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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 ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้าํการคน้ควา้ 
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 : รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ล าดี นายชฤทธ์ิ มีสทิธ์ิ 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) 
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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัที่ 43 (390) 
ประจาํเดือน มีนาคม 2563 พบกนัในสถานการณ์ภยั
พบิติัจากโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทัว่โลก โดยยงั
ไม่ทราบว่าการระบาดจะขึ้นสู่จุดสูงสุดและลดลง
เม่ือใด เป็นอีกคร้ังหน่ึงที่ธรรมชาติไดเ้ตือนเราว่าต่อ
ให้มนุษยค์วบคุมและใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติได้
มากเพียงใด ก็จะมีสักวนัหน่ึงที่ธรรมชาติจะกลับมา
เอาคืนเพือ่สร้างสมดุลใหโ้ลกน้ีอีกคร้ัง 

 สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย
ช่วงในเดือนกุมภาพนัธถึ์งตน้เดือนมีนาคมหยดุน่ิงจน
ไดรั้บคาํชมจากต่างประเทศ แต่กลบัมีอตัราการแพร่
ระบาดพุ่งขึ้นสูงผิดปกตินับจากกลางเดือนมีนาคม
เป็นตน้มาตามที่ได้รับรู้กันแล้ว มาตรการหน่ึงที่รัฐ
นํามาใช้คือการออกพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ตั้งแต่ 
26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมาเพื่อหวงัยบัย ั้งการแพร่
ระบาดของเช้ือโรค โดยพ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ีให้อํานาจ
รัฐบาลควบคุมเสรีภาพของประชาชนในเร่ืองต่างๆ 
เช่นการเดินทาง การชุมนุมในที่ต่างๆ การเผยแพร่
ข่าวสาร ฯลฯ 

 ในขณะน้ีมีเสียงเรียกร้องให้ประชาชนให้
คว า มร่ ว มมื อ กับ รั ฐ  จนถึ ง ขน า ดว่ า หา ก ใค ร มี
ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐในเร่ืองการ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ จะกลายเป็นพวก “มือไม่พาย เอา
เท้ารานํ้ า” และไม่ฟังข้อเสนอการแก้ปัญหาเชิง
นโยบายที่มาจากพรรคฝ่ายคา้นหรือประชาชนกลุ่ม
อ่ืนๆที่ไม่ใช่ฝ่ายสนับสนุนรัฐ เช่นมีการตั้งคาํถามว่า 
ขณะน้ีถึงเวลาหรือย ังที่ รัฐบาลควรปรับเปล่ียน
งบประมาณของบางหน่วยงานที่ไม่จาํเป็นต่อชีวิต
ประชาชน มาระดมเพื่อแกปั้ญหาดา้นการรักษาผูติ้ด
เช้ือและการเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ก่อน แทนที่จะเรียกร้องเอาเงินบริจาคจากประชาชน 
ทั้ ง น้ี โ ร ง พ ยา บ า ล ห ล า ยแ ห่ ง เ ช่น โ ร ง พ ยา บ า ล
ธรรมศาสตร์ได้มีการระดมเงินจากศิษย์เก่าและ
ประชาชนทัว่ไปจดัทาํโรงพยาบาลสนามและพฒันา
หนา้กากสะทอ้นไอนํ้ า ในขณะที่ภาครัฐกลบัเกิดกรณี
มีคนใกล้ชิดผู ้บริหารกักตุนหน้ากากอนามัยเพื่อ
ส่งออกขายต่างประเทศในราคาแพงโดยไม่มีการ
สืบสวนลงโทษ 

 นอกจากน้ีมีข้อกังวลว่าการออกพ.ร.ก .
ฉุกเฉินจะมีการฉวยโอกาสควบคุมการเคล่ือนไหว
ของฝ่ายที่ไม่ชอบรัฐบาล ทั้งน้ีคงจาํกนัไดว้า่เม่ือปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมเกิดกระแส 
Flash Mob ท่ีน าโดยนิสิตนกัศึกษาและนักเรียนทัว่
ประ เท ศ อ ย่า ง ต่อ เ น่ือ ง  เ ป็ น ปร า ก ฏก า รณ์ ก า ร
เคล่ือนไหวทางการเมืองคร้ังใหญ่หลงัการรัฐประหาร 
2557 นับเป็นโชคดีของรัฐบาลแต่เป็นโชคร้ายของ
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ระบอบประชาธิปไตยที่การเกิดโรคระบาดโควิด-19
ทาํให้ไม่สามารถคงกระแสดังกล่าวไวไ้ด้ ยิ่งเม่ือ
รัฐบาลออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ยิง่น่ากงัวลว่าพ.ร.ก.น้ีคง
ไม่เพยีงออกมาเพื่อสกดักั้นการแพร่เช้ือโควิด-19 แต่
จะเป็นการควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกทาง
การเมืองและตรวจสอบการทาํงานของรัฐบาลไปดว้ย 

ขบวนการเคล่ือนไหวของแรงงานก็พลอย
ซบเซาไปดว้ยเพราะกิจกรรมหลายอยา่งตอ้งถูกงดไป 
มิหนําซํ้ าแรงงานทุกกลุ่มคือผูไ้ด้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจโดยตรงอย่ารุนแรง งานรณรงค์ว ันสตรี

สากล 8 มีนาคมที่นาํเสนอในแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี
คงจะเป็นงานเคล่ือนไหวออกสู่ทอ้งถนนงานสุดทา้ย 
ในขณะที่งานวนัแรงงานสากล 1 พฤษภาคมตอ้งถูก
ยกเลิกไป 

 สุดทา้ยน้ีของให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง 
แคลว้คลาดจากโรคระบาดและร่วมกนัคิดต่อไปว่าใน
สถานการณ์เช่นน้ีเราจะทาํอะไรไดบ้า้ง? 
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 เม่ือวันก่อน ผู้ เขียนได้ประชุมทางไกลกับ
เครือข่ายพี่ ๆ ท่ีท างานด้านแรงงาน ทัง้พิพิธภัณฑ์
แรงงานไทยและมลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท จึงชักชวนให้
เขียนบทความสัน้ ๆ เก่ียวกับแรงงานนอกระบบและ
แรงงานข้ามชาติ ผู้ เขียนจึงนั่งคิดทบทวนว่าจะท า
ข้อเขียนขนาดสัน้จากความรู้สึกและปัญหาของ
แรงงานนอกระบบในกลุ่มของผู้ ค้าข้างทาง  จึง
โทรศพัท์ติดตอ่ผู้ ค้าข้างทางคนหนึ่งในย่านสีลม และ
ผู้ เขียนใช้เวลาสนทนานานกว่า 1 ชั่วโมง เก่ียวกับ
สถานการณ์ในเวลานีแ้ละผลกระทบจากโรคระบาด 
COVID-19 ท่ีเกิดขึน้ตอ่ผู้ ค้าข้างทาง 

 

  ข้อเขียนนี ้จะเลา่เร่ืองโดยจัดล าดบัประเด็น
พร้อมกับอธิบายความเห็นของผู้ เขียน ซึ่งเป็นข้อมูล
จากการโทรศพัท์สนทนากบัผู้ ค้าข้างทางในย่านสีลม 
เหตุท่ีรู้จักสว่นตวัเพราะเคยมีประสบการณ์จากการ
เก็บข้อมูลวิจัยเก่ียวกับการค้าอาหารข้างทางของ
โครงการวิจัยเร่ืองหนึ่งในช่วงก่อนหน้าท่ี COVID-19 
จะแพร่ระบาดหนักขนาดนีใ้นประเทศไทย ซึ่งผู้ ค้า
ข้างทางต้องเผชิญทัง้ฝุ่ น PM 2.5 ท่ีเป็นความเสี่ยง
และอันตรายทางสุขภาพ รวมทัง้ความต่ืนตระหนก
จากการกราดยิงท่ีนครราชสมีา สง่ผลให้ขาดความไม่
มั่นใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน ไม่เฉพาะคนไทย 
แต่รวมถึงคนต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวและซือ้อาหาร
ข้างทางในบริเวณสีลม ถือว่า  ผู้ ค้า ข้างทางไม่
เพียงแต่เผชิญความเสี่ยงทางอาชีพและการท างาน 
อันท่ีจริงแล้วตกอยู่ภายใต้ความเปราะบางเชิง
โครงสร้างและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจใน
รูปแบบของ precarious work ทัง้นีก้ารประกันสงัคม 
(Social insurance) ตามฐานการคุ้มครองทางสงัคม 
(Social protection floors) ท่ีองค์การแรงงาน

กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ 
นักวิชาการอิสระ 

https://matemnews.com/ 

https://matemnews.com/
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ระหว่างประเทศ (ILO) เสนอตัง้แต่ปี ค.ศ. 2010 ไม่
เพียงพอตอ่การรับมือผลกระทบที่เกิดขึน้เหลา่นีไ้ด้ใน
ระยะยาว และยามวิกฤติก็บรรเทาผลกระทบได้ใน
ระยะสัน้เทา่นัน้ 
 ผู้ เขียนจึงขอย า้ว่ า  ชีวิตของแรงงานใน 
future of  work ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ของ
การจัดเตรียมรายได้พืน้ฐานถ้วนหน้า (Universal 
basic income) แบบให้เปลา่และไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
แต่เวลานี ้ระบบการบริหารแรงงานและการพฒันา
สงัคมของไทยยงัเน้นท่ีกลุม่คนเปราะบางและยากจน 
แต่ขาดทัศนวิสยัการมองการณ์ไกล ส่งผลให้ความ
เปราะบางเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนอกระบบ 
เป็นประเด็นท่ีภาครัฐมองไม่ถึงและศักยภาพทาง
ปฏิบัติ ก็ยัง เ ป็นไปไม่ ไ ด้  ทั ง้ นี ผู้้ เขียนสนับสนุน
ความคิดของ Guy Standing ท่ีชีใ้ห้เห็นว่า การคัด
ก ร อ ง  (Means test)  พ บ ว่ า ร ะ บ บ อ า จ ข า ด
ประสิทธิภาพ ระบุไม่ถูกว่าใครคือกลุ่มท่ีควรได้รับ
ความช่วยเหลอือยา่งแท้จริง และมีต้นทุนการบริหาร
จัดการท่ีสูงกว่าการลงทุนให้แบบถ้วนหน้า ดังนัน้
ข้อเสนอของ UBI จะเป็นหลกัประกันรายได้ท่ีแท้จริง 
และทุกคนท่ีมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อยท่ีจะว่างงาน
หรือขาดรายได้โดยไม่ทันตัง้ตัว  เพราะไม่ มีใคร
คาดการณ์ได้ว่าระบบทุนเสรีนิยมใหม่จะปรับตัว
ต่อไปอย่างไร แน่นอนว่าแรงงานอาจไม่ต้องมา
เสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้แข่งขันกับ
ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
เ พ ร า ะ อั น ท่ี จ ริ ง แ ร ง ง า น ต้ อ งต กอ ยู่ ภ า ย ใ ต้
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ (Power Relations) ใน

รูปแบบของงานและการท างานใหม่ท่ีไร้ซึ่งอ านาจ
การตอ่รอง กลายเป็นเพียงวตัถุท่ีไร้ชีวิตและมีมูลค่า
ท่ีไม่แตกตา่งจากรถเข็น ทางเท้า ถนน เสาไฟฟ้า หรือ
อาจท าให้มีมลูคา่ที่ต ่ากวา่ก็เป็นไปได้ 

 

  การเร่ิมต้นประเด็น ต้องปรับความเข้าใจกับ
ผู้ คนในสังคมไทยต่อมุมมองผู้ ค้า ข้างทางก่อน 
เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ก าลังใช้มุมมองการเป็น
ผู้บริโภคและผู้ ใช้บริการสาธารณะและโครงสร้าง
พืน้ฐานของเมือง สง่ผลให้ภาพดัง้เดิมของการค้าขาย
ข้างทางท่ีเรียกอย่างคุ้นเคยว่า "หาบเร่แผงลอย" ถูก
มองวา่กีดขวางทางเท้า ท าให้บริเวณโดยรอบสกปรก 
สร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้ ค้าท่ีต้องเช่าพืน้ท่ีขาย 
หรือเหตผุลอ่ืน ๆ ข้อกลา่วหาเหลา่นีไ้ม่อาจปฏิเสธได้
อยา่งเต็มปากเต็มค า เพราะปรากฏให้เห็นทัว่ไปตาม
สือ่ออนไลน์ทางสงัคม ทัง้ท่ีจริงควรพิจารณาว่า การ
จัดการปัญหาเหล่านีค้วรท าอย่างไร ระหว่างการ
เช่ือมั่นท่ีปัจเจกบุคคลให้รับผิดชอบกันเอง หรือ
เช่ือมัน่ท่ีกลไกของรัฐส าหรับการจดัการ ซึง่เป็นเร่ืองท่ี
ถกเถียงกนัมาครัง้แล้วครัง้เลา่ไม่จบสิน้ ด้วยเหตท่ีุ รัฐ
พยายามท าให้ประชาชนทัง้ท่ีเป็นผู้ ค้าขัดแย้งกับผู้
สัญ จ รทา ง เ ท้ า และ ผู้ บ ริ โ ภค  โ ดยตั ง้ อ ยู่ บ น
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ความสมัพันธ์เชิงอ านาจ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบ
ทางตรงกับผู้คนทัง้สองกลุ่ม รวมถึงอาจมีตัวแสดง
ทางที่มองไม่เห็นท าให้รัฐบาลไม่สามารถตดัสนิใจเชิง
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหานี ้จึงเรียกได้วา่เป็นสภาวะท่ี
กลนืไม่เข้าคลายไม่ออกของผู้น าทางการเมืองมาทุก
ยคุสมยั 

 

 วัตถุประสงค์ของข้อเขียนนี ้ไม่ได้ต้องการ
ถกเถียงเร่ืองการมีแผงลอยหรือไม่มี เพราะต้องการ
สะท้อนให้เห็น "ความเดือดร้อนและทุกข์ยากของ
แรงงานไม่เป็นทางการหรือนอกระบบ" ( Informal 
worker) ท่ีไม่มีมาตรการรองรับในระยะยาว ซึ่งการ
สมคัรใจเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา 40 ก็ถือว่าสิทธิ
ประโยชน์หรือสวสัดิการแรงงานต ่ากว่ามาตรฐานขัน้
ต ่าของความมั่นคงทางสงัคมตามอนุสญัญาฉบบัท่ี 
102 ของ ILO เพราะการเป็นนอกระบบในมุมมอง
ของการบริหารแรงงานโดยภาครัฐไทย เพื่อจ าแนก
ก าลงัแรงงานออกเป็นสองกลุม่ แต่มองไม่เห็นความ
สลบัซับซ้อนท่ีเกิดขึน้ในรูปแบบการจ้างงานใหม่ท่ี
พยายามท าให้แรงงานออกนอกภาคในระบบสูน่อก
ระบบมากขึน้ ดงันัน้ การออกแบบระบบการคุ้มครอง
ทางสงัคมถ้วนหน้าจึงมีความส าคญัต่อแรงงานนอก

ระบบ เพราะครอบคลมุตลอดทกุกลุม่คนและทุกช่วง
วยั 
  จากภูมิหลัง ชีวิตของผู้ ค้าคนนี ้ เคยเป็น
แรงงานรับจ้างท่ีแผงหนังสือมา 10 ปีกว่า และเป็น
ลกูจ้างท างานอย่างเต็มท่ีด้วยน า้พักน า้แรงเพราะมี
คณุแม่เป็นพลงัเติมเต็มในชีวิต จนสามารถเก็บออม
เพื่อซือ้บ้านพักอาศัยได้ในจังหวัดนนทบุรี เวลานัน้
ผู้ ค้ายงัไม่แตง่งานและพยายามอดทนต่อการท างาน
ท่ีแสนล าบาก ท างานทกุวนัไม่มีวนัหยุด ได้รับค่าจ้าง
วนัละ 300 บาทในช่วงท่ีอดีตนายกรัฐมนตรี ทกัษิณ 
ชินวตัร บริหารประเทศ ซึง่ผู้ ค้าบอกว่าค่าจ้างจ านวน
เท่านีใ้นเวลานัน้ถือว่าเยอะมาก เพราะอาหารเพื่อ
บริโภคได้ในราคาจานละ 20-30 บาทต่อมือ้ แต่แผง
หนังสือท่ีผู้ ค้าขายในปัจจุบันได้เลิกกิจการไปนาน
แล้ว และบดันีอ้าคารท่ีตัง้ก็อยูร่ะหวา่งการรือ้ถอน  
 ผู้ ค้าคนนีต้ัง้ใจท างานถวายชีวิตให้นายจ้างท่ี
เป็นเจ้าของแผง ขายได้เทา่ไรก็เก็บเงินสง่ให้นายจ้าง
ทุกวัน และรับเงินเป็นค่าจ้างรายวัน ไม่มีเงินพิเศษ
ตามร้อยละของยอดขายแตล่ะวนั แตร่ะหวา่งนัน้ผู้ ค้า
รู้สึกมีความหวังว่าจะได้เป็นเจ้าของแผงหนังสือ 
เพราะนายจ้างรับปากว่าจะยกแผงหนงัสือนีใ้ห้ผู้ ค้า
เม่ือลกูสาวของเขาส าเร็จการศึกษา ระยะเวลากว่า 
10 ปีผ่านไป กล่าวได้ว่า ผู้ ค้าถูกนายจ้างโกหกมา
โดยตลอด ให้ความหวังโดยใช้สัญญาใจ จนเวลา
ต่อมาผู้ ค้าไปเลา่ให้เพื่อนของนายจ้างฟังเร่ืองนี ้ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการร้านท าผมและเสริมสวยในบริเวณ
ใกล้เคียง เขาช่วยเจรจาและไกลเ่กลี่ยให้กับเจ้าของ
แผงหนังสือ แต่ไม่ประสบความส าเร็จทัง้ท่ีผู้ ค้าช่วย
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ท างานชดใช้หนีส้นิให้กวา่สามแสนบาทแล้ว อย่างไร
ก็ตาม ผู้ ค้ากล่าวอีกว่า เวลานัน้เป็นยุคทองของ
หนังสือการ์ตูน นักเรียนท่ีมีครอบครัวฐานะทาง
เศรษฐกิจดี สามารถซือ้ได้ครัง้หนึ่งเป็น 10 เล่ม 
เพราะเลม่ละ 25-35 บาท ทัง้ยงัชีใ้ห้เห็นว่าตัง้แต่ท่ีมี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่มาแทนท่ี ส่งผลให้
กิจการประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบตาม แผง
ค้าท่ีเคยขายได้แต่เดิม ก็ไม่ไ ด้อีกต่อไป รวมถึง
พฤติกรรมการอ่านหนงัสือของเด็กก็อ่านบนอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์แทนหนงัสอืท่ีเป็นเลม่กระดาษ 
  ชีวิตของผู้ ค้าเร่ิมเปลี่ยนแปลงเม่ือครั ง้ ท่ี
ตดัสินใจเซ้งกิจการแผงอาหารประเภทหนึ่งต่อจาก
ผู้ ค้ารายเก่าท่ีขายแล้วไม่ประสบความส าเร็จ ผู้ ค้า
เห็นโอกาสจากความล้มเหลวของผู้ ค้าอาหารรายนัน้
ท่ีท าแบบเดิมซ า้ ๆ ไม่ปรับปรุงสูตรอาหารให้ดีขึน้
ตามค าติชมจากผู้บริโภค หลังจากนัน้ ผู้ ค้าเร่ิมต้น
จากศึกษาวิธีการปรุง พัฒนาสูตร และต่อยอดให้ดี
ขึน้เร่ือย ๆ ท่ีส าคญัคือการรับฟังค าติชมจากผู้บริโภค
มาโดยตลอด จนผู้ ค้ามั่นใจแล้วว่าเวลานี ้อาหารท่ี
ผู้ ค้าท าขายสามารถออกงานต่าง ๆ ตามโรงแรมได้ 
ไม่ว่าจะเป็นงานเลีย้งสงัสรรค์ งานพิธีสมรส เป็นต้น 
แม้ว่าการสนทนากับผู้ ค้าช่วยเป็นกระบอกเสียงท่ี
ส าคญัให้แก่ผู้ ค้ารายอ่ืน ๆ ในบริเวณนี ้และเป็นภาพ
ท่ีสะท้อนให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีรัฐไม่สามารถ
จัดการชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีและมุ่งสู่งานท่ีมีคุณค่า
ให้แก่แรงงานนอกระบบได้ แต่ผู้ ค้าถือเป็นผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบทางรายได้ไม่มากนกั ด้วยเหตุท่ีผู้ ค้าเก็บ
ออมเงินจนซือ้บ้านในราคาท่ีสามารถเข้าถึงได้ไว้ก่อน 

ส่งผลให้ไม่มีภาระรับผิดชอบทางครอบครัวท่ีหนัก
หนาและไม่มีหนีส้ิน นอกจากนี ้สามีท างานมีรายได้
อีกทางจากการว่าจ้างงานช่างฝีมือเป็นชิน้งาน แต่
กลับไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ ค้ามีหลกัประกันความ
มัน่คงทางชีวิต การท างาน และรายได้ท่ีมัน่คง 

 

 ผู้ ค้าพยายามเล่าผลกระทบของโรคระบาด 
COVID-19 ท่ีเกิดขึน้ต่อผู้ ค้ารายอ่ืนในบริเวณนัน้
สถานการณ์ ดงัท่ี COVID-19 ส่งผลให้บริษัทใหญ่
แหง่หนึง่ในยา่นนี ้ปรับให้พนกังานร้อยละ 70 ท างาน
ท่ีบ้าน (work from home) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
รายได้ของผู้ ค้าข้างทางบริเวณนัน้ลดลง ย้อนกลบัไป
ท่ีวตัถดิุบท่ีลงทนุในแตล่ะวนัก็ลดลงไปประมาณร้อย
ละ 20-25 ขณะเดียวกัน รายได้ก็ลดลงไปประมาณ
ร้อยละ 25 เช่นกัน บดันีต้้องคอยลุ้นช่วงเช้าและช่วง
เท่ียง ถ้าช่วงเช้าขายได้น้อย ต้องลุ้นอีกทีว่าช่วงเท่ียง
จะขายได้หรือไม่ มากหรือน้อยเพียงใด ขณะท่ีผู้ ค้า
และสามีต้องออกจากท่ีพกัก่อน 5:00 น. ช่วยกันตัง้
แผงค้าเวลา 6:00 น. และเก็บแผง 15:00 น. จะเห็น
ได้วา่ ผู้ ค้าใช้เวลาท างานท่ีใครก็ตามเห็น 9 ชัว่โมงต่อ
วนั แต่ยงัไม่นับรวมเวลาจัดเตรียมวตัถุดิบ เดินทาง
ไปท างาน และจัดเตรียมแผงในแต่ละวนั นอกจากนี ้
ผู้ ค้าลดวนัท างานให้น้อยลง จากเดิมขายสปัดาห์ละ 
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5 วนั คือ วนัองัคารถึงวนัเสาร์ แตบ่ดันีเ้ปลี่ยนมาขาย
เพียงสปัดาห์ละ 4 วนั เน่ืองจากการค้าขายข้างทางท่ี
เป็นอาชีพอิสระขึน้อยูก่บัหลายปัจจัยท่ีผนัแปรและมี
ความเสี่ยงท่ีหลายกรณีขาดมาตรการรองรับ ได้แก่ 
ผลกระทบทางสภาพภูมิอากาศของฝุ่ น PM 2.5 ซึ่ง
ผู้ ค้าข้างทางท่ีอยู่บนทางเท้าและถนนเป็นคนกลุ่ม
เสี่ยงทางสุขภาพ และการปิดภาคการศึกษาของ
นกัเรียนท าให้ในรอบปีหนึ่งจะขายได้เพียง 8 เดือน
และอีก 4 เดือน ต้องรับมือกบัความเสี่ยงทางการเงิน
ท่ีไม่สม ่าเสมอ  

 

  ถัดมา ผู้ ค้ายังเป็นเสาหลักของครอบครัว 
เพราะอาชีพการค้าข้างทางเร่ิมต้นจากภูมิหลงัชีวิต
ของผู้ ค้า ขณะท่ีสามีมาช่วยผู้ ค้าขายและรับจ้าง
อิสระเป็นครัง้คราว ผู้ ค้าต้องสง่ลกูเรียนหนงัสือ 2 คน 
คนหนึง่อาย ุ21 ปี ก าลงัศกึษาในระดบัอุดมศกึษาชัน้
ปริญญาตรี อีกคนหนึ่งอายุ 15 ปี ก าลงัจะเข้าศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก่อนท่ีจะเกิดโรค
ระบาด ผู้ ค้าตัง้ใจให้ลกูชายคนโตท างาน Part-Time 
ท่ี ร้านสะดวกซื อ้  แต่ด้วยสถานการณ์เวลานีไ้ม่
ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ ผู้ ค้าจึงให้ลูกของตน
พกัท่ีบ้าน ถ้าจ าเป็นต้องออกนอกบ้านจะให้พ่อขับ

มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไปสง่ เพื่อหลกีเลีย่งการใช้รถ
ขนส่งมวลชนสาธารณะ จะเห็นได้ว่าครอบครัวของ
ผู้ ค้าคอ่นข้างเป็นห่วงเร่ืองนี ้จึงท าประกันภยัส าหรับ
โรคนีใ้ห้แก่ลกูชายคนเลก็ แต่สมาชิกในครอบครัวอีก 
3 คน ยงัไม่ได้ท าประกัน เพราะมีค่าใช้จ่าย จึงต้อง
ทยอยท าเร่ือย ๆ ทีละคน 
 ท่ีส าคัญ ชีวิตของผู้ ค้ามีความเสี่ยงต่อการ
สมัผสัเชือ้ไวรัส COVID-19 แตผู่้ ค้าไม่สามารถเข้าถึง
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงนีไ้ด้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั ทุกวนันีผู้้ ค้าต้องไปรอซือ้ท่ีร้าน
สะดวกซือ้เวลา 9:00 น. และไปต่อแถวรอซือ้สินค้า 
ซึ่งมีสินค้ามาส่งท่ีร้านวนัละ 10 แพ็ค (4ชิน้/แพ็ค) 
สง่ผลให้ผู้ ค้าต้องใช้หน้ากากอนามัย 1 ชิน้ต่อ 3 วนั 
อย่ า ง ไ ร ก็ ตาม  ผู้ ค้ า พยา ยาม ไม่ คิ ดม ากกั บ
สถานการณ์ในเวลานี  ้ เพราะผู้ ค้าทราบดีว่าไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์นี ไ้ ด้ ด้ วยตนเอง 
ทางออกท่ีดีคือการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงให้
มากท่ีสดุ โดยเลอืกท าชีวิตทุกวนัให้ดีท่ีสดุ และไม่ไป
คลกุคลใีนพืน้ท่ีชุมชนแออดั รถไฟฟ้าโดยสาร เป็นต้น  
ขณะท่ีบทบาทของรัฐบาลและภาครัฐควรมีวิธีการ
ช่วยเหลอืท่ีชดัเจนและเข้าถึงได้มากกวา่นี ้ซึ่งในกรณี
ของการให้เงินช่วยเหลือก็ไม่ทราบรายละเอียดของ
โครงการจะต้องท าอยา่งไรและเข้าเงื่อนไขหรือไม่ 
  ผลกระทบต่อผู้ ค้าข้างทางในฐานะแรงงาน
นอกระบบแล้ว ยังพบว่า  แรงงานรับจ้างได้รับ
ผลกระทบเช่นกนั โดยเฉพาะแผงค้าขนาดใหญ่ท่ีเป็น
รถเข็นขายอาหารและมีโต๊ะนัง่รับประทาน สว่นใหญ่
มีการจ้างแรงงานข้ามชาติ เช่น ร้านขายอาหาร

https://board.postjung.com/ 

https://board.postjung.com/
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ประเภทของข้าวมนัไก่ บะหม่ีหมูแดง เป็นต้น แต่เม่ือ
นโยบายรัฐให้ร้านค้าและแผงอาหารขายอาหารโดย
น ากลบัไปรับประทานท่ีบ้าน ส่งผลให้ปริมาณของ
ผู้บริโภคลดลง เพราะท างานท่ีบ้านและบางส่วนใช้
บริการสง่อาหารโดยแอพพลิเคชั่น จึงต้องลดจ านวน
ลกูจ้างลง ตามมาด้วยแรงงานรับจ้างท่ีเป็นผู้ ย้ายถ่ิน
ต้องถูกเลิกจ้าง เน่ืองจากบางแผงค้าจ้างแรงงานวนั
ละ 500 บาท แต่อาจมีให้เงินน้อยหรือมากกว่านัน้ 
แตเ่ม่ือแผงค้าไม่สามารถขายได้ น าไปสูก่ารลดอัตรา
การจ้างแรงงานข้ามชาติ แน่นอนว่าแรงงานเหลา่นี ้
ในภาคนอกระบบจะไม่ได้รับการเยียวยาและชดเชย
ใด ๆ ซึ่งสถานการณ์แย่ยิ่งกว่าแรงงานข้ามชาติท่ี
ท างานในสถานประกอบการ ทัง้นี ้ผู้ ค้าสงัเกตเห็นว่า
แรงงานข้ามชาติแผงหนึ่งไม่มาท างานแล้วกว่า
สัปดาห์ จึงคาดว่าเดินทางกลับภูมิล าเนาไปแล้ว 
เพราะเม่ือไม่มีงานท าย่อมไม่ได้รับค่าจ้าง และไม่
สามารถด ารงชีวิตต่อไปได้ ส่วนการเข้ามาท างาน
ถูกต้องหรือไม่นัน้ ผู้ ค้าก็ไม่ทราบแน่ชัด แต่เท่าท่ี
ทราบมาแรงงานเหล่านีมี้หนังสือเดินทางและบัตร
ประจ าตวัที่ภาครัฐออกให้ 
  ขณะเดียวกัน แผงค้าขนาดเล็กท่ีเป็นรถเข็น
หรือโต๊ะตัง้ก็ เผชิญผลกระทบเช่นกัน เพราะโรค
ระบาด COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่เพื่อนร่วม
อาชีพของผู้ ค้าในบริเวณนัน้ บางกรณีผู้ ค้าหลายแผง
มีประสบปัญหาทางการเงิน มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ 
มีหนีส้ินต้องจ่ายค่าบ้านและรถยนต์เป็นรายเดือน 
และมีภาระต้องสง่บุตรหลานเรียนหนงัสอื มิหน าซ า้มี
ผู้ ค้าแผงหนึ่งต้องดูแลลกูเล็กท่ีป่วยเป็นมะเร็ง จาก

กรณีดงักล่าว ผู้ ค้าขายคนนีเ้คยเลา่ให้ฟังเม่ือเดือน
ก่อนว่าได้ก าไรวันละไม่ถึงพันบาท ซึ่งยังไม่หักลบ
ต้นทนุแตล่ะวนั และต้องเดินทางาขายในวนัเสาร์ แม้
นกัเรียนจะมีไม่มากก็ตาม ด้วยเหตท่ีุการหยุดงานถือ
วา่วนันัน้ขาดรายได้ ในฐานะที่ผู้ ค้าเป็นแรงงานอิสระ
ต้องแบกรับความเสีย่งไม่เหมือนกับลกูจ้างประจ า ท่ี
ส าคญัภรรยาของเขาไม่สามารถไปท างานได้เพราะ
ต้องอยู่ดูแลลูกท่ีบ้าน หมายความว่า เขาคนเดียว
ต้องแบกรับภาระทัง้ภรรยาและลกูโดยมีการค้าข้าง
ทางเป็นอาชีพหลกัเพียงอาชีพเดียว แตร่ายได้ท่ีได้มา
แตล่ะวนัไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เพราะไหนจะมีค่า
ครองชีพทัง้ครอบครัว ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล
และดูแลลูก น่ีคือชีวิตจริงของแรงงานนอกระบบ 
แม้วา่จะมีผู้ ค้าหลากหลายทัง้ท่ีเป็นผู้ ค้ารายเก่าและ
ใหม่ก็ตาม แต่ผู้ ค้าล้วนแล้วต้องเผชิญความเสี่ยง
ร่วมกนั 

 

  ผู้ ค้ากล่าวอีกว่า เวลานีไ้ม่มีค าว่าขายดี มี
ผู้ ค้าบริเวณปากซอยบ่นกับผู้ ค้าว่าขายไม่ดี ผู้ ค้าจึง
ตอบกลบัวา่แล้วกลางซอยเข้าไปขายไม่ดียิ่งกว่าหรือ 
เพราะจริงแล้วการค้าขายไม่ดีเกิดขึน้มาก่อนหน้าการ
ระบาดของ COVID-19 แล้ว แต่เท่าท่ีได้สนทนากับ

https://www.creditonhand.com/ 
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ผู้ ค้า สว่นใหญ่กลา่วว่าเศรษฐกิจตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 
เหมือนแย่ลงไปทุกที และหลายเหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึน้มาซ า้ ๆ ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผล
ทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ ค้าอยู่ เ ป็นระลอก ๆ 
ยิ่งกว่านัน้ นโยบายของรัฐบาล คสช. และหลัง
เลอืกตัง้ใหม่ท่ีน าโดยพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ไม่
สามารถจดัการปัญหาการค้าข้างทางหรือหาบเร่แผง
ลอยได้อยา่งชัดเจน แม้ดูเหมือนจะมีความพยายาม
แตก็่ไม่เป็นผล โดยสว่นตวัเช่ือว่ามีตวัแสดงท่ีมองไม่
เห็นคอยก ากับเร่ืองนี ้ เหมือนกับผู้ ค้าบางคนก็คิด
เช่นเดียวกนัและเคยสะท้อนออกมาให้ อยา่งไรก็ตาม 
ผู้ เขียนคอ่นข้างชอบค าที่ รศ.ดร. นฤมล นิราทร ใช้ใน
บทความชิน้หนึ่งท่ีน าเสนอท่ีการประชุมวิชาการท่ี 
NIDA เม่ือ 2 ปีก่อน โดยเรียกการจัดการของ
กรุงเทพมหานครในกรณีนีว้่าเป็นความคงเส้นคงวา 
ซึ่ง เ กิดขึน้มาตลอดตัง้แต่ปี  พ.ศ.  2516 ท่ีใ ช้ทั ง้
มาตรการเข้มงวดและผ่อนปรนสลบักันไปมาแต่ไม่
ชดัเจนใด ๆ 

 

 ดงันัน้ ผู้ เขียนจึงสนบัสนุนว่าควรปฏิรูปการ
บริหารภาครัฐของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ
รูปแบบของการกระจายอ านาจท่ีท้ายท่ีสดุแล้วก็ยัง
เหมือนการรวมศูนย์อ านาจ ถ้ารูปแบบจะดีหรือไม่ 
ให้พิจารณาจากการก าหนดและตัดสินใจเ ชิง
นโยบายและค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของทุก
ฝ่ายหรือไม่ นอกจากนี ้ยังเคยถามกับผู้ ค้าข้างทาง
และชาวบ้านในเขตพืน้ ท่ีนัน้  ๆ  ทราบ ก็แต่ผู้ ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครคือใคร แต่ไม่ทราบว่าใน
คณะผู้ บริหารกรุงเทพมหานครมีใครบ้าง รวมทัง้
ผู้อ านวยการเขตในเขตท่ีพักอาศัยและท่ีท างานอยู่
คือใคร ซึ่งอาจดูเหมือนเร่ืองตลกขบขนั แต่จริงแล้ว
เป็นเร่ืองท่ีนา่เคร่งเครียด 
  ในกรณีของเงินช่วยเหลือท่ีรัฐบาลน าเสนอ
มาตรการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบท่ีไ ด้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็น
เวลา 3 เดือน ผู้ ค้าคนนีเ้กิดความสงสยัและไม่เข้าใจ
การสือ่สารของภาครัฐและสือ่มวลชนวา่ ใครจะได้รับ
สิทธิประโยชน์นี ้เน่ืองจากจ านวน 3 ล้านคนท่ี
น าเสนอมานัน้คือใคร เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 39 
และ 40 หรือไม่ หรือครอบคลุมทุกคนท่ีไม่จัดอยู่ใน
ภาคทางการ นบัเป็นปัญหาการสือ่สารที่รัฐบาลสร้าง
ความคลุมเครือให้แก่ประชาชน แต่ถ้าครอบคลุม
ประชากรท่ีเป็นภาคนอกระบบทัง้หมด ต้องเกิดการ
แยง่ชิงกนัขึน้ทะเบียนและศกัยภาพของการคดักรอง
ในฐานข้อมูลภาค รัฐ  สามา รถท า ไ ด้อย่ า ง มี
ประสิท ธิภาพหรือ ไม่  เพราะการคัดกรองนั น้
หมายความวา่จะต้องประเมินผลกระทบว่าใครเสี่ยง
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มากหรือน้อยกว่าถึงจะได้รับสิทธินัน้ ซึ่งจริงแล้ว
มาตรการในยามวิกฤติหรือภาวะฉับพลนัโดยการให้
เงินช่วยเหลอื 
 ผู้ ค้ า ยัง ใ ห้ความ เ ห็นว่า  “ทุกคนไ ด้ รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 ไม่แตกต่างกัน จะมาก
หรือน้อยต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงเสนอว่า
ภา ค รั ฐ มี ฐ า น ข้ อ มู ล ผู้ ป ร ะ กั นตน ในกอ งทุ น
ประกนัสงัคมอยูแ่ล้ว ยอ่มทราบดีวา่ใครมีงานท าและ
ไม่มีงานท า ใครท างานอยู่ในและนอกระบบ ควรใช้
ข้อมลูนีเ้ช่ือมโยงกับทะเบียนราษฎร์  เพื่อจัดสรรเงิน
ช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันมาตรา 39 และ 40 โดยไม่
ต้องสมัครตามระบบ” และ “จริงแล้วควรจัดสรรเงิน
ให้กับทุกคน ไม่เฉพาะท างานอาชีพอิสระ เพราะทุก
คนได้รับผลกระทบเหมือนกัน รวมทัง้ผู้ ค้าคนนีมี้งาน
ท าอยู่ก็จริง แต่รายได้เวลานีก็้ลดลง ก็ควรได้รับการ
เยียวยาเช่นกัน” จึงต้องการให้รัฐบาลมีความจริงใจ
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของ
ประชาชนอยา่งแท้จริง 
 ผู้ ค้ายังกล่าวต่ออีกว่าก่อนหน้านี ้“ภาครัฐ
แทบจะไม่ส่งเสริมการประกอบของอาชีพอิสระ
ของคนจนและผู้มีรายได้น้อย ไม่เฉพาะแต่ผู้ค้า
ข้างทาง” แต่เคยมีอาชีพอ่ืนอย่างผู้ เก็บของเก่าขาย 
(Waste picker) ก็ถกูท าให้หายไปแล้วจากสงัคมไทย 
ซึ่งเคยเป็นอาชีพท่ีบางครอบครัวใช้เลีย้งดูสมาชิก 
แ ล ะ ส่ ง บุ ต ร ห ล า น เ รี ย น จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษา ผู้ เขียนจึงตระหนักว่าหาบเร่แผง
ลอยอาจเผชิญสภาวะเช่นเดียวกับอาชีพของผู้ เก็บ
ของเก่าขายได้เหมือนกันในอนาคต ถ้าภาครัฐยัง
ก าหนดนโยบายและปฏิบติัท่ีคงเส้นคงวาเช่นนีต้อ่ไป  

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ เขียนไม่ได้ต้องการเสนอ
ผลกระทบนีเ้ป็นภาพแทนของผู้ ค้าทัง้หมดในบริเวณ
สีลม แต่ “เป็นการเล่าเร่ืองจากผู้ค้าข้างทางคน
หน่ึงที่ขายมากกว่า 10 ปี และเป็นลูกจ้างขาย
ห นั ง สื อ ในบ ริ เ วณ นั้นม าก ว่ า  10 ปี  ร วม
ระยะเวลาที่ ใช้ชีวิตในย่านนั้น 20 ปีกว่าแล้ว” 
ผู้ ค้าคนนีจ้ึงเข้าใจ “บริบทของพืน้ท่ี สภาพปัญหา 
และการเปลี่ยนแปลงของอาชีพการค้าข้างทาง” 
ส าหรับผู้ เขียนท่ีท าหน้าที่จดัการข้อมูลและเรียบเรียง 
เพื่อให้เกิดการน าไปขบคิดต่อชีวิตของแรงงานนอก
ระบบท่ีรัฐบาลและภาครัฐไม่เหลียวแล ไม่มีแนวทาง
และมาตรการท่ีชดัเจน บ่อยครัง้กลา่วถึงความยัง่ยืน
ของงานอาชีพ และรายได้ ท่ีมั่นคง แต่ค าถามท่ี
เกิดขึน้เสมอว่า “ใครได้รับความยั่งยืนและมั่นคง
ระหว่างชาวบ้าน 99.999% หรืออภิสิทธ์ิชนเพียง 
0.001% (เปรียบสัดส่วนตามท่ี Guy Standing 
กล่าวถึง Precariat และ Plutocrat)” ด้วยเหตุท่ี 
“ความจนทางรายได้และทรัพย์สนิตามท่ีธนาคารโลก
เคยกลา่วถึง ไม่ว่าจะเป็นจนอย่างใดหนึ่ง หรือจนทัง้
สองอย่าง ก็ดูว่าน่ากลัวแล้ว แต่ยังพิจารณาไม่ถึง
ความจนเชิงโครงสร้างท่ีมาพร้อมกับการก าหนด
นโยบายท่ีเอือ้ประโยชน์ให้กลุ่มทุนและการเมือง
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ภายใต้ความร่วมมือแบบหุ้นสว่น การสร้างนวตักรรม
โดยใช้สินทรัพย์สาธารณะแต่ผูกขาดลิขสิทธ์ิโดยช่ือ
เอกชน ชีวิตท่ีเกิดมาในเมืองพร้อมหนีส้ินแต่ไม่มี
มรดกตกทอด ฯลฯ” 

 

 ท้ายนี ้แม้หลงัวิกฤติ COVID-19 จะจบสิน้
ลงอยา่งไนในอนาคต แตมี่ความเป็นไปได้วา่ แรงงาน
นอกระบบจะเพิ่มขึน้เพราะในระบบถูกเลิกจ้าง 

ขณะท่ีผู้ ค้าข้างทางอาจต้องเรียนรู้จากผลกระทบครัง้
นี ้โดยเฉพาะการพิจารณาสถานการณ์ใหม่และ
ปรับตัวตามพฤติกรรมผู้ บริโภค โดยเฉพาะความ
สะดวกสบายของการซือ้อาหารเพื่อบริโภค เหมือน
เวลาพกัทานอาหารเท่ียง บางคนก็เลือกไม่ออกจาก
อาคารท่ีพกัหรือท่ีท างานมาซือ้อาหารนั่งทานท่ีร้าน 
แตใ่ช้การสัง่อาหารผา่นแอพพลเิคชัน่ แตจ่ะเห็นได้ว่า 
มีผู้ ค้าข้างทางที่ขายอาหารแผงขนาดเล็กไม่สามารถ
ปรับตัวในเ ร่ืองนีไ้ ด้ ขณะเดียวกัน สถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลใ ห้ เ ป็นโอกาสขอ ง ธุ ร กิ จ
แพลตฟอร์มท่ีให้บริการส่งอาหาร จะสร้างเงื่อนไข
ตา่ง ๆ ตอ่ผู้ ค้าอาหารตามร้านและแผงลอย แรงงาน
ผู้ขบัขี่ และผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนด
ราคาและร้อยละของคา่บริการ ดงันัน้ ผู้ ค้าคนนีไ้ม่ได้
น าร้านหรือแผงอาหารเข้าสูร่ะบบแพลตฟอร์ม แต่มี
ข้อสังเกตว่าจะหลีกเลี่ยงได้ในระยะยาวหรือไม่ 
เพราะมีผู้บริโภคฝากซือ้กับผู้ ขบัขี่โดยแอพพลิเคชั่น 
แม้จะไม่มากแตก็่พอมีมาบ้างแล้ว 
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ตอนที่แลว้ไดคุ้ยกนัเร่ืองการจา้งงานกบัภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจ เน่ืองจากหลายเดือนมาน้ี ในวงการ
แรงงานมีการกล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีในหลาย
ประเทศทั่วโลก และสําหรับประเทศไทยก็ไ ม่
น้อยหน้าใคร ปรากฏเป็นข่าวมาระยะหน่ึงแล้วว่า 
หลายโรงงานมีการปิดตัว และเลิกจ้างพนักงาน
จาํนวนมาก ซ่ึงมีทั้งกรณีนายจา้งบอกล่วงหนา้และไม่
บอกล่วงหน้า  มีทั้ งกรณีที่นายจ้างมีแผนงานและ
กรอบเวลาที่ชดัเจนในการเลิกจา้ง เพื่อให้พนักงานมี
ขอ้มูลและมีการเตรียมความพร้อมเพือ่รับสถานการณ์
ดังก ล่าว และมีทั้ งที่ จ่ายเ งินหรือปฏิบัติ ถูกต้อง
ครบถ้วนในเร่ืองสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย รวมทั้ง
เงินช่วยเหลือพิเศษนอกเหนือจากที่กฎหมายกาํหนด
ไวอี้กจาํนวนหน่ึง เช่น 2 เดือน หรือ 4 เดือนจาก

ยอดเงินเดือนของแต่ละคน และกรณีที่นายจ้างไม่
ปฏิบตัิใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

 

 ตอนที่แล้วจึงได้พุดคุยกันเร่ืองภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจที่ประ เทศไทยเราเคยเผชิญ และ
บทเรียนที่ขบวนการแรงงานและผูป้ฏิบัติงานด้าน
ประชาสังคมได้ร่วมกันสรุปบทเรียนและจัดทํา
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังไปแล้ว 
ต่อไปน้ี ก็จะมาพิจารณาและเรียนรู้ดูว่า ในฟากของ
การบงัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองดงักล่าวน้ี ศาลแรงงาน 
หรือกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน มีความคิด
ความเห็นในทางกฎหมาย รวมทั้งการวินิจฉัย และ
ตดัสินคดีในเร่ืองดงักล่าวน้ีไวว้่าอยา่งไรบา้ง  แต่ตอ้ง
ขอเ รียนไว้เบื้ องต้นว่า  ผู ้เขียนไม่ มีโอกาสไปดู

ชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ 
นักกฎหมายแรงงาน/ทนายความ 

https://www.springnews.co.th/ 

https://www.springnews.co.th/
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ขอ้เท็จจริงในรายละเอียด คงดูจากคาํพิพากษาศาล
ฎีกาฉบบัยอ่เท่านั้น ซ่ึงยอมรับว่า ยงัไม่มีขอ้เท็จจริง
รายละเอียดที่เพียงพอ หากท่านใดสนใจก็ควรไป
ศึกษาในรายละเอียดนะครับ 

 สาํหรับบางท่านหรือหลายท่านอาจรู้สึกว่าคาํ
ตดัสินของศาลเป็นเร่ืองเขา้ใจยาก ซบัซ้อน และน่าจะ
ไม่เหมาะกบัตวัเอง ก็อยากจะบอกว่า ลองเปิดใจ เปิด
ความคิด มาเรียนรู้เร่ืองที่ใครๆเขาว่ายากดูสักคร้ัง 
อาจจะพบว่า แทจ้ริงแล้ว ก็ไม่เท่าไหร่หรอก เรียนรู้
กนัได ้ถา้ใจปรารถนา 

 

 ประการที่สาํคญัก็เพราะคาํตดัสินที่วา่น้ี มนัมี
ผลกระทบต่อชีวิตของเรา กระทบประโยชน์ของเรา
และลูกหลาน ถ้าเราไม่สนใจแลว้ใครอ่ืนจะมาทุกข์
ร้อนแทนเราได้ละครับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูน้ํา
แรงงานที่ทาํหนา้ที่ฝ่ายรับเร่ืองร้องทุกข ์ฝ่ายคุม้ครอง
แรงงาน ผูน้ําแรงงานที่เคยให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่แรงงาน รวมทั้งผูน้าํแรงงานที่สนใจและ
ติดตามความเคล่ือนไหวในประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานมาอย่างยาวนาน 

บางท่านก็เป็นผูพ้พิากษาสมทบในศาลแรงงาน ผมคิด
ว่า ประเด็นที่พูดคุยกันน้ี ท่านน่าจะพอเรียนรู้และ
ช่วยกันขบคิดและหาทางสร้างความยุติธรรมโดย
กระบวนการทางกฎหมายได ้ อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนก็
จะพยายามส่ือสารในทางที่ง่ายต่อความเข้าใจของ
ท่านครับ 

  การเรียนรู้ 1 

 กรณีน้ีปรากฏข้อเท็จจริงว่า  

 (1)  เ กิดเหตุสภาพการผลิตสิน ค้าของ

นายจ้างลดลง  เพราะเศรษฐกิจถดถอย  

 (2)  นาย จ้างจึ งลดก าลังคนลง เพื่ อลด

ค่าใช้จ่าย(ความจริงต้องดูว่าลดลงในสัดส่วน

เท่าใด) แต่ไม่ปรากฏว่ากิจการของนายจ้างขาดทุน 

หรือต้องยบุหนว่ยงาน หรือแผนกงาน  

 (3) นายจ้างแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการ

เลิกจ้างลูก จ้าง  เพราะเหตุ ท่ีวันลาของลูกจ้ าง

ย้อนหลงัไป 3 ปี  รวมกนัเกิน 45วนั โดยไม่ปรากฏว่า 

การลาในรอบปีดงักลา่วของลกูจ้าง ฝ่าฝืนหรือขดัต่อ

ระเบียบหรือข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  

 (4) ศาลฎีกาเห็นว่า นายจ้างยังไม่มีเหตุ

สมควรและเพียงพอท่ีจะเลกิจ้างลกูจ้างได้  

 คดีนี  ้ มีประเด็นซ้อนขึ น้มาว่า ลูก จ้าง ท่ี

นายจ้างจะเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าว เป็นกรรมการ

https://news.tlcthai.com/ 

https://news.tlcthai.com/
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ลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสมัพันธ์ พ.ศ. 

