ ล่นกีฬา  เรา ให้
ความส าคญักบัคนชราทุกคนที่สงัคมตอ้งดูแล  

ผูห้ญิงท างานหนักกว่าผูช้ายมาก ผูห้ญิง
เป็นทุกอยา่งให้กับบา้น ถา้ไม่มีผูห้ญิง ผูช้ายก็ท  าได้
แต่ก็ไม่ดีกว่าผูห้ญิง ผูช้ายมกัไม่ให้ความส าคญัและ
ไม่เขา้ใจผูห้ญิงเท่ากบัผูห้ญิงดว้ยกนั 
 ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาคือ รู้สึกสะเทือน
ใจกับปัญหาของชนเผ่าพื้นเมือง และอยากให้คน
เหล่าน้ีควรไดมี้สิทธิ มีบตัรประชาชนและมีสิทธิเท่า
เทียมเหมือนคนทัว่ไป 

 
 ผู้แทนพรรคประชาภิวัฒน์  กล่าวถึงนโยบาย
พรรคว่า ให้สิทธิความเท่าเทียมในทุกระดบัชั้น เช่น 
กระบวนการยตุิธรรมที่ตอ้งเป็นธรรมในทุกระดบั เรา
เป็นพรรคนอ้งใหม่ เราสนับสนุนคุณแม่เล้ียงเด่ียวใน
สังคมที่มีภาระในการเล้ียงลูก หญิงและชายต้อง
เคารพสิทธิและความคิดเห็นที่ต่างกนั ให้คนพิการมี
ง า นท า อ ย่ า ง เ ท่ า เ ที ย ม กัน ในสั ง ค ม  เ น้ น ใ ห้
กระบวนการยตุิธรรมที่เป็นธรรม  

เรามีเงินสนับสนุน 10,000 บาท/เดือน
ส าหรับแม่เล้ียงเด่ียว การดูแลผูสู้งอาย ุเดือนละ 5,000 
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บาท/เดือน ตอนน้ีรู้สึกดีมากที่ทุกพรรคน าเสนอ
นโยบาย อยากให้ทุกคน ทุกเพศมีความรักและ
สามัคคีกนั เม่ือใดที่ประเทศมีความรัก สามคัคี และ
มาร่วมกันคิดและแก้ปัญหาในประเทศ จะท าให้
ประเทศเดินหนา้ต่อไปได ้

ข้อเสนอพรรคในการแก้ไขปัญหาของ
ผู้หญิง คือ ส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการไดมี้ที่ยนื 
และมีอาชีพ เพื่อไม่ให้มีความดอ้ยในสังคม ไดอ้ยา่ง
ภาคภูมิใจ  
 ผู้แทนพรรคกลาง กล่าวว่า  ตอ้งอนุญาตให้
ตวัเองกล้าจะเรียกร้องสิทธิ เราเป็นพรรคเล็กที่ไม่มี
นายทุนหนุนอยู่  พรรคจะสนับสนุนให้ผู ้หญิง รู้
กฎหมายที่มีก่อนและอะไรที่ไม่มีเราจะเรียกร้อง เรา
จะเป็นพรรคที่ฟังเสียงประชาชนและเพิ่มช่องทางใน
การท างานและการช่วยเหลือ ต้องการเน้นให้
การศึกษาดา้นกาย จิตใจและจิตวิญญาณให้กบัผูห้ญิง 
เพื่อไปสนับสนุนประเทศ รวมทั้ งกระจายความ
เป็นอยูท่ี่ดีทัว่ประเทศ  

เราเช่ือมัน่ในการให้การศึกษาของเด็ก เน้น
เร่ืองการศึกษาและการพฒันาด้านจิตใจเพื่อให้เกิด
และเติบโตเป็นคนดี การที่เด็กจะเติบโตไดดี้ตอ้งมีครู
ที่มีมุมมองที่ดี แม่ทุกคนพึงไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ  สถานที่ท  างานตอ้งมีส าหรับรองรับแม่ที่จะ
ดูแลลูกได ้เพื่อให้เด็กมีภูมิคุม้กัน  เช่ือมั่นว่า ผูห้ญิง
อยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง และแบ่งปันความรักได ้

ข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหา มีดังนี้ 
ปัญหาแรงงานขา้มชาติ เรามองว่า แรงงานขา้มชาติ
คือเพือ่นมนุษย ์เม่ือเป็นรัฐบาลจะผลกัดนัให้แรงงาน

ขา้มชาติเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทียมกนั เพราะถา้เพื่อน
เราอยู่ดี มีกิน มีสวสัดิภาพมากพอจะท าให้ท  างานมี
คุณภาพ รวมทั้งการให้การศึกษาโดยเท่าเทียมกนัถึง 
ม.6  การให้ใบเกิดกบัเด็กเท่าเทียมกนั รวมทั้งสวสัดิ
ภาพและความปลอดภยั เราสามารถจดัการให้เกิดการ
เจรจาระหวา่งผูป้ระกอบการและลูกจา้ง รวมทั้งการมี
กฎหมายบงัคบัดว้ย  
 ผู้แทนพรรคประชาธรรมไทย   กล่าวว่า
ผู ้หญิง รู้จัก คุณค่ าในตัวเอง  โดยใช้สติเ ป็นฐาน  
“เศรษฐกิจก้าวไกล คนไทยยิ้มได้ ใช้ความสุขในการ
แก้ไขปัญหา” เน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะ
เป็นเร่ืองใหญ่ในครัวเรือนน ามาสู่ความสุขในมิติอ่ืน 
ๆ  ยกเลิกเครดิตยูโรเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
อยา่งสะดวก นกัโทษหญิงถูกจบัดว้ยปัญหายาเสพติด
เพราะภารความรับผิดชอบ ตอ้งรณรงคใ์ห้เกิดความ
รับผดิชอบ และมีวนิยัในครัวเรือน  

เราให้ความส าคญักบัความเป็นผูห้ญิงและ
พลังงานขออันเป็นพลังงานที่ดี อยากให้ผูห้ญิงส่ง
พลงัใหผู้ห้ญิงกา้วไปสู่ในสภามากที่สุดเพือ่จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงในประเทศ โดยเร่ิมตน้จากตนเองตอ้ง
เช่ือวา่ เราสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงได ้ 

ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของพรรค
การเมือง คือ มีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
มนุษยด์้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์เราต้องการสร้าง
กองทุน ประกันชีวิตให้กับเด็กไทยแรกเกิด เราจะ
สนับสนุนให้เป็นกองทุนตั้งตวัจนถึงอาย ุ18 ปี หยุด
การเป็นเหยือ่ของปัญหา โดยเปล่ียนแปลงไดท้ี่ตวัเรา  
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

 

สรปุผลส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดอืนกมุภาพันธ ์2562 
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วนัสตรีสากล “เครือข่ายผู้หญิงยื่น 11 ข้อเสนอ
ต่อรัฐบาล” 

 
 วนัที่ 8 มีนาคม 2562 กลุ่มบูรณาการแรงงาน
สตรี พร้อมด้วยเครือข่ายแรงงาน และเครือข่ายสตรี
กลุ่มต่างๆ ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ เน่ืองในวนัสตรี
สากล จากอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย ท าเนียบรัฐบาล 
ประตู 5 โดยชูค  าขวญัว่า “ผูห้ญิงตอ้งก าหนดอนาคต
ตนเอง” เพือ่ยืน่หนงัสือขอ้เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี 
พล.อ.ประยุทธ์ิ จันทร์โอชา ซ่ึงมี พล.อ.สกล ช่ืน
ตระกูล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมารับหนังสือแทน 
โดย นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ ประธานกลุ่ม
บูรณาการแรงงานสตรี ได้เป็นผูแ้ทนในการยื่นข้อ
เรียกร้อง และประกาศเจตนารมณ์ ซ่ึงมีเน้ือหาดังน้ี 
วนัสตรีสากล 8 มีนาคม 2562 กว่า 109 ปี “วนัสตรี
สากล” ซ่ึงตรงกับวนัที่ 8 มีนาคมของทุกปี ขบวน
ผูห้ญิงทัว่โลกได้ร่วมร าลึกเฉลิมฉลองวนัที่มีคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์น้ีมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน 
ส าหรับปี 2562 น้ี กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีร่วมกบั

องคก์รเครือข่ายหลากหลายภาคส่วน จดักิจกรรมวนั
สตรีสากล เพื่อร าลึกถึงประวตัิศาสตร์อันมีพลังสืบ
ทอดเจตนารมณ์แห่งการต่อสู้เพื่อสิทธิของคนงาน
หญิง และเพื่อขบัเคล่ือนการต่อสู้ในยุคสมยัปัจจุบนั
ไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศและคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่สมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
   วนัน้ีเรามารวมพลังกันเพื่อส่งเสียงความ
ทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของพี่น้องผูห้ญิงทุกภาค
ส่วนที่ถูกกระท าถูกละเมิดสิทธิ เพื่อย  ้าเตือนถึงพลัง
แห่งความตอ้งการการเปล่ียนแปลง เสียงของเราจะ
ไปถึงพีน่อ้ง 
ของเราถึงประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมไทย และ
ถึงผูมี้อ  านาจในบา้นเมือง นั่นก็คือรัฐบาล เสียงของ
ผูห้ญิง 
ทุกกลุ่ม ทุกภาค ทุกสาขาอาชีพ เพื่อน าเสนอคุณภาพ
ชีวิตคนท างานหญิงตอ้งย ัง่ยนื และมีความเสมอภาค
ระหวา่งเพศ 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรหญิง 33.7 
ลา้นคน และชาย 32.4 ลา้นคน ซ่ึงเป็นหญิงมากกว่า
ประชากรชายกว่า 1.2 ล้านคน การออกแบบแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนระบอบการเมืองและ
การบริหารประเทศย่อมส่งผลต่อประชากรหญิงจึง
ส าคญัอย่างยิ่ง ผูห้ญิงไม่เพียงแต่ตอ้งเผชิญปัญหาที่
เกิดจากความเหล่ือมล ้าและความไม่เป็นธรรมทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมร่วมกับผูช้าย เช่น ความยากจน 
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การไม่ มีที่ ดินท า กิน  ปัญหาการถูกแย่ง ชิงฐาน
ทรัพยากรจากนโยบายของรัฐ  การถูกลิดรอนสิทธิ
ชุมชน การไม่มีส่วนร่วมในการจัดการและการ
ตดัสินใจ การเขา้ไม่ถึงสิทธิในกระบวนการยติุธรรม 
แล ะ ค ว าม ไ ม่ ปล อดภัย จ าก ค ว า ม รุน แ ร ง ใน
สถานการณ์สามจงัหวดัภาคใต ้ 
 ขณะเดียวกันผูห้ญิงยงัตอ้งเผชิญกับปัญหา
เฉพาะ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรง
ทางเพศ การค้ามนุษย ์ที่มีสาเหตุจากอคติทางเพศ 
และการปิดกั้นโอกาสที่เท่าเทียมบนหลักการความ
เสมอภาคระหวา่งเพศ ทั้งยงัขาดมาตรการที่ปฏิบติัได้
จริงในการส่งเสริมโอกาสใหผู้ห้ญิงมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจทุกมิติทุกระดบัในทางการเมืองการบริหาร 
และการก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ เรา
ตอ้งการให้สังคมตระหนักว่า ยงัมีปัญหาการละเมิด
สิทธิอยา่งรุนแรงต่อผูใ้ชแ้รงงานในระบบ นอกระบบ 
ทั้ งภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ 
แรงงานขา้มชาติ กลุ่มผูป่้วยจากการท างาน กลุ่มที่
ต่อสู้เพื่อสิทธิในการจัดการฐานทรัพยากร ป่าไม ้
ที่ดิน เหมืองแร่ น ้ า ในขอบเขตทัว่ประเทศ ผูห้ญิงที่
เขา้ไม่ถึงกระบวนการยติุธรรม ครอบครัวที่ถูกอุม้หาย
จากการต่อสู้ ผูห้ญิง ผูพ้ิการ กลุ่มผูห้ญิงชนเผ่า กลุ่ม
ผูห้ญิง 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ที่ เส่ียงภัยความ
รุนแรง กลุ่มผูห้ญิงชาวไร่ ชาวนา กลุ่มผูห้ญิงคนจน
เมืองคนสลัม  ก ลุ่มผู ้หญิง เยาวชน  ก ลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ รวมถึงปัญหาของเด็ก ลูกหลาน
ครอบครัวของเรา  
 การน าเสนอขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลคร้ังแล้ว
คร้ังเล่า รัฐบาลทุกยคุทุกสมยัไม่มีความจริงใจในการ

