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 พนักงานในนิคมอมตะซิต้ี ชลบุรี ถูกเลิกจ้างกว่า 1,000 คน จากผลกระทบของไวรัสโควิด : จากเฟซบุ๊กเพจ "หนุ่มสาวโรงงาน" 

https://www.facebook.com/Nunsawrongan/photos/a.104977344464856/126855772277013/?type=3&theater
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

วัตถุประสงค์ การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานส าคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  
As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 
movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 
subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com  
คณะผู้จดัท าเนือ้หา : 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) 
 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

3 
 

 

 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 44 (391) 

ประจ าเดือนเมษายน 2563 ในปัจจุบนันี ้ประเด็นท่ี

ได้รับความสนใจจากคนทุกระดับทั่วโลกหนีไม่พ้น

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

แรงงานปริทศัน์ฉบบันีจ้ึงขออุทิศพืน้ท่ีให้แก่ประเด็น

แรงงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลกระทบของโรคระบาดไวรัส

โควิด-19 

บทความและ รายงานพิ เ ศษ  4  เ ร่ื อ ง

ประกอบด้วย คลินิกกฎหมายแรงงานว่าด้วยสิทธิ

แรงงานกับผลกระทบของโรคระบาดโควิด -19 

ผลกระทบตอ่ผู้ขบัขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งเป็นหนึ่งใน

กลุม่แรงงานนอกระบบท่ีต้องสญูเสยีรายได้มากท่ีสดุ 

การปิดงานเลิกจ้างท่ีนายจ้างอ้างผลกระทบจากโรค

โควิด-19 และข้อเสนอของ 2 พรรคการเมืองได้แก่ 

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทยและพรรคก้าวไกล

(อดีตพรรคอนาคตใหม่)ต่อการดูแลสิทธิแรงงานท่ี

ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ เ กิดขึน้  เ ม่ือ

พิเคราะห์ดูแล้วก็จะพบความเก่ียวพันกับปัญหา

ความเหลือ่มล า้ในสงัคมไทยท่ีนบัวนัจะปรากฏชัดขึน้

กล่าวคือ ชนชัน้กลางท่ียังมีงานมั่นคงและได้รับ

เงินเดือนครบทุกเดือนสามารถท างานท่ีบ้าน(work 

from home)  และปฏิบัติตามมาตรการรักษา

ระยะห่างทางสงัคมได้โดยไม่เดือดร้อน สว่นนายทุน

ขนาดใหญ่อาจขาดรายได้ไปบ้างแต่ยงัห่างไกลจาก

ความยากล าบากทางเศรษฐกิจ อีกทัง้บางกลุม่ยงัได้

ประโยชน์จากภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึน้นีด้้วยซ า้ ในขณะ

ท่ีคนจนซึง่ชีวิตต้องพึ่งพิงกับการท ามาหากินในพืน้ท่ี

สาธารณะ โดยการขายอาหารและบริการต่างๆ 

ให้กับคนท่ีมีกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคม และผู้ ท่ี

เดินทางไปท างานทุกวัน เป็นกลุ่ม ท่ีได้ รับความ

เดือดร้อนอย่างสาหสัจากการหมดหนทางท ามาหา

กิน ต้องอาศยัเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งยงั

มีปัญหาเร่ืองระบบการคัดกรองผู้ มีสิทธ์ิ และรอรับ

การแจกอาหารประทังชีวิตท่ีต้องเบียดเสียดแย่งชิง

จนอาจเสีย่งตอ่การติดเชือ้โรคระบาด 

ด้วยเหตนีุจ้ึงไม่นา่แปลกใจที่มีเสียงเรียกร้อง

ดงัขึน้ให้รัฐผอ่นปรนพืน้ท่ีการท างานภาคบริการและ

การใช้พืน้ท่ีสาธารณะโดยมีการจัดระเบียบอย่าง

เหมาะสม เพื่อให้คนจนท่ีต้องท ามาหากินได้กลบัมา
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มีอาชีพเลีย้งครอบครัวได้อีกครัง้โดยไม่ต้องรอรับการ

สงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีนอกจากไม่เพียงพอ

แล้วยังท าให้พวกเขาหมดศักด์ิศรีของความเป็น

มนษุย์ 

สดุท้ายนี ้แม้ว่าขบวนการแรงงานในขณะนี ้

มีข้อจ ากัดเร่ืองการรวมกลุ่มทางสงัคมเช่นเดียวกับ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มอ่ืนๆ แต่ยังมี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องมาร่วมกันหาข้อเสนอท่ีเป็น

ทางออกของการแก้ปัญหาวิกฤตทัง้ในระยะเฉพาะ

หน้าและระยะยาว เพื่ อ ใ ห้ เ กิดทางออกท่ี เ ป็น

ประโยชน์และเป็นธรรมกบัแรงงานท่ีเป็นคนสว่นใหญ่

ในสงัคมกนัตอ่ไป 
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 คลินิกกฎหมายดา้นแรงงานตอนที่ 23 และ 
24 เราเพิ่งคุยกันเร่ืองสิทธิแรงงานในภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ เน่ืองจากธุรกิจและสถานประกอบการต่าง 
ๆ  มีก ารป รับเป ล่ียน สภาพการจ้าง  ลดค่ าจ้า ง 
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รูปแบบการจา้ง
งาน  การหยุดกิจการชั่วคราว ตลอดจนการเลิกจา้ง 
โดยอ้างสภาวะทางเศรษฐกิจ มาตั้ งแต่ ปี  2562 
แล้ว  แรงงานก็ต้องเผชิญกับปัญหาและความ
เดือดร้อนต่างๆนานามาพกัหน่ึงแล้ว ซ่ึงผูเ้ขียนก็ได้
สะท้อนปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้ น ข้อกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งและขอ้จ ากดัของกฎหมาย รวมทั้งมาตรการ
การบริหารจดัการแรงงานภาครัฐที่ควรด าเนินการไป
แลว้ ท่านยอ้นไปอ่านดูไดน้ะครับ 

 แต่ความววัยงัไม่ทนัหาย ความควายก็เขา้มา
แทรก  ดว้ยเหตุการณ์ช็อกโลกและช็อกประเทศไทย 
คือ ไวรัสโควิด -19 ดงัที่เรียกกนัว่าโรคอุบัติใหม่ คือ
โรคท่ีไม่เคยมีปรากฏมาก่อน จึงยงัไม่มียาหรือวคัซีน
จดัการกบัโรคไดโ้ดยตรง  ส าหรับประเทศไทยโควดิ 

 

 -19    เร่ิมคุกรุ่นมาตั้งแต่ตน้ปี 2563 แต่มาถึงจุดเดือด
และ เกิดความ ป่ัน ป่วนราวกลางเ ดือน มีนาคม 
2563  จนกระทัง่น าไปสู่การใชก้ฎหมายพิเศษในการ
บริหารจดัการประเทศในสถานการณ์โควิด -19 ดงัที่
ท่านทั้งหลายก็ได้รับทราบ เรียนรู้ ปรับตวั (ได้บา้ง
ไม่ไดบ้า้ง) รวมทั้งเผชิญปัญหาดว้ยความยากล าบาก
กนัมาแลว้ 

 

 สถานการณ์ในช่วงแรก 

 เป็นกรณีการเผชิญปัญหาเฉพาะหน้า   ซ่ึง
สถานประกอบการต่าง ๆ มีโครงการหรือแผนงาน
ศึกษาดูงานหรือทศันศึกษาที่ต่างประเทศ ทั้งก าลงัจะ

ชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ 
นักกฎหมายแรงงาน/ทนายความ 
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เ ดินทา งไป  และก าลั งที่ จ ะกลับจ ากประ เทศ
เส่ียง  หรือพนกังานมีโปรแกรมส าหรับการท่องเที่ยว 
หรือไปปฏิบติังานที่ต่างประเทศ และครบก าหนด
กลบัประเทศไทยในช่วงโควิด –19  ซ่ึงหลายประเทศ
มีความเส่ียงโรคโควดิ-19 

 ผูเ้ขียนจ าไดว้่า ในช่วงนั้นแนวความคิดที่จะ
ร่วมกันปกป้องชีวิตและสุขภาพยงัไม่เด่นชัดนัก 
ธุร กิจและสถานประกอบการต่ าง  ๆ  มุ่ งแต่จะ
แกปั้ญหาเพือ่ใหบ้ริษทัตนเองปลอดภยั คนงานไม่ติด
เช้ือ หรือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค และมิให้
เกิดผลกระทบกับองค์กรของตน ท่าทีของนายจา้ง
และสถานประกอบการต่าง ๆ จึงออกมาแบบแข็งๆ
ขาดๆ ดว้ย เช่น 

 

 © ห้ามพนักงานเดินทางไปในประเทศเส่ียง
ติดเช้ือโควิด-19 หากพนักงานฝ่าฝืนนายจา้งจะเลิก
จา้ง หรือถือวา่พนกังานลาออกจากบริษทั 

 © พนักงานที่เดินทางกลบัจากประเทศเส่ียง 
หากถูกรัฐบาลกักตวั 14 วนั พนักงานจะตอ้งลาพกั
ร้อนบา้ง ลากิจบา้ง หรือลาโดยไม่รับค่าจา้งบา้ง หรือ

เลยเถิดไปถึงขนาดให้ลาป่วยกันก็มี ทั้งๆ ที่ยงัมิได้
ป่วย หรือยงัมิได้ตรวจร่างกายเลยว่ามีเช้ือโรคอยู่
หรือไม่ 

 © ธุรกิจหลายแห่งเร่ิมกลวัโรคโควิด-19 หยดุ
กิจการชัว่คราวก็มี ปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานก็มี 
กระจายงานให้พนักงานไปท าที่บา้นก็มี หรือให้ลา
หยดุโดยไม่รับค่าจา้งทั้งเดือนก็มี และหากพนักงาน
คนใดไปขอ้งแวะในกลุ่มเส่ียงหรือพื้นท่ีเส่ียง นายจา้ง
จะไม่ รับผิดชอบ  และอาจ ถูก เ ลิกจ้า งในทันที 
(เฮอ้ๆๆๆ) 

 โดยที่ฝ่ายแรงงานเองแทบจะมิไดต้รวจสอบ
กันเลยว่า  มีการปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
หรือไม่  เน่ืองจากสถานการณ์ในช่วงนั้น ไม่เอ้ือต่อ
การตรวจสอบหรือการใชสิ้ทธิตามกฎหมายเท่าใดนัก 
เพราะไดแ้ต่วติกกงัวลเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโค
วดิ-19 เป็นส าคญั รวมทั้งสถานการณ์น้ีเป็นเร่ืองใหม่ 
แรงงานเองยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ และตั้งหลกัไม่
ทัน  ประ เด็ นส า คัญคื อ  อ า จก ล่ า วได้ว่ า  เ ป็ น
สถานการณ์สงครามโรคมาเกิดซ้อนสงครามการคา้
หรือสงครามเศรษฐกิจ แล้วพี่น้องแรงงานจะรับมือ
กนัไหวหรือครับ 

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ว่าน้ี  ก็มีการ
ส่ือสารความคิดในเฟสบุ๊ก หรือในโซเชียลมีเดีย 
น่าจะมาจากส านักกฎหมายของฝ่ายธุรกิจ ว่า “ โน 
เวิร์ค โนเพย์ “ (เมื่อไม่ท างาน ย่อมไม่ได้ค่าจ้าง) เพื่อ
โน้มน าความคิดคนในสังคมว่า ถ้าไม่มีการท างาน 
ลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิในค่าจ้าง ซ่ึงในความเป็นจริง

https://techsauce.co/ 

https://techsauce.co/
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หลักการที่ว่าน้ี ถูกตอ้งและใช้ได้ในบางกรณี  มิใช่
ขอ้สรุปเด็ดขาด  แบบรวมยอด เหมาเข่งหรือเป็นสูตร
ส าเร็จตายตวั  เน่ืองจากมีรายละเอียดที่ตอ้งรู้  เรียนรู้
และท าความเขา้ใจอีกมากมาย และหากใช้กันแบบ
ผิดๆถูกๆอาจเป็นสาเหตุน าไปสู่ขอ้ขดัแยง้หรือข้อ
พิพาทโดยไม่จ าเป็น และสังคมแรงงานอาจเข้าใจ
เจตนาของผูน้ าเสนอความคิดน้ีคลาดเคล่ือน ท าให้
เสียหายได ้

 หลกัการที่ว่าน้ีกระทบต่อลูกจา้งรายวนั ราย
ชั่วโมง หรือรายช้ินเป็นหลัก เช่น ว ันใดที่ ลูกจ้าง
ดังกล่าวลางาน หรือหยุดงาน ก็จะไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าจา้ง   ในขณะที่ลูกจา้งรายเดือนลางานหรือหยุด
งาน ก็ยงัคงไดรั้บค่าจา้งเต็มเดือน   แต่หากลูกจา้งไม่
วา่ประเภทใด พร้อมท างานให้นายจา้ง แต่นายจา้งไม่
พร้อมให้ท  างาน โดยมิใช่ความผิดลูกจา้ง นายจา้งก็
ตอ้งจ่ายค่าจา้งให้แก่ลูกจา้งเต็มจ านวนตามปกติ  แต่
ในส่วนแรงงานนอกระบบ คือแรงงานที่ไม่มีนายจา้ง 
และแรงงานที่ไม่เป็นนายจา้ง ท างานโดยไดรั้บค่าจา้ง
เป็นรายช้ินหรือตามผลงานอยู่แล้ว ถ้าไม่ท างานส่ง
มอบตามสญัญา ก็จะไม่ไดรั้บค่าจา้งหรือค่าตอบแทน
อยูแ่ลว้ หลกัการโน เวร์ิค โนเพย ์ก็ใชไ้ม่ไดก้บักรณีน้ี
เช่นเดียวกนั 

 อยา่งไรก็ตาม หลักการโนเวิร์คโนเพย ์ก็ถูก
ยกเวน้โดยหลกักฎหมายพเิศษ เช่น 

 – พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541  มาตรา 75 คือกรณีนายจา้งมีเหตุจ  าเป็นส าคญัที่
มิใช่เหตุสุดวิสัย หยุดกิจการทั้ งหมดหรือบางส่วน

ชั่วคราว จะต้องแจ้งพนักงานตรวจแรงงานและ
ลูกจา้งล่วงหน้า และตอ้งจ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ
๗๕ ของค่าจ้างในวนัท างานตลอดเวลาที่สั่งหยุด
กิจการ เงินท่ีว่าน้ี แทจ้ริงก็คือค่าจา้งนั่นแหละ แต่ท่ี
กฎหมายใช้ค  าว่าเ งินเฉย ๆ มิใช่ค่าจ้าง ก็ เพราะ
หลกัการและนิยามค่าจา้งตามกฎหมาย นั้นหมายถึง
เงินที่จ่ายตอบแทนการท างาน เม่ือไม่มีการท างานเงิน
ที่จ่ายจึงมิใช่ค่าจา้ง แต่ตามเจตนารมณ์ก็เพื่อประกัน
ค่าจา้งหรือรายไดใ้นการยงัชีพของลูกจา้ง อนัเกิดจาก
เหตุที่มิใช่ความผิดของใคร แต่เป็นเหตุจ าเป็นอัน
ส าคญั (มิใช่เหตุสุดวิสัย) ของฝ่ายนายจา้ง 