2518  ซึ่งกฎหมายก าหนดว่า หากนายจ้างจะเลิก

จ้างกรรมการลกูจ้างไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ต้องมายื่น

ค าร้องต่อศาลแรงงาน เพื่อให้ศาลพิจารณาไต่สวน

เสียก่อนว่า (1) กรรมการลกูจ้างกระท าความผิดถึง

ขัน้เลิกจ้างได้หรือไม่ (2) นายจ้างมีเหตุผลสมควร

และเพียงพอท่ีจะเลกิจ้างหรือไม่ เม่ือศาลไต่สวนแล้ว 

ก็จะออกค าสัง่ได้ 2 ทาง คืออนุญาตให้เลิกจ้างได้ 

หรือไม่อนุญาตให้เลิกจ้าง ส่วนจะจ่ายค่าชดเชย

หรือไม่ ต้องไปวา่กนัอีกทีหนึง่ครับ   

 แต่ในทางปฏิบัติ ศาลอาจไต่สวน พูดคุย 

หรือสอบถามข้อเท็จจริงทัง้ 2 ฝ่าย ซึ่งศาลอาจเสนอ

ทางออกท่ีทัง้สองฝ่ายยอมรับได้ เช่น มีเหตุผล

เพียงพอถึงขนาดเลิกจ้างได้ แต่ลกูจ้างไม่มีความผิด

อะไร     จึงขอให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลกูจ้างจะ

ได้ไม่ต้องเป็นคดีเร่ืองค่าชดเชยกันอีก ซึ่งถ้าทัง้สอง

ฝ่ายตกลงเร่ืองก็จบ ซึ่งกรณีนีก็้เคยปรากฏตัวอย่าง

ว่ามีการเจรจาต่อรองกัน โดยนายจ้างยอมจ่ายเงิน

พิเศษเพื่อช่วยเหลือลกูจ้างเพิ่มอีก  3 ถึง 5 เดือนก็มี 

ขึ น้ กั บ แต่ ล ะ ก ร ณี   ท่ านที่ ส น ใจ ไปศึ กษ า

รายละเอียด             ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 

4511-4512/2541ได้ครับ 

 ข้อสังเกตของผู้เขียนเพ่ือการเรียนรู้  

 1. หลกัเกณฑ์ท่ีศาลฎีกาวางหลกัไว้ ในการ

วินิจฉยัวา่การเลกิจ้างนัน้เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม 

ตามกฎหมาย คือ ตามพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาล

แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

มาตรา 49โดยพิจารณาว่า เหตุในการเลิกจ้างน้ัน 

มีเหตุสมควรและเพียงพอแก่การเลิกจ้างแล้ว

หรือไม่   

 

 2. คดีนีศ้าลพิจารณาว่า นายจ้างมิได้

ขาดทุน ไม่มีการยุบหน่วยงาน   และนายจ้างคง

อ้างเหตวุา่ ลกูจ้างลางานมากคือในรอบ 3 ปี เกิน 45 

วนั แต่ไม่มีเร่ืองว่าลกูจ้างลางานผิดระเบียบ หรือลา

งานฝ่าฝืนระเบียบ  ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่า เหตุท่ีว่านี ้

จึงไม่มีเหตสุมควรและเพียงพอท่ีจะเลกิจ้าง แสดงว่า

เหตุที่ สมควรและเพียงพอต้อง ถึงขนาดที่

นายจ้างขาดทุนหรือต้องยุบหน่วยงานจนส่งผล

ให้ต้องเลิกจ้างลูกจ้างโดยมิได้มีเจตนากล่ัน

แกล้งลูกจ้างหรือมิได้เลือกปฏิบัติ การขาดทุน

กับการยุบหน่วยงานและเลิกจ้างก็ต้องได้

https://www.thaismilevariety.com/ 

https://www.thaismilevariety.com/
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สัดส่วนกัน หรือเทียบเท่ากันเพื่อให้กิจการของ

นายจ้างด ารงอยู่ต่อไปได้ 

 3. คดีลกัษณะนีเ้ป็นการยากพอสมควรท่ีจะ

ให้ยอม รับและยึดถือ เ ป็นบรรทัดฐาน เพราะ

รายละเอียดในข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ี

เก่ียวข้อง อาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไป ดังนัน้          

การจะอ้างค าพิพากษาของศาลฎีกาไปประกอบใน

คดีเ ร่ืองอ่ืนท่ีพิพาทกันอยู่ อาจเป็นเพียงเ ร่ืองท่ี

คล้ายกัน หรือใกล้เคียงกันระดับหนึ่ง อาจยังไม่

พอท่ีจะให้ยึดถือฎีกาท่ีแต่ละฝ่ายน ามาอ้างต่อศาล 

คงต้องอาศัยหลกัการสมานฉันท์ด้านแรงงาน การ

เกือ้กลูกนัและกนั และหลกัความจริงใจ 

 

 4. เก่ียวกับความเป็นกรรมการลูกจ้างนัน้ 

ผู้ เขียนเห็นว่า ลูกจ้างมีสถานะเป็นกรรมการตาม

กฎหมาย มีภาระหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ 

(1) งานจดัสวสัดิการแก่ลกูจ้าง (2) ปรึกษาหารือเพื่อ

จดัท าข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  (3) พิจารณาค า

ร้องทุกข์ของลกูจ้าง   และ(4) หาทางปรองดองและ

ระงบัข้อขดัแย้งในสถานประกอบกิจการ   

 จะเห็นได้ว่างานท่ีกรรมการลกูจ้างท า เป็น

งานเพื่อสว่นรวม เพื่อสงัคม คือเป็นประโยชน์ทัง้ของ

นายจ้างและลกูจ้างโดยสว่นรวม ถือได้ว่าเป็นผู้ช่วย

หรือสนบัสนนุการปฏิบติังานของภาครัฐด้วย โดยไม่

มีคา่ตอบแทนพิเศษเพิ่มขึน้จากค่าจ้าง จึงต้องถือว่า

งานในห น้า ท่ีกร รมการลูก จ้ าง เ ป็ น จิตอาสา  

บุคคลากรเหลา่นีย้่อมมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อ

ระบบแรงงานสัมพันธ์และการจ้างงาน อันเป็น

ประโยชน์ตอ่ประเทศชาติ   

 ดังน้ัน การที่จะพิจารณาเหตุผลสมควร

เพียงพอที่จะเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นกรรมการ

ลูกจ้างด้วยน้ัน จึงควรต้องพิจารณาถึงภารกิจ

และบทบาทหน้าที่ของกรรมการลูกจ้างตาม

กฎหมายด้วย 

 การเรียนรู้ 2 

 นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะ   

 (1) นายจ้างประสบภาวะเศรษฐกิจ ลูกค้า

ของนายจ้างลดการสัง่ซือ้สนิค้า   

 (2) ท าให้การผลติลดลง เป็นเหตุให้นายจ้าง

ต้องลดอัตราก าลงัคนให้พอเหมาะแก่ปริมาณงานท่ี

แท้จริง  

 (3) ทัง้ก่อนนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างนัน้ 

นายจ้างก็ได้คัดเลือกลูกจ้างออกจากงานตาม

https://mgronline.com/ 

https://mgronline.com/
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หลกัเกณฑ์ท่ีทุกฝ่ายยอมรับ โดยไม่เลือกปฏิบติัหรือ

กลัน่แกล้งลกูจ้าง   

 การที่น ายจ้ า ง เ ลิ ก จ้า ง ลูก จ้ าง เพื่ อ

ต้องการพยุงกิจการของนายจ้างให้อยู่รอดต่อไป

ได้เช่นน้ี จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีสาเหตุอันจ าเป็น

และเพียงพอแก่การเลิกจ้างแล้ว (เป็นการเลิก

จ้างที่เป็นธรรมแล้วตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 

2522 มาตรา 49)    

 ผู้สนใจไปศกึษารายละเอียดคดีนีไ้ด้ ตามค า

พิพากษาของศาลฎีกาที่ 1353/2542 ซึ่งศาลฎีกา

ได้วินิจฉัยวางหลกัเกณฑ์การวินิจฉัยคดี เร่ือง การ

เลิก จ้ างว่า เ ป็นธรรมหรือ ไม่ เ ป็นธรรมไ ว้ ว่า  “ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเร่ืองการเลิกจ้างที่ไม่

เ ป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาล

แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

มาตรา 49 ศาลจ าต้องพิจารณาว่ามีสาเหตุแห่ง

การเลิกจ้างหรือไม่ และสาเหตุดังกล่าวมีเหตุ

เพียงพอแก่การเลิกจ้างหรือไม่เป็นส าคัญ แม้

การเลิกจ้างน้ันจะเป็นเหตุให้ลูกจ้างเดือดร้อนก็

ตาม  แต่หากเป็นความจ าเป็นทางด้านนายจ้าง

ที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ เพื่อให้กิจการของนายจ้าง

ยังคงด ารงอยู่ต่อไป โดยหวังว่ากิจการของ

นายจ้างจะมีโอกาสกลับฟ้ืนคืนตัวได้ใหม่ ย่อม

เป็นสาเหตุที่จ าเป็นและเพียงพอแก่การเลิกจ้าง

แล้ว ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม” 

 ข้อสังเกตของผู้เขียนเพ่ือการเรียนรู้ 

 1. คดีนี ้นายจ้างอ้างเหตภุาวะทางเศรษฐกิจ

เพียงประการเดียวว่า ค าสัง่ซือ้ลดลง จนเป็นเหตุให้

ต้องลดก าลงัคนงานลงให้พอเหมาะกบัปริมาณงานท่ี

เหลอือยู ่และในการลดก าลงัคนลงนัน้ นายจ้างก็มิได้

กลัน่แกล้งหรือล าเอียง แต่ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การ

คดัเลอืกคนออกท่ีทกุฝ่ายยอมรับได้  

 

 2.  ประเ ด็นเ ร่ืองค าสั่งซื อ้ลดลงหรือไม่ 

เพียงใด ก็เป็นเร่ืองท่ีต้องพิจารณาตรวจสอบข้อมูล

กันให้ได้ความชัดเจน นายจ้างบางรายบางกิจการ

อาจมีค าสัง่ซือ้สนิค้ากนัไว้ลว่งหน้า อยา่งน้อยก็เป็นปี 

นายจ้างจึงย่อมมีเวลาในการบริหารจัดการ ซึ่งอาจ

หาค าสัง่ซือ้ใหม่มาทดแทนได้ หรือเหตคุ าสัง่ซือ้ลดลง 

อาจเกิดขึน้เป็นการชั่วคราวระยะหนึ่ง นายจ้าง

สามารถใช้มาตรการบริหารจัดการทางธุรกิจ 

หรือการใช้มาตรการทางแรงงานสัมพันธ์ เพื่อ

หาทางปรับลดภาระค่าใช้จ่ายที่นายจ้างแบกรับ

https://www.xn--42c2dgos8bxc2dtcg.com/ 

https://www.ให้ความรู้.com/
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อยู่ โดยอยู่บนฐานข้อมูลที่ เ ป็นจริงและบน

หลักการถ้อยทีถ้อยอาศัย หรือจะใช้มาตรการ

ทางกฎหมาย คือการส่ังให้ลูกจ้างหยุดงาน

ช่ัวคราวด้วยเหตุจ าเป็นส าคัญที่มิใช่เหตุสุดวิสัย 

แต่จ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ 75 ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 75 ก็ได้ เพื่อ

จะช่วยกันประคับประคองให้กิจการเดินต่อไป

ได้และกลับมาผลิตได้ดังเดิม ซึ่งกรณีเช่นน้ีต้อง

อาศัยความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ที่

กว้างไกลของผู้น าทั้งฝ่ังแรงงานและนายจ้าง 

และที่ขาดไม่ได้คือหลักความจริงใจ ความสุจริต

ใจ และความสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกันบน

ฐานข้อมูลที่เป็นจริงและโดยเท่าทันกัน  หาก

ด าเนินการเช่นน้ีได้ ก็จะหลีกเล่ียงความเสียหาย

หรือความเดือดร้อนของทั้งสองฝ่ายที่เกิดจาก

การเลิกจ้างได้  

 

 แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่า การบริหารจัดการ

ตามท่ีกล่าวถึงนี ้ทราบว่ามีนายจ้างบางส่วนก็ได้

ยึดถือปฏิบัติกันอยู่  หากแต่ยังขาดการสื่อสาร

เผยแพร่ทางสงัคม 

 กรณีเช่นน้ี หากนายจ้างไม่มีความจริงใจ 

หรือวิตกจริตเกินไป ก็จะด่วนเลิกจ้าง หรือกรณี

ค าส่ังซื้อลดลงเพียงบางส่วนเช่น 20 %  แต่กลับ

ลดก าลังคนหรือเลิกจ้างเกินกว่าปริมาณงานที่

ลดลงกว่ามาก  ดังที่สังคมวิจารณ์กันว่า เป็นการ

ฉวยโอกาสของธุรกิจ 

 3.การเลกิจ้างด้วยเหตผุลทางเศรษฐกิจนี ้ไม่

ว่าจะเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 

49 หรือไม่ก็ตาม นายจ้างจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้า 

1 งวดการจ่ายค่าจ้าง ถ้าไม่บอกลว่งหน้าก็ต้องจ่าย

ค่าจ้างตามระยะเวลาท่ีไม่บอกล่วงหน้า พร้อม

ดอกเบีย้อตัราร้อยละ 15 ตอ่ไป  

 4. ในการเลิกจ้าง หากมีเหตุดังกล่าวจริง 

เช่น ยุบแผนกจริง ขาดทุนจริง ค าสั่งซือ้ลดลงจริง 

นายจ้างก็ยังคงมีหน้าท่ีต้องจ่ายค่าชดเชยตาม

พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 

118 และ 119  เพราะเงื่อนไขตามกฎหมายในการไม่

ต้องจ่ายค่าชดเชยนัน้ เป็นเ ร่ืองลูกจ้างกระท า

ความผิด หรือกระท าผิดวินยักรณีร้ายแรงทัง้สิน้ เช่น 

ทจุริตตอ่หน้าที่ ประมาทเลินเลอ่ท าให้นายจ้างได้รับ

ความเสยีหายอยา่งร้ายแรง  หรือจงใจท าให้นายจ้าง

ได้รับความเสียหาย เป็นต้น การเลิกจ้างด้วยเหตุผล

https://www.xn--42c2dgos8bxc2dtcg.com/ 
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ภาวะเศรษฐกิจ มิใช่เร่ืองความผิดของลูกจ้างแต่

อยา่งใดครับ จึงต้องจ่ายคา่ชดเชย 

 5. มีนายจ้างหลายรายนิยมให้ลกูจ้างลงช่ือ

ในหนงัสอืเลกิจ้าง โดยยอมรับความจริงวา่นายจ้างมี

เหตุผลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจจริง เช่น ขาดทุนจริง 

ค าสัง่ซือ้ลดลงจริง  หรือจ าเป็นต้องลดก าลงัคนจริง 

เป็นต้น ซึ่งหากในกรณีท่ีมีสหภาพแรงงาน หรือมี

องค์กรของแรงงานได้ตรวจสอบข้อมูลกันละเอียดถ่ี

ถ้วนแล้ว หากจะยอมรับข้อเท็จจริงกัน ก็ไม่เป็น

ปัญหาอะไร แตถ้่าไม่จริงหรือไม่รู้ แตไ่ปยอมรับ อันนี ้

ก็ต้องถือเป็นความเสี่ยง และไม่ควรท าอย่างยิ่ง แต่

ส่วนมากท่ีนายจ้างเขาให้ยอมรับเร่ืองดังกล่าวนี ้

เพราะเขาต้องการยุติเร่ืองทัง้หมด  ป้องกันไม่ให้

ลกูจ้างไปฟ้องศาลแรงงาน เร่ือง เลกิจ้างไม่เป็นธรรม

เพื่อเรียกคา่เสยีหาย หรือขอกลบัเข้าท างาน  

 6. มีหลายกรณีจริงท่ีลกูจ้างเซ็นเอกสารต่าง 

ๆ ให้นายจ้างโดยไม่ตรวจสอบ หรือท าความเข้าใจ 

โดยเฉพาะในกรณีท่ีไม่มีสหภาพแรงงาน ด้วยฝ่าย

นายจ้างเองก็สื่อสารว่า หากลูกจ้างไม่เซ็นเอกสาร 

นายจ้างก็จะไม่จ่ายเงิน ซึ่งรวมเงินทุกประเภทท่ี

นายจ้างต้องจ่ายตามกฎหมายด้วย ฝ่ายลกูจ้างเองก็

กลัวไม่ได้เงิน และกลัวว่าจะเดือดร้อน หรือต้อง

ยุง่ยากในการไปฟ้องร้องตอ่ศาลแรงงาน  

 

 

  ซึ่งในประเด็นนี ้ถ้ายังเช่ือหรือมีข้อมูลว่า 

นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ เป็นธรรม ก็อย่าได้เซ็น

เอกสาร  และอยา่ได้เสยีดายเงินเลก็น้อยจ านวนหนึ่ง

ท่ีนายจ้างจ่ายให้พิเศษ นอกเหนือจากสิทธิตาม

กฎหมาย โดยเฉพาะเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่า

ท างานในวนัหยดุ คา่ลว่งเวลาในวนัหยุด  เงินชดเชย 

และเงินชดเชยพิเศษ รวมทัง้เงินประกันการท างาน

ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นัน้ 

ไม่ต้องกลัวว่านายจ้างจะไม่จ่าย  และหากวิธีการ

จ่ายเงินของนายจ้างคือการโอนเงินเข้าบญัชีลกูจ้าง 

นายจ้างเขาต้องจ่ายให้ครับ เพราะหากเบีย้วไม่จ่าย 

อาจต้องรับผิดช าระเงินเพิ่มร้อยละ 15 ทกุ 7 วนั จาก

เงินค่าจ้างหรือค่าชดเชยท่ีไม่จ่าย จนกว่าจะจ่าย 

และอาจถูกลูกจ้างหรือพนักงานตรวจแรงงาน

ด าเนินคดีอาญากับนายจ้างได้อีก ซึ่งท าให้นายจ้าง

เสยีหายแก่ช่ือเสยีง ความนา่เช่ือถือ และภาพลกัษณ์

ขององค์กร ไม่นา่จะคุ้มกันครับ 

https://www.xn--42c2dgos8bxc2dtcg.com/ 

https://www.ให้ความรู้.com/
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 3.  กรณีท านองดังกล่าว นี  ้ ก็ เคยมีค า

พิพากษาของศาลฎีกาที่  1256-1259/2549  

วินิจฉยัวา่ “นายจ้างอ้างเหตุเลิกจ้างว่า  

 

 --ค าส่ังซื้อสินค้าลดลง เพื่อพยุงฐานะ

ของนายจ้าง  จึ ง เ ลิก จ้างพนักงานเพื่ อลด

ค่าใช้จ่ายเท่าน้ัน  

 --ไม่ปรากฏว่างานของนายจ้างได้ลดลง

เป็นจ านวนมาก หรือประสบกับการขาดทุน

จนถึงขนาดต้องลดรายจ่ายโดยการลดจ านวน

พนักงานลง และยุบงานบางแผนกลงเพื่อพยุง

ฐานะของนายจ้างให้อยู่รอด แต่กิจการของ

นายจ้างมิได้ขาดทุน  

 -- การที่ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปใน

ขณะน้ันไม่ดีนัก ก็ไม่ปรากฏชัดแจ้งว่า แนวโน้ม

ในการด าเนินธุรกิจของนายจ้างในปีต่อๆไป 

จะต้องประสบภาวะวิกฤติจนถึงข้ันไม่อาจ

ด าเนินกิจการต่อไปได้ หากไม่แก้ไขจัดการโดย

วิธียุบหน่วยงานบางแผนกและเลิกจ้างพนักงาน

เสียแต่ต้น  

 --การเลิกจ้างกรณีดังกล่าว จึงเป็นการ

เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม” 

 จากกรณีท่ีผู้ เขียนได้หยิบยกค าพิพากษา

ของศาลฎีกา มาพูดคุย เพื่อสร้างการเรียนรู้ใน

ประเด็นกฎหมายด้านแรงงาน เช่ือมโยงกับปัญหาท่ี

เราก าลงัเผชิญอยู่ในขณะนี ้ก็ด้วยหวังว่า แนวค า

วินิจฉัยและพิพากษาของศาลฎีกา ถือเป็นองค์

ความรู้และการวางหลักกฎหมายของศาลสูงสุด 

เพื่อท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะได้น ามาประกอบการ

พิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหา หรือปฏิบติัให้เกิดความ

ยติุธรรมทัง้แก่นายจ้างและลกูจ้าง ตามสภาพความ

เป็นจริง ภายใต้การบงัคบัใช้หลกักฎหมายท่ีมีอยู ่  

 ฝ่ายแรงงานก็ได้ศึกษา เรียนรู้และแสดง

ความ เ ห็นต่อค า ตัดสินขอ งศาลฎี ก า ไ ด้  โดย

กระบวนการกลุ่มหรือองค์กร แต่ควรมีนักกฎหมาย

หรือนกัวิชาการเข้าร่วมด้วย เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้

บางอย่างท่ีเป็นหลักวิชาทางกฎหมาย และน า

ข้อคิดเห็นหรือมุมมองของฝ่ายแรงงาน มาประมวล

และวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

สถาบันการเรียนการสอนวิชากฎหมายน่าจะได้

https://www.xn--42c2dgos8bxc2dtcg.com/ 

https://www.ให้ความรู้.com/
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เช่ือมโยงกับสถานการณ์ปัญหาส าคัญของประเทศ 

เช่น ประเด็นปัญหาแรงงานกับภาวะเศรษฐกิจ โดย

เช่ือมโยงกับองค์กรแรงงาน และองค์กรภาคประชา

สงัคมด้วย เพราะเป้าหมายของกฎหมาย และการ

บงัคับใช้กฎหมาย ก็เพื่อความเป็นธรรม หากคนใน

สงัคมนีมี้ความคิดความเห็นวา่ไม่เป็นธรรมอยา่งไร ก็

ควรมีกระบวนการให้เกิดการมีส่วนร่วมและการ

พฒันากฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมาย กฎหมาย

จึงจะสามารถรับใช้ ชี วิตและสังคมได้นะครับ
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 ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พนัธใ์หม่ (COVID-19)ในวนัสตรีสากลปีน้ี เม่ือวนัที่ 
8 มีนาคม 2563 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ร่วมกบั
เครือข่ายผูห้ญิงกลุ่มต่างๆทั้ งในระบบ นอกระบบ 
ขา้มชาติ รัฐวิสาหกิจ  เดินรณรงค์เน่ืองในวนัสตรี
สากล ไปยงัทาํเนียบรัฐบาล เพื่อทวงถามขอ้เรียกร้อง
ที่รัฐบาลเดิมที่ยงัไม่แก้ไข พร้อมยืน่ขอ้เรียกร้องเพิ่ม
เป็น 13 ขอ้ โดยไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องผ่านผูแ้ทนรัฐบาล 
ที่มารับหนังสือ คือนายสุรศกัด์ิ เรียงเครือ รองปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี และ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รอง
โ ฆ ษ ก ป ร ะ จํา สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  ฝ า ก ถึ ง
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาโดย
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทุกคนตอ้งสวมหน้ากาก
อนามัย และเจลล้างมือ เพื่อลดความเส่ียงในการติด
เช้ือไวรัส COVID-19 

 

 นางสาวธนพร วิจนัทร์ ประธานกลุ่มบูรณา
การแรงงานสตรี ไดอ่้านแถลงว่า พี่น้องหญิงชายและ
ทุกเพศสภาพอนัเป็นที่รัก และเคารพยิง่ทั้งหลาย….. 
“วนัสตรีสากล” ซ่ึงตรงกบัวนัที่ 8 มีนาคมของทุกปี 
ขบวนผูห้ญิงทัว่โลกไดร่้วมรําลึกเฉลิมฉลองวนัที่มี
คุณค่าทางประวติัศาสตร์น้ีมาอย่างยาวนานจนถึง
ปัจจุบนั สําหรับปี 2563 น้ี กลุ่มบูรณาการแรงงาน
สตรีร่วมกบัองคก์รเครือข่ายหลากหลายภาคส่วน จดั
กิจกรรมวนัสตรีสากล เพื่อรําลึกถึงประวติัศาสตร์
อนัมีพลังสืบทอดเจตนารมณ์แห่งการต่อสู้เพื่อสิทธิ
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ของคนงานหญิง และเพื่อขบัเคล่ือนการต่อสู้ในยุค
สมัยปัจจุบันไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศและ
คุณภาพชีวติที่ดีสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

 วัน ส ต รี ส า ก ล  ก่ อ กํ า เ นิ ด ม า จ า ก ก า ร
เคล่ือนไหวต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของคนงานหญิง
ในโรงงานส่ิงทอที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากสภาพ
การทาํงานที่เลวร้าย จึงไดลุ้กขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องให้
นายจ้างเพิ่มค่าจ้างและปรับปรุงสภาพการทาํงาน
รวมทั้งลดเวลาทาํงานให้เหลือวนัละ 8 ชัว่โมง หรือ
ระบบสามแปด การประทว้งหลายคร้ังจบลงดว้ยการ
ใชค้วามรุนแรงต่อคนงานหญิง 

 

 อยา่งไรก็ตาม การเรียกร้องไดแ้พร่หลายและ
ได้รับการสนับสนุนจากทัว่โลก ในเวทีการประชุม
สมัชชานักสังค มนิยมหญิงนาน าชาติ  “คลารา 
เซทคิน” ซ่ึงเป็นผูน้าํในการต่อสูแ้ละผูน้าํคนหน่ึงของ
สมชัชาฯ จึงไดเ้สนอให ้วนัที่ 8 มีนาคม เป็น “วนัสตรี
สากล” เพื่อรําลึกถึงการต่อสู้ดงักล่าว และไดรั้บการ
สนับสนุนจากที่ประชุมอยา่งเป็นเอกฉันท์ ซ่ึงต่อมา
สหประชาชาติได้มีการรับรองเป็นวนัสตรีสากล 
ผูห้ญิงแทบทุกประเทศทัว่โลก ต่างใช้วนัสตรีสากล
เป็นสัญลักษณ์ เพื่อเฉลิมฉลองความสําเร็จในการ