แกไ้ขปัญหาของเรา แต่เราไม่เคยทอ้ถอย รัฐบาลตอ้ง
ฟังเสียงประชาชน ต้องฟังเสียงผูห้ญิงและทุกเพศ
สภาพ  พวกเราเช่ือมัน่ว่า ขอ้เสนอของเราที่ตอ้งเน้น
หลักการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความย ัง่ยืนของผูห้ญิง
ท างาน และตอ้งมีความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็น
ขอ้เสนอที่ชัดเจน ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ
ทุกคน และต่อการพฒันาประเทศ 
พีน่อ้งหญิงชายทุกเพศสภาพทั้งหลาย ผูท้ี่เป็นแม่ เป็น
เมีย เป็นลูก พี่น้องทุกคนของเรา เราจะไม่ยอมจ านน
ต่อการกระท าของกลุ่มที่เอาแต่ผลประโยชน์ ไม่ว่า
กลุ่มทุน กลุ่มนักการเมือง ข้าราชการหรืออ านาจ
พิเศษใด ๆ เราจะตอ้งปกป้องสิทธิความชอบธรรม
ของตนเอง เราตอ้งก าหนดอนาคตของเราเอง 
 ส า ห รั บ ข้ อ เ รี ย ก ร้ อ ง วัน ส ต รี ส า ก ล 
ประจ าปี  2562 ไดแ้ก่ 
 1. รัฐต้องมีการบังคับใช้กฎหมายการ
คุม้ครองความเป็นมารดาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
และรัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 183 ว่าดว้ย
สิทธิการคุม้ครองความเป็นมารดา 
 2. รัฐตอ้งจดัให้มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยั
เรียนอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพและปรับเปล่ียนเวลาเปิด – 
ปิดศูนยใ์หส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติคนท างาน 
 3. รัฐตอ้งให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้า 0 
– 6 ปี 
 4. รัฐต้องก าหนดสัดส่วนผู ้หญิงในการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการทุกมิติและทุกระดบัอยา่ง
นอ้ย1ใน3  
 5. รัฐตอ้งให้คนพิการเขา้ถึงสิทธิและการ
บริการเท่าเทียมกบัคนทัว่ไป 
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 6. รัฐตอ้งจดัใหมี้พื้นที่ปลอดภยัให้กบัผูห้ญิง
และเด็กใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตแ้ละในพื้นที่
สาธารณะ 
 7. รัฐต้อง เคารพสิทธิการพัฒนาของ
ประชาชนและผูห้ญิงต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ
ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 8. รัฐตอ้งสร้างความมัน่คงในการท างานและ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
 9. รัฐตอ้งคุม้ครองผูห้ญิงนักต่อสู้ดา้นสิทธิ
แรงงานและสิทธิชุมชน 
 10. รัฐตอ้งก าหนดความเสมอภาคหญิงชาย
และทุกเพศสภาพใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ 
 11. รัฐตอ้งก าหนดวนัสตรีสากล 8 มีนาคม 
ของทุกปีเป็นวนัหยดุตามประเพณี 
 ทุกอย่างไม่ได้มาด้วยการร้องขอ แต่ต้อง
ไดม้าจากการรวมพลงัต่อสูผ้ลกัดนั สามคัคีกนั แสดง
ความกลา้หาญ ในการลุกขึ้นต่อสู้ให้พวกที่กดขี่ ขูด
รีดเอาเปรียบเรา ได้รับรู้ว่า เราเป็นคนมีศกัด์ิศรี เรา
ตอ้งมีสิทธิเสรีภาพ  
และเราตอ้งไดรั้บความเป็นธรรมในทุก ๆ ดา้น  ตอ้ง
มีคุณภาพชีวติที่ดีและย ัง่ยนื 

(รายงานโดย วาสนา ล  าดี) 

องค์กรแรงงาน ยื่นรมว.แรงงานเสนอปรับขึ้น
ค่าจ้างขั้นต ่าเท่ากนัทั้งประเทศ 
 เม่ือวนัที่ 14 มีนาคม 2562 คณะกรรมการ
สมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.) สมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) กลุ่มสหภาพแรงงานยา่น
ต่างๆ และสหภาพแรงงานมอลเท็นเอเชียโพลิเมอร์

โปรดักส์  กว่า  100 คน ได้เข้ายื่นหนังสือ ถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่ือง “ปรับค่าจา้ง
ขั้นต ่ าต้องเป็นธรรม ต้องเล้ียงครอบครัวได้ตาม
หลกัการสากล และตอ้งเท่ากนัทั้งประเทศ” 

 