 

 ผมเห็นวา่ การน าเสนอความคิดเร่ืองโนเวิร์ค
โนเพย ์ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค และเพื่อเป็นการช่วยเหลือปกป้อง
ชีวิตและสุขภาพของมนุษย ์ท่าทีจึงควรช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน มิใช่มาตั้ งแง่กันในทางกฎหมายหรือ
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ในทางที่จะเอาประโยชน์หรือเอาตวัรอด โดยไม่ค  า
นึกทุกขร้์อนหรือโรคอุบติัใหม่ที่สงัคมเผชิญอยู ่

 มีข้อสังเกตว่า สถานประกอบการที่มีการ
เปล่ียนลดสภาพการจ้าง ลดค่าจ้างและสวัสดิการ 
รวมทั้งเลิกจา้งโดยอา้งภาวะเศรษฐกิจนั้น มกัจะพบว่า
มีธุรกิจหรือสถานประกอบการจ านวนหน่ึงมิได้
ประสบปัญหาจริง แต่อ้างภาวะดังกล่าว เพื่อสร้าง
ความชอบธรรมในการเลิกจา้ง หรือเพื่อท าให้ลูกจา้ง
เห็นอกเห็นใจ ไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องนายจา้ง แมว้่า
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายก็ตาม  และเม่ือเกิด
สถานการณ์โควดิ -19 ก็น่าเช่ือวา่มีธุรกิจบางส่วนฉวย
โอกาสจากวิกฤติโรค มาลดค่าจ้าง ลดสวสัดิการ
รวมทั้งเลิกจา้ง โดยที่การตรวจสอบต่าง ๆ ท าได้ไม่
เตม็ที่ เน่ืองจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค อนั
น้ีก็เป็นเร่ืองการละเมิดสิทธิแรงงานหรือความไม่เป็น
ธรรมของแรงงานที่เกิดขึ้น 

 

 สถานการณ์ในช่วงที่สอง 

 อยากจะเรียกวา่เป็นช่วงสถานการณ์ป่ันป่วน 
เน่ืองจากมีปัญหายุง่ยากจากโควิด-19 ประดงัประเด
เขา้มาหลายดา้น กล่าวคือ 

 ด้านการควบคุมการแพร่ระบาดโรค 

 มีประเด็นว่าควรปิดเมืองหรือปิดประเทศ
หรือไม่  การกักตวัผูท่ี้เดินทางมาจากประเทศเส่ียง 
การขอความร่วมมือให้ผูท้ี่ไปสัมพนัธ์หรือใกล้ชิด
บุคคลในสถานที่ เ ส่ี ยง เข้าม า รับการตรวจ  ใน
ขณะเดียวกันตัว เลขผู ้ติดเ ช้ือ เพิ่มสูงขึ้ นเ ร่ือย ๆ 
จนกระทัง่มีการประกาศใชก้ฎหมายพเิศษ เพือ่บริหาร
จดัการประเทศในภาวะวกิฤติโรค และหน่วยงานของ
รัฐที่มีอ  านาจหน้าที่ไดส้ั่งปิดสถานประกอบการหรือ
สถานบริการหลายประ เภท หลายแห่ง  ทั้ งใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่ มีความเส่ียง จน
น าไปสู่สถานการณ์การเคล่ือนยา้ยแรงงานกลับสู่
ภูมิล าเนาที่ต่างจงัหวดั  เน่ืองจากสถานประกอบการ
ถูกสัง่ปิดดงักล่าว 

 ด้ านการบรรเทาและเยียวยา ผู้ที่ ไ ด้ รับ
ผลกระทบ 

 มีประเด็นถกเถียงกนัในสังคมว่า โควิด -19 
ก่อผลกระทบทั่วทั้ งประเทศและทั้ งโลก ดังนั้ น
รัฐบาลไทยควรมีมาตรการเยยีวยาประชาชนในเบื้อง
ตน้แบบถว้นหนา้ เพราะไดรั้บผลกระทบกนัทุกสาขา
อาชีพ การเยยีวยาเบื้องตน้จึงสามารถด าเนินการได้
โดยเร็ว ไม่ต้องมีหลักเกณฑ์ ไม่ต้องตรวจสอบ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
ทนัท่วงที  ส่วนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือครัวเรือนที่
ไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง  มีความเดือดร้อนหรือ
ต้องการความช่วยเหลือที่ เ ป็นการเฉพาะรัฐค่อย
หาทางดูแลช่วยเหลือแบบเขม้ขน้ต่อไป 

https://covid-19.kapook.com/ 

https://covid-19.kapook.com/
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 ในที่สุดรัฐก็ตดัสินใจช่วยเหลือเฉพาะบุคคล
ที่ไดรั้บผลกระทบจากโควดิ-19 ท าให้ประกอบอาชีพ
ไม่ได้ หรือรายไดล้ดลงอยา่งมาก จนกระทบต่อการ
ด ารงชีพ ซ่ึงปรากฏวา่กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบหนักสุด 
เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานที่ท  างานอิสระ ไม่มี
นายจา้ง หรือผูป้ระกอบอาชีพอิสระแบบหาเชา้กินค ่า 
หรือลูกจ้าง หรือแรงงานอิสระที่ท  างานในสถาน
ประกอบการ สถานบริการ หรือที่เก่ียวขอ้งกบักิจการ
ที่รัฐสั่งให้หยุดกิจการชัว่คราว เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรค 

 แต่ เ น่ืองจากฐานข้อมูลของรัฐ เ ก่ี ยวกับ
แรงงานกลุ่มที่กล่าวถึงน้ี ยงัไม่เป็นระบบ ไม่ครบถว้น 
สมบูรณ์ รวมทั้ง ซ ้ าซ้อน และกระจดักระจายอยู่ใน
หลายหน่วยงาน  ประกอบกับมีพฤติกรรมของ
ประชาชนที่น่าเช่ือไดว้่า  ประชาชนหลายภาคส่วน 
แมอ้าจไม่กระทบหรือไม่เขา้หลกัเกณฑใ์นการขอรับ
การเยยีวยา  แต่ก็ขอลงทะเบียนไปก่อนเผือ่ได ้ท  าให้มี
ผูล้งทะเบียนเพื่อขอรับการเยยีวยาสูงถึง 26 ล้านคน
เศษ เป็นภาระของรัฐในการตรวจสอบเพื่อจ่ายเงิน
เยยีวยาใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

 อยา่งไรก็ตาม ในเร่ืองน้ี ก็มีค  าถามของภาค
ส่วนต่าง ๆ ว่า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโค
วิด-19 ได้รับการเยียวยาจากรัฐตรงตามเป้าหมาย 
ครบถ้วนเป็นธรรมแล้วหรือไม่ ดูเหมือนว่า มีเสียง
สะทอ้นมารอบทิศว่า คนที่เดือดร้อนจริง ๆ ยงัเขา้ไม่
ถึงการเยยีวยา ดว้ยขอ้จ ากดัในเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยี
การลงทะเบียนเพือ่ขอรับการเยยีวยาจากรัฐ 

 ในช่วง น้ี มีสถานการณ์ปัญหาด้านสิทธิ
แรงงาน ที่ไม่ควรเกิดขึ้นหลายประการ เพราะเป็น
พฤติกรรมที่เป็นการเอาเปรียบแรงงานจนเกินไป และ
การบริหารจัดการด้านแรงงาน มิได้สอดรับกับ
สถานการณ์การป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค  กล่าวคือ 

 