ต่อสู้ และแสดงความมุ่งมัน่ที่จะขจดัอุปสรรคที่ยงัมี
อยู ่
 ซ่ึงในประเทศไทยไดข้ยายตวัเป็นพลังของ
ขบวนหญิงชาย และทุกเพศสภาพ ที่ยนืหยดัต่อสู้เพื่อ
ศกัด์ิศรีความเป็นคน พลงักวา้งขวางเพิ่มจากแรงงาน
ใน ร ะ บ บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ไ ป สู่ ค น ทํา ง า น ห ญิ ง
หลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้ งชาวไ ร่  ชาวนา 
เกษตรกร นาํมาสู่การเรียกร้องสิทธิประชาธิปไตยที่มี
ส่วนร่วมของหญิงชาย สิทธิมนุษยชน และคุณภาพ
ชีวติของทุกคน 
 วนัน้ีเรามารวมพลงักนัเพือ่ส่งเสียงความทุกข์
ยาก ความเดือดร้อนของพี่น้องผูห้ญิงทุกภาคส่วนที่
ถูกกระทาํถูกละเมิดสิทธิ เพื่อย ํ้าเตือนถึงพลังแห่ง
ความตอ้งการการเปล่ียนแปลง เสียงของเราจะไปถึง
พีน่อ้งของเราถึงประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
และถึงผูมี้อาํนาจในบา้นเมือง นั่นก็คือรัฐบาล เสียง
ของผู ้หญิงทุกกลุ่ม ทุกภาค ทุกสาขาอาชีพ เพื่อ
นาํเสนอคุณภาพชีวิตคนทาํงานหญิงตอ้งย ัง่ยนืและมี
ความเสมอภาคระหวา่งเพศ 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมีประชากร ซ่ึงเป็นหญิง
มากกว่าประชากรชาย การออกแบบแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ ตลอดจนระบอบการเมืองและการ
บริหารประเทศยอ่มส่งผลต่อประชากรหญิงจึงสาํคญั
อยา่งยิง่ ผูห้ญิงไม่เพียงแต่ตอ้งเผชิญปัญหาที่เกิดจาก
ความเหล่ือมลํ้ าและความไม่ เป็นธรรม ทั้ งทาง
เศรษฐกิจและสังคมร่วมกับผูช้าย เช่น ความยากจน 
การไม่ มีที่ ดินทํา กิน  ปัญหาการถูกแย่ง ชิงฐาน
ทรัพยากรจากนโยบายของรัฐ การถูกลิดรอนสิทธิ
ชุมชน การไม่มีส่วนร่วมในการจัดการและการ
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ตดัสินใจ การเขา้ไม่ถึงสิทธิในกระบวนการยติุธรรม 
แ ล ะ ค ว า ม ไ ม่ ป ล อ ด ภัย จ า ก ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น
สถานการณ์สามจงัหวดัภาคใต ้
 ขณะเดียวกันผูห้ญิงยงัตอ้งเผชิญกับปัญหา
เฉพาะ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรง
ทางเพศ การค้ามนุษย ์ที่มีสาเหตุจากอคติทางเพศ 
และการปิดกั้นโอกาสที่เท่าเทียมบนหลักการความ
เสมอภาคระหวา่งเพศ ทั้งยงัขาดมาตรการที่ปฏิบติัได้
จริงในการส่งเสริมโอกาสใหผู้ห้ญิงมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจทุกมิติทุกระดบัในทางการเมืองการบริหาร 
และการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ เรา
ตอ้งการให้สังคมตระหนักว่า ยงัมีปัญหาการละเมิด
สิทธิอยา่งรุนแรงต่อผูใ้ชแ้รงงานในระบบ นอกระบบ 
ทั้ งภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ 
แรงงานขา้มชาติ กลุ่มผูป่้วยจากการทาํงาน กลุ่มที่
ต่อสู้เพื่อสิทธิในการจัดการฐานทรัพยากร ป่าไม ้
ที่ดิน เหมืองแร่ นํ้ า 
 ในขอบเขตทั่วประเทศ ผูห้ญิงที่เข ้าไม่ถึง
กระบวนการยตุิธรรม ครอบครัวที่ถูกอุม้หายจากการ
ต่อสู้ ผูห้ญิง ผูพ้ิการ กลุ่มผูห้ญิงชนเผ่า กลุ่มผูห้ญิง 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่เส่ียงภยัความรุนแรง กลุ่ม
ผูห้ญิงชาวไร่ ชาวนา กลุ่มผูห้ญิงคนจนเมืองคนสลมั 
กลุ่มผูห้ญิงเยาวชน กลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
รวมถึงปัญหาของเด็ก ลูกหลานครอบครัวของเรา 
 การนาํเสนอขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลคร้ังแล้ว
คร้ังเล่า รัฐบาลทุกยคุทุกสมยัไม่มีความจริงใจในการ
แกไ้ขปัญหาของเรา แต่เราไม่เคยทอ้ถอย รัฐบาลตอ้ง
ฟังเสียงประชาชน ต้องฟังเสียงผูห้ญิงและทุกเพศ
สภาพ พวกเราเช่ือมั่นว่า ขอ้เสนอของเราที่ตอ้งเน้น

หลักการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความย ัง่ยืนของผูห้ญิง
ทาํงาน และตอ้งมีความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็น
ขอ้เสนอที่ชัดเจน ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ
ทุกคน และต่อการพฒันาประเทศ 

 

 ปั จ จุบัน น้ี ส ถ า น ก า ร ณ์ ฝุ่ น  P. M 2. 5 
สถานการณ์ของเช้ือไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
เด็ก ผูห้ญิง ผูช้าย ทุกเพศสภาพ และประชาชนทุก
กลุ่มของสังคม แต่มาตรการของรัฐบาลที่ออกมา
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน เช่น
หน้ากากอนามัย เจลลา้งมือ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน
ป้องกนัเบื้องตน้ประชาชนตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้าย
เอง ดังนั้ นจึงขอให้รัฐบาลจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
ใหก้บัประชาชนทุกคนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 พี่น้องหญิงชายทุกเพศสภาพทั้งหลาย ผู ้ที่
เป็นแม่ เป็นเมีย เป็นลูก พีน่อ้งทุกคนของเรา เราจะไม่
ย อ ม จํา น น ต่ อ ก า ร ก ร ะ ทํา ข อ ง ก ลุ่ ม ที่ เ อ า แ ต่
ผลประโยชน์  ไ ม่ว่าก ลุ่มทุน  ก ลุ่มนักการเมือง 
ขา้ราชการหรืออาํนาจพิเศษใด ๆ เราจะตอ้งปกป้อง
สิทธิความชอบธรรมของตนเอง เราต้องกําหนด
อนาคตของเราเอง เน่ืองในโอกาสครบรอบวนัสตรี
สากล 2563 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีขอยื่นข้อ
เรียกร้องต่อรัฐบาลจาํนวน 13 ขอ้ดงัน้ี 
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 1. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 183 
วา่ดว้ยการคุม้ครองความเป็นมารดา 
 2. รัฐตอ้งกาํหนดใหผู้ห้ญิงมีสิทธิลาคลอดได ้
180 วนั โดยได้รับค่าจา้ง 100% และให้ผูช้ายลาไป
ดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 30 วนั โดยได้รับค่าจา้ง 
100% 
 3. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 190 
ว่าด้วยการขจดัความรุนแรงและการล่วงละเมิดใน
โลกแห่งการทาํงาน 
 4. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 189 
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสําหรับลูกจา้งทาํงานบา้นและ 
อนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 177 ว่าดว้ยงานที่รับไปทาํที่
บา้น เพื่อให้แรงงานนอกระบบ ได้รับการคุม้ครอง
อยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม 

 
 5. รัฐธรรมนูญตอ้งแกไ้ขให้ประชาชนไดรั้บ
สิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มดว้ยมีส่วนร่วมทั้งชาย หญิง ทุกกลุ่ม
ทุกเพศสภาพ 
 6. รัฐตอ้งจดัให้มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยั
เรียนอย่างทัว่ถึง มีคุณภาพ ปรับเปล่ียนเวลาปิด-เปิด 
ใหส้อดคลอ้งกบัวถีิการทาํงาน 
 

 7. รัฐตอ้งมีมาตรการ การแกไ้ขละเมิดสิทธิ
แร ง งา น  ส ร้ า งค ว าม มั่น ใจในก า ร ทํา ง าน แ ล ะ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
 8. รัฐตอ้งใหเ้งินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้า 0-
6 ปี 
 9. รัฐต้องกําหนดสัดส่วนผู ้หญิงและเพศ
สภาพในการตดัสินใจของคณะกรรมการทุกมิติ ทุก
ระดบั อยา่งนอ้ย 1 ใน 3 
 
 10. รัฐต้องกําหนดให้คนพิการเขา้ถึงสิทธิ
การบริการที่เท่าเทียมกบัคนทัว่ไป 
 11.  รัฐต้องจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยให้กับ
ผูห้ญิงและเด็กใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละในที่
สาธารณะ 
 12.  รัฐ ต้อ ง เค า รพ สิ ท ธิก า รพัฒ น า ข อ ง
ประชาชนและคุ้มครองนัก ต่อสู้ผู ้หญิงด้านสิทธิ
แรงงาน สิทธิชุมชน และเก่ียวกบัสิทธิฐานทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้ม 
 13.รัฐตอ้งกาํหนดให้วนัที่ 8 มีนาคมของทุก
ปีเป็นวนัหยดุตามประเพณี 
 ทุกอย่างไม่ได้มาด้วยการร้องขอ แต่ต้อง
ไดม้าจากการรวมพลงัต่อสูผ้ลกัดนั สามคัคีกนั แสดง
ความกลา้หาญ ในการลุกขึ้นต่อสู้ให้พวกที่กดขี่ ขูด
รีดเอาเปรียบเรา ได้รับรู้ว่า เราเป็นคนมีศกัด์ิศรี เรา
ตอ้งมีสิทธิเสรีภาพ และเราตอ้งไดรั้บความเป็นธรรม
ในทุก ๆ ด้าน ตอ้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและย ัง่ยืน คาํ
ขวญัคือ “ผู้หญิงต้องก าหนดอนาคตตนเอง” ด้วย
ความเช่ือมัน่พลงัการต่อสู ้
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 นางสาวอรุณี ศรีโต อดีตประธานกลุ่มบูรณา
การแรงงานสตรีกล่าวว่า การที่ไดเ้ดินมาเน่ืองในวนั
สตรีสากล โดยการก่อเกิดมาจากความเดือดร้อนของ
ผูใ้ช้แรงงาน ค่าจา้งตํ่า ชั่วโมงการทาํงานที่ยาวนาน 
ผูใ้ช้แรงงานได้ลุกขึ้ นมาต่อสู้ร่วมกันจนได้รับการ
แกไ้ข วนัสตรีสากลปีน้ีแมว้า่ จะมีโรคระบาด แต่เราก็
เดินขบวน มีการพกหน้ากากอนามัย เอามาเพื่อ
ป้องกนัตวัเอง และสงัคมให้ปลอดภยั ซ่ึงขอ้เรียกร้อง
ห น่ึ ง นั้ น สํ า คั ญ ม า ก  ซ่ึ ง เ ห็ น พ้อ ง ด้ ว ย กั น ว่ า 
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้องมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประชาชน ปกครองประเทศ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
สร้างกติกาใหม่ที่ เป็นปัญหาให้รัฐธรรมนูญเป็น
ประชาธิปไตยมากกว่านี้” ซ่ึงขอเรียกร้องไปที่หวัหน้า
รั ฐ บ า ล ที่ เ ป็ น ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ว่ า  “ก า ร แ ก้ ไ ข
รัฐธรรมนูญเราต้องการให้แก้ไขเป็นวาระด่วน 
รัฐบาลต้องฟังเราผู้ใช้แรงงานที่ค่าจ้างแรงงานก็น้อย 
ประชาธิปไตยก็ไม่ได้เต็ม ไม่สมบูรณ์ จะอยู่ในสังคม
แบบนี้คงแย่แน่นอน” เราสร้างกลุ่มบูรณาการแรงงาน
สตรีมาตั้งแต่ปี 2535 วนัน้ีแรงงานตอ้งทาํงานหนัก
มากกว่า 8 ชัว่โมงทาํไมจึงตกตํ่าอย่างน้ี  ปกติแล้ว
ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองผูใ้ชแ้รงงานทาํงานน้อยชัว่โมง
ราคาไดสู้งขึ้น แต่ประเทศไทยกลบัทาํงานมากกว่า 8 
ชัว่โมง ทาํงานนานมากขึ้น อยูใ่นโรงงานยางนานมาก
ขึ้น การจา้งงานแบบแปลกๆเพิ่มมากขึ้นมีคนตกงาน
สถิติเพิ่มขึ้นมาก จึงตอ้งมาร่วมกนัรณรงคเ์พื่อสร้าง
กฎกติกาของประเทศชาติแก้ไขรัฐธรรมนูญและ
รัฐบาลตอ้งฟังเสียงของผูใ้ชแ้รงงานดว้ย 

 นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ที่ปรึกษากลุ่ม
บูรณาการแรงงานสตรี กล่าววา่ กรรมกรผูห้ญิง ผูช้าย
ที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองวนัสตรีสากล ในวนัน้ีคือ
ผูส้ร้างผลผลิต สร้างความเจริญใหก้บัประเทศ และยงั
เป็นผูเ้สียภาษีบาํรุงประเทศชาติ การมาพบรัฐบาล ก็
ตอ้งการที่จะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเร่ืองของ “การ
คุกคาม และการกีดกันทางเพศ และการต้ังครรภ์ก็ยัง
ถูกเลิกจ้างกันอยู”่  จึงอยากให้แกไ้ขปัญหา เราไม่ได้
แสดงเพยีงสญัลกัษณ์เพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งการทวง
คาํมั่นสัญญาที่ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ ์
จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงที่
รับปากทางนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาของแรงงาน 
และของผูห้ญิงไวแ้ต่ไม่ทาํ “วันนี้เขาเป็นรัฐบาลแล้ว 
ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน” จึงมาบอกรัฐบาลว่า
เราจะสูต่้อไปและมีคนที่จะออกมาสูจ้นกวา่จะไดต้าม
ขอ้เรียกร้องที่ยืน่ 

 

 นางอารยา แก้วประดับ ฝ่ายสตรีสมาพนัธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) กล่าวว่าการ
เค ล่ือนไหวของเค รือข่ ายสตรีวัน น้ีแม้ว่า  จะ มี
สถานการณ์ไวรัสCovid-19 ที่เราร่วมกันต่อสู้มาก
หลายสัปดาห์ ซ่ึงการที่ทาํงานอยู่ที่องค์การเภสัช
กรรม ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ ภาพที่ เ ห็นประชาชน

https://voicelabour.org/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2/20200308_092645/
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จํานวนมากเข้าแถวยาวเพื่อ ซ้ือหน้ากากอนามัย 
แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ซ่ึงการเดินขบวนคร้ังน้ี 
เห็นผูใ้ช้แรงงาน และประชาชนที่มาใช้หน้ากาก
อนามัยปิดจมูก ใช้เจลล้างมือ ซ่ึงทางองค์การฯตอ้ง
พยายามผลิตให้ถึงมือพี่น้องให้ได ้และเราไดร่้วมกบั
เรียกร้องอีกประเด็นคือ “เร่ือง Covid-19 เป็นเร่ืองที่
ร้อนมาก เราไม่ต่ืนตระหนกแต่ตอ้งมีการดูแลตนเอง” 
เจลลา้งมือผลิตไม่ทนั หนา้กากอนามยัที่มีปัญหา ซ่ึงมี
ทั้งหมด 11 โรงงาน ผลิตวนัละเป็นล้านช้ินก็ยงัไม่
เพียงพอ “อยากเรียกร้องให้ทางการแพทย์ได้ใช้
หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทยใ์ห้เพียงพอ
ก่อน ซ่ึงเราที่ยงัแขง็แรงอยูส่ามารถใชห้น้ากากผา้ได”้ 
แต่ขอ้เรียกร้องหน่ึง คือ “อยากให้หน้ากากอนามยัให้
ประชาชนเขา้ถึงไดทุ้กคน” ซ่ึงตอนน้ีรัฐบาลก็เขา้ไป
ดูแลการผลิตแลว้ และอีกขอ้เรียกร้อง คือภายใตโ้ลก
ใบน้ีเราจะหาอากาศบริสุทธ์ิไดย้ากแล้ว “ปัญหาฝุ่ น
PM2.5 เป็นปัญหาใหญ่”  ซ่ึงเราขอทวงคืนอากาศ
บริสุทธ์ิ โดยให้รัฐออกกฎหมายพิเศษในการทาํให้
อากาศในประเทศบริสุทธ์ิ แต่วนัน้ีคงตอ้งดูแลตวัเอง
กนัก่อน 

 

 นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์ ผูแ้ทนแรงงาน
นอกระบบ กล่าวว่า แรงงานนอกระบบมีทั้งหมด 21 

ลา้นคน ราว 55 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานทั้งประเทศ 
ซ่ึงเป็นแรงงานที่มีหลากหลายอาชีพ มีทั้งผูรั้บงานไป
ทําที่บ้าน  มอ เตอร์ไซค์รับจ้าง  คนทํางานบ้าน 
คนขบัรถแท็กซ่ี หาบเร่แผงลอย เป็นตน้ ซ่ึงยงัขาด
สวัสดิการ ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง และแม้ว่าจะมี
กฎหมายคุม้ครองผูรั้บงานไปทาํที่บา้นแต่ก็ไม่มีการ
บงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั  เราเรียกร้องมากว่า 10 ปีแลว้ใน
การที่รัฐบาลจะมีมาตรการคุม้ครอง และการที่จะมี
ค่าจ้างเท่ากับแรงงานในระบบ ไม่ว่าจะงานแบบ
เดียวกนั บางคนทาํงานเต็มวนัยงัไดค้่าจา้งไม่ถึง 200 
บาท และมาตรการคุม้ครองประกันสังคมก็ยงัไม่ได้
รับการคุม้ครองฟ้ืนฟูกรณีทุพพลภาพ หรือพิการ การ
มีส่วนร่วมในการพฒันาเมืองที่ควรมีความย ัง่ยนื และ
ตอ้งการให้ประกันสังคมมาตรา 40 เทียบเท่ากับ
แรงงานในระบบมาตรา 33 และมาตรา 39 และการ
บงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองผูรั้บงานไปทาํที่บา้น อยา่ง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
รัฐบาลต้องรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ(ILO) ฉบบัที่ 177ว่าด้วยการคุม้ครองผูรั้บ
งานไปทาํที่บา้นตอ้งไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเคร่งครัด
และเป็นธรรม รัฐต้องรับเงินอุดหนุนเด็กเล็กอย่าง
ถว้นหน้า แรงงานนอกระบบตอ้งการให้มีการแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ เพือ่ใหเ้กิดเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 
และการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม ตอ้งมีส่วนร่วมจาก
ทุกกลุ่มดว้ย 
 นางสาวมาลี สอบเหล็ก ลูกจา้งทาํงานบา้น 
กล่าววา่ ลูกจา้งทาํงานบา้นมีมานานนบัร้อยปีแลว้ แต่
กลับไม่เคยถูกมองว่า ไม่เป็นแรงงาน และลูกจ้าง
ทาํงานบา้น นายจา้งใหสิ้ทธิอะไรกบัลูกจา้งบา้ง ตอบ
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ว่า การดูแลเหมือนญาติก็เพียงพอแล้ว แต่ในความ
เป็นจริงนายจา้งไม่เคยให้แมแ้ต่ค่าจา้งขั้นตํ่า  และยงั
ผลกัใหแ้รงงานทาํงานบา้นไปอยูใ่นกลุ่มของแรงงาน
นอกระบบ ซ่ึงแรงงานทาํงานบา้นมีนายจา้ง แต่กลบั
ไม่เคยเรียกร้องสิทธิเหมือนกับแรงงานในระบบได ้
ค่าแรงขั้นตํ่าก็ไม่ได ้และการเจ็บป่วยก็ตอ้งหวงัความ
เมตตาจากนายจ้างในการพาไปรักษาพยาบาล 
นายจา้งดีถือวา่โชคดี แลว้คนที่โชคไม่ดีเขาอยูอ่ยา่งไร 
ตั้ งครรภ์ก็ไม่เคยลางานได้แม้แต่ว ันเดียว เพราะ
กฎหมายไม่เคยรองรับลูกจา้งคนทาํงานบา้นเลย ไม่
เคยมีภาครัฐเข้ามาดูแล “ลูกจ้างคนทาํงานบ้าน จึง
อยากเขา้สู่ระบบประกนัสงัคมมาตรา 33 เพือ่ใหไ้ดรั้บ
การดูแลด้านสวสัดิการ” เม่ือคลอดบุตรก็มีการดูแล 
แ ต่ วัน น้ี เ ร า ก็ ย ัง ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล จ า ก ร ะ บ บ
ประกันสังคม ต้องดูแลกันตามอัตภาพ ลูกจ้างที่
ทาํงานในต่างจังหวดัมีค่าจ้างเพียงเดือนละ 6,000 
บาท ตอนน้ีไดเ้สนอใหรั้ฐบาลรับอนุสญัญาILO ฉบบั
ที่ 189 ว่าด้วยลูกจา้งงานบา้น เพื่อให้การคุม้ครอง 
ส่งเสริมงานดีมีคุณค่าใหลู้กจา้งทาํงานบา้น 

 

 น า ง อ ภัน ต รี  เ จ ริ ญ ศัก ด์ิ  รอ ง ป ระ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
กล่าววา่ ดว้ยปีน้ี ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก Covid-19 

ทําให้สมาชิกคสรท.มา ร่วมไม่ได้ ด้วยนายจ้าง
ประกาศหา้มเขา้ร่วม หรือจดักิจกรรมต่างๆ หากมีการ
เขา้ร่วมจะตอ้งกกัตนเอง 14 วนั เพื่อให้ปลอดภยัไม่มี
เช้ือ Covid-19 แต่ก็มีแกนนํามาร่วมด้วย ซ่ึงปัญหา
ตอนน้ี “ภัยร้ายพอกับCovid-19 คือ การเลิกจ้าง
แรงงาน” ดว้ยคนที่ถูกเลิกจา้งตอนน้ีลาํบากมากดว้ย
ไม่ได้รับค่าจา้งมาตั้งแต่ปี 2519 แมศ้าลจะสั่งให้รับ
กลบัเขา้ทาํงาน นายจา้งก็ไม่มีการรับกลบัเขา้ทาํงาน 
และการเลิกจ้างแรงงาน ซ่ึงบางส่วนเลิกจ้างทั้ ง
ครอบครัว รวมทั้งคนตั้งครรภ์ โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
และนายจา้งบอกอยากไดใ้ห้ไปฟ้องเอาเอง ปีน้ีแมว้่า 
มีขอ้เรียกร้องอนุสัญญาILOฉบบัที่ 183 สิทธิความ
เป็นมารดาแลว้ยงัตอ้งเรียกร้อง ILO ฉบบัที่ 190 ว่า
ดว้ยการขจดัความรุนแรง และการล่วงละเมิดทางเพศ 
ในสถานที่ทาํงาน ทางกลุ่มยงัเรียกร้องลาคลอด180 
วนั แมว้นัน้ีจะไดม้า 98 วนั เพิ่มมาอีก 8 วนัยงัไม่รู้ว่า
ใครจ่าย ซ่ึงยงัไม่เพยีงพอ  นอกจากนั้นเราตอ้งการให้
บิดามีส่วนในการไปเล้ียงดูบุตร กรณีที่แม่ลาคลอดอยู ่
ซ่ึงขา้ราชการลาคลอดได ้15 วนั แต่เอกชนยงัไม่ได้
สิทธิในการลาดังกล่าว ซ่ึงตอ้งการให้พ่อได้ร่วมใน
การดูแลบุตรคือ ลาไดอ้ยา่งนอ้ย 30 วนั อีกขอ้คือเร่ือง
เงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้า  ซ่ึงเรียกร้อง 600 บาท
ตั้งแต่ 0-6 ปี  ดว้ยรัฐบาลยงัสร้างความแตกต่างตีตรา
คนจนอยู่ หากรายได้เกินแสนบาทจะไม่ได้รับเงิน
อุดหนุน เงิน600 บาท ตกเพียงวนัละ 20 บาทเท่านั้น 
ตอ้งให้ได้อย่างทั่วถึง และต้องเรียกร้องให้วนัที่ 8 
มีนาคมของทุกปีใหเ้ป็นวนัหยดุ 
 นางสาวสงวน ขุนทรง ผูป้ระสานงานกลุ่ม
สหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ กล่าวว่า มาร่วม
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สะทอ้นปัญหาให้รัฐบาลรับรู้ว่า ตอนน้ีแรงงานมีคน
ตกงานมากขึ้น ดว้ยการคา้ขายไม่ได ้ภาวะเศรษฐกิจที่
ลม้เหลว จึงตอ้งการใหรั้ฐบาลมีการแกไ้ขปัญหาด่วน 
 นายสมาน พรประชาธรรม ประธานสหพนัธ์
แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย 
รัฐบาลตอ้งมีการรับรองอนุสัญญาฉบบัที่ 87 และ98 
เพื่อให้จดัตั้งสหภาพแรงงาน และการคุม้ครอง ดัง่ที่
อารยประเทศที่มีการรับรองอนุสัญญาน้ีแล้ว ต้อง
เคารพสิทธิผูห้ญิงที่เป็นเพศแม่ดว้ย 
 นางสุนี ไชยรส ขบวนผูห้ญิงปฏิรูปประเทศ
ไทย (วีมูฟ) กล่าวว่า วนัน้ีเรียกร้องที่จะ ทุกปีขบวน
ผูห้ญิงปฏิรูปประเทศไทย (วมูีฟ) จะมาเดินขบวนร่วม
ดว้ย ตอนน้ีมีการจดัการรณรงคอ์ยูแ่ต่ละภาค จึงไม่ได้
มีกลุ่มของพี่น้องอีสาน ภาคใต ้และพี่น้องชนเผ่า พี่
น้องมุสลิม พี่น้องที่ต้องการปฏิรูปที่ ดินที่ต้องการ
จดัการฐานทรัพยากร มาสมทบกบักลุ่มบูรณ์อยา่งทุก
ปี เพราะถือว่า พลงัของทุกกลุ่มคือ พลงัแห่งแรงงาน
ขอให้นึกว่า วนัสตรีสากลมีการแสดงพลังเรียกร้อง
ทั้ งประเทศในนามขององค์กรผูห้ญิงหลากหลาย 
รวมทั้งวีมูฟ อยากให้เห็นว่า ความเสมอภาคระหว่าง
เพศของผูใ้ชแ้รงงาน และกลุ่มอ่ืนๆจาํเป็นอยา่งยิง่ ที่
จะตอ้งไดรั้บการดูแลแรงงานในระบบที่กาํลงัถูกเลิก
จา้ง นอกระบบ และอ่ืนๆ  พลงัของผูห้ญิง พลงัของ
ผูช้าย ทุกเพศภาพตอ้งเดินไปดว้ยกนั เราจาํเป็นอยา่ง
ยิง่ที่ตอ้งแกไ้ขรัฐธรรมนูญจาํเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งสร้าง
สวสัดิการตั้งแต่เกิดจนตาย 
 
 จากนั้นนักศึกษาจาก ม.ธรรมศาสตร์ได้ขึ้น
เวทีกล่าวกบัผูใ้ชแ้รงงาน 2 คน โดยนายอานนท ์เทพ