 น า ย ส ม พ ร  ข วั ญ เ น ต ร  ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
กล่าวว่า การปรับค่าจา้งขั้นต่อไม่ควรมีการปรับให้
แตกต่างกัน ควรปรับขึ้ นค่าจ้างเท่ากันทั้ งประเทศ 
ดว้ยการปรับขึ้นค่าจา้งยงัมีประเด็นการปรับขึ้นค่าจา้ง
ประจ าปีด้วย เพราะค่าจา้งขั้นต ่า เป็นค่าจา้งส าหรับ
แรงงานแรกเข้าเท่านั้ น ซ่ึงค่าจา้งขั้นต ่าตอ้งเป็นไป
ตามหลกัสากลคือ เล้ียงดูครอบครัวไดอ้ยา่งนอ้ย 3 คน 
ทุกวัน น้ีค่ าจ้างขั้ นต ่ าย ังไ ม่สามารถที่จะ เ ล้ี ยงดู
คนท างานคนเดียวได้เลย เพราะย ังต้องท างาน
ล่วงเวลากนั 
  “รัฐบาลกล่าวถึงยุค 4.0 ที่จะมีการน า
เคร่ืองจกัรกลใหม่ๆเขา้มาทดแทนแรงงานอีก ซ่ึงการ
ปรับขึ้นค่าจา้งตอ้งมีการท าเป็นโครงสร้างเพื่อให้มี
การปรับฐานค่าจ้างทุกปี เพราะนายจ้างปัจจุบัน
จ านวนมากยดึอยูก่บัการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าเท่านั้น 
เม่ือมีการจา้งงานคนใหม่เขา้มาท างานค่าจา้งก็เท่ากนั
กับคนที่ท  างานมานานอีกเป็นต้น การปรับค่าจ้าง
ประจ าปี ก็ตอ้งดูค่าครองชีพประจ าปีด้วยว่ามีการ
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ปรับขึ้นเท่าไร ค่าจา้งที่ปรับขึ้นตอ้งเท่ากนัทั้งประเทศ 
เพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูใ้ชแ้รงงานทุกคน หาก
ไม่ชดัเจนคสรท.ก็จะตอ้งขบัเคล่ือนต่อไป” 
 นายสาวิทย ์แกว้หวาน เลขาธิการสมาพนัธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) กล่าวว่า มาวนัน้ี
เพื่อให้ก าลังใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ที่บอกว่าจะมีการปรับขึ้ น
ค่าจา้ง ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจขณะน้ี การส่งออก หรือ
การท่องเที่ยว เพียงอย่างเ ดียวไม่สามารถท าให้
เศรษฐกิจเติบโตได ้การท่องเที่ยวตอ้งอาศยัให้คนมา
ซ่ึงก็ขึ้นอยูก่บัรายไดแ้ละเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวที่
จะมา อาจไม่ได้ตัวเลขที่แน่นอน เร่ืองการส่งออก
ภายใตส้ถานการณ์โลกที่ข ั้วมหาอ านาจมีปัญหากนัท า
ให้เศรษฐกิจการส่งออกก็เป็นปัญหา การที่จะหวงั
ตลาดส่งออกก็มีปัญหา ขอ้เสนอคือ การส่งเสริมดา้น
เศรษฐกิจตอนน้ีตอ้งเน้นการบริโภคภายในประเทศ 
ตอ้งเพิ่มรายไดใ้ห้กบัคนในประเทศ ภายใตป้ระเทศ
ไทยที่ประสบปัญหาความเหล่ือมล ่ าสูง และผู ้ใช้
แรงงานเป็นตวัช้ีวดัเร่ืองความเหล่ือมล ้ าด้วยเป็นคน
ส่วนใหญ่ราว 38-40 ล้านคน ไม่ใช่การใช้นโยบาย
เพื่อหนุนกลุ่มทุนซ่ึงมองว่าไม่ไดอ้ะไร หากปรับขึ้น
ค่าจา้งการกระจายรายไดท้  าใหเ้ศรษฐกิจขา้งล่างมีการ
จบัจ่ายใชส้อย สินคา้ที่ผลิตมามีคนซ้ือ ท าให้เกิดการ
หมุนเวียนของเงิน หลักการง่ายๆคือ ผูใ้ช้แรงงานมี
เงินก็จบัจ่ายซ้ือสินคา้เศรษฐกิจก็ดีขึ้น รัฐก็เก็บภาษีได ้
เ ม่ือมีรายได้ รัฐบาลควรปรับค่าจ้างที่ มีราคาที่
สมน ้ าสมเน้ือกบัค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
 “การที่ว่าปรับขึ้น 2-10 บาท จงัหวดัระยอง 
หรือชลบุรี ก็คิดวา่ ค่างคอรงชีพคงไม่ต่างกบัที่จงัหวดั

ภูเก็ต หรือกรุงเทพฯเลย การที่มาประกาศปรับขึ้ น
ค่าจ้างที่ ต่างกันท าให้เ กิดความเหล่ือมล ้ า สูงขึ้ น 
เพราะวา่ชีวติผูใ้ชแ้รงงานผูกติดอยูก่บัร้านสะดวกซ้ือ 
ราคาอาหารการกินมีราคาเท่ากนัไม่ว่าจะอยู่จงัหวดั
ไหนในประเทศไทย การที่อนุกรรมการค่าจา้งขึ้นต ่า 
46 จงัหวดัไม่ได้เสนอตวัเลขมา เป็นไปได้ว่า ไม่มี
ตวัแทนของแรงงานที่แทจ้ริง หากมีผูใ้ชแ้รงงานที่ไม่
มีสหภาพแรงงาน จะเอาข้อมูลไปเจรจากับผูแ้ทน
หอการคา้ หรือผูว้่าราชการ เพื่อเสนอปรับขึ้นค่าจา้ง
อย่างไร เม่ือแค่กา้วขึ้นบนัไดศาลากลางจงัหวดัก็ขา
สั่นแลว้ จะกล้าพอที่จะบอกให้มีการปรับขึ้นค่าจา้ง
ขั้นต ่า และจริงแลว้อนุกรรมการค่าจา้งระดบัจงัหวดั
เองก็ไม่ได้มีอ านาจใดในการเสนอปรับค่าจา้งขั้นต ่า 
เพราะในที่สุดตอ้งตดัสินที่ส่วนกลางอยา่งเช่น วนัน้ีที่
มีการน าเสนอปรับขึ้นค่าจา้ง 2 บาทใน 46 จงัหวดั
เป็นตน้ 
เร่ืองค่าจา้งขั้นต ่านั้นแมแ้ต่ ลูกจา้งภาครัฐยงัไม่ไดรั้บ
ค่าจา้งขั้นต ่าเลย เดือนหน่ึงๆไดรั้บค่าจา้ง 6-7 พนับาท
เท่านั้น เช่นลูกจา้งภาครัฐในกระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงศึกษาที่การ เชา้รับเล็ก ท าอาหาร และ
เตรียมการสอนให้เด็ก แล้วส่งเด็กกลับบ้าน น่ีคือ
บุคลากรในระบบการศึกษาของเรามีค่าจา้งเดือนละ 6 
พนักวา่บาทเท่านั้น” 
 นางสาว ธนพร วจินัทร์ รองประธาน คสรท. 
กล่าววา่ เร่ืองปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าตอ้งเป็นธรรม ตอ้ง
สามารถที่จะเล้ียงคนในครอบครัวได้ตามหลักการ
สากล โดยต้องเท่ากันทั้งประเทศ ซ่ึงผลดีประการ
แรกคือ จะท าให้แรงงานลดการอพยพของคนงาน 
จากเขตค่าจา้งต ่าเขา้สู่เขตค่าจา้งสูงเพียงแต่รัฐบาลมี
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นโยบายกระจายงานกระจายการลงทุนไปยงัภูมิภาค 
บริหารจัดการเร่ืองการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ให้
ค ล่ อ งตัว  ดู เ ร่ื อ งสภาพแวดล้อมจากโรงง าน
อุตสาหกรรมให้ดีไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน ท าให้
แรงงานสามารถท างานในโรงงานอุตสาหกรรมใน
ชนบททอ้งถ่ิน ประการต่อมา เม่ือปรับขึ้นค่าจา้งให้
แรงงานมีก าลังซ้ือ รัฐสามารถเก็บภาษีได้ทั้งบุคคล 
นิติบุคคล การส่งออก รัฐสามารถน าภาษีมาพฒันา
ประเทศได ้เม่ือแรงงานมีรายไดท้ี่เพียงพอสามารถที่
จะวางอนาคตและครอบครัว เช่นการศึกษาบุตร ที่อยู่
อาศัย โดยค่าจ้างเป็นตัวช้ีว ัด และแก้ปัญหาความ
เหล่ือมล ้าได ้
ที่ผ่านมาคสรท. และสรส.ได้เคยมีขอ้เสนอให้ปรับ
ขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าที่ 360 บาท 421 บาทและ 700 บาท 
ตอ้งปรับขึ้นเท่ากนัทั้งประเทศ ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง 
2560 ซ่ึงเป็นขอ้มูลที่มีการส ารวจค่าใช้จ่ายจากผูใ้ช้
แรงงานในพื้นที่ต่างๆ วนัน้ียงัคงเป็นจุดยนืเดิมโดย
ขอประกาศวา่ 
 1. รัฐบาลต้องปรับค่าจ้างให้เป็นธรรมให้
ครอบคลุมผูใ้ชแ้รงงานทุกภาคส่วน โดยค่าจา้งขั้นต ่า
ต้องเพียงพอต่อการเล้ียงชีพของคนท างาน และ
ครอบครัวได ้3 คน ตามหลกัของปฏิญญาสากลของ
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ
หลกัการขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 
 2. รัฐบาลต้องปรับค่าจ้างขั้นต ่ าเท่ากันทั้ ง
ประเทศ 
 3. รัฐบาลตอ้งก าหนดโครงสร้างค่าจา้ง และ
ปรับค่าจา้งประจ าปี 