 – ในช่วงแรกท่านจะเห็นได้ว่า ธุรกิจส่วน
หน่ึงประกาศชัดเจนเลยว่า เขาจะปรับรูปแบบการ
ท างาน หรือบางส่วนหยุดการท างานชั่วคราวไปเลย 
โดยประกาศชัดเจนว่า พนักงานจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค นายจา้งจะจ่ายค่าจา้ง
ใหต้ามปกติ นายจา้งบางส่วนก็ประกาศชดัเจนว่า ให้
ลูกจา้งหยุดงานชั่วคราว ดว้ยเหตุจ าเป็นเพื่อป้องกัน
โรค อนัเป็นไปตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 มาตรา 75 การปฏิบติัเช่นน้ี ถือเป็นการ
ปฏิบติัที่ยอมรับได ้และน่าชมเชยเป็นอยา่งยิง่ 

 – ในช่วงเวลาต่อมา เม่ือรัฐใช้อ  านาจตาม
กฎหมายพิเศษสั่งให้สถานประกอบการหรือสถาน
บริการบางประเภท บางพื้นท่ี หยดุประกอบการ หรือ
หยุดให้บริการ เพราะมีการติดเช้ือ  เป็นพื้นที่เส่ียง 
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หรือลักษณะและสภาพของงานเส่ียงต่อการติดเช้ือ
และแพร่ระบาด สถานประกอบการหรือสถานบริการ
เหล่าน้ีตอ้งด าเนินการตามค าสั่งของรัฐ เหตุที่ว่าน้ี 
มิใช่ความผิดของนายจ้าง และมิใช่ความผิดของ
ลูกจา้ง แต่เป็นกรณีที่รัฐตอ้งการแก้ไขปัญหาสังคม 
อนัถือเป็นเหตุสุดวสิยัตามกฎหมาย กรณีน้ี นายจา้งจึง
ไม่ตอ้งจ่ายค่าจา้งและสวสัดิการต่าง ๆ ที่ตอบแทน
การท างานให้แก่ลูกจา้ง ตลอดระยะเวลาที่รัฐสั่งให้
หยดุ กรณีน้ีมิใช่การเลิกจา้ง ยงัเป็นนายจา้งลูกจา้งกนั
อยู ่สิทธิและสวสัดิการที่ไม่เก่ียวกบัการท างานลูกจา้ง
ย ังได้รับตามปก ติ  อายุง านย ังนับ ต่อ เ น่ื อง  แ ต่
ประกนัสังคมไม่ตอ้งส่งเพราะไม่มีค่าจา้งให้หักเพื่อ
น าส่งประกนัสงัคม 

 

 อยา่งไรก็ตาม ลูกจา้งที่นายจา้งตอ้งหยดุงาน
ชั่วคราวตามค าสั่งของรัฐและถือเป็นเหตุสุดวิสัย
น้ี  ย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงาน
ตามกฎหมายประกนัสังคม ซ่ึงรัฐไดแ้กไ้ขกฎหมาย
ให้ไดรั้บประโยชน์ทดแทนอตัราร้อยละ 62 ไม่เกิน 
90 วนั แต่คิดจากอัตราเงินสมทบประกนัสังคม ไม่
เกิน 15,000 บาทต่อเดือน 

 เร่ืองที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็คือ มีธุรกิจและสถาน
ประกอบการจ านวนมากทั้งใหญ่ทั้งเล็ก ทั้งรวยทั้งจน 

แมรั้ฐบาลมิไดมี้ค  าสั่งให้หยดุกิจการเพื่อป้องกนัการ
แพร่ระบาดโรค  ต่างก็หลบเล่ียงไม่ใชม้าตรา 75 (จ่าย
ค่าจา้งร้อยละ 75 ของค่าจา้งปกติที่เคยได้รับ) ไม่
ปฏิบัติ ต ามแนวทา งที่ ส ร้ า งส รรค์   ตามหลัก
จรรยาบรรณของธุรกิจ หรือเก้ือกูลลูกจ้างเช่นที่
นายจา้งบางส่วนไดป้ฏิบติัในช่วงแรก 

 กล่าวได้ว่า ธุร กิจแห่กันมาถล่มกองทุน
ประกนัสงัคมกนัอยา่งเตม็ท่ี  ทั้งๆท่ีเหตุความเป็นจริง 
ไม่ตรงกับที่กฎหมายบัญญัติคุ ้มครองไว้  ธุรกิจ
บางส่วนถือโอกาสมั่วน่ิม ให้ลูกจา้งลาออกจากงาน
ไปเลยก็มี เพื่อไปรับประโยชน์ทดแทนการว่างงาน 
จึงไม่แปลกใจเลยที่ส านักงานประกันสังคมได้ทวง
ถามนายจา้งออกส่ือเลยว่า ให้รีบส่งหนังสือรับรอง
การหยดุงานของลูกจา้งมาใหส้ านกังานประกนัสังคม
โยเร็ว  เพราะรอเอกสารจากนายจ้างอยู่  มิฉะนั้ น
เจา้หน้าที่ประกนัสังคมไม่สามารถสั่งจ่ายประโยชน์
ทดแทนใหลู้กจา้งผูป้ระกนัตนได ้

 ส่วนประเด็นที่ว่า ท  าไมนายจา้งชักชา้ ลังเล 
หรือไม่ส่งละครับ??? ท่านไปคิดกนัเอาเองแลว้กนันะ
ครับ  ส่วนท าไมนายจา้งไม่ใช้มาตรา 75 แต่มาใช้
ประกนัสังคม ท่านใช้หลกัเลขคณิตชั้นประถมก็คิด
ออกแล้วครับ ถา้ใช้นายจา้งตอ้งจ่ายเงินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของค่าจา้งปกติที่ลูกจา้งแต่ละคนได้รับ 
นายจา้งตอ้งควกักระเป๋าตวัเอง  แต่หากใช้ช่องทาง
กฎหมายประกันสังคม  ทางประกันสังคมจะจ่าย
ประโยชน์ทดแทนคิดร้อยละ 50 จากอตัราเงินสมทบ

https://www.mcot.net/ 
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แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน เงินส่วนน้ีเป็นของ
สามฝ่ายร่วมกนั คือนายจา้ง ลูกจา้ง และรัฐบาล 

 ผูเ้ขียนขอตั้งขอสงัเกตตรงน้ีหน่อยวา่  เหตุใด
จึงเกิดเหตุการณ์เช่นว่าน้ี เท่าที่ทบทวนเหตุการณ์ต่าง 
ๆแลว้ พบวา่ในช่วงเวลาดงักล่าว มีการจดัสัมมนาฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์โดยใช้ระบบทางอิเลคทรอนิคส์ 
โดยทนายความ ที่ผูใ้ชแ้รงงานรู้จกัและจดจ ากนัไดดี้มิ
รู้เลือน หัวขอ้เก๋ไก๋ครับ ในท านองกฎหมายแรงงาน 
และการบริหารจัดการด้านแรงงานในภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจและโควดิ-19 

 ผูเ้ขียนก็ได้แต่ครุ่นคิดว่า เขาจะสัมมนากัน
ไปในทิศทางไหนหรือ??? หลกักฎหมายที่จะพูดคุย
กนัคือมาตราใด กฎหมายใด เพราะกฎหมายแรงงาน
ของไทย ไ ม่ได้มีบทบัญญัติรองรับเ ร่ืองวิกฤติ
เศรษฐกิจ กบัวกิฤติโรคแต่อยา่งใด มีมาตราเดียวจริงๆ 
ตามกฎหมายประกนัสังคม เร่ืองที่นายจา้งให้ลูกจา้ง
ผูป้ระกันตนหยุดงานชั่วราว ด้วยเหตุภยัพิบติั หรือ
เหตุสุดวสิยั ใหไ้ดรั้บประโยชน์ทดแทนการวา่งงาน 