บินการ กล่าวว่า ตอ้งการให้สหภาพแรงงานในส่วน
ของกลุ่มสตรี เป็นกลุ่มพลงัในการที่จะชิงอาํนาจกับ
ภาครัฐเพือ่เป็นกระบอกเสียงให้กบัแรงงานในระบบ 
และนอกระบบอยา่งแทจ้ริง ในประวติัศาสตร์ที่กลุ่ม
สตรี และสหภาพแรงงานกลุ่มต่างๆไดร่้วมต่อสูก้นัมา
ทั้งเคยชนะ และเคยแพ ้แต่ทุกคร้ังที่แพเ้ราลุกขึ้นสู้
ใหม่ได้เสมอ ฉะนั้ นไม่ว่าจะก่ีปีก่ีวนั และก่ีเดือน 
ขอใหทุ้กคนอยา่ยอมแพท้ี่จะเดินหน้าต่อไป หากยอม
แพทุ้กอยา่งก็จะจบ หากสูต่้อไปเราจะมีโอกาสชนะ 

 

 ต่อมานางสาวแพรวไพลิน ทองใบงาม 
นกัศึกษาอีกท่านไดก้ล่าววา่ แรงงานถือเป็นเส้นเลือด
ที่สํา คัญ ใน ก า ร หล่ อ เ ล้ี ยง ป ร ะ เท ศ  ห า ก ไ ม่ ให้
ความสาํคญักบัแรงงานประเทศจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร และ
หากนโยบายรัฐไม่สนับสนุนให้ความสําคญักบัผูใ้ช้
แรงงาน โดยทิ้งเขาไวข้า้งหลงัแบบน้ี ประเทศขาติจะ
เดินหนา้ต่อไปไดอ้ยา่งไร และอยากจะเสนอเร่ืองหน่ึง
คือเร่ืองผา้อนามัย ซ่ึงผูห้ญิงเราได้รับผลกระทบ ซ่ึง
เป็นภาระค่าใชจ่้ายในการซ้ือผา้อนามยัที่แพงมาก จึง
อยากให้รัฐบาลออกนโยบายลดราคา หรือว่าแจกฟรี
ใหก้บัผูห้ญิงดว้ย 
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 นายสุรศัก ด์ิ  เ รียง เค รือ  รองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอ้เรียกร้องทั้ง 13 ข้อจะ
นาํเสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่เคยปฏิเสธไม่
เคยเพิกเฉย โดยกลุ่มต่างๆสามารถที่จะเรียกร้อง 
แสดงความคิดเห็น ซ่ึงส่ิงใดที่สามารถดาํเนินการได ้
เราจะดาํเนินการทนัทีขอให้ใจเยน็ๆ หากมีโอกาสใน
การมีส่วนร่วมต่างๆเราก็จะดีใจยิง่ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีส่วนสําคัญที่รัฐบาลให้ความสําคญัมา
โดยตลอด อยา่ไดก้งัวลใจ ซ่ึงขอยนืยนั และขอสญัญา
ไว ้

 

 ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจาํสํานัก
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกวา่ รู้สึกดีใจที่ไดม้ารอตอ้นรับ 
และได้รับฟังขอ้ร้องเรียนของประชาชน ซ่ึงเราเป็น
ผูห้ญิงดว้ยกนัทาํงานร่วมกนัมาหลายปีและรับทราบ
ถึงขอ้ปัญหาอยา่งดี ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนทุกเร่ืองไม่มีการ
วางเฉย ขอเล่าเป็นกาํลังใจ เม่ือตน้ปีมีเครือข่ายสตรี
อีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงเราก็คุ่นเคยกันอยู่มายื่นขอ้ร้องเรียน
ลกัษณะเดียวกนัให้กบัท่านนายกรัฐมนตรี ซ่ึงตนได้
นาํเร่ืองดงักล่าวไปกราบเรียนกบัท่านนายกฯ ซ่ึงท่าน
นายกรัฐมนตรีได้นําข้อร้องเรียนนั้ นประกาศให้
คณะรัฐมนตรีทราบ จากนั้นไดมี้คณะทาํงานซ่ึงมีรอง
นายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นผูดู้แล และ

ทํางานร่วมกับเครือข่าย ส่ิงที่ได้ท ํา ร่วมกัน เช่น
เครือข่ายสตรี 4 ภูมิภาค มูลนิธิเพือ่นหญิง และ มูลนิธิ
เด็ก ทําไปแล้วหลายเ ร่ือง มีความคืบหน้าหลาย
ประเด็น เช่น กรณีขอ้เสนอว่าให้ผูช้ายลางานไปเล้ียง
ดูลูก ซ่ึงตอนน้ีได้สั่งให้กระทรวงแรงงานไปศึกษา
ความเป็นไปได้แล้ว เร่ืองของการกีดกัน และการ
คุกคามทางเพศในสถานประกอบการ และองคก์ร 
 วนัน้ีกระทรวงการพฒันาสังคม และความ
มัน่คงของมนุษยไ์ด้มีการทาํงานร่วมกับภาคเอกชน 
ให้เอกชนมาลงนามร่วมกบักระทรวงฯต่อไปน้ีตอ้ง
ยติุการกีดกนัการจา้งงานดว้ยเหตุแห่งเพศ การจะมา
ไล่ผูห้ญิงออกจากงานเพียงตั้ งครรภ์ทาํไม่ได้ การ
คุกคาม และลวนลามพนักงานในองค์กรทาํไม่ได ้
เ บื้ อ ง ต้น มี อ ง ค์ก ร ม า ล ง น า ม ร่ ว ม กั น ร ว ม ทั้ ง
สถาบนัการศึกษาจาํนวน 24 องคก์ร ซ่ึงเป็นบริษทั
ขนาดใหญ่ๆดว้ย และรัฐบาลจะทาํเร่ืองน้ีต่อ มีหลาย
เร่ืองที่ รับมาแล้วย ังกระทําการไม่สํา เ ร็จด้วยติด
กระบวนการหลายอยา่ง เร่ืองที่ดินทาํกิน ปัญหาของ
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(พีมูฟ) 
หลายเร่ืองคล่ีคลายไปแล้ว แต่ยงัไม่หมดอันน้ีเรา
ยอมรับ วนัน้ีรับรองวา่ เร่ืองถึงนายกแน่นอน อนัไหน
ทาํได้จะทาํเลยและเราทาํมาแล้วเราไม่ได้ทาํแค่กับ
ราชการเท่านั้นเราไดเ้ชิญเครือข่ายมาร่วมดว้ย หลาย
ท่านทราบดีว่ารัฐบาลทาํอะไรอยู่ขอเวลา และขอ
ความเข้าใจ ท้ายสุดอยากให้เขา้ใจว่าการมายื่นข้อ
ร้องเรียนไม่ใช่เร่ืองแพช้นะ หากทาํสาํเร็จคือชยัชนะ
ของรัฐบาล และคนทั้งประเทศ เราไม่ใช่คู่แข่งกนั เรา
คือเพือ่นกนั เพือ่ผูห้ญิงตอ้งกาํหนดอนาคตตนเอง 
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 ในการรณรงค์คร้ังน้ี ทางสหพนัธ์แรงงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ การตดัเยบ็เส้ือผา้ และผลิตภณัฑ์
หนัง แห่งประเทศไทยกลุ่มสหภาพแรงงาน ย่าน
รังสิตและใกลเ้คียง ไดร่้วมเดินรณรงคร่์วมกนั พร้อม
ด้วยแจกแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง เน่ืองในวนัสตรี
สากล ดงัน้ี 

 

 ประวติัศาสตร์อนัยิง่ใหญ่การต่อสู้ทางชนชั้น
แรงงานหญิงทัว่โลก ได้มาบรรจบครบรอบอีกคร้ัง
หน่ึง นั้นก็คือวนัที่ 8 มีนาที่เรียกกนัว่าวนัสตรีสากล 
โดยเฉพาะบทบาทของแรงงานหญิงในโรงงานทอผา้ 
ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ต่อสู้กับการ
กดขี่ขดูรีดทารุณในระบบทุนนิยม พวกชนชั้นนายทุน
เห็นกําไรสําคัญกว่าชีวิตของมนุษย์ การทํางาน
มากกว่าวนัละ 14-16 ชัว่โมงได้ค่าจา้งแรงงานเพียง
นอ้ยนิด สภาพการทาํงานในโรงงานเลวร้ายหลายคน
เจ็บป่วยลม้ตายไร้การเหลียวแล ทาํให้แรงงานหญิง
และชายทนไม่ไดก้บัระบบการกดขี่ขูดรีดจึงเกิดการ
ลุกขึ้นสู้ มีการนัดหยุดงานและเดินขบวนในวนัที่ 8 
มีนาคม ค.ศ.1907 การต่อสู้ในคร้ังนั้ นได้รับการ
สนับสนุนอยา่งกวา้งขวางจากแรงงานทัว่โลก สร้าง
ความสั่นสะเทือนต่อระบบทุนนิยมทั้งโลก และไดมี้
การเรียกร้องชั่วโมงการทํางานให้เหลือวันละ 8 

ชั่วโมง พร้อมทั้ งปรับปรุงสภาพการทํางานและ
สวสัดิการ และสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในการ
รวมตวั 
 วนัที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1910 มีผูแ้ทนสตรีจาก 
18 ประเทศ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสมชัชาสตรีสังคมนิยม 
สมยัที่ 2 ที่จดัขึ้นที่เมืองโคเปนเฮเกน เสนอให้มีการ
ทํางาน 8 ชั่วโมง ศึกษา 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 
ชั่วโมง  ที่เรียกว่าระบบสามแปด  ค่าจา้งแรงงาน
ระหว่างชายกบัหญิงตอ้งเท่าเทียมกนั มีการคุม้ครอง
สิทธิแรงงานหญิงและเด็ก  โดยเฉพาะบุคคลสาํคญัที่
เป็นสตรีที่เขาช่ือ คลาร่า เซทกิน ซ่ึงเป็นนักสังคม
นิยมชาวเยอรมนั เขายนืหยดัต่อสูม้าตลอดว่าการโค่น
ลม้ทุนนิยมและการสร้างสงัคมใหม่คือสงัคมนิยม  จะ
เกิดขึ้ นไม่ได้หากขาดพลังแรงงานผู ้หญิง ถ้าพลัง
แรงงานหญิงยงัถูกกดขี่  ขูดรีดอยู่ และไม่มีสิทธิ
ใดๆ  และเธอก็ไดเ้ผยแพร่ความคิดสังคมนิยมไปทุก
หนทุกแห่งทัว่โลก 
 วนัประวติัศาสตร์การต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของ
การต่อสู้ของแรงงานหญิง ไดรั้บการยกยอ่งมีการจดั
งานเฉลิมฉลองชยัมาถึงทุกวนัน้ี และหลายปีที่ผ่านมา
ไดมี้สตรีที่อา้งตนว่าเป็นสตรีผูสู้งศกัด์ิไดเ้ขามาร่วม
ขบวนในการจดังานวนัสตรีสากลเบี่ยงเบนประเด็น
อุดมการณ์ของนักสังคมนิยมประชาธิปไตยดงักล่าว
ขา้งตน 
 จากการรัฐประหารวนัที่ 22 พฤษภาคม 2557 
และการเลือกตั้ งว ันที่  24 มีนาคม 2562 เห็น
ปรากฏการณ์เด่นชดัมากขึ้นของความขดัแยง้ทางชน
ชั้นและชั้นชนระหว่าง ระบอบเผด็จการที่ควบคุม
โครงสร้างส่วนบนของสังคมกบัประชาชนผูถู้กกดขี่
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ขูดรีด และก็เป็นที่ประจักชัดแล้วว่าการปกครอง
ภายใต้ระบอบเผด็จการและกลายพันธ์มา เป็น
ประชาธิปไตยคร่ึงใบภายใตก้ฎกติกาเผด็จการ  มีแต่
เอ้ือประโยชน์ให้กับชนชั้นนายทุนและเครือข่าย 
ปัญหาขา้วยากหมากแพง ชนชั้นที่ไร้ปัจจยัการผลิต 
ตอ้งเผชิญกับวิถีชีวิตที่แสนจะลาํบากยากแคน้อย่าง
หนัก องค์การแรงงานหลายภาคส่วนได้ดาํเนินการ
เรียกร้องต่อรัฐบาลคร้ังแล้วคร้ังเล่า สหพนัธ์แรงงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอฯ ก็สนบัสนุนการเรียกร้อง ให้แก้
ไขปั้ญหาด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมาโดย
ตลอด เพือ่การบรรเทาทุกขใ์นหมู่ชนชั้นผูใ้ชแ้รงงาน
และคนจนทั้งในเมืองและชนบท รวมถึงปัญหา ของ
ประชาชน รัฐบาลยงัละเลยต่อปัญหาข้อเรียกร้อง
ต่างๆของหมู่ชนชั้นผูใ้ชแ้รงงาน  โดยหาเหตุมากล่าว
อ้างต่างๆนานา แต่บรรดาพวกชนชั้ นนายทุนที่
สนับสนุนระบอบเผด็จการ ลืมไปว่า ส่ิงที่ เ ป็น
ประดิษฐก์รรมต่างๆในโลกน่ี ลว้นแลว้แต่เกิดขึ้นจาก
พลังแรงงานของชนชั้ นผู ้ใช้แรงงานทั้ งส้ิน ไม่มี
เทวดาที่ไหนเป็นผูส้ร้าง ดูไดจ้ากส่ิงใกลต้วัเรา เช่น ส่ี
ปัจจยัการครองชีพทุกชนชั้นและชั้นชนตอ้งใช้ เช่น 
อาหารการกิน, ที่อยู่อาศัย, เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม 
รองเท้า ผงซักฟอก ยาสีฟัน สบู่ ยารักษาโรคและ
ยานพาหนะต่างๆในการเดินทางและเทคโนโลย ีรวม
ไปถึงปราสาทราชวงั ตึกรามบา้นช่องวดัวาอาราม 
ใครเป็นผู ้สร้างผูท้ ํา ถ้าขาดพลังแรงงานของผู ้ใช้
แรงงานทั้งมวล ทุกอย่างจะเหมือนซากศพ และใน
โอกาสวนัสําคญัน้ีสหพนัธ์แรงงานอุตสาหกรรมส่ิง
ทอฯ ขอเสนอขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลปัจจุบนัดงัน้ี 

 
 1. แกไ้ขรัฐธรรมนูญทั้งฉบบั 
 2. พรรคการเมืองที่ร่วมจดัตั้งเป็นรัฐบาลและ
ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง สญัญาไวว้่าจะเพิ่มค่าจา้ง/ค่าแรง
เป็นวนัละ 400-425 บาท และมารดาประชารัฐ เช่น 
ตั้งครรภรั์บเดือนละ 3,000 บาท ค่าคลอดบุตร 10,000 
บาท และค่าดูแลบุตรเดือนละ 2,000 บาท ดาํเนินไป
ถึงไหนแลว้ 
 3. รัฐบาลตอ้งเพิ่มวนัลาคลอดบุตรจากเดิม 
98 วนั เป็น 180 วนั และสามีมีสิทธิลาไปดูแลภรรยา
คลอดบุตรได ้180 วนั โดยไดรั้บค่าจา้ง 
 4. สตรีมีสิทธิทาํแทง้ไดอ้ยา่งปลอดภยัเม่ือไม่
พร้อมมีบุตร (ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบแกก้ฎหมาย
ทาํแทง้ไดไ้ม่ผดิ wed,2020-02-19 ประชาไท) 
 5. รัฐบาลตอ้งกาํหนดวนัที่ 8 มีนาคมของทุก
ปีเป็นวนัหยดุทัว่ประเทศ 
 6. สร้างรัฐสวสัดิการเพือ่ดูแลประชาชนอยา่ง
มีคุณภาพ 
 7. รัฐบาลตอ้งควบคุมราคาสินคา้ที่เป็นปัจจยั
สาํคญัในการดาํรงชีพของประชาชน 
 8. สตรีมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับชายและ
หยุดล่วงละเมิดทางเพศและต่อต้านการใช้ความ
รุนแรงต่อสตรีทุกรูปแบบ 
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 9.  รัฐบาลต้องให้การรับรองอนุสัญญา
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัที่ 87 ฉบบัที่ 98 
และ ฉบบัที่ 183 
 10. รัฐบาลตอ้งสนับสนุนการศึกษาฟรีกับ
เด็กเยาวชนประชาชนตลอดชีวติ 
 11. หยุดการคา้มนุษย์,หยุดการค้าแรงงาน
ข้ามชาติ,ยอมรับศักด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องมวล
มนุษยชาติ 

 โดย วนัสตรีสากล ชนชั้นผูใ้ช้แรงงานสตรี
ทั้งหลายจงเจริญ 8  มีนาคม  2563 พร้อมชูคาํขวญั 
“หยดุละเมิดสิทธิสตรี เสรีภาพตอ้งเท่าเทียม” 

รายงานโดยวาสนา ลาํดี
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วาสนา ล าดี voicelabour

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วนัอาทิตยท์ี่ 8 มีนาคม 2563 สถาบนัแรงงาน

เพื่อการคน้ควา้วิจยัและฝึกอบรม มูลนิธิพิพิธภณัฑ์

แรงงานไทย ได้จดัโครงการเสริมสร้างโลกทศัน์ใน

โอกาส “วันสตรีสากล 2020” ณ พิพิธภณัฑแ์รงงาน

ไทย มกักะสนั ซ่ึงวนัที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวนั

สตรีสากลที่บรรดาสตรีทั่วโลกต่างยึดถือเป็นวัน

สาํคญัในการราํลึกถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิในการทาํงาน

ของแรงงานสตรี และมีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลก

รวมทั้งประเทศไทย 

แต่เดิม การเฉลิมฉลองวันสตรีสากลใน

ประเทศไทย มกัจดัขึ้นโดยองคก์รแรงงานและองคก์ร

นกัศึกษา แต่ในช่วงหลายๆปีที่ผา่นมาถึงปัจจุบนั สตรี

กลุ่มต่างๆไม่วา่จะอยูฝ่่ายใด แนวคิดแบบไหน ลว้น 

 

 จดังานวนัสตรีสากลเช่นกัน แต่ด้วยความหมายที่

แตกต่างกนัออกไป พิพิธภณัฑแ์รงงานไทย ในฐานะ

ที่เป็นสถาบนัวชิาการดา้นประวตัิศาสตร์แรงงานไทย 

จึงมีขอ้มูลเก่ียวกับวนัสตรีสากลที่รวบรวมจากงาน

ศึกษาวจิยัต่างๆ ที่เห็นว่าควรจะเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

เพื่อคงจิตวิญญาณแห่งวนัสตรีสากลให้คงอยู่สืบไป 

รวมทั้งเป็นโอกาสในการแลกเปล่ียนทาํความเขา้ใจ
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บทบาทการเคล่ือนไหวของแรงงานสตรีระดบัสากล

ในยคุปัจจุบนั 

 

วนัที่ 8 มีนา ได้รับการประกาศให้เป็นวนั

สตรีสากลเม่ือ 110 ปีที่แล้ว เพื่อรําลึกถึงความสาํเร็จ

ในการต่อสูเ้รียกร้องของบรรดากรรมกรหญิงโรงงาน

ทอผา้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทาํใหเ้กิด “ระบบสาม

แปด”  โดยให้เวลาทาํงานลดเหลือวนัละ 8 ชั่วโมง 

เวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพฒันาศักยภาพ 8 ชั่วโมง 

แล ะ เว ลา พัก ผ่อน  8  ชั่ว โ ม ง  มี ก า ร กํา ห น ด ให้

ค่าแรงงานหญิงเท่าเทียมกับค่าแรงงานชาย มีการ

คุม้ครองสวสัดิการแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก  

 วนัสตรีสากลจึงเป็นวนัที่สตรีทัว่โลกร่วม
ฉลองกัน หลายประเทศไดก้าํหนดให้วนัสตรีสากล
เป็นวนัหยดุประจาํชาติ กลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ว่าจะ
แตกต่างกันโดยเช้ือชาติ ภาษา วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
หรือการเมือง ได้รวมตวักันเฉลิมฉลองวนัสําคญัน้ี 
เป็นการราํลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสูอ้นัยาวนาน
เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงความเสมอภาคและความยติุธรรมต่อ
สตรี 

 สําหรับประเทศไทย นับตั้ งแต่อ ดีตก็ มี
เร่ืองราวการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีของ “อ าแดงเหมือน” 
ไพร่หญิงสมยั ร.4 ที่ต่อสู้จนเกิดกฎหมายห้ามซ้ือขาย
ลูกและเมีย หลังทําสนธิสัญญาเบาร่ิง 2398 เกิด
อุตสาหกรรมแบบทุนนิยมตะวนัตกขึ้นในสยาม และ
เม่ือเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในปี 2504 
ผูห้ญิงจาํนวนมากก็หลัง่ไหลเขา้สู่ตลาดแรงงาน และ
ถึงแมจ้ะมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากเพียงใด แต่
สิทธิของแรงงานหญิงกลับถูกกดไวจ้นเกิดตาํนาน
การรวมตวัต่อสู ้เช่น คนงานหญิงโรงงานทอผา้ธนบุรี
หยดุงานประทว้งเร่ืองลดค่าจา้งอยา่งไม่เป็นธรรมใน
ปี 2475 การร่วมต่อสูจ้นเกิด พ.ร.บ.แรงงานฉบบัแรก
ปี 2499 กระทั่งถึงการต่อสู้ยึดโรงงานของคนงาน
หญิงโรงงานฮาร่า ในปี 2519  การเรียกร้องกฎหมาย
ลาคลอด 90 วนั ในปี 2536 และกรณีอ่ืนๆอีกหลาย
กรณี  

 การจดังานในคร้ังน้ีช่วงเช้า ได้มีการจดัให้

เยีย่มชมนิทรรศการ “วันสตรีสากล กับประวัติศาสตร์

การต่อสู้ของแรงงานหญิงในประเทศไทย” และเยีย่ม

ชมนิทรรศการถาวรชุด “ประวัติศาสตร์แรงงานยุค

อดีตและประวัติศาสตร์แรงงานร่วมสมัย” 

 ช่วงบ่ายได้มีการฉายวีดิทศัน์ ชุด “วันสตรี

สากลในประเทศไทย” และแสดงดนตรี โดย วงดนตรี

ภราดร  

 โด ยน า ยม า นิต ย์ พ รหม ก ารี ย์กุ ล   รอ ง

ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กล่าวว่า 

http://event.sanook.com/calendar/
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บทบาทการต่อสู้ของผูห้ญิงนั้น ถือว่า เป็นบทบาท

หลักในสังคม แน่นอนการที่ผูห้ญิงจะออกมาต่อสู ้

นั้นเป็นเร่ืองยาก ดว้ยผูห้ญิงตอ้งทาํงานบา้นเล้ียงดูลูก 

ดูแลครอบครัว และยงัตอ้งทาํงานในโรงงาน การที่มี

ผูห้ญิงออกมาต่อสูเ้พื่อเรียกร้องความเท่าเทียมจึงเป็น

เร่ืองที่น่ายกยอ่ง วนัที่ 8 มีนาคม วนัสตรีสากลของทุก

ปี จะมีผูห้ญิงกลุ่มต่างๆที่ออกมาส่งเสียงเรียกร้องต่อ

รัฐบาลให้แก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเท่าเทียมและ

สวสัดิการ ซ่ึงในกลุ่มยานยนต์ที่ตนทาํงานอยู่ แม้มี

ผู ้หญิงไม่มาก แต่ก็อยากให้เขาได้ออกมาเรียนรู้

ร่วมกับก ลุ่ม ผู ้หญิงก ลุ่ม ต่างๆ เพื่อ การออกม า

ขับ เ ค ล่ื อ น ร่ ว ม กัน  ซ่ึ ง ค ร้ั ง น้ี ถื อ เ ป็ น โ อ ก า ส ที่

พิพิธภณัฑ์แรงงานไทย จดักิจกรรมให้แรงงานหญิง

หลากหลายกลุ่มไดม้าพบกนั ไดมี้วงเสวนาให้ความรู้ 

ชมนิทรรศการ และวีดิทศัน์ ประวติัศาสตร์การต่อสู้

ของแรงงานหญิงในสากลจนถึงประเทศไทย อีกดว้ย 

 

 ต่อด้วยการเสวนาเ ร่ือง “บทบาทสตรีใน

ขบวนการแรงงานสากล ในบริบทสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง”  ดว้ยสถานการณ์การระบาดของไวรัส 

COVID-19 ส่งผลให้วิทยากรไม่สามารถมาร่วมเวที

ได ้แต่ไดส่้งคลิปวดิีโอและสนทนาผา่นโซเชียลมีเดีย  

 ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล รองผูอ้ ํานวยการ

ฝ่ายวจิยั สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กล่าวว่า ด้วยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ใน

มาตรการเคร่งครัดกรณีไวรัสโคโรน่าCovid-19 ซ่ึง

การสอนเปิดเป็นออนไลน์ การสอบเป็นแบบเทคโฮม 

จึงไม่สามารถมาพบปะกบัผูใ้ช้แรงงานที่พิพิธภณัฑ์

แรงงานไทยได ้หากสถานการณ์ดีขึ้นก็มีความยนิดีที่

จะมาพบกนัโดยขอเล่าวา่ “วันแรงงานสตรีสากล หรือ

วันที่ 8 มีนาคม”เดิมนั้ น ตอนน้ีส่วนใหญ่จะได้ยิน

เพียงคาํว่า “วันสตรีสากล” คาํว่า “แรงงานหายไป” 

ว ันแรงงาน ไปอยู่ที่ว ันที่  1 พฤษภาคมแทน (วัน

กรรมกรสากล หรือวันแรงงานแห่งชาติ )  หรือ

แรงงานขา้มชาติอยูท่ี่วนัที่ 18 ธันวาคม (วนัแรงงาน

ขา้มชาติสากล) ของทุกปี คือตอนน้ีเราจะมีกนั 3 วนั 

 8  มี น า ค ม  สํ า คัญ อ ย่ า ง ไ ร  ใ น แ ง่ ข อ ง

ขบว นกา รแร งงา นมัน เป็น มิ ติใหม่ห ากใครจํา

ประวติัศาสตร์ได ้วนัที่ 8 มีนา ซ่ึงเป็นวนัที่ขบวนการ

แรงงานสตรีสากล เร่ิมต้นด้วยการประท้วงของ

แรงง าน หญิ ง ใน โรงง า นท อผ้าใน รัฐ นิวยอ ร์ก 

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงขณะนั้นมีการต่อสู้เร่ืองของค่าจา้ง 

และมีปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ และมีกรณีเร่ืองไฟ
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ไหมโ้รงงาน ซ่ึงทาํให้นึกถึงกรณีประเทศไทย ที่ไฟ

ไหม้โรงงานเคเดอร์ อินดัสตรี ที่ผลิตตุ๊กตา หากมา

โยงในวนัที่ 8 มีนาคม ก็พบว่าแรงงานสตรีเป็นราก

ของหลายๆเร่ือง หลายประเทศมองว่าผูห้ญิงมีสิทธิ

น้อยกว่าผูช้าย ซ่ึงหากจาํได้สิทธิผูห้ญิงที่มีในการ

เ ลื อ ก ตั้ ง ม า ที ห ลั ง ผู ้ช า ย ใ ค ร ที่ ส อ น เ ก่ี ย ว กั บ

ประชาธิปไตย เร่ืองสิทธิเร่ืองนั้ นตั้ งแต่สมัยกรีก

ผูห้ญิงทาสและแรงงานต่างด้าวไม่มีสิทธิความเป็น

พลเมือง สหรัฐอเมริกาก็ไม่คอยต่างในบทบาทการ

ต่อสูส้ตรี วนัสตรีสากลจึงเป็นการเปิดมิติใหม่ เพราะ

ในช่วงแรกๆนั้นสามคนดาํเท่ากบัหน่ึงคนขาว ในแง่

สิทธิเลือกตั้ง และในประเด็นผูห้ญิงก็เจอเช่นเดียวกนั 

ยงัไม่นับถึงเร่ืองค่าแรงซ่ึงก็จะได้แตกต่างกันด้วย

เหตุผลที่มองว่าผูห้ญิงทาํงานไดน้้อยกว่า ซ่ึงมองว่า

ประเทศไทยมีความกา้วหน้ากว่าหลายเร่ืองอยา่งน้อย

ที่สุดหลงั 2475 สิทธิเลือกตั้งของเราทั้งผูห้ญิง ผูช้าย 

ไดรั้บพร้อมกนั ขณะที่ในหลายประเทศใชเ้วลาหลาย

ปีกว่า ผูห้ญิงจะมีสิทธิในการเลือกตั้ งไม่ว่าจะเป็น

สหรัฐหรือองักฤษ หรือในประเทศอ่ืนๆ  

 

 อนัที่สอง ในแง่ของการต่อสู้ของขบวนการ

แรงงานในสตรีสากล จะเห็นไดว้่าบทบาทผูห้ญิงเป็น

บทบาทหน้าในการผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

เวลาที่คนคิดถึงในวนัแรงงาน หรือวนัที่ 8 มีนาคม 

แม้ว่าช่ือจะเป็นวนัสตรีสากล ถึงที่สุดแล้วพลังที่อยู่

ขา้งหลัง เป็นขบวนการแรงงานสตรีที่ทาํให้วนัสตรี

สากล มีมติของเร่ืองแรงงาน หากกล่าวถึงสังคมไทย 

จะเห็นว่า แรงงานหญิงในประเทศไทยมีการนาํเร่ือง

วนัสตรีสากลมาใชใ้นการเคล่ือนไหวหลายเร่ือง ไม่

วา่จะเป็นเร่ืองของการผลกัดนัเร่ืองวนัลาคลอด 90 วนั 

ก็เปิดประเด็นในวนัสตรีสากล เรียกร้องเร่ืองสิทธิการ

ลาเ ร่ืองค่าจ้าง หรือการไม่ เลือกปฏิบัติ ก็มาจาก

ประเด็นน้ี ดงันั้น หากสรุปในแง่ประวติัศาสตร์สั้นๆ 

บทบาทของขบวนการแรงงานในบทบาทของสตรีมี

ส่วนสาํคญัมาก ส่ิงที่จะต่างในสังคมไทยคือ ในอดีต 

เป็นแรงงานที่ทาํงานเยบ็ผา้ การ์เมน้ท์ เป็นกลุ่มแรก 

ค่าจา้งขึ้นตํ่าของไทย ถูกผลกัจากแรงงานผูห้ญิงทอผา้

ซ่ึง หากมีคนมาจากออ้มน้อยออ้มใหญ่ก็จะทราบถึง

ประวติัสาสตร์การต่อสู้ตรงนั้ น ก็จะเห็นประเด็น

เปล่ียนแปลงง่ายๆ อยา่งโรงงานหญิงโรงงานทอผา้ที่

เกิดขึ้นที่รัฐนิวยอร์ก หากมีเทียบกบัของไทยที่ไม่ว่า

จะเป็นโรงงานทอผา้ที่ผลักดันเร่ืองค่าจา้งแรงงานที่

เร่ิมแรกของไทย และในหลายๆประเด็นของแรงงาน

หญิง ของขบวนการแรงงานที่เป็นของผูห้ญิงผลกัดนั

เพือ่ใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง  
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 ในช่วงของขบวนการแรงงานสากลที่ผูห้ญิง

เป็นขบวนหลักในการปฏิว ัติอุตสาหกรรมก็จะมี

แรงงานเหล็ก แรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึง

ตอนนั้นจะไดย้ินว่า เป็นแรงงานผูช้าย ส่ิงที่ผลกัดัน

อุตสาหกรรมขึ้นมาจริงๆที่เรียกว่า Labour intensive 

คือ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเขม้ขน้ ซ่ึงก็คือเท็กซ์

ไทล ์เป็นกิจการดา้นการทอผา้ ยอ้มผา้ ตดัเยบ็เส้ือผา้ 

และกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้

แรงงานเขม้ขน้ โดยคาดหวงัผูห้ญิงในการทาํงานหาก

ดู ป ร ะ วัติ ศ า ส ต ร์ ก็ จ ะ จํา ไ ด้ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ช่ ว ง

สงครามโลกคร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 ผูห้ญิงเป็นฝ่ายทาํการ

ผลิตขณะที่ผูช้ายไปรบ จะเห็นวา่เพศหญิงจาํนวนมาก

ทั้งหมดเลยเป็นผูผ้ลิตในทางเศรษฐกิจ ดังนั้ น หาก

ถามว่า  ขบวนการแรงงานทําไมเกิดขึ้ นโดยการ

ขับ เ ค ล่ื อ น ข อ ง ผู ้ห ญิ ง  ก็ เ พ ร า ะ ผู ้ห ญิ ง อ ยู่ ใ น

กระบวนการผลิต ตลอด 80 ปีในช่วงของไทย หรือ 

100 กวา่ปีในสากล 

 แลว้ทาํไมคนถึงไม่นึกถึงที่ผา่นมากหลายคน

อาจไดย้นิผูน้าํอยา่งคุณโรซา ลุคเซ็มเบิร์ก ซ่ึงเป็นผูน้าํ

แรงงาน ผูน้าํของเยอรมนี แลว้ก็มีคุณคลาร่า เซทคิน 

ที่มีคนกล่าวถึง แต่โจทยท์ี่ทั้งสองท่านกล่าวถึงคือ ใน

แง่ของการผลิตทางเศรษฐกิจผูห้ญิงมกัถูกมองว่าทาํ

การผลิตน้อยกว่า ซ่ึงจริงๆนั้นไม่ใช่ ตอนน้ีเรายงัเจอ

ว่า การทาํงานบ้านไม่ถือว่า เป็นงาน ซ่ึงผูห้ญิงที่

ทาํงานบา้นเม่ือไม่ได้รับค่าจา้งก็ไม่ถือว่าเป็นคุณค่า

ในแง่แรงงาน  แต่คิดว่าการต่อสู้ของผู ้หญิงใน

ประเด็นน้ี จึงเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นขอ้เรียกร้องในการลา

คลอด 90 วนัก็ไม่เกิด หากมีการตีความว่าช่วงที่ไม่

ทาํงาน เน่ืองจากไปเล้ียงดูลูกถือว่า ไม่ไดท้าํงานผลิต

ซ่ึงเป็นขอ้ที่ถกเถียง จึงคิดว่า ประเด็นเหล่าน้ีผูห้ญิง

เ ปิ ด ป ร ะ เ ด็ น ไ ว้ ม า ก  ร ว ม ถึ ง ส่ิ ง ที่ เ รี ย ก ว่ า 

REPRODUCTIVE คือการทาํงานของผูห้ญิงในฐานะ

คนดูแลครอบครัว ในฐานะที่ลดภาระในส่ิงที่เป็น

ค่าจา้ง หากไม่มีผูห้ญิงทาํงานก็จะถูกลดลงไป  

 

 ส่ิง น้ีเป็นภาพสะท้อนว่า ท ําไมผู ้หญิงจึง

กลายเป็นพลังหลัก  หรือ เป็นกําลังหลักในการ

เคล่ือนไหวของขบวนการแรงงาน หรือดูงานในวนัที่ 

8 มีนาคมก็ได ้หรือดูขบวนการแรงงานในปัจจุบนัก็

ได ้หากเป็นแรงงานไทยหากเป็นอุตสาหกรรมส่ิงทอ

ก็ต้องเป็นผู ้หญิง รวมกระทั้ งแรงงานกลุ่มอ่ืนๆก็

เช่นกนั อาจมีแรงงานไม่ก่ีกิจการที่อาจไม่เห็นผูห้ญิง

ที่เป็นผูท้ี่ขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจก็จะเห็นว่าผูห้ญิงมี

บทบาท แต่ในส่วนบทบาทการเมืองของผูห้ญิงใน
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ระดบัสากล จริงแลว้ในสงัคมโลกการต่อสูข้องผูห้ญิง

ไม่ไดมี้อะไรไดม้าโดยไม่ต่อสู ้และมองวา่ อาํนาจการ

ตัด สิ น ใจข อ ง ผู ้ห ญิง มี น้อ ยกว่ า ผู ้ช า ยใน ฐ า น ะ

ครอบครัว จนมีการต่อสู ้และส่วนหน่ึงในการต่อสูเ้รา

ก็จะ เห็น บท บาท ของ ผู ้ห ญิงที่ มาก ขึ้ น  แล ะก็ มี

โครงการ และมีประเด็น คือ การกล่าวถึงสิทธิ และ

โอกาส ที่ถูกกดทบัมามากกว่าผูช้าย ดงันั้น เวลาที่มี

ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง ผู ้ห ญิ ง จ ะ สู้ ม า ก ก ว่ า ผู ้ช า ย  แ ล ะ

ขณะเดียวกนัก็มีปัญหาเยอะกวา่จะผลกัขึ้นไป บางคน

บอกว่า เป็นเร่ืองของปิตาธิปไตย แนวคิดเร่ืองพ่อ

ปกครองลูก สังคมแบบพ่อเป็นใหญ่ แต่ส่วนหน่ึง

ในทางการเมือง ทางการต่อสู้ จะเห็นว่า บทบาทของ

ผู ้หญิงจะ ถูกมองว่า  ในฐานะฝ่ายส่งเสริม และ

สนบัสนุนมากกวา่เป็นฝ่ายกาํลงัรบ หรือฝ่ายที่ออกไป

แนวหน้า  ในข้อเท็จจริงหากดูจะ เห็นได้ชัด ถึง

ขบวนการหลายๆอนัไม่ว่า จะเป็นแรงงาน สันติภาพ 

ส่ิงแวดลอ้ม จริงๆแลว้เป็นผูห้ญิงที่ทาํให้สถานการณ์

ดู Smoothขึ้น แต่ส่วนที่วา่ทาํไมสดัส่วนถึงนอ้ย ก็ตอ้ง

ถามวา่คนอ่ืนๆจะวา่อยา่งไรบา้ง 

 ในมุมของผู ้หญิงกับการเมืองนั้ น ว่าด้วย

โอกาสที่เท่าเทียมกนัระหว่างผูห้ญิงกบัผูช้ายนั้น คิด

วา่ ไม่ใช่โอกาสที่แทจ้ริง เวลาบอกว่าทุกคนเท่าเทียม

กันภายใต้กฎหมาย ทุกคนมีโอกาสเท่ากันภายใต้

การเมืองแบบน้ีหรือแบบนั้น เป็นโอกาสบนตน้ทุน

ของคนที่ไ ม่เท่ากัน หมายความว่า  หากคุณเป็น

นักการเมืองผูช้ายเวลาที่ลงสมคัรรับเลือกตั้ง โอกาส

ของคุณที่จะไม่ถูกวดั แต่นักการเมืองผูห้ญิง มีปัญหา

ครอบครัว ก็จะมองแลว้ว่า เป็นทั้งแม่เป็นทั้งผูน้าํทาง

การเมือง เป็นปัญหาความคาดหวงัที่ต่างกนั เป็นตน้ 

ทุนที่ไม่เท่ากัน สองในเม่ือมีตน้ทุนที่ต่าง ผูห้ญิงซ่ึง

ถูกกดทบัมากกว่า ควรจะไดสิ้ทธิพิเศษหรือจะไดรั้บ

ความสนบัสนุนเพิ่มขึ้น อยา่งเช่น ประเทศพม่าแมจ้ะ

วิจารณ์มากมาย แต่พม่ามีเกณฑ์ที่ชัดเจนอย่างพรรค

NLD แมเ้ป็นผูส้มคัร 2 คนเท่ากนั คะแนนเสียงไดน้ับ

การสนับสนุนเหมือนกัน ผูห้ญิงมาก่อนผูช้าย หาก

ผูห้ญิงเหมือนกนัไดรั้บคะแนนเสียงเท่ากนั จะตดัสิน

ที่ชาติพนัธุม์าก่อน ตอ้งคิดแบบน้ีถึงจะทาํใหก้ารเมือง

เปล่ียน หากไม่คิดก็ไม่มีประโยชน์ 

 

 อยากฝากให้ผูน้าํแรงงานไม่ว่าจะเป็นผูห้ญิง

หรือผูช้ายให้คิดใหม่ว่า หน่ึงตอ้งมองใหม่ คือมองว่า

เราเป็นแรงงานเหมือนกนั ไม่ว่า จะเป็นแรงงานไทย

หรือแรงงานขา้มชาติ สองเม่ือคุยกันในวนัแรงงาน

สตรีสากล ตอ้งเปิดบทบาทของผูห้ญิงให้เพิ่มขึ้น จาก

การนบัผูน้าํแรงงานหญิงที่เป็นที่รู้จกัจาํนวนมาก แต่ที่
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มีตาํแหน่งเหลือเพยีงเล็กนอ้ยมาก จึงอยากถามว่า มนั

เกิดอะไรขึ้น เพราะหากถามว่า รู้จกัผูน้าํแรงงานคน

ไ ห น บ้า ง ก็ จ ะ ไ ด้ยิน ช่ือ ผู ้ห ญิ ง  แ ต่ ห า ก ถ า ม ว่ า

ประธานสภาเป็นใคร หาไม่พบว่ามีผูห้ญิง ซ่ึงตอ้ง

กลบัมาถามตวัเอง ว่า ควรตอ้งเปล่ียนวฒันธรรมตรง

น้ี ถือเป็นก้าวที่หน่ึงของวันแรงงานสตรีสากล 8 

มีนาคม2563 เป็นจุดเร่ิมตน้ใหม่วา่จะเปล่ียนในเร่ืองน้ี 

 

 ดร.รัชดา ไชยคุปต ์ผูแ้ทนไทยดา้นสิทธิสตรี 

ในคณะกรรมาธิการอาเซียน ว่าดว้ยการส่งเสริมและ

คุม้ครองดา้นสิทธิเด็กและสิทธิสตรี (ASEAN) กล่าว

ว่า ทุกคนคงเข้าใจเร่ืองประชาคมอาเซียนแล้ว ว่า

ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ที่ทาํใน เสาของความมัน่คง 

ในเร่ืองเสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวฒันธรรม 

ซ่ึงตนเป็นคณะกรรมการอยูท่ี่ ACWC คือ เสาสังคม 

และวฒันธรรม และเป็นนักวิจยัอยูท่ี่ศูนยว์ิจยัการยา้ย

ถ่ินของเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา เร่ืองของกรอบ

อาเซียน เร่ืองสิทธิผูห้ญิงที่ทาํอยู่ เวลากล่าวถึงเร่ือง

สิทธิผูห้ญิงคนจะชอบมองเร่ืองจาํนวนก่อน ผูช้าย

ผูห้ญิงเท่ากันหรือไม่ ซ่ึงก็ถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมด จริง

แลว้นอกเหนือจากจาํนวนอาจมองเร่ืองคุณภาพ เช่น

เร่ืองของผูห้ญิงในการที่มีส่วนในการตัดสินใจใน

เร่ืองสําคัญต่างๆ หรือในระดับนักการเมือง อย่าง

ผูบ้ริหารประเทศหรือผูบ้ริหารองค์กรต่างๆอย่างไร

บา้ง  

 หากมาดู 3 เสาหลกัอาเซียนวา่ทาํงานอยา่งไร

บา้ง ซ่ึงก็เน้นย ํ้าว่าแม้จะอยูก่ ันคนละเสาแต่อยากให้

ทาํงานร่วมกันมองให้เป็นเร่ืองเดียวกันทาํงานด้วย 

ส่งเสริมและสนับสนุนซ่ึงกนัและกัน ในกรอบเร่ือง

สิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการ ส่วนที่เก่ียวขอ้งในเร่ือง

สิทธิจะเห็นว่า ที่ชดัเจนอยูส่องคณะกรรมาธิการของ

อาเซียน คือ AICHR และACWC ในการทาํงาน 

ACWC ในเร่ืองผูห้ญิงและเด็ก เร่ืองสิทธิทาํถึง 16 

ประเด็น ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองจาํนวนอย่างเดียว ยงัมีเร่ือง

ความมัน่คง เร่ืองของความยติุความรุนแรงทั้งเด็กและ

ผูห้ญิง เร่ืองการต่อตา้นการคา้มนุษย ์เร่ืองการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง เร่ืองการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 

และรวมถึงสิทธิแรงงานขา้มชาติดว้ย  

 ประเด็นเร่ืองของแรงงานขา้มชาตินั้น กรอบ

ของอาเซียนก็ครอบคลุมเ ร่ืองการส่งเสริมและ

คุม้ครองสิทธิแรงงานใน 10 ประเทศ ซ่ึงมีการจดัทาํ

ส่ือรณรงค์เป็นเร่ืองการยุติความรุนแรง และการ

ต่อตา้นการคา้มนุษย ์เน้นไปในเร่ืองยติุการแสวงหา

ผลประโยชน์โดยมีชอบด้วยเหตุแห่งสถานที่ทาํงาน 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
42 

 

ซ่ึงตรงน้ีเป็นการรวมในสองประเด็นหลัก ที่อบกว่า

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ทาํไมถึงสําคญั เพราะตรงน้ีจะเก่ียวขอ้งกับ

แรงงานผูห้ญิงเป็นสาํคญัในการละเมิดสิทธิ ดว้ยเหตุ

แห่งเพศ ส่วนใหญ่จากขอ้มูลที่ค ้นพบ ผูห้ญิงส่วน

ใหญ่จะเก็บเงียบ ซ่ึงการถูกละเมิดอาจไม่ใช่ร่างการ

แต่เป็นวาจาก่อน ก็ไม่มีการแจง้ HR หรือเพื่อน ซ่ึง

ประเด็นดงักล่าวไม่ไดเ้กิดเพียงในประเทศไทย แต่มี

ในกลุ่มประเทศในอาเซียนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงถือว่า เป็น

ขอ้ทา้ทายหลักเลยว่า ดว้ยวฒันธรรมแห่งความเงียบ

ว่า เราจะทาํอย่างไรให้ผูห้ญิงส่งเสียงออกมา มีเร่ือง

อยา่งน้อยมีการเล่าให้เพื่อนฟังว่าส่ิงที่พบเจอนั้นเป็น

อยา่งไรบา้ง  

 

 ถามว่า  จะเช่ือมโยงไปย ังเ ร่ืองค้ามนุษย์

อย่างไรบา้งก็มีประเด็นที่นายจา้ง มีการละเมิดทาง

เพศ ใชเ้หตุตรงนั้นเป็นการผูกมดัดึงให้ทาํงานอยูก่ ับ

เขา ดังนั้นจะเขา้ข่ายการคา้มนุษย ์ซ่ึงปกติที่เห็นใน

การรณรงค์ต่างๆ จะมีการแยกกันทาํ เร่ืองหน่ึงคือ

ความรุนแรง เร่ืองหน่ึงคือ เร่ืองการคา้มนุษย ์อยา่งที่

ทราบสองอย่างน้ีไม่ได้แบบว่าเท่ากัน แต่มีความ

เช่ือมโยงกนั น่ีคือส่ิงที่อยากให้ผูห้ญิงส่งเสียงออกมา 

เม่ือไรที่ถูกกระทาํการละเมิดสิทธิซ่ึงเขาตอ้งเขา้ใจ

เร่ืองสิทธิขั้นพื้นฐานก่อน ต่อไปก็ตอ้งมีกลไกรองรับ

ใน ก า ร ร้อ ง เ รี ยน  แ บ บ ไ หน ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิภ า พ

ประสิทธิผล ก็เขา้ไปร้องเรียนได้ เพระทุกคนที่มา

ทาํงานหลกัๆคือตอ้งการทาํงานหาเงิน จึงทาํให้เกิด

ความกลัวหากมีการละเมิดแล้วไปร้องเรียน หรือ

รายงานอาจตกงานได้ ส่ิงที่ควรเรียนรู้ว่า หากเกิด

เหตุการณ์แบบน้ีจะร้องเรียนที่ไหน หรือว่า ขอความ

ช่วยเหลือจากใครไดบ้า้ง กลไกตวัอยา่งการร้องเรียน

ในประเทศไทย ในแง่ของรัฐร้องเรียนไดท้ี่เบอร์ 1300 

เร่ือง ของปัญหาสงัคม ซ่ึงทุกเร่ืองทุกคนสามารถโทร

ไปไดถึ้งแมไ้ม่มัน่ใจก็ตามวา่ เราตกเป็นผูเ้สียหายของ

การค้ามนุษย ์หรือว่าตกเป็นผูเ้สียหายจากการล่วง

ละเมิดหรือไม่ ซ่ึงทาง 1300 จะประสานหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งให้แกปั้ญหา ช่องทางของภาคประชาสังคม 

ที่ไดเ้ก็บขอ้มูลจากนอ้งๆพีเ่พือ่น แรงงานขา้มชาติยงัมี

ความเช่ือถือในข้อมูลหรือสอบถามเร่ืองสิทธิ และ

เร่ืองต่างๆกับภาคประชาสังคม หรือNGO ต่างๆ ถือ

เป็นอีกช่องทาง อีกอยา่งที่เราคน้พบคือแรงงานขา้ม

ชาติจะใชส่ื้อออนไลน์ ซ่ึงได้เก็บขอ้มูลกับพม่า ลาว 

กมัพูชา จะใช้เวลาว่างของแต่ละวนั หน่ึงชัว่โมงคร่ึง

ถึงสองชัว่โมงในการดูข่าว หรือขอ้มูลต่างๆ ผ่านส่ือ

www.themalaysiantimes.com 
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ออนไลน์ต่างๆ และใช้เฟสบุ๊กในการพูดคุยกันกับ

ครอบครัวและเพื่อนๆในกลุ่ม ซ่ึงองคก์รภาคประชา

สังคมกับภาครัฐใชช่้องทางส่ือคนละช่องทางกบัเขา 

จึงมีความทํา ส่ือในการส่ือสารทั้ งบทเพลง และ

โปสเตอร์ เพือ่สร้างความเขา้ใจส่งไปในช่องทางของ

แรงงานขา้มชาติโดยมีภาษาทั้ง 3 ภาษาดว้ย 

 

 เร่ืองผูห้ญิงกบัการเมืองในอาเซียนนั้น คิดว่า

น่าจะเป็นเหมือนกันทั่วโลกที่ให้ผูห้ญิงเขา้ไปเป็น

นกัการเมือง ซ่ึงเรามองวา่ เรามีโอกาส แต่ตอ้งกลบัมา

ถามผู ้หญิงก่อนว่า  หากมีโอกาสจะเข้าไปเป็น

นักการเมืองหรือไม่หรือเลือกที่จะเป็นแรงงาน หรือ

เป็นอาจารยอ์ยู ่เม่ือมีโอกาส แลว้ผูห้ญิงพร้อมหรือไม่ 

เหนือกว่านั้ นคือคนที่จะมาเลือกเรา ไม่ได้แปลว่า

ผูห้ญิงทั้งหมดจะเลือกผูห้ญิง ดงันั้นจะตอ้งมีเร่ืองของ

การส่ือสารเร่ืองของความชดัเจน หากสนใจที่จะเขา้สู่

เส้นทางการเมืองแลว้เรา จะทาํอะไรให้กับพวกเขา

บา้ง อยากให้มองว่า ทุกเพศเป็นมนุษยเ์หมือนกัน

หมดไม่อยากให้แบ่งว่า ผูห้ญิงผูช้าย หากเรามองทุก

คนเท่าเทียมกนัหมดก็ตอ้งหมายความวา่ ทุกคนไดเ้ท่า

เทียมกนัหมดจริง แต่ปัจจุบนัน้ีเรายงัมีอะไรที่เหล่ือม

ลํ้ ากันอยู่ ถึงต้องมีการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิ

ผูห้ญิงอยู ่

 วนัสตรีสากลเป็นวนัที่เท่าเทียม สิทธิที่จะได้

ก็ได้มาระดับหน่ึง แต่คงตอ้งร่วมมือกนั คงตอ้งมอง

การส่งเสริมสิทธิสตรีในแรงงาน และตอนน้ีก็ มี

แรงงานไทยไปทาํงานต่างประเทศ หรือว่าในอาเช่ียน

มีการโยกยา้ยแรงงาน มีความเช่ือมโยงกนั จึงอยากให้

มีการเช่ือมโยงกนัในการคุม้ครองสิทธิแรงงาน 

 รายงานโดยวาสนา ลาํดี 
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สรุปภาวะการถ างานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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หลาย ฝ่ายแรงงาน เสนอ สปส . เพิ่ม สิท ธิ
มาตรการช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควดิ-19 