 4. รัฐบาลตอ้งควบคุมราคาสินคา้ไม่ให้แพง
เกินจริง 
 5. รัฐบาลต้องยกเลิกคณะอนุกรรมการ
พจิารณาอตัราค่าจา้งขั้นต ่าจงัหวดั 
 6.  รัฐบาลต้องตั้ งคณะกรรมการค่ าจ้าง
ระดบัชาติ จากภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง ทีมวิชาการที่เป็น
อิสระ และมีองคป์ระกอบมากกวา่ไตรภาคี 
 ด้านพื้นที่ นายวินัย ต่ินตะโนด สมาพนัธ์
แรงงานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต ์และ
โลหะแห่งประเทศไทย(TEAM) กล่าวถึงการที่ 46 
จงัหวดัไม่ไดน้ าเสนอตวัเลขการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า
นั้น ตนไดส้อบถามตวัแทนในองคก์รตนเองที่เขา้ไป
เป็นอนุกรรมการค่าจ้างจังหวดัฉะเชิงเทรา และได้
สอบถามทางจงัหวดัชลบุรี พบวา่ อนุกรรมการค่าจา้ง
จงัหวดัยงัไม่ได้มีการประชุมพิจารณาเร่ืองปรับขึ้ น
ค่าจ้างขั้นต ่ าเลย โดยทางแรงงานจังหวัดบอกว่า 
งบประมาณยงัไม่ลงมา และตวัเลขที่ส่งเขา้มาจึงเป็น
ตวัเลขเก่าที่ประชุมกันเม่ือปีก่อน จึงอยากให้มีการ
สอบสวนดว้ย 
 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคสรท. กล่าว
ว่า หากใช้ว่าค่าจา้งขั้นต ่าก็ตอ้งมาเรียกร้องกันทุกปี 
เราตอ้งการให้มีการท าเป็นโครงสร้างปรับค่าจา้งขึ้น
ทุกปี ส่วนค่าจา้งขั้นต ่าให้เป็นค่าจา้งแรงงานแรกเขา้ 
และควรยกเลิกอนุกรรมการค่าจา้งระดบัจงัหวดั ดว้ย
ไม่ไดมี้อ านาจเต็มในการเสนอปรับขึ้นค่าจา้งอยูแ่ลว้ 
และระบบการไดม้าซ้ึงผูแ้ทนยงัคงเป็นปัญหาอยา่งไร 
ให้เรียบประกาศปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าโดยไม่ตอ้งรอ
ให้มีการประชุมระดับจังหวัดแล้ว เพราะอย่างไร
อ านาจตดัสินใจอยูท่ี่ส่วนกลาง เพราะหากเล่ือนการ
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ปรับขึ้นค่าจา้งออกไป ค่าครองชีพสูงขึ้น พอ่คา้ แม่คา้
ปรับราคาสินคา้ไปรอแลว้พอประกาศปรับขึ้นค่าจา้ง 
ผูใ้ชแ้รงงานก็ขาดทุนเพราะค่าจา้งที่ขึ้นเพียง 2 บาท
คงตามไม่ทันค่าครองชีพแน่นอนซ่ึงรัฐบาลเองก็
ทราบแมจ้ะปรับค่าจา้ง 10 บาท ก็ยงัไม่ทนัค่าครอง
ชีพ หรือท าใหคุ้ณภาพชีวติผูใ้ชแ้รงงานดีขึ้นมากหนัก 
ซ่ึงรัฐตอ้งช่วยควบคุมราคาสินค้าและควรปรับขึ้ น
ค่าจา้งทนัท ี
 ทั้ ง น้ี  น ายวิ ว ัฒน์  จิ ระพัน ธุ์ ว า นิช  รอ ง
ปลัดกระทรวงแรงงาน ที่เป็นผูแ้ทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมารับหนังสือแทนกล่าวว่า วนัน้ี
ไดรั้บฟังขอเสนอทางฝ่ายของผูแ้ทนผูใ้ชแ้รงงาน เรา
ยงัไม่ไดรั้บฟังทางฝ่ายนายจา้ง และยงัมีขอ้มูลจาก 46 
จงัหวดัที่ตอ้งพิจารณา และส่งเขา้มาใหม่ และยงัห่วง
ธนาคารแห่งประ เทศไทย  กระทรวงพาณิชย ์
หอการคา้ การที่คา้เงินบาทแข็ง ผลทางการค้า จึงยงั
ไม่ไดมี้การเคาะตวัเลขในการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า ซ่ึง
คิดว่าคงเป็นเดือนเมษายน 2562  โดยรับไวพ้ิจารณา
ตามขอ้เสนอ 3 ขอ้คือ 
 1. ให้ปรับขึ้ นค่าจ้างขึ้ น โดยจะปรับอัตรา
เท่าไรให้อยู่ที่คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต ่าพิจารณา 
โดยขอให้ขึ้นอตัราเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อลดความ
เหล่ือมล ้ า ซ่ึงตนก็เห็นด้วยกบัผูใ้ช้แรงงานว่า ค่าจา้ง
ขั้นต ่ายงัไม่ได้ปรับขึ้นแต่ราคาสินคา้ปรับตวัขึ้นไป
แลว้ 
 2. เร่ืองอนุกรรมการค่าจา้งระดบัจงัหวดั 46 
จังหวดัที่ไม่ได้ปรับขึ้ นค่าจ้างมาเลย ซ่ึงตรงน้ีทาง
ปลัดกระทรวงแรงงานก็ได้สั่งให้มีการตรวจสอบ 
เน่ืองเห็นเหมือนกนัว่าไม่น่าจะใช่ที่จะไม่มีการเสนอ