 เอาละ!!! แถมให้อีกมาตราหน่ึงพออนุโลม
ใช้ได้  แ ต่ก็ เพียง เ ฉียดๆ เ ฉ่ียวๆ ประ เด็นวิกฤ ติ
เศรษฐกิจ ท่ีไม่ถึงกบัเป็นเหตุสุดวิสัยนะ มิใช่เก่ียวกบั
วิกฤติเศรษฐกิจโดยตรง ซ่ึงก็คือมาตรา 75 ตาม
พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีเท่าน้ี
จริง ๆ  นอกนั้น เป็นการใช้กฎหมายแรงงานที่เป็น
หลกัทัว่ไป หรือ  หลกัพื้นฐานเท่านั้น ซ่ึงไม่ตรงกับ
สถานการณ์จริงในปัจจุบนัน้ีครับ ว่าไปแลว้ การน า
กฎหมายที่มีอยู่ แต่มิใช่บทกฎหมายโดยตรงมาใช้

นั้น  จะป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นไดอ้ยา่งไรกนัละครับ 

 

 อีกประการหน่ึง การที่ ธุรกิจหรือสถาน
ประกอบการต่าง ๆส่วนหน่ึงซ่ึงน่าจะมีเยอะ อ้างโควิด 
-19 เป็นเหตุสุดวิสัยแล้วส่ังหยุดงานช่ัวคราวโดยไม่
จ่ายค่าจ้าง หรือเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยไปเลยน้ัน 

เห็นว่า ไม่อาจสรุปแบบน้ันได้ในทุกกรณี หรือแบบ
เหมาเข่ง เพราะเร่ืองเหตุสุดวิสัยน้ันคงต้องพิจารณา
ข้อเท็จจริงเป็นรายๆไปครับ 

            เหตุสุดวิสัยตามที่กฎหมายก าหนดไว้น้ัน 
หมายถึงเหตุใดก็ตาม ที่ เกิดข้ึนแล้วบุคคลใดก็ไม่
สามารถควบคุมหรือจัดการแก้ไขหรือป้องกันได้ แม้
จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็ตาม 

กรณีโควิด –19 ยังมิใช่เหตุสุดวิสัย เพราะยังป้องกัน
ได้ ควบคุมได้ จัดการได้ และแต่ละที่แต่ละแห่งมี

สภาพไม่เหมือนกัน 

 เหตุสุดวิสัยอาจเป็นเหตุให้นายจ้างไม่ต้อง
ช าระเงินหรือช าระหน้ีให้ลูกจ้างทั้งหมดเลยก็ได้ หรือ

https://www.thairath.co.th/ 
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แต่เพียงบางคนและบางอย่างก็ได้ ต้องพิจารณาเป็น
เร่ือง ๆ ไปครับ ไม่อาจสรุปเหมารวมได้ 

 มีสถานประกอบการจ านวนมากที่ ยั ง
สามารถประกอบการแบบสายพานการผลิตต่อไปได้ 
ทั้งๆ ที่น่าจะเส่ียงต่อการแพร่ระบาดโรค และบาง

โรงงานที่มีพนักงานติดเช้ือ ก็สามารถพิจารณาหา
สาเหตุการติดเช้ือได้ และบริหารจัดการให้เกิดความ
ปลอดภัยได้ โดยไม่ต้องปิดกิจการช่ัวคราว เน่ืองจาก 
ธุรกิจเหล่าน้ีเข้าใจและสามารถน านโยบายป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคมาบูรณาการเข้ากับกลไกการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการท างานได้อย่างดี และจนบัดน้ี
ยังสามารถประกอบการได้ตามปกติ ดังน้ันจะสรุป
เหมารวมว่าโควิด -19 เป็นเหตุสุดวิสัยน่าจะไม่
ถูกต้องทั้งตามหลักการทางสาธารณสุขและหลัก
กฎหมายด้านแรงงานเท่าที่มีอยู่ครับ 

 

 เก่ียวกบัการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายแรงงาน 
เพื่อรองรับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ผูเ้ขียนได้พูดถึงอยู่
หลายตอน ภาคประชาสังคมก็ เคยมีข้อเสนอให้

ภาครัฐ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกากรบริหาร
แรงงานภาครัฐเพื่อรองรับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ (ยงั
ไม่ได้คิดถึงวิกฤติโรคเลยครับ) แต่ย ังไ ม่มีการ
ตอบสนองแต่อยา่งใด 

 ดงันั้น ผูเ้ขียนใคร่ขอวิงวอนให้ทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคประชาสังคมด้านแรงงาน ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควดิ-19 อยา่งจงั ละเวน้มาตรการทาง
กฎหมาย ท่ีน ามาใชแ้ล้ว มีแต่จะเป็นการท าร้าย บัน่
ทอน หรือท าให้สถานการณ์เลวร้ายยิง่ขึ้นไปอีก แต่
ใชก้ฎหมายภายใตห้ลกัการและนโยบายเพื่อร่วมกัน
ป้องกันการแพร่ระบาดโรค ซ่ึงประชาชนและ
แรงงานจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเร่ืองโรคที่ถูกตอ้ง
ครบถ้วน เข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันโรคและการ
รักษา และการร่วมกันบรรเทา เยียวยา และลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 ธุรกิจใด นายจา้งใด ที่ไดรั้บผลกระทบอยา่ง
หนัก และนั่นเป็นความจริงแท้ ฝ่ายแรงงานก็ควร
ไดรั้บรู้ความจริงน้ี และใชท้่าทีเห็นอกเห็นใจ ถอ้ยที
ถอ้ยอาศยั อะไรที่แรงงานพอจะช่วยได ้ก็ตอ้งช่วยละ
ครับ จะยนืแขง็ทื่อไม่ปรับไม่ลดสิทธิประโยชน์อะไร
เลย น่าจะไม่สอดคลอ้งละครับ 

 ส่วนนายจ้า งใด  ธุ ร กิ จ ใดที่ เ พิ่ ง ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ แต่ที่ผ่านมาผลประกอบการดีมาตลอด 
หรือมีศักยภาพมากพอที่จะช่วยเหลือลูกจ้างหรือ
ช่วยเหลือสงัคม ก็อยา่งไดใ้ชแ้ต่กฎหมายที่มีขอ้จ  ากดั
เลยครับ  ท่านตอ้งช่วยเหลือแรงงานและช่วยเหลือ

https://region3.prd.go.th/ 
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สังคมนะครับ คิดถึงอนาคตที่จะต้องร่วมกันฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศดีกวา่ไหมครับ 

 ส่วนภาครัฐตอ้งถือว่าในยามน้ี ท่านมีหน้าที่
หลักในการช่วยเหลือทุกภาคส่วนในสังคม น า
ทรัพยากรที่มีอยูท่ ั้งหมดในประเทศน้ีมารวมศูนย ์เพื่อ
กระจายไป สู่ประชาชนที่ ได้ รับผลกระทบได้
ทันท่วงที  ทั่ว ถึ งและ เป็นธรรม เ ม่ือ เราย ังไ ม่ มี
กฎหมายที่ใช้บรรเทา เยียวยาหรือลดผลกระทบได้
โดยตรง ท่านก็คงต้องใช้กฎหมายพิเศษที่อยู่ใน
อ านาจท่าน ออกมาตรการบริหารภาครัฐ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว ซ่ึงท่านมีอ านาจกระท าไดอ้ยูแ่ลว้ 

 อย่างไรก็ตาม ยงัเป็นห่วงว่า ธุรกิจที่ มิได้
ประสบปัญหาถึงขนาด แต่กลบัฉวยโอกาสเปล่ียนลด
สภาพการจ้าง และสวสัดิการต่าง ๆ อย่างไม่เป็น
ธรรม หรือเลิกจา้งไปก่อนแล้ว โดยไม่เป็นธรรม รัฐ
ยงัจะช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีอีก
หรือครับ หรือจะมีมาตรการประการใดจึงจะ
เหมาะสมเป็นธรรมครับ 