 คณะกรรมการประกันสังคมลงมติออก
มาตรการ หนุนช่วยผู้ประกอบการ และผู้ประกันตน 
ผลพวงไวรัสโควิด-19 เห็นชอบให้จ่ายประโยชน์
ทดแทนว่างงานเพิ่มกรณลีาออก ร้อยละ 45 ไม่เกิน 90 
วัน และกรณีเลิกจ้างร้อยละ 70 ไม่เกิน 200 วันเป็น
เวลา 2 ปี 

นายสุทธิ  สุ โกศล  ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยกับ
ส่ือมวลชน กรณีคณะกรรมการประกนัสงัคมมีมติ ใน

วนัน้ี 20 มีนาคม 2563 
เ ห็ น ช อ บ ม า ต ร ก า ร
ช่วยเหลือนายจา้ง ลูกจา้ง 
ผู ้ ป ร ะ กั น ต น  ก ร ณี
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโควดิ-19 ดงัน้ี 

1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความ
คุม้ครองผูป้ระกันตนจากภยัอนัเกิดจาก
โรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย ์รวมทั้ง
ภยัอ่ืนๆ ไม่วา่เกิดจากธรรมชาติ หรือมี 

 

 

 

ผูท้าํให้เกิดขึ้ น ให้มีผลใช้บังคับตั้ งแต่
วนัที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป โดยให ้

 – ผูป้ระกันตนที่ไม่ได้ทาํงาน หรือนายจา้ง
ไม่ใหท้าํงาน ประกนัสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อตัรา
ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั 

 – กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีค ําสั่งให้หยุด
กิจการชัว่คราว ประกนัสงัคมจะจ่ายกรณีว่างงานร้อย
ละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั 

 2. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง 
แ ล ะ ผู ้ป ร ะ กัน ต น เพื่ อ บ ร ร เท า ผ ล ก ร ะ ท บ จา ก
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอตัรา
ร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมทั้งยงัเห็นชอบ
ใหข้ยายกาํหนดเวลาการนาํส่งเงินสมทบของนายจา้ง 
และผูป้ระกนัตนมาตรา 33, 39 สําหรับงวดค่าจา้ง
เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไป
อีก 3 เดือน โดยงวดค่าจา้งเดือนมีนาคม 2563 ให้
นําส่งเงินภายใน 15 กรกฎาคม 2563 สําหรับงวด
ค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นําส่งเงินภายใน 15 
สิงหาคม 2563 และงวดค่าจา้งเดือนพฤษภาคม 2563 
ใหน้าํส่งเงินภายใน 15 กนัยายน 2563 

 3 .  ใ น เ ร่ื อ ง ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  ค ณ ะ
กรรมการฯ มีมติใหดู้แลรักษาผูป้ระกนัตน ที่ป่วยจาก
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ไวรัสโควิด -19 ให้ ดีที่ สุดตามมาตรฐานการ
รักษาพยาบาลที่กาํหนด 

 นอกจากน้ีเพื่อช่วยเหลือผู ้ประกันตนใน
ภาวะวิกฤตที่ เกิดขึ้ นไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือ
ผลกระทบจากปัจจัยอ่ืนใด คณะกรรมการยงัมีมติ
เห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
เพิ่มขึ้ นแก่ผูป้ระกันตน ที่ว่างงานจากกรณีลาออก 
ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วนั และจ่ายให้แก่
ผูป้ระกันตนที่ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้างร้อยละ 70 
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วนั ทั้งน้ี มาตรการน้ีให้ใช้
บงัคบัเป็นระยะเวลา 2 ปี หลงัจากน้ีคณะกรรมการฯ 
จะพจิารณาวเิคราะห์และมีมติพจิารณาอีกคร้ัง 

 ในการน้ีไดเ้ร่งรัดให้มีผลบงัคบัโดยเร็วที่สุด 
ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐบาล 
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน ในการบรรเทา
ความเดือดร้อน ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผูป้ระกันตน 
ต่อไป 

 นางส าวอ รุณี  ศ รี โ ต 
กรรมการประกนัสังคม ฝ่าย
ลูกจา้ง กล่าวว่า การประชุม
ค ร้ั ง น้ี ฝ่ า ย ข อ ง ลู ก จ้ า ง
พ ย า ย า ม ที่ จ ะ เ ส น อ ใ น
คณะกรรมการประกนัสงัคม 

ให้เพิ่มสิทธิกรณีว่างงานมากกว่าน้ี คือ กรณีลาออก
จากงานให้เพิ่มเป็นร้อยละ 50 ของค่าจา้ง เป็นเวลา 6 
เดือน (180วนั) และกรณีวา่งงานจากการถูกเลิกจา้งให้
เพิ่มสิทธิเป็นร้อยละ 80 เป็นเวลา 8 เดือน (240 
วนั)  แต่ว่าที่ปรึกษาสาํนักงานประกนัสังคมไม่เห็น

ดว้ย เน่ืองจากมองว่าจะสูญเสียเงินจาํนวนมาก โดย
ทางที่ปรึกษามีการคํานวณเม็ดเงินมาเรียบร้อยถึง
ความเส่ียง ซ่ึงเราในฐานะผู ้แทนของแรงงานก็
พยายามที่เสนอ โดยสรุปมติก็ออกมาอยา่งที่เห็น คือ
ว่างงานจากการลาออกไดร้้อยละ 45 ของค่าจา้งเป็น
เวลา 90 วนั และกรณีถูกเลิกจา้งเพิ่มเป็นร้อยละ 70 
ของค่าจ้างเป็นเวลาไม่เกิน 200 วัน ซ่ึงก็ใช้เวลา
ถกเถียงกันนาน และตอนน้ีเราก็มีตวัแทนในบอร์ด
เพยีง 3 คนเท่านั้น 

 ส่วนประเด็นที่รัฐบาลสัง่ใหห้ยดุชัว่คราวเพื่อ
ป้องกันการแพร่เช้ือโควิค-19 นั้นในส่วนของอดีต
คนงานไทยเกรียงที่ไปทาํงานนวดในสปา นายจา้ง
ตอ้งปิดตามรัฐสั่ง 14 วนั นายจา้งจ่ายค่าจา้งให้ร้อย
เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็นนายจา้งที่ดีและเขา้ใจว่าลูกจา้งเอง
ก็ได้รับผลกระทบ แต่นายจา้งแบบน้ีอาจมีน้อย ซ่ึง
ประกนัสงัคมไดมี้มาตรการช่วยเร่ืองดงักล่าวออกมา
ดว้ย คือจ่ายใหร้้อยละ 50 ของค่าจา้งเป็นเวลา 60 วนั 

 อีกประเด็นที่น่าสนใจคือกรณีที่ลูกจ้างถูก
นายจา้งบงัคบัใหห้ยดุงาน หรือให้ลางาน โดยที่ไม่ได้
เขา้ข่ายกรณีที่รัฐสั่งให้หยุดชัว่คราว จะเขา้กบักรณีที่ 
ลูกจ้างที่ไม่ได้ท ํางาน หรือนายจ้างไม่ให้ท ํางาน 
ประกนัสงัคมจะจ่ายกรณีวา่งงานอตัราร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั หรือไม่ แลว้อีก 50 วนัใคร
จะจ่ายค่าจา้งตรงนั้น 

 กรณีเจ็บป่วยจากการติดไวรัสโควิด-19 ก็
เป็นประเด็นถกเถียงมากทีเดียว ดว้ยทางโรงพยาบาล
เอกชนในระบบประกันสังคมมองว่า ไม่สามารถ
รั ก ษ า ผู ้ป ร ะ กั น ภ า ย ใ ต้ร ะ บ บ เ ห ม า จ่ า ย ข อ ง
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ประกนัสงัคม หากพบวา่ผูป้ระกนัตนป่วยจะส่งตวัไป
ยงัโรงพยาบาลรัฐ ซ่ึงตรงน้ีทางผูแ้ทนผูป้ระกันตน
มองว่า โรงพยาบาลในระบบประกันสังคมไม่ควร
ปฏิเสธการรักษาแลว้ผลกัภาระใหก้บัทางโรงพยาบาล
ภาครัฐอยา่งเดียว จึงเสนอวา่หากพบผูป้ระกนัตนป่วย
ตอ้งรักษาและประกนัสังคมตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ไปก่อน โดยมองวา่รัฐบาลตอ้งรับผดิชอบส่วนต่างค่า
รักษาน้ีให้กับโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม 
หากพบผู ้ป่วยด้วย ไม่ควรจะแตกต่างจากระบบ
หลกัประกันสุขภาพ โดยประกันสังคมจ่ายก่อนแล้ว
ไปเรียกเก็บที่รัฐบาล ไม่ใช่โยนผูป่้วยไปมา 

 นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล 
ประธานสภาองคก์ารลูกจา้ง
แ ร ง ง า น ย า น ย น ต์  แ ห่ ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ห รื อ อ ดี ต
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กัน สัง ค ม
ก ล่ า ว ว่ า  ป ร ะ เ ด็ น ก ร ณี

นายจา้งสั่งให้ลูกจา้งลางานโดยไม่ได้รับค่าจา้งนั้ น 
กระทรวงแรงงานตอ้งเขา้ไปดู เพื่อให้นายจา้งทาํให้
ถูกต้องและเป็นธรรมต่อลูกจ้างด้วย เ น่ืองจาก
มาตรการที่ประกันสังคมออกมาดูแลนั้ น  ย ัง มี
ขอ้สังเกตอยู่บา้งเพราะมีกฎหมายคุม้ครองแรงงาน
กาํหนดอยูแ่ลว้วา่ หากหยดุกิจการชัว่คราวตามมาตรา 
75 นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งร้อยละ 75 ให้กบัลูกจา้งที่
หยดุงาน ซ่ึงกฎหมายมีก็ตอ้งบงัคบัใช ้และภาครัฐเอง
เคยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือนายจา้งไวแ้ล้ว คือ
ก ร ณี วิ ก ฤ ติ น า ย จ้ า ง ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ กู เ งิ น จ า ก
ประกนัสงัคม อตัราดอกเบี้ยต ํ่าได ้โดยมีเง่ือนไขว่าจะ
ไม่เลิกจา้งลูกจา้ง ซ่ึงกูผ้า่นระบบธนาคารอยูแ่ลว้ 

 การที่ประกนัสังคมเพิ่มเงินกรณีว่างงานไม่
ว่าจะเป็นการเลิกจา้งหรือลาออกจากงานในช่วงน้ีก็
ถือว่า ดี  แต่บางกรณีอาจต้องดูให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น อยา่งนายจา้งให้ลูกจา้งตอ้ง
ลางานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งอยา่งกรณีสายการบิน หรือ
พนกังานโรงแรม ซ่ึงน่าจะมีอีกหลายกรณี ที่นายจา้ง
รู้สึกว่าวิกฤติได้รับผลกระทบบ้าง ก็ไปจัดการที่
ลูกจา้งก่อน ทั้งให้ลางานเป็นช่วงๆ ด้วยการที่ไม่ได้
ค่าจา้งทาํใหก้ระทบทั้งครอบครัวของแรงงานดว้ย 

 นายวิ จิตร  ดา สันทั ด 
ประ ธา นส หพัน ธ์แ รง งา น
ธุรกิจโรงแรม และบริการ 
ภูเก็ต ถึงสถานการณ์แรงงาน
ในภาคบริการจังหวัดภูเก็ต

ขณะน้ีนั้น มีผลกระทบเป็นวงกวา้งมากตั้งแต่ส่วน
ของประเภทกิจการร้านขายของที่ ระลึกให้กับ
นักท่องเที่ยว หลงัสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โควิด-
19 ส่งผลให้ร้านค้าตอ้งปิดกิจการกันจาํนวนมาก
โดยเฉพาะกิจการที่เก่ียวขอ้งกบันกัท่องเที่ยวชาวจีน 

 ผลพวงต่อมาเป็นรถรับจ้างที่เก่ียวข้องกับ
นักท่องเที่ยวทัว่ไปหลังจากที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
รัสเซียและอีกหลายประเทศในแถบยุโรปหายไปก็
ส่งผลกระทบเร่ืองงานที่หายไปขาดรายได ้

 กรณีหนักสุดและคิดว่ากระทบหนักมากคือ 
ประเภทกิจการโรงแรม ที่มีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตอนน้ีมีมาตรการต่อการจา้ง
งานของแต่ละแห่งแตกต่างกัน เช่น โรงแรมที่ มี
สหภาพแรงงานจะมีการใช้มาตรการจากเบาไปหา
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หนักโดยมีการปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงาน 
มาตรการที่หน่ึง คือ ให้ลูกจา้งใช้วนัลาพกัร้อนที่มี
ทั้งหมดก่อน มาตรการที่สอง ให้ลาหยุดเดือนละ 15 
วนั จ่ายค่าจา้งร้อยละ 50 แต่ในประเภทโรงแรมที่ไม่มี
สหภาพแรงงานบางแห่งจะใช้มาตรการให้หยุดโดย
ไม่ได้รับค่ าจ้าง ซ่ึง เ ม่ือ เดือนที่ผ่ านมามีการนํา
มาตรการให้ลาหยุด 15 วนัโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง ให้
ทาํงาน 15 วนัได้รับค่าจ้าง หนักสุดคือให้หยุดทั้ ง
เดือนโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งเลย โดยใชว้ิธีเรียกลูกจา้งมา
พบ แ ละ ให้ล า ห ยุด โ ดยไ ม่ไ ด้ รั บค่ า จ้า ง  ห า ก ดู
โครงสร้างการบริหารประเภทกิจการโรงแรมใน
ประเทศไทยนั้น เป็นโรงแรมในเครือขนาดใหญ่ใน
ต่างป ระ เทศด้ว ย ห าก เ กิ ดผล กระท บก็ต้องใช้
มาตรการแบบเดียวกันทัว่โลกหรือไม่ และเม่ือช่วง
ตน้เดือนมกราคม 2563 มีแขกมาใชบ้ริการคอ้นขา้ง
เต็มทุกที่ แต่พอตอนน้ีฝ่ายบริหารบอกว่ารับผิดชอบ
ค่าจ้างแรงงานไม่ไหวให้แรงงานต้องแบกภาระ
กนัเองด้วยการรับค่าจา้งร้อยละ 50 หรือบางแห่งไม่
จ่ายเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงดูจะไม่ เป็นธรรมกับ
แรงงานที่ทาํงานมานาน และอยากเห็นมาตรการที่
ดูแลแรงงานบา้ง ไม่ใช่มุ่งไปเพยีงนายจา้ง แบบระบบ
อุปถมัภโ์ดยหวงัวา่ หากให้นายจา้งแลว้นายจา้งจะมา
จ่ า ย ใ ห้ กั บ ลู ก จ้า ง ร้ อ ย เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์นั้ น ไ ม่ จ ริ ง

 

 นายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการ
แรงงานกล่าวว่า ตนไดแ้ถลงข่าวที่รัฐสภา เกียกกาย 
เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยแถลง ข้อเสนอ
มาตรการช่วยเหลือผูใ้ช้แรงงานในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโควิด – 19 เพื่อให้หน่วยงานที่มี
หนา้ที่รับผดิชอบพจิารณาประกอบดว้ย 

 1. กาํหนดให้การกกัตวั 14 วนั เป็นสิทธิของ
ลูกจา้ง นายจา้งฝ่าฝืนตอ้งมีโทษ ห้ามบีบบงัคบัข่มขืน
ใจให้มาทาํงานในภาวะเส่ียง และห้ามให้การกักตวั 
14 วนัเป็นเง่ือนไขในการเล่ือนขั้น หากการป่วยเกิด
จากการติดในที่ทาํงานควรได้รับผลประโยชน์จาก
กองทุนเงินทดแทน , ผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 
(แรงงานนอกระบบ) ที่กักตวัอยู่บา้นควรได้รับเงิน
ทดแทนรายได ้

 2. การเข้า อุดหนุนสําหรับภาคธุรกิจที่ มี
ปัญหาในการประกอบกิจการ โดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม โดยรัฐจ่ายเงินเดือนร้อยละ 50 
ใหเ้ป็นเวลา 3 เดือน ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อคน 

 3. การลดเง่ือนไขการเข้าตรวจแบบไม่มี
ค่าใช้จ่ายกับโรงพยาบาลที่ถือหลักประกัน ไม่ว่าจะ
เป็นหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าหรือประกนัสังคม 
พร้อมจดัหาเสบียง อุปกรณ์ดาํรงชีพ ให้ประชาชนใน
ระหว่างที่ถูกกกัตวั เน่ืองจากไม่สามารถออกไปขา้ง
นอกได ้

 ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น รั ฐ บ า ล ต้ อ ง เ น้ น ก า ร
ประชาสัมพนัธ์ โครงการรักษาพยาบาลของภาครัฐ 
ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง ถือเป็น
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หนา้ที่รัฐตอ้งจดัการควบคุม เพือ่ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ในวงกว้าง นอกจากน้ียงัต้องเพิ่มค่า เ ส่ียงภัยให้
บุคลากรสาธารณสุขดว้ยรวมทั้งจดัรถเมลฟ์รีเพื่อเล่ียง
การติดเช้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สําหรับแรงงานนอกระบบต้องเร่งพัฒนาระบบ
เงินเดือนให้เปล่าเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว
สาํหรับไวท้าํงานดว้ย 

 ประเด็นขอ้เสนอให้รัฐบาลจดังบประมาณ
ในการอุดหนุนสําหรับธุรกิจภาคการบริการ การ
ท่องเที่ยว และโรงแรม โดยใหรั้ฐจ่ายเงินเดือนร้อยละ 
50 ให้เป็นเวลา 3 เดือน ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน 
ดว้ยมองว่า หากนายจา้งจ่ายค่าจา้งให้กบัลูกจา้งเพียง
ร้อยละ 50 นั้นลูกจา้งไม่สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่ง
เพียงพอภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนัที่มีค่า
ครองชีพที่สูง และสถานการณ์ภาคธุรกิจดงักล่าวเองก็
มีปัญหา จึงอยากเห็นมาตรการที่ชดัเจนของภาครัฐใน
การช่วยเหลือแรงงาน และสถานประกอบการอยา่ง
เป็นรูปธรรมดว้ย 

 ในส่วนของ “กระทรวงการคลัง” ได้ออก
มาตรการดูแลและเยียวยา “แรงงานลูกจา้ง ลูกจา้ง
ชัว่คราว อาชีพอิสระที่ไม่อยูใ่นระบบประกนัสังคม” 
ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนา (COVID-19) โดยเยียวยาให้กับกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถาน
ประกอบการที่เส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนา (COVID-19) เช่น สนามมวย สนามกีฬา ผบั 
สถานบนัเทิง โรงมหรสพ ร้านนวดแผนโบราณ สปา 
ฟิตเนส สถานบริการอ่ืนๆ เป็นต้น หรือผู ้ได้รับ

ผลกระทบอ่ืนๆ ทั้งน้ีไม่รวมผูป้ระกนัตนตามมาตรา 
33  ที่ มี คุ ณ ส ม บัติ ค รบ ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ก า รไ ด้ รั บ
ประโยชน์ทดแทน  

 โดยการสนบัสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 
บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน 
เมษายน – มิถุนายน 2563 จะดําเนินการผ่านการ
ลงทะเบียนแสดงความจาํนง เพือ่ตรวจสอบคุณสมบตัิ 
และรับโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง มี
ธนา คาร กรุง ไทย เป็น ผู ้รั บลง ทะเบียน เข้า ร่ว ม
มาตรการ หลักเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อ
เดือน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต ์
www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวนัเสาร์ที่ 28 มีนาคม 
2563  เวล า  18 . 00  น .  เ ป็ น ต้น ไ ป  โด ย เ ปิ ด ให้
ล ง ท ะ เ บี ยน  24  ชั่ว โ ม ง  ส า ม า ร ถ ล ง ผ่ า น ท า ง
คอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือ เพื่อระบบแจง้ผล
การลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการให้แก่ท่านผ่าน
ท า ง ช่ อ ง ท า ง ข้อ ค ว า ม  SMS ไ ด้  โ ด ย ข้อ มู ล ที่
จาํเป็นตอ้งใช้ไดแ้ก่ หมายเลขบตัรประชาชน ขอ้มูล
บริษัทนายจ้าง ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และ 
ขอ้มูลบญัชีพร้อมเพยห์รือบญัชีธนาคาร สามารถรับ
เงินจาํนวน 5,000 บาท 5 วนัหลงัจากลงทะเบียนเสร็จ
ส ม บู ร ณ์  โ ด ย ก า ร จ่ า ย เ งิ น จ ะ โ อ น ผ่ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย ์โอนเขา้บญัชีธนาคาร 
หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารของรัฐที่เขา้
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ แ ก่  ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น 
ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหรือบญัชีธนาคารที่
ช่ือและนามสกุลเจา้ของบญัชีตรงกบัช่ือและนามสกุล
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ที่นาํมาลงทะเบียน ซ่ึงสมารถดาํเนินการผ่านเอทีเอ็ม
ธนาคารไดต้ลอด 24 ชัว่โมงเช่นกนั  

 นายอุตตม  ส าวนายน  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงการคลงั ไดโ้พสตล์ง Facebook ถึงแนวทาง

การลงทะเบียนช่วยเหลือ
ผลกระทบโควิด-19 ผ่าน
ออนไลน์ ว่า วนัเสาร์ที่  28 
มีนาคม 2563 เป็นวนัแรกใน
ก า ร เ ปิ ด รั บ ล ง ท ะ เ บี ย น 
ช่วยเห ลือ เยียวยา ผู ้ได้ รั บ

ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงจะ
เปิดใหล้งทะเบียนผา่นเวบ็ไซต ์"เราไม่ทิ้งกนั" ดงันั้น
ผูท้ี่มีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนด จึงไม่ตอ้งกงัวลว่าจะ
ลงทะเบียนไม่ทนั อีกทั้งการช่วยเหลือน้ี ก็ไม่ไดจ้าํกดั
ปริมาณผูท้ี่จะได้รับสิทธิไวแ้ค่  3 ล้านคน แต่จะ
เปิดรับไปเร่ือยๆ เพื่อให้ครอบคลุมผูมี้คุณสมบตัิที่จะ
ไดรั้บการช่วยเหลือเยยีวยา 

 ทั้งน้ีกระทรวงการคลงั โดยธนาคารกรุงไทย 
ไ ด้พ ยา ยา ม อํา น ว ยค ว า ม ส ะ ด ว ก ให้กับ พี่น้อ ง
ประชาชนในการลงทะเบียนผ่านออนไลน์ หรือ 
เวบ็ไซต์ อยา่งเต็มที่ เน่ืองจากไม่ตอ้งการให้เกิดการ
เดินทางหรือไปรวมตวักนัที่ธนาคาร เพื่อสอดรับกับ
มาตรการทางสาธารณสุข นอกจากน้ียงัอาํนวยความ
สะดวกด้วยว่า ผูไ้ดรั้บสิทธิสามารถรับเงินผ่านบญัชี
ธนาคารทุกธนาคารที่ตนเองมีอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิด
บัญชีใหม่กับธนาคารของรัฐเพิ่ม เติมแต่อย่างใด 
รวมทั้งสามารถโอนผา่นบญัชีพร้อมเพยไ์ดด้ว้ย 

 ส่วนกรณีที่กงัวลว่าหลายคนอาจลงทะเบียน
ผ่านออนไลน์ไ ม่ เ ป็นนั้ น จะขอความกรุณาให้
สอบถามขอคาํแนะนาํจากคนใกล้ชิดหรือลูกหลาน 
เพือ่เราช่วยดูแลซ่ึงกนัและกนัในช่วงระบาดของโรค
โควิดน้ี โดยไม่มารวมตัวใกล้ชิดกันในพื้นที่จาํกัด 
เช่น สาขาธนาคารเป็นจาํนวนมากครับ อยา่งไรก็ตาม 
ผมได้ให้ตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนและให้คาํแนะนํา 
โด ยธน า คา ร ก รุง ไ ทย  ไ ด้จัด ตั้ ง ค อ ล เ ซ็ นเต อ ร์ 
ให้บริการประชาชนที่หมายเลข 02-111-1144 ซ่ึง
สามารถติดต่อสอบถามไปไดอี้กช่องทางหน่ึง และได้
โพสต์เตือนอีกว่า  ขณะน้ีมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม 
พยายามแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ถูกต้องผ่าน
โซเชียลมีเดีย จากมาตรการช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จาํนวน 
5,000 บาทต่อเดือน 

 ทั้งน้ี เลขาธิการสาํนักงานประกนัสังคม ได้
ช้ีแจงสาํหรับผูป้ระกนัตน มาตรา 39 และ 40 ซ่ึงถือว่า 
เป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระ สามารถยืน่คาํขอรับเงิน
ทดแทน 5 ,000 บาท จากกระทรวงการคลัง ได้
เช่นเดียวกัน รวมถึงมาตรา 33 ที่ยงัไม่มีสิทธิรับเงิน
ก ร ณี ว่ า ง ง า น ก็ ส า ม า ร ถ รั บ เ งิ น เ ยี ย ว ย า กั บ
กระทรวงการคลังได้ เร่ืองน้ีเราดูแลครบทั้งระบบ
ประกนัสงัคม 

สรุป/รายงานโดย วาสนา ล  าดี  

แรงงานนอกระบบเสนอมาตรการเยียวยา
ผลกระทบจาก COVID-19 
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 เม่ือวนัที่ 12 มีนาคม 2563 สมาพนัธ์แรงงาน
นอกระบบ ไดส่้งหนังสือเปิดผนึกถึงปลดักระทรวง
แรงงาน นายสุทธิ สุโกศล เร่ือง มาตรการดูแลและ
เยยีวยาแรงงานนอกระบบและผูมี้รายไดน้้อยที่ไดรั้บ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา เพื่อให้หามาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากไวรัส โคโรนา สาํหรับแรงงาน
นอกระบบและผูมี้รายไดน้อ้ย   