ปรับขึ้นค่าจา้งเลย จึงตอ้งตรวจสอบว่ามีเหตุอะไรจึง
ไม่มีการน าเสนอปรับขึ้นค่าจา้ง ซ่ึงตอนน้ีค่าเงินบาท
สูงหากค่าจา้งสูงไปก็จะเกิดปัญหากบัผูป้ระกอบการ 
แต่อยา่งไรก็ตามส่วนตวัคิดวา่ตอ้งปรับขึ้นค่าจา้ง 
 ส่ือสารมวลชนโดย  Workpoint News ได้
เปิดตัวเลขนโยบาย ปรับขึ้ นค่าจ้างของ 6 พรรค
การเมืองเล็กใหญ่ที่ประกาศในช่วงเร่ิมหาเสียงใหม่ๆ 
และช่วงส่งทา้ยก่อนการเลือกตั้งดังน้ี ทีเด็ดที่งดัมา
ปล่อยกนัคือ “จ านวนเงิน” ที่เสนอให้แรงงานต่อวนั 
ที่ล่าสุด ความหวงัของแรงงานไทยที่จะไดค้่าแรงขั้น
ต ่า 360 บาทต่อวนัตอ้งเล่ือนออกไป จากเดิมที่จะเร่ิม
ใช ้1 เมษายน 2562  
 1. พรรคพลังประชารัฐ เสนอขึ้นค่าแรงขั้น
ต ่า 400 บาท สูงสุด 425 บาทต่อวนั การันตีเงินเดือน
วุฒิอาชีวะ 18,000 บาทต่อเดือน ส่วนปริญญาตรี
เงินเดือนขั้นต ่า 20,000 บาท 
 2. พรรคเพื่อไทย เสนอนโยบายออกมาก่อน
ดว้ยการจะขึ้นค่าแรงขั้นต ่า 400 บาท การันตีเงินเดือน
วฒิุปริญญาตรี 18,000 บาทต่อเดือน 
 3. พรรคประชาธิปัตย์ เสนอประกันรายได้
ของแรงงาน ขั้นต ่า 120,000 บาท (400 บาทต่อวนั) 
 4. พรรคอนาคตใหม่ เสนอขึ้นค่าแรงขั้นต ่า 
450 บาทต่อวนั* นอกจากน้ียงัมีนโยบายส าคญัใน
เร่ืองแรงงาน คือไม่กีดกันแรงงานข้ามชาติ ใน
ลกัษณะสามคัคีกรรมกรขา้มเช้ือชาติ 
 *ยงัไม่ใช่นโยบายอย่างเป็นทางการของ
พรรค ถอดความจากค าสมัภาษณ์ของ นางสาวพรรณิ
การ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ บนเวทีดีเบต 
“อนาคตปากทอ้งคนไทย” (4 มี.ค. 62) 
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 5. พรรคสามัญชน (มีนายเลิศศกัด์ิ ค  าคงศกัด์ิ 
เป็นหวัหนา้พรรค) เสนอขึ้นค่าแรงขั้นต ่า 500 บาทต่อ
วนั พร้อมเสนอจะแกก้ฎหมายให้คนงานแบบเหมา
ช่วง สามารถเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได ้
 6. พรรคประชานิยม (มีพล.ต.อ.ยงยทุธ เทพ
จ านงค์ เป็นหัวหน้าพรรค) เสนอค่าแรงขั้นต ่า 360 
บาททั่ ว ป ร ะ เ ทศ  ซ่ึ ง เ ป็ น จ า นวน เ งิ น เ ท่ า กับ
คณะกรรมการค่าจา้ง หรือบอร์ดค่าจา้ง ได้เล่ือนการ
ลงมติขึ้นค่าแรงขั้นต ่าออกไปจากการประชุมเม่ือวนัที่ 
13 มี.ค. ที่ผา่นมา 

(รายงานโดยวาสนา ล  าดี) 

แรงงานร่วม ภาคประชาชน แถลง ไม่ขวางการ
พัฒนา EEC แต่ต้องไม่ เอื้อ เอกชนกลุ่มทุน
ผูกขาด 

 

 เม่ือวนัที่ 6 มีนาคม 2562 สมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  (สรส.)  สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประ เทศไทย(สร.รฟท.) 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 คณะกรรมการ
รณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)  คณะกรรมการ
รณรงคเ์พื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.)ศูนยป์ระสานงาน