 ส่วนฝ่ายแรงงาน ผูเ้ขียนเห็นว่า กรณีท่านถูก
เลิกจา้งไปแล้วโดยไม่เป็นธรรม ท่านยงัมีเวลาที่จะ
พจิารณาใชสิ้ทธิในทางศาล หลายกรณีที่นายจา้งและ
ธุรกิจละเมิดต่อกฎหมาย หรือปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 
เรายงัมีเวลาในการร้องขอให้รัฐตรวจสอบ หรือใช้
สิทธิตามกฎหมายครับ 

 แต่ที่ส าคัญกว่านั้ นก็คือ ฝ่ายแรงงานจะมี
แนวทางในการประกอบอาชีพภายหลังโควิด -19 
ส้ินสุด หรือในระยะยาวอยา่งไร  จะกลบัมาเร่ิมตน้กบั
นายจา้งรายเดิมอีกหรือไม่ อยา่งไร??? เพราะท่านถูก
เลิกจา้งไปแลว้ จะกลบัมาใชชี้วิตคนงานแบบเดิมอีก
หรือไม่ อยา่งไร   ควรไดพ้ิจารณา ทบทวนไตร่ตรอง
ใหถ่้องแทน้ะครับ 

 

 วิสาหกิจชุมชน หรือการประกอบอาชีพ
อิสระในชุมชนหรือถ่ินฐานบา้นเกิดของแรงงานเอง 
เป็นทางเลือกหรือไม่ คงตอ้งคิดกนั สรุปบทเรียนกนั 
และน ามาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง   เพราะหาก
ตดัสินใจกนัอยา่งไร ก็คงตอ้งร่วมกันจดัท าขอ้เสนอ
หรือขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาล ในแผนการพฒันาอาชีพ
ในระยะยาวครับ หวงัว่าประชาชนและแรงงานทุก
ท่านไดเ้รียนรู้ จดัการและแกไ้ขปัญหาที่เผชิญอยู ่และ
ผ่านพน้วิกฤติ สู่ชีวิตที่ เป็นปกติ มีความสุขและมี
คุณภาพชีวติที่ดีครับ 

  

 
 

https://www.innnews.co.th/ 

https://www.innnews.co.th/
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หลังจากกระทรวงการคลังแถลงว่าส่ีกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการเงินเยียวยา 5,000 บาท จ านวน 3 
เดือน โดยหน่ึงในอาชีพที่ไดรั้บการยนืยนัว่าจะไดรั้บ
เงิน คือ ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตส์าธารณะ จึงเป็นเหตุ
ที่มาให้โทรศัพท์ถึง คุณสันติ ปฏิภาณรัตน์1 ผูข้บัขี่
รถจักรยานยนต์สาธารณะและในปัจจุบันด ารง
ต า แ ห น่ ง เ ล ข า นุ ก า ร น า ย ก ส ม า ค ม ผู ้ ข ั บ ขี่
รถจกัรยานยนตรั์บจา้งแห่งประเทศไทย โดยพบและ
รู้จกักันคร้ังแรกเม่ือเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้ว ใน
โอกาสที่มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung จดัสัมมนา
หัวข้อเ ร่ือง ‚การปรับตัวของสหภาพแรงงาน : 
ตวัอยา่งความส าเร็จจากต่างประเทศ‛ 
 

                                                             
1 บทความนี ้เป็นการสนทนาเมือ่วนัที่ 10 เมษายน 2563 เวลา
โดยประมาณ 20:00-22:00 น. ซึง่ได้รับการอนญุาตจาก คณุสนัติ 
ปฏิภาณรัตน์ ให้สามารถเปิดเผยชื่อผู้ให้สมัภาษณ์ พร้อมกบัข้อมลูที่
เผยแพร่สู่สาธารณะได้ จงึขอขอบคณุ ณ ที่แห่งนี ้ 

 
จุดประสงคข์องการสนทนาคร้ังน้ี เพื่อทราบ

เก่ียวกับสภาพปัญหาและผลกระทบของไวรัส 
COVID-19 ต่อการประกอบอาชีพ รายได้ และชีวิต
ความเป็นอยูข่องผูป้ระกอบอาชีพน้ีในเวลาน้ี แต่คุณ
สนัติเดินทางกลบัภูมิล าเนาไปตั้งแต่ตน้เดือนมีนาคม 
2563 เน่ืองจากตรงกับช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียน
และเวลานั้น COVID-19 ก็เร่ิมแพร่ระบาดแล้ว ถ้า
อาศยัอยูก่็เกรงวา่จะเกิดผลกระทบต่อลูก แต่อยา่งไรก็
ตาม คุณสันติยงัมีการติดต่อประสานงานกับเพื่อน

กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์  
E-mail: Kritsadathe@outlook.com 
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ร่วมอาชีพที่ยงัอาศยัอยู่และขบัขี่รับส่งผูโ้ดยสารใน
กรุงเทพมหานคร 

1. สภาพปัญหาก่อนหน้าเผชิญกบัวกิฤต ิ
COVID-19 

เร่ิมตน้จากคุณสันติ เล่าว่าการแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผูข้บัขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะก็ขาดความ
ชดัเจนและต่อเน่ืองของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้ง 
ทั้งกรมการขนส่งทางบกและกรุงเทพมหานคร เพราะ
ก่อนหน้าน้ี คูณสันติ พยายามอธิบายให้เห็นว่ามี
จ  านวนผูข้ ับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะประมาณ 
27,000 คน หลุดออกจากระบบของกรมการขนส่งบก
ไปตั้ งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เพราะให้กรอบ
ระยะเวลา 1 เดือน ส่งผลให้ต่ออายุทะเบียนหรือ
ใบอนุญาตขบัขี่ไม่ทนั นอกจากน้ีภายใตก้ระบวนการ
ของการตรวจประวตัิอาชญากรใช้เวลา 1 เดือน และ
จริงแล้วมีแผนจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกคร้ังในเดือน 
กุมภาพนัธ ์2563 

 
ต า ม ก า ห นด เ ว ล า ข้ า ง ต้น ไ ม่ ป ร ะสบ

ความส า เ ร็จ เพราะกรมการขนส่งทางบกและ
กรุงเทพมหานครให้เหตุผลว่าไม่ได้เตรียมความ
พร้อมในเร่ืองน้ี ส่งผลให้จ  านวนผูข้บัขี่ลดลง และผู ้

ข ับขี่กลุ่มน้ีขึ้ นทะเบียนรับการเยียวยาในฐานะผู ้
ประกอบอาชีพน้ีไม่ได ้จึงเป็นช่องว่างของระบบการ
บริหารภาครัฐ และผูข้บัขี่เหล่าน้ีบางส่วนขบัขี่รับส่ง
แบบผิดกฎหมาย แต่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตาม
มาตราการเยยีวยาเงิน 5,000 บาท จ านวน 3 เดือนจาก
รัฐบาล 

การที่สงัคมเห็นว่าจกัรยานยนตป้์ายทะเบียน
สีขาว ขบัขี่รับและส่งผูโ้ดยสาร ท าใหผู้ข้บัขี่กลุ่มน้ีถูก
ตีตราเป็นจ าเลยสงัคมไปดว้ย ซ่ึงตอ้งแยกการพจิารณา
ผูข้ ับขี่กลุ่มน้ีออกจากผูข้ ับขี่ที่ เช่าเส้ือมาขับขี่และ
ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนรถถูกตอ้งตามกฎหมาย เพราะกรณี
หลงัน้ีคุณสนัติไม่เห็นดว้ยต่อการละเมิดกฎหมาย ทั้ง
ยงัส่งผลให้คณะกรรมการวินได้รับบทลงโทษ ที่
ส าคญักว่าน้ี คณะกรรมการวินและสมาชิกส่วนใหญ่
แล้วไม่รู้กฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การถอดถอน
ไม่ให้ประกอบอาชีพถือเป็นโทษร้ายแรงมาก เพราะ
ท าให้ผู ้ข ับขี่ สูญเสียงานอาชีพและรายได้ ดังนั้ น 
ภาครัฐตอ้งทบทวนกรณีความผิดและจ าแนกระดับ
ปัญหา เน่ืองจากการว่างงานนั้นสุ่มเส่ียงต่อการเกิด
ปัญหาสงัคมตามมา ทั้งครอบครัวและชุมชน 