สืบเน่ืองมาจากเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2563
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ม า ต ร ก า ร ที่ 
กระ ท รวงก า รค ลัง เส น อ เพื่อ ดู แ ล แ ละ เยียวยา
ผลกระทบจากไวรัส โคโรนา ต่อเศรษฐกิจไทย ทั้ง
ทางตรงทางออ้ม ระยะที่ 1 อนัประกอบดว้ยมาตรการ
ทั้ง ดา้นการเงิน ดา้นภาษีและอ่ืน ๆ ซ่ึง มาตรการส่วน
ใหญ่เนน้การช่วยเหลือ เพือ่แบ่งเบาภาระตน้ทุนให้แก่
ผูป้ระกอบการ ในขณะเดียวกัน กลุ่มแรงงานนอก
ระบบและผูมี้รายไดน้อ้ยที่ไดรั้บผลกระทบจากไวรัส 
โคโรนา ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม แรงงานเหล่าน้ีเป็น
ผูป้ระกอบอาชีพอิสระทาํการผลิตอยู ่ตามบา้น เป็น
ผูค้า้หาบเร่แผงลอย ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ผู ้
ขบัรถรับจ้างสาธารณะ หมอนวด ช่างเสริมสวย ผู ้
ทาํงานบริการ กิจการร้านอาหารขนาดเล็ก เกษตรกร
รายย่อย และอ่ืนๆ ซ่ึงมีจาํนวนมากกว่า 20 ล้านคน 
คนเหล่าน้ีไดรั้บผลกระทบในการประกอบอาชีพ จาก
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการอ่ืน 
ๆ แต่มีความสามารถในการรองรับปัญหาค่อนขา้ง
จาํกดั เพราะเป็นกลุ่มคนที่หาเชา้กินคํ่า ไม่มีเงินออม 
กลับได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวน้อยมาก 
มาตรการต่างๆของภาครัฐที่จะมาช่วยดูแลและเยยีวยา
เศรษฐกิจของประเทศในภาวะวิกฤตน้ีจึงจาํเป็นตอ้ง

ครอบคลุม กลุ่มแรงงานนอกระบบและผูมี้รายได้
น้อยเหล่าน้ีอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถประกอบ 
อาชีพ และดา เนินชีวิตต่อไปได้รวมทั้งลดความ
เหล่ือมลํ้ าที่ เกิดขึ้ นในสังคมไทย สมาพนัธ์แรงงาน
นอกระบบ ประเทศไทยอันประกอบด้วยแรงงาน
นอกระบบอาชีพต่าง ๆ จึงใคร่ขอเสนอให้รัฐมี
มาตรการดูแลและเยยีวยา แรงงานนอกระบบและผูมี้
รายไดน้อ้ยในประเทศไทย 
 นายสมคิด  ด้วงเงิน  ประธานสมาพันธ์
แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย กล่าวว่า มาตรการ

สํ า ห รั บ แ ร ง ง า น น อ ก
ร ะ บ บ  แ ล ะ ผู ้ มี ร า ย ไ ด้
น้ อ ย   เ พื่ อ บ ร ร เ ท า
ผลกระทบจากไวรัสโคโร
นา นั้น สมาพนัธ์แรงงาน
น อ ก ร ะ บ บ  ( ป ร ะ เ ท ศ

ไทย) มีขอ้เสนอดงัน้ี 
 1. มาตรการด้านการเงิน และภาษี 
 – ขอให้ปรับเงื่ อนไขการเข้า ถึงสินเ ช่ือ
สาํหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ย รายจ๋ิว และผูป้ระกอบ
อ า ชีพ อิ ส ร ะ  เ ช่น  ผู ้ค ้ า ห า บ เ ร่ แ ผ ง ล อ ย  ผู ้ข ับ ขี่
รถจักรยานยนต์และผู ้ข ับรถแท็กซ่ีรับจ้าง  วงเงิน
สินเช่ือไม่เกินหน่ึงลา้นบาท อตัราดอกเบี้ยไม่เกิน2% 
และลดดอกเบี้ย ลงเหลือ 1% ในกรณีที่มีการรวมกลุ่ม
อาชีพ 
 – พกัเงินตน้ ลดดอกเบี้ ยขยายเวลาชาํระหน้ี
แก่ลูกหน้ีที่เป็นผูป้ระกอบการรายย่อย รายจ๋ิว และผู ้
ประกอบอาชีพอิสระที่ เ ป็นลูก หน้ีของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 
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 – ขอให้รัฐบาลเจรจากับสถาบันการเงิน
เอกชนเพื่อผ่อนคลายการชาํระคืนเงินกู ้และเง่ือนไข
ต่าง  ๆ  เพื่อ รัก ษาสภา พคล่องท างการ เ งินขอ ง
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย รายจ๋ิว และผูป้ระกอบอาชีพ
อิสระ 
 – ลดภาษีมูลค่าเพิ่มลง 1 % เพื่อลดภาระ
ค่าใชจ่้ายของแรงงานนอกระบบและประชาชนทัว่ไป 
 2. มาตรการด้านการจ้างงาน 
 – ส่งเสริมการจ้างงานผูผ้ลิตรายย่อย โดย
จดัสรรโควตาไม่น้อยกว่า 30 % ของ การจดัซ้ือจดั
จา้ง ผลิตภณัฑท์ี่หน่วยงานรัฐตอ้งใชผ้่านกลุ่มผูผ้ลิต 
ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระ เช่น กระเป๋าสัมมนา 
ของที่ระลึก ผา้ปิดจมูก เส้ือยืด รวมทั้งการจดัจา้งให้
ท ํางานบริการ หรือการจ้างแรงงาน แก่ก ลุ่มผู ้
ประกอบอาชีพอิสระ เช่นการขุดลอกท่อ การตดัแต่ง
ก่ิงไมห้รืออ่ืน ๆ เป็นตน้ 
 – มีมาตรการสนับสนุนการใช้สินค้าจาก
ชุมชน สินคา้ ที่ผลิตในประเทศ เช่น ส่งเสริมการแต่ง 
กายดว้ยผา้ไทยอาทิตยล์ะ 3 วนั นาํอาหารแปรรูปจาก
กลุ่มผูผ้ลิตมาจดัเป็นอาหารว่างของส่วนราชการ เป็น
ตน้ 
 – คืนโอกาสในการประกอบอาชีพและพื้นที่
ทาํมาหากินให้แก่ผู ้ประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงเป็น
เศรษฐกิจฐานรากสําคญั เช่น หาบเร่แผงลอย พื้นที่
จอดรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยปรับมาตรการจัด
ระเบียบใหส้ามารถปฏิบตัิไดจ้ริงและเร่งด่วน 
 – สนับสนุนคูปอง เพื่อให้ผูป้ระกอบอาชีพ
อิสระ  เ ช่น  ผู ้ค ้า อาหา รหาบ เ ร่แผ งลอย  ผู ้ข ับ ขี่
รถจกัรยานยนต์ รับ จ้าง และผูข้บัขี่รถยนต์รับจ้าง

สาธารณะ สามารถนา ไปซ้ือ นํ้ ามันและแก๊สหุงตม้
ในราคาที่ไดรั้บการ สนบัสนุน 
 3. มาตรการด้านสุขภาพและและอื่นๆ 
 – จัดบริการรถเมล์ และรถไฟฟรี สําหรับ
ประชาชนทุกคน 
 – ลดการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ อนัเก่ียวขอ้ง
กับระบบการศึกษาของเยาวชนเพื่อลดภาระของ
ผูป้กครอง แมผู้ป้กครองไม่มีค่าใช้จ่ายเร่ืองค่าเทอม
แลว้ แต่ยงัมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่า
เคร่ืองปรับอากาศ ค่าใชค้อมพวิเตอร์ เป็นตน้ 
 – ลดดอกเบี้ ยสถานธนานุเคราะห์เพื่อลด
ภาระ และช่วยเหลือประชาชนผูเ้ดือดร้อน 
 – แจกอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรนาให้กับ
แรงงานที่ให้บริการสาธารณะ และมีความเส่ียงใน
ก า ร เ ป็ น ผู ้ รั บ เ ช้ื อ  แ ล ะ แ พ ร่ เ ช้ื อ  เ ช่ น ผู ้ข ั บ ขี่
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง และผูข้บัรถแทก็ซ่ี เป็นตน้ 
 4. มาตรการส าหรับผู้ประกันตนภายใต้ การ
ประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40  
 – ลดเงินสมทบเขา้สู่กองทุนประกันสังคม
ให้แก่ ผูป้ระกนัตนภายใตม้าตรา 39 และมาตรา 40 
เช่น เดียวกบัผูป้ระกนัตนในมาตรา 33 
 – มีมาตรการสินเช่ือสําหรับผู ้ประกันตน 
ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 เช่น เดียวกบัที่ให้กับ
ผูป้ระกนัตน ตามมาตรา 33 และผูป้ระกอบการ 
 – ให้สิทธิประโยชน์กรณีชดเชยการขาด
รายได้อนัเน่ืองมาจากการเจ็บป่วยของผูป้ระกันตน
ตามมาตรา 40 ที่ได้รับเช้ือไวรัส โคโรนา และไม่
สามารถประกอบอาชีพไดต้ามจริง โดยไม่นบัรวมกบั 
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สิทธิประโยชน์ เดิม ที่กาํหนดให้ค่าชดเชยไว ้30 วนั
ต่อปี 
 เม่ือวนัที่  26 มีนาคม 2563 สมาพนัธ์ศูนย์
ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย  ได้
นาํเสนอ เร่ือง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 โดยนางสุจิน รุ่งสว่าง ผูป้ระสานงานฯ 
กล่าวว่า สมาพนัธ์ศูนยป์ระสานงาน แรงงานนอก
ระบบ แห่งประเทศไทย  มีขอ้เสนอต่อแนวทางการ
แกไ้ข ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 3 
ขอ้ ดงัน้ี 
 1. ขอให้รัฐบาลทบทวน มาตรการส่งเสริม 
และเยยีวยา แก่แรงงานนอกระบบ เน่ืองดว้ยแรงงาน
นอกระบบของประเทศมีจาํนวน 21.6 ลา้นคน ที่อยู่
ในระบบประกนัสงัคมมาตรา 39 – 40 จาํนวน 3 ลา้น 
กว่าคนที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจาํนวน 18.6 
ลา้นคน ก็ไดรั้บผลกระทบจากสถานการแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 เช่นกนั 
 2.  ข อหยุด การ พักชํา ระห น้ีกับส ถาบัน
การเงินทุกแห่ง ทุกกรณี เป็นเวลา12เดือน เน่ืองจาก
ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้และเม่ือเลยเวลาสถาน
การวิกฤตก็ต้องเข้าสู้ระยะเวลาการฟ้ืนฟู่จึงขอพกั
ชาํระหน้ีเป็นระยะเวลา 12 เดือน 
 3.ขอให้ รัฐ  ใช้โอกาสน้ีจัดตั้ ง  :กองทุน
ฉุกเฉิน: ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานที่เดินทางกลับ
บา้นให้เป็นนักการเกษตร และนักการตลาดรุ่นใหม่ 
ทาํตลาดออนไลน์ขายตรงต่อผูบ้ริโภคส่งถึงบา้น และ
เร่งสนบัสนุนให้ปลูกพืชหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อให้มี
รายไดช่้วงอยู่บา้น และเม่ือเขามีรายไดพ้อเพียงก็จะ
ลด เร่ืองแรงงานยา้ยถ่ินได้ ในระยะยาว ตอ้งพฒันา

ยกระดบัให้เป็นนักการตลาดผูส่้งออกดา้นพืชเกษตร
เป็นครัวโลกตามนโนบายที่รัฐว่างไวใ้นยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
 วนัที่ 27 มีนาคม 2563  สถาบนัแรงงานและ
เศรษฐกิจที่เป็นธรรม (Just Economy and Labor 
Institute) ไดย้ืน่หนังสือ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน  และขอเขา้พบคณะกรรมการประกนัสังคม 
เพื่อ    ยกระดับมาตรการดูแลเยียวยาผูป้ระกันตน
มาตรา 39 และมาตรา 40    และแรงงานอิสระกลุ่มอ่ืน
ที่ไดรั้บผลกระทบจากโควดิ-19 โดยเน้ือหามีดงัน้ี 
 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เม่ือวนัที่ 
24 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ 
ผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 2 ในกลุ่มแรงงาน
ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบประกนัสังคม โดยกาํหนดให้รับเงินช่วยเหลือ
เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เมษายน-
มิถุนายน 2563) รวมเป็นเงินทั้ งหมด 15,000 บาท 
โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากกระทรวงการคลงั และ
กระทรวงการคลงั ไดก้าํหนดคุณสมบติัของผูท้ี่มีสิทธิ
ไดรั้บเงินเยยีวยาดงักล่าวเอาไวห้ลายประการ อาทิ 
 1)    เป็นผู ้ประกันตน ในมาตรา 39 และ
มาตรา 40, 
 2)   ผูป้ระกนัตนในมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบ
ยงัไม่ครบ 6 เดือน ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บ สิทธ์ิกรณีวา่งงาน 
 3)   ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ประกนัสังคม เช่น แม่บา้นทาํความสะอาดตามบา้น 
เป็น ตน้ นอกจากน้ี ครม. ไดก้าํหนดขั้นตอนของการ
รับเงินช่วยเหลือ คือ ให้ลงทะเบียนผ่านช่องทาง



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
54 

 

เวบ็ไซต ์ www.เราไม่ทิ้งกนั.com  หรือผ่านสาขาของ
ธนาคารรัฐ 3 แห่งเป็นหลกั นั้น 
 สถาบนัแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมขอ
ช่ืนชมต่อหลักการของมาตรการชุดดังก ล่าวที่
มองเห็น ความสําคญักับผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 
และมาตรา 40 กลุ่มที่ไม่ไดรั้บการคุม้ครองทางสังคม
อย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ เห็นว่า
มาตรการดังกล่าว ยงัมีข้อจํากัดที่อาจกลายเป็น
อุปสรรคต่อการเขา้ถึงความ ช่วยเหลือเยยีวยาสาํหรับ
แรงงานบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเยยีวยาที่สุด เน่ืองจากเหตุผล สาํคญัคือ การ
กําหนดเป้าหมายที่ไม่ เพียงพอและเ ง่ือนไขของ
คุณสมบตัิที่รัดกุมเกินไป 
 ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ผูป้ระกันตนตาม
มาตรา 39 และมาตรา 40 มีจาํนวนถึง 1,653,714 คน 
และ 3,311,533 คน (ที่มา: สาํนกัเงินสมทบ สาํนกังาน
ประกันสังคม) ตามลําดับ แต่กระทรวงการคลัง
กําหนดเป้าหมาย ผู ้ประกันตนที่ มีสิทธิได้รับการ
เยียวยาเพียง 3,000,000 คน ขณะที่การแพร่กระจาย
ของโควดิ 19 นั้นส่งผลกระทบ กบัแรงงานทุกคนโดย
ไม่มีการเลือกปฏิบติั แต่ส่งผลกระทบต่อแรงงานบาง
กลุ่มที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ เช่น แรงงานหญิง
และแรงงานอิสระในภาคบริการ ที่มีความสัมพนัธ์
ของการจา้งงานแบบไม่เป็นทางการ และไม่มีรายได ้
ประจาํ เช่น แม่บา้นทาํความสะอาดตามบา้น อาชีพ
นวด รวมถึงแรงงานกลุ่มใหม่ในภาคเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ม เช่น ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์รับจา้งและ
ส่งอาหาร ที่ได้รับผลตอบแทนจากการท างานเป็น
รายช้ิน แต่ตอ้งแบกรับความ เส่ียงของธุรกิจร่วมกับ

ผูป้ระกอบการ นอกจากน้ี ยงัมีแรงงานอิสระอีก
จาํนวนมากที่ไม่ได้เป็นผูป้ระกันตนและไม่ได้ รับ
สิทธิประโยชน์จากมาตรการชุดน้ี 
 ขณะที่แรงงานกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเยียวยามากที่สุดกลุ่มหน่ึง แรงงาน
กลุ่มน้ีอาจกลบั ไม่สามารถเขา้ถึงการลงทะเบียนของ
รัฐบาลไดต้ามกาํหนดเวลา ยิง่ไปกวา่นั้น เง่ือนไขของ
การลงทะเบียนเพือ่ให ้เจา้หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบตัิ
เป็นกรณีไป (case by case basis) ไม่สามารถนาํไปใช้
ได้จริงในทางปฏิบัติ เพราะ คนงานกลุ่มน้ีมักไม่มี
เอกสารและหลักฐานแสดงการจา้งงานและรายได้ที่
เป็นทางการ การกาํหนดคุณสมบติัที่พึ่ งพา การใช้
วจิารณญาณของเจา้หนา้ที่ยอ่มนาํไปสู่ความลา้ชา้ของ
การช่วยเหลือเยยีวยา และสร้างอุปสรรคในการเขา้ถึง 
สําหรับแรงงานกลุ่มดังกล่าวที่ในเชิงโครงสร้างมี
อํานาจต่อรองตํ่าและมีความเปราะบางทางสังคม
มากกวา่กลุ่มอ่ืนอยูแ่ลว้ 
 ดังนั้น สถาบนัฯได้รวบรวมความเห็นของ
ผู ้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 และองค์กรภาค
ประชาสังคมดา้นแรงงานที่เก่ียวขอ้ง (ดังที่มีรายช่ือ
แ น บ ท้า ย จ ด ห ม า ย น้ี )  จัด ทํา เ ป็ น ข้อ เ ส น อ ต่ อ
นายกรัฐมนตรี ดงัต่อไปน้ี 
 1. เพื่ออาํนวยให้เกิดความคล่องตวั รวดเร็ว
แ ล ะ ทัน ต่ อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น  เ ส น อ ใ ห ้
นายกรัฐมนตรีประสานกับ รัฐมนตรีกระทรวง
แรงงานและกระทรวงการคลงัเพือ่น า ฐานขอ้มูลจาก
สํานักงานประ กันสังคมไปใช้ในการโอนเ งิ น
ช่วยเหลือเขา้บญัชีใหแ้ก่ ผูป้ระกนัตน มาตรา 39 และ
มาตรา 40 เพื่อให้สามารถเยียวยาแก่ผูป้ระกนัตนใน
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ระบบ ประกนัสังคมไดอ้ยา่งครบถ้วนทุกคนโดยไม่
ตอ้งลงทะเบียน อีกทั้งตอ้งไม่กาํหนดขั้นตอน ใดๆ ที่
อาจเพิ่มภาระให้กบัผูป้ระกนัตนเพื่อเขา้ถึงสิทธิที่พึง
ได ้
 2. รัฐบาลขยายระยะเวลาของการเยียวยา
ช่วยเหลือออกเป็น 6 เดือน คือ เดือนเมษายนกนัยายน 
2563 เน่ืองจากผลกระทบของโควิด-19 มีแนวโน้มที่
จะส่งผลต่อเศรษฐกิจใน ระยะยาว และขอให้ปรับลด
ส่วนของเงินสมทบที่ผูป้ระกนัตนมาตรา 39 ตอ้งจ่าย
ลงเป็น 216 บาทต่อเดือน หรือแค่ส่วนของฝ่ายลูกจา้ง 
(เดิมผูป้ระกันตนมาตรา 39 จ่ายเดือนละ 432 บาท 
เน่ืองจากผู ้ประกันตนไม่มีนายจ้าง จึงต้องแบก
รับภาระจ่ายเงินใหฝ่้ายนายจา้ง 50 เปอร์เซ็นต)์ 
 3. ขยายขอบเขตมาตรการเยียวยาเพื่อให้
ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ก ลุ่ ม แ ร ง ง า น ข้ า ม ช า ติ ที่ เ ป็ น 
ผูป้ระกนัตน รวมถึงออกมาตรการเยยีวยาแก่แรงงาน
กลุ่มอาชีพอิสระอีกจาํนวนมากที่ไม่ เป็นผูป้ระกนัตน 
และจดัเตรียมมาตรการรองรับทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาวแก่แรงงานทุก กลุ่มโดยถ้วนหน้ากัน ในส่วนน้ี 
ทางสถาบันฯ จะพยายามรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการ และข้อเสนอจากแรงงานกลุ่มต่างๆ มา
เพิม่เติมใหก้บัรัฐบาลต่อไป 
 4. ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่
เ ก่ียวข้องตรวจสอบมิให้นายจ้างฉวยโอกาสใช ้
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นขอ้อา้ง
ในการละเมิดสิทธิแรงงาน เช่น เลิกจา้งพนกังาน หรือ
ให้ลูกจา้งพกังาน 14 วนัโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง และให้
ลูกจา้งลาโดยใช ้สิทธิวนัลาพกัของตนเอง 

รายงานโดย วาสนา ล  าดี  

คสรท. และสรส.แถลงงดจัดงานวันกรรมกร
สากล 1 พ.ค.นี ้พร้อมเสนอ 6 ข้อแก้โควดิ-19 

 เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2563 คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์
แร ง งา น รัฐ วิส าห กิ จสัม พันธ์  (ส ร ส .)  ได้อ อ ก 
แถลงการณ์เร่ือง งดจดังาน “วนักรรมกรสากล” 1 
พฤษภาคม 2563 โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี 
 ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรน่าสายพนัธุใ์หม่ โควิด 19 ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ
ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยและมีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบอยา่งยากที่จะคาดการณ์แมใ้นบางประเทศจะ
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไดร้ะดบัหน่ึง แต่ก็ยงั
อยู่ในสภาวะการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด แต่บาง
ประเทศยงัต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดยากที่จะ
ควบคุมมีผูติ้ดเช้ือ เกิดอาการป่วย และเสียชีวิตเป็น
จาํนวนมากจนองค์การอนามัยโลก ( WHO) ต้อง
ประกาศใหเ้ป็นภยัพบิตัิของโลก 
 ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงที่ก ําลัง
เผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยากจะควบคุม
รัฐบาลจึงขอความร่วมมือมายงัประชาชนในสาขา
อาชีพต่าง ๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท 
ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเขม้งวด
เฝ้าระวงั และปฏิบัติตามมาตรการและคาํสั่งของ
รัฐบาลอยา่งเคร่งครัด พร้อมสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ซ่ึง
แ น่ น อ น ว่ า ย่อ ม ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ เ ป็ น ว ง ก ว้า ง แ ก่
ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ แต่เม่ือพิจารณาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดอยา่งรุนแรงของโควิด 19 
แลว้ก็เป็นเหตุผล เป็นความจาํเป็นที่ประชาชนทุกคน
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ต้องให้ความร่วมมือเพื่อหยุดย ั้งภัยพิบัติในคร้ังน้ี 
มิฉะนั้นแล้วประเทศไทยอาจเขา้สู่สภาวะขั้นวิกฤต
ประชาชนล้มตายเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงแน่นอนว่าเรา
ทุกคนไม่อยากเห็น ไม่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้น 
 ดังนั้น เพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและ
หน่วยงานทางการแพทย ์สาธารณสุข ร่วมกนัหยดุย ั้ง
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ โค
วิด 19 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คส
รท.) และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์
(สรส.) จึงงดจัดกิจกรรม “วันกรรมกรสากล” 1 
พฤษภาคม 2563 และขอใหพ้ีน่อ้งผูใ้ชแ้รงงานทุกภาค
ส่วนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคาํสั่งของรัฐบาล
หน่วยงานทางการแพทย ์สาธารณสุขทั้งส่วนกลาง
และทอ้งถ่ินโดยเคร่งครัด 
 อยา่งไรก็ตามจากสถานการณ์ภยัพิบติัในคร้ัง
น้ีได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องผูใ้ช้แรงงานในทุกภาค
ส่วนอย่าง รุนแรงเ ช่นกัน  ทั้ งแรงงานในระบบ 
แรงงานนอกระบบ แรงงานลูกจ้างภาครัฐและ
แรงงานข้ามชาติ ทั้ งโรงงาน สถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซ่ึง คสรท. และ 
สรส. จะจดัทาํข้อเสนอเพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการ
แกไ้ขปัญหาต่อไป 
 ข้อเสนอต่อรัฐบาลเฉพาะหน้า 
 1. ขอใหเ้ปิดบริการตรวจไวรัสโควิดในกลุ่ม
เส่ียง ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ฟรี ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

 2 .  ข อ ให้ จัด ห า อุ ป ก ร ณ์  เ ค ร่ื อ ง มื อ  ย า 
เวชภณัฑใ์นการป้องกนัรักษาใหเ้พยีงพอ 
 3. ขอให้ควบคุมราคาสินคา้ไม่ให้ขึ้นราคา 
ไม่ให้เกิดการกกัตุนสินคา้ซํ้ าเติมประชาชนในภาวะ
วกิฤต 
 4. ขอให้หามาตรการช่วยเหลือเร่ืองเคร่ือง
อุปโภค บริโภคแก่ประชาชน ผู ้ใช้แรงงานที่ขาด
รายไดจ้ากภยัพบิตัิ 
 5. สําหรับผูท้ี่ ถูกกักตัวเพื่อตรวจสอบ เฝ้า
ระวงัโรค ตอ้งไดรั้บการดูแลที่ดีเพยีงพอ 
 6. ผูใ้ชแ้รงงานที่ไดรั้บผลกระทบจากรัฐบาล
จากการปิดกิจการชั่วคราวตามคาํสั่ง และนโยบาย
ของรัฐบาล 
 ขอให้วางมาตรการช่วยเหลือทั้งเฉพาะหน้า
และระยะยาว และขอให้กาํลงัใจไปยงัทุกคน ทุกฝ่าย 
ทั้ งรัฐบาล แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงาน สถาน
ประกอบการ ประชาชน ผูใ้ชแ้รงงานทุกสาขาอาชีพ 
สามคัคีมีพลังใจ ใชว้ิกฤต เป็นโอกาส ฝ่าขา้มปัญหา
อุปสรรค ภยัพิบติัไปด้วยกัน.. ด้วยความเช่ือมั่นใน
พลงัของคนไทย เช่ือมัน่ในพลงัของมวลมนุษยชาติ 

รายงานโดย วาสนา ล  าดี 
 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์
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