เย า วชน เพื่ อ สั งคม นิ ยมประชา ธิปไตย (YPD) 
สมาพนัธ์คนงานรถไฟ(สพ.รฟ.) ประชาคมคดัคา้น
การเช่าที่ ดินมักกะสัน ศูนย์ศึกษาพลเมืองภิว ัฒน์ 
สถาบันสังคมประชาธิปไตย และเครือข่ายเพื่อน
ศิลปินได้ แถลงการณ์ ขอให้ทบทวนเขตเศรษฐกิจ
พเิศษ (EEC)เอ้ือเอกชนกลุ่มทุนผูกขาดและโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ต้องรักษา
ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ประชาชน ที่ห้อง
ประ ชุมศุภชัย  ศ รีสติ  พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 
มกักะสนั โดยนายสาวทิย ์แกว้หวาน เลขาธิการ สรส. 
ไดเ้ป็นผูแ้ทนในการแถลงวา่  
 สืบเน่ืองจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ ์
จนัทร์โอชาไดมี้ประกาศ คสช.หลายฉบบัเพื่อเร่งรัด
ให้มีการจัดตั้ ง “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก” 
หรือ อีอีซี และต่อมาได้มีการออก“พระราชบญัญตัิ
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ.2561”
เพื่อสนับสนุนโครงการน้ีจึงได้ก าหนดให้มีการ
จดัสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน 
คือ สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา โดยมี
ระยะทาง ระยะทาง 220 กม.มูลค่าโครงการ 
224,544.36 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาการเดินทาง
ประมาณ 1.40 ชม. ราคาค่าโดยสาร 476 บาท
ผูรั้บผดิชอบโครงการคือ การรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.)โดยโครงการดงักล่าวไดมี้การเร่ิมด าเนินการ
เปิดขายเอกสารการคดัเลือกเอกชนเพื่อ เขา้ประมูล
โครงการในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2561ประมูลกนั
เม่ือปลายปี 2561 เบื้องตน้มีผูซ้ื้อซองประมูลราคา
สนใจซ้ือเอกสารการคดัเลือกจ านวน 31 ราย และ
ต่อมามีผูย้ืน่ซองขอ้เสนอราคาประมูลโครงการเพียง 
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2 ราย คือ กิจการร่วมคา้บริษทัเจริญโภคภณัฑโ์ฮลด้ิง 
จ  ากัดและ กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR Joint 
Venture) ซ่ึงปรากฏตอนหลงัว่าทั้ง 31 รายที่สนใจซ้ือ
เอกสารการคดัเลือกไดไ้ปมีรายช่ือในสองกลุ่มที่ยื่น
ซองข้อเสนอราคาประมูล ซ่ึงก่อให้เกิดค  าถามต่อ
สาธารณะวา่เป็นการ “ฮั้ว”กนัหรือไม่ 
 ต่อมาเม่ือวนัที่ 21 ธนัวาคม 2561 ผูท้ี่ชนะ
การประมูลโครงการ คือกิจการร่วมคา้บริษทั เจริญ
โภคภัณฑ์โฮลด้ิง จ  ากัด โดยเป็นผูเ้สนอขอรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลต ่าสุดในราคา 117,227 ลา้นบาท 
ต ่ากว่ากลุ่มบีเอสอาร์ ที่เสนอขอรับอุดหนุน 169,934
ลา้นบาท ถึง 52,707 ลา้นบาทสิทธิประโยชน์ที่เอกชน
จะได้รับจากการเขา้ด าเนินโครงการรถไฟความเร็ว
สูงเช่ือม 3 สนามบิน คือ 
 1.บริหารรูปแบบโครงการรถไฟฟ้าความเร็ว
สูงเช่ือม 3 สนามบิน 
 2.ไดส้มัปทานบริหารแอร์พอร์ตลิงก์ที่มีฐาน
คนใชก้วา่ 8 หม่ืนคนต่อวนั 
 3.ได้สัมปทานในการครอบครองพื้นที่
มกักะสนั 100 ไร่ และพื้นที่รอบสถานีศรีราชา 25 ไร่
เพือ่พฒันาเชิงพาณิชย ์
 4.รับมอบพื้นที่มกักะสนัอีก 50 ไร่ที่อยูติ่ดกบั
โรงซ่อมบ ารุงรถไฟและพื้นที่เวนคืนอ่ืนๆ ให้กับ
เอกชนภายใน 5 ปี และ 
 5.โอกาสในการเดินรถต่อเฟส 2 ช่วงอู่
ตะเภา-ตราด 
 
 จากวนัที่ชนะการประมูลจนถึงปัจจุบนัยงัไม่
สามารถเจรจาตกลงกนัได ้ล่าสุดเม่ือวนัที่ 5 มีนาคม 