ข ณ ะ ที่ ก ฎ ห ม า ย ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ อ  า น า จ
คณะกรรมการวนิที่ใชบ้งัคบักบัสมาชิกไดน้อกจากน้ี
การเขา้สู่อาชีพน้ีมีขอ้จ ากดั คือ ผูท่ี้สนใจจะประกอบ
อาชีพตอ้งได้รับการรับรองหรืออนุญาตจากสมาชิก
และคณะกรรมการวิน เพราะมีเงื่อนไขที่การจ่ายค่า
เส้ือ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเพิ่ม แต่ใช้การแทนที่กัน
โดยการซ้ือขายเส้ือเพื่อทดแทนผูข้ ับขี่คนเก่าที่เลิก
ประกอบอาชีพน้ี แต่กรณีวินท่ีผิดกฎหมายจะเพิ่ม
จ านวนผูข้ ับขี่ได้ตลอด ซ่ึงกรณีดังกล่าวเป็นเร่ือง

https://sapparot.co/ 

https://sapparot.co/
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ผลประโยชน์และเกิดการละเมิดกฎหมายต่าง ๆ 
ตามมา เช่น การมีผูข้ ับขี่ที่มีป้ายทะเบียนสีขาวมา
ประกอบอาชีพน้ีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็น
ทางการจากภาครัฐ เป็นตน้  

ภาครัฐตอ้งเขา้มาจดัการ ทั้งเชิงส่งเสริมให้
เกิดการเขา้ถึงอาชีพไดง่้ายขึ้น มีความเป็นธรรม และ
โปร่งใสส าหรับทุกฝ่าย เพราะไม่มีกรอบระยะเวลา
ของการขึ้นทะเบียนเป็นผูข้บัขี่จกัรยานยนตส์าธารณะ 
แต่โดยประมาณ 2 ปี ซ่ึงคุณสันติเสนอว่าควรเปิดให้
ลงทะเบียนไดต้ลอดเวลา อีกดา้นหน่ึงตอ้งมีมาตรการ
ควบคุมการท าผิดกฎหมายของผูข้บัขี่และทบทวนว่า
คณะกรรมการวินควรมีขอบเขตอ านาจหน้าที่อะไร 
เพราะไม่มีอ านาจตามหน้าที่ท  าให้เกิดการฝ่าฝืนและ
อ้างว่ากฎหมายมีบทลงโทษ แต่อ านาจหน้าที่เป็น
เจา้หน้าที่ภาครัฐโดยต ารวจ กรมการขนส่ง เช่น ไม่
สวมหมวกนิรภยั เป็นตน้ 

ที่ส าคญัภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง
ตอ้งตระหนักว่าจุดตั้งวิน ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือ
ก ากับดูแลโดยภาครัฐมีประมาณ 400-500 วิน จาก
ทั้งหมด 6,000 วนิ ซ่ึงประเด็นน้ีภาครัฐตอ้งตระหนัก
ว่าการขับไล่ออกจากพื้นที่นั้ น  ผู ้ข ับขี่ จะได้รับ
ผลกระทบตามมา เพราะตอ้งหาเช่าพื้นที่ภาคเอกชน 
มีราคาสูง และอาจถูกปรับค่าเช่าขึ้นทุกปี ดงันั้นการ
ก าหนดจุดตั้งวนิโดยมีสญัญา 3 ปี นั้น ถือเป็นกาสร้าง
เงื่อนไขให้ผูข้บัขี่ตอ้งแบกรับความเส่ียงของค่าเช่า
และถูกจ ากดัการประกอบอาชีพ แตกต่างจากผูข้บัขี่
เรียกรถโดยแอปพลิเคชนักลบัไม่ตอ้งจ่ายค่าเช่าพื้นที่ 
ค่าขึ้ นทะเบียนทางการกับภาครัฐ ค่าเส้ือวิน และ
เง่ือนไขปฏิบติัต่าง ๆ ที่รัฐบงัคบัใช ้สะทอ้นให้เห็นว่า

การบงัคบัใชก้ฎหมายสร้างความไม่เป็นธรรมส าหรับ
ผูป้ระกอบอาชีพน้ี  

บ่อยคร้ัง ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตส์าธารณะถูก
มองว่าอาชีพท่ีก่อให้เกิดปัญหาสังคม เกิดความ
ขัดแยง้กับผูข้ ับขี่โดยแอพพลิเคชั่นและลูกค้าที่ใช้
บริการ ทั้งที่ผูป้ระกอบอาชีพน้ีพยายามช้ีใหเ้ห็นตลาด
ที่แข่งขนัไม่เป็นธรรม ขยายความของความไม่เป็น
ธรรมคือ ผู ้ข ับขี่กลุ่มน้ีต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า มี
เง่ือนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนดทั้งใบอนุญาตขบัขี่
และป้ายทะเบียน รวมถึงมีบทลงโทษตามกฎหมาย 
ขณะที่ผูข้บัขี่โดยแอปพลิเคชนัเพยีงมีรถจกัรยานยนต์
และใบขบัขี่ส่วนบุคคลก็สามารถสมัครใช้งานกับ
บริษัทผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์ม นอกจากน้ีขาดการ
รักษาความปลอดภยัทั้งขอ้มูลของผูใ้ช้บริการ เช่น 
การน าข้อมูลผู ้ใช้บริการของคนที่ มี ช่ือ เสียงไป
เผยแพร่ในส่ือทางสงัคม เป็นตน้ ซ่ึงไม่นับรวมปัญหา
อ่ืน ๆ ที่ไม่ไดก้ล่าวถึง 

 
แม้แต่เกิดความขัดแยง้ระหว่างผูข้บัขี่สอง

กลุ่ม มกัใหผู้ข้บัขี่รถจกัรยานยนตส์าธารณะกลายเป็น
แพะรับบาป และการลงโทษโดยการเพิกถอน
ใบอนุญาตขบัขี่สาธารณะก็รุนแรงเกินไป และบาง
กรณีอาจดูมากกว่าเหตุอนัสมควร ดังนั้น หน่วยงาน

https://www.ddproperty.com/ 
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ภาครัฐที่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบก
ต้องพิจารณาและให้ความส าคัญต่อปัญหาอย่าง
แทจ้ริง มิเช่นนั้นจะท าให้เกิดความอลหม่าน ยุ่งเยิง 
และไม่มีแนวทางแกปั้ญหาท่ีชัดเจน กลายเป็นสร้าง
ความขัดแยง้ให้ผูป้ระกอบอาชีพน้ีและผูข้ ับขี่โดย
แอพพลิเคชัน่ ทั้งยงัให้ลูกคา้ที่ใช้บริการกลายเป็นผู ้
ตัด สินใจเ ลือกใช้บ ริการระหว่างจักรยานยนต์
สาธารณะหรือเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น ทั้ งที่จริง
แลว้ ภาครัฐควรมีแนวทางและมาตรการที่ชดัเจนใน
เร่ืองน้ี จะตดัสินให้บริษทัแพลตฟอร์มให้บริการส่ง
คนถือว่าผิดกฎหมายหรือแก้กฎหมายให้เป็นธรรม
ส าหรับทั้ งสองฝ่าย ซ่ึงแนวทางคงไม่กล่าวถึงใน
บทความน้ี เพราะมีตัวแบบในต่างประเทศให้เห็น
ค่อนขา้งมากแลว้ 