2562 ได้มีการนัดเจรจาอีกคร้ังหน่ึง แต่ทางกลุ่ม
กิจการร่วมคา้บริษทั เจริญโภคภณัฑจ์ ากดั ไดแ้จง้ขอ
เล่ือนการเจรจาไปเป็นวนัที่ 13 มีนาคม 2562 ดว้ยเหตุ
ที่กลุ่มกิจการร่วมคา้บริษทั เจริญโภคภณัฑ์โฮลด้ิง 
จ  ากดั ไดย้ืน่ขอ้เสนอซอง 4 (ขอ้เสนออ่ืนๆ) 108 ขอ้ 
ถูกปัดตก 12 ขอ้ เช่น 
 – ลดสัดส่วนหุ่น ซีพี จาก 70% เหลือ 5% – 
ให ้ธปท.ขยายเพดานเงินกู ้ซีพ ี
 – รัฐค  ้ าประกนั ร.ฟ.ท. หากมีปัญหารัฐหา
เงินกู้ – ขยายสัมปทานจาก 50 ปี เป็น 99 ปี 
ดอกเบี้ยต  ่า 4% – หา้ม ร.ฟ.ท.เดินรถแข่งกบัเอกชน 
 – รัฐจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีที่ 1 จากเดิม 
อุดหนุนปีที่ 6 – รัฐชดเชยหากอู่ตะเภาล่าชา้ 
 – จ่ายค่าเช่าที่ดินมักกะสัน – ศรีราชา 5.2 
หม่ืนล้านเม่ือ – ผ่อนช าระแอร์พอร์ตลิงค์ 11 ปี 
มีผลตอบแทน ดอกเบี้ ย 3% จากต้องจ่ายก่อน 
รับสิทธิเดินรถ 
 – รัฐการันตีผลตอบแทน 6.75% -เปล่ียน
แบบจากยกระดบัเป็นทางราบ 
 สหภาพแรงงานรัฐวิสาห กิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย(สร.รฟท.)นอกเหนือจากการให้ความ
ร่วมมือในการพฒันาศกัยภาพองค์กรคือการรถไฟ
แห่งประเทศไทย(รฟท.)แลว้เหนืออ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงที่
กระท ามาโดยตลอดคือปกป้องผลประโยชน์ของ
ประ เทศชาติ และประชาชน  จากก ารติ ดตาม
สถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดพยายามที่จะไม่ไปขดัขวาง
ใดๆนอกจากการให้ความเห็นถึงความไม่ชอบมาพา
กลเป็นระยะๆร่วมกบัเครือข่ายองคก์รภาคประชาชน
ที่ร่วมกนัติดตามเร่ืองน้ีอยา่งใกลชิ้ดเช่นกนัเพราะเป็น
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โครงการที่ มีขนาดใหญ่  มี เ งินลงทุนที่ สูง ซ่ึงจะ
เก่ียวขอ้งกับฐานะการเงินและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต 
 จนถึงปัจจุบนัซ่ึงความเป็นจริงผูท้ี่ชนะการ
ประมูลย่อมตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไข
เพราะย่อมรู้อยูแ่ลว้การเสนอราคาในการประมูลจน
ชนะคู่ประมูลว่าจะท าได้หรือไม่ได้“เวน้ไวแ้ต่ว่าจะ
ไม่ท ารถไฟความเร็วสูงแต่หวงัประโยชน์ด้านอ่ืน
มากกว่า การต่อรองในเร่ืองรายละเอียดที่ใช้เวลาใน
การเจรจายดืเยือ้มานาน”แมว้า่ ทีโออาร์จะให้สามารถ
เจรจาไดแ้ต่ตอ้งเจรจาในรายละเอียดปลีกยอ่ย“ไม่ใช่
เจรจาในสาระส าคญัที่ท  าให้รัฐเสียประโยชน์”ซ่ึงจาก
การดูขอ้เสนอเป็นการเจรจาที่ท  าลายหลกัการส าคญั
อนัจะท าใหป้ระเทศชาติ ประชาชนเสียประโยชน์ จึง
ขอให้ผูมี้หน้าที่ในการเจรจาระมัดระวงัเพราะอาจ
น าไปสู่การฟ้องร้องด าเนินคดีด้วยเหตุไม่ปฏิบัติ
หน้าที่หรือละเวน้การปฏิบตัิหน้าที่ท  าให้รัฐเสียหาย
ได ้
 จาก เหตุ ปัจจัย ต่ า งๆดังที่ ก ล่ า วม าทา ง 
สร.รฟท.จึงมีความเห็นและขอ้เสนอดงัน้ี 
 1.ข้อ เสนอของผู ้ชนะกา รประ มูล เ ป็น
ข้อเสนอที่ท  าลายหลักการและสาระส าคัญของ
โครงการ การรถไฟฯไม่ควรรับขอ้เสนอที่สูงจากผู ้
ชนะการประมูลเพราะจะท าให้การรถไฟฯ และรัฐ
เสียหาย 
 2.ขอ ให้ รั ฐ ทบทวน โค ร งก า ร โด ย ให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้ งแต่ต้น
เพราะที่สุดแล้วผลกระทบทั้งด้านบวกและลบย่อม
เป็นภาระผูกพันกับประเทศชาติในอนาคตและ

โครงการดงักล่าวซ่ึงเป็นโครงการที่ใหญ่แต่ยงัไม่ผ่าน
การจดัท าเร่ืองผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม(EIA) 
 3. เห็นสมควรให้รัฐด าเนินโครงการเอง
ภายใตก้ารบริหารจดัการของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย(รฟท.)และบริษัทรถไฟฟ้า รฟท.จ ากัด(แอร์
พอร์ตเรลลิงค)์โดยงบประมาณมาจากการพฒันาที่ดิน
ของการรถไฟฯ แลว้น ารายไดม้าลงทุนในโครงการ
ดังกล่าวซ่ึงจะไม่เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน
และการก่อหน้ีสาธารณะซ่ึงปัจจุบันมีจ านวนที่สูง
มากแลว้ 
 4.โครงการน้ีเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนเขต
พฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก โดยปัจจุบนัมีปัญหา
อยู่เป็นจ านวนมากซ่ึงล้วนแต่กระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชาชนในพื้นที่ เป็นการท าลายวิถีชีวิต 
ระบบเกษตร ระบบนิ เวศน์ของพื้นที่ โครงการ 
ประกอบกับ พ.ร.บ.เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ.2561 มีหลายมาตราที่จะส่งผล
เสียหายต่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
จึงเห็นควรให้ชะลอและทบทวนโครงการเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกทั้ งระบบ โดยการมี
ส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น และร่วมตดัสินใจของ
ประชาชนในทุกขั้นตอน และเสนอแนวทางการ
พฒันาที่ย ัง่ยนื ที่ประชาชนไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
 ขอ้เสนอทั้งหมดน้ี มิได้มุ่งหวงัเพื่อขดัขวาง
การพฒันาประเทศ เพียงแต่มีเจตนาที่ดีตอ้งการให้มี
ความรอบคอบ มีความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนเพราะประเทศที่พฒันาแล้วจะมีความ
เขม้แขง็และย ัง่ยนืได ้ตอ้งเร่ิมมาจากการมีส่วนร่วมใน
การเสนอรับขอ้คิดเห็นและร่วมตดัสินใจในประเทศ
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ไทย รัฐธรรมนูญและ กฎหมายหลายฉบบั นโยบาย
ของรัฐบาลที่ย  ้าพูดย  ้าประกาศถึงเร่ืองธรรมาภิบาล 
อนัจะน าประเทศไปสู่ความ “มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื” 
โดย “ไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลัง” ซ่ึงหวงัว่าข้อคิดเห็น
ขอ้เสนอขา้งตน้จะได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
 ดังนั้ นขอให้พี่น้องประชาชน เครือข่าย
องคก์รภาคประชาชน คนรถไฟ ที่รักความเป็นธรรม
ตอ้งการเห็นบา้นเมืองพฒันาไปบนพื้นฐานของความ
ร่วมมือ การมีส่วนร่วม มีความรู้ มีภูมิคุม้กนั มีเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีความย ัง่ยนื มีความสุขตามแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง”ของ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”ในหลวงรัชกาลที่ 9 
จะต้องร่วมมือสามัคคีกันเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์
ประเทศชาติให้ถาวรสืบไป ด้วยพลังของพวกเรา 
ประชาชน 
 “ไม่ขดัขวางการพฒันา แต่ การพฒันาตอ้งไม่
ฆ่าคน และเพือ่ประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน
อยา่งแทจ้ริง” 

(รายงานโดยวาสนา ล  าดี) 

 