 

2. ความจ าเป็นพืน้ฐานของอาชีพผู้ขับขี่
รถจกัรยานยนต์สาธารณะ 

ชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ  
แน่นอนว่าผู ้ข ับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ คือ 
แรงงานนอกระบบที่ต้องเผชิญผลกระทบจาก
นโยบายของรัฐบาล สืบเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 เวลาน้ีผูข้บัขี่จ  านวนกว่าร้อย
ละ 80 ไม่ได้ออกมาท างานและเก็บตัวอยู่ที่บ้าน 

ขณะเดียวกันผู ้โดยสารก็ลดลงไปกว่าร้อยละ 80 
เช่นกนั แต่จ านวนผูโ้ดยสารที่ลดลงท าให้รายไดข้อง
ผูข้บัขี่เหลือประมาณวนัละ 200 บาท ซ่ึงยงัไม่หักค่า
เช้ือเพลิงของรถจกัรยานยนต ์แต่การให้ผูข้บัขี่เหล่าน้ี
ไม่ออกมาท างานก็ยอ่มเป็นไปได ้เน่ืองจากมีสมาชิก
ในครอบครัวที่ตอ้งดูแลและเพื่อใชเ้ป็นค่าอาหารใน
วันนั้ น  ๆ  ที่ ส า คัญ ก ลุ่ ม เ ป้ า หม า ยขอ งผู ้ข ับ ขี่
รถจกัรยานยนต์สาธารณะ เป็นลูกค้ากลุ่มเดิมที่ใช้
บริการและมีความคุน้เคยกนัดี 

ก า ร ป ร ะ ก อบ อ า ชีพ ขอ งผู ้ ข ับ ขี่  จึ ง มี
ความส าคญัต่อการด ารงชีวติทั้งตนเองและครอบครัว 
แต่ผูข้ ับขี่ตอ้งเผชิญความเส่ียงจากโรคระบาด และ
ตอ้งหาวิธีการป้องกนัตามดุลยพินิจของแต่ละปัจเจก
บุคคล แต่ตามที่คุณสันติ กล่าวถึงผูข้ ับขี่ส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 60 เวลาท างานจะสวมถุงมือ โดยตดั
ปลายมือตรงน้ิวออก และใส่หมวกโมง้อยูแ่ลว้ ท  าให้
ผูข้บัขี่กลุ่มน้ีมีการป้องกนัตนเองอยูใ่นระดบัหน่ึงแลว้ 
แต่อันที่จริงก็มีความเส่ียงเน่ืองจากตอ้งรับเงินจาก
ลูกคา้อยู่ตลอด ซ่ึงคุณสันติก็กังวลใจแทนเพราะไม่
ทราบว่าลูกคา้ที่เป็นผูโ้ดยสารไปท าอะไรมาบา้ง ไป 
ณ ที่แห่งใดมาบา้ง  

ขอ้เสนอสามประเด็นที่ภาครัฐควรทบทวน
และพจิารณาต่อไปมีดงัน้ี 

ประเด็นแรก รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวขอ้ง ตอ้งท าความเขา้ใจเร่ืองน้ีเพราะเก่ียวขอ้งกบั 
‚ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของการท างาน‛ 
(Occupational safety and health) เป็นเร่ืองของ
สภาพแวดลอ้มการท างานและสุขภาพของคนท างาน 
จึงควรมีมาตรการสนับสนุนตามสถานที่ตั้งวินต่าง ๆ 

https://www.thairath.co.th/ 

https://www.thairath.co.th/
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ไดแ้ก่ (1) จดัเตรียมเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือ เพื่อใชท้  า
ความสะอาด นอกจากเวลาน้ีมีราคาแพงแลว้ สินคา้ยงั
ไม่มีขายตามทอ้งตลาด ถดัมา (2) จดัเตรียมหน้ากาก
ผา้ ให้แก่ผูข้บัขี่อย่างเพียงพอต่อการใชง้าน ซ่ึงตอ้ง
เตรียมให้มากกว่า 1 ช้ิน เพราะใช้ในการประกอบ
อาชีพทุกวนั จากขอ้เสนอขา้งตน้ ถือเป็นประโยชน์
จากการจดัเตรียมอุปกรณ์ทั้งสองอย่าง เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และท าให้การ
ให้บริการเกิดความมั่นใจทั้งสองฝ่าย ทั้งผูข้บัขี่และ
ผูโ้ดยสาร ที่ส าคญัภาครัฐตอ้งพิจารณาว่าถา้ประกาศ
ให้หยุดวิ่งรับส่งผูโ้ดยสาร จะมีเงินซ้ืออาหารเล้ียงดู
ครอบครัวไดอ้ยา่งไร 

ประเด็นที่สอง ภาครัฐควรสนับสนุนให้แก่ผู ้
ประกอบอาชีพน้ี คือ ‚การสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่เป็นทางการ‛ เน่ืองจากการกูย้มืเงินรูปแบบ
ของ Nano finance ไม่ไดข้ึ้นตรงกบัสถาบนัการเงิน
ของธนาคาร จึงไม่ไดรั้บการพกัช าระหน้ีสิน จะมีแต่
ธนาคารกรุงศรีในโครงการกรุงศรีออโตเ้ท่านั้นที่ท  า
ให้ผู ้ข ับขี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของการพกัช าระหน้ีสูงสุด 5 เดือน2 ซ่ึง
ผลกระทบของ COVID-19 ท  าให้ขาดรายไดแ้ละไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ ดังนั้น กรณีที่คา้งค่างวด
รถ 3 เดือน มีความเส่ียงวา่รถท่ีก าลงัผอ่นอยูอ่าจถูกยดึ
และขายทอดตลาด แต่ผู ้ข ับขี่จะต้องสูญเสียป้าย
ทะเบียนรถสีเหลือง ซ่ึงกวา่จะไดรั้บมามีกระบวนการ
                                                             
2 มาตรการช่วยเหลือลกูค้าผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 
พกั…ผ่อนกบักรุงศรี ออโต้, 
https://www.krungsriauto.com/auto/interest/Financial-
assistance-package.html 

ที่ใชเ้วลานานและหลายขั้นตอน ขณะที่รถถูกยดึและ
ขายทอดตลาดไปแลว้ในยามปกติที่ไม่เกิดวกิฤติ ผูข้บั
ขี่ตอ้งซ้ือป้ายทะเบียนคืนในราคา 30,000 บาท และยงั
ตอ้งเสียเงินซ้ือรถใหม่ 

 
ประเด็นที่สาม ภาครัฐควรสนับสนุน ‚การ

ลดค่าเช้ือเพลิงให้แก่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ‛ 
เพราะ ก่อนหน้า น้ีสนับสนุนการลดราคาก๊ าซ
ธรรมชาติ (NGV) ให้แก่รถแท็กซ่ี รถโดยสารประจ า
ทาง รถแท็กซ่ี รถตู้ และรถสามล้อ แต่กลับไม่มี
มาตรการเยียวเร่ืองน้ีให้แก่ผูข้ ับขี่รถจักรยานยนต์
สาธารณะ ทั้ งที่ เป็นระบบขนส่งมวลชนในเมือง
เช่นเดียวกนั และให้บริการรับส่งผูโ้ดยสารมากกว่า 
2,000,000 เที่ยวต่อวัน ถือเป็นระบบการขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ไม่แพก้บัการขนส่งประเภทอ่ืน ๆ 

ดงันั้น ภาครัฐไม่ควรเพกิเฉยหรือละเลยผูข้บั
ขี่รถจกัรยานยนตส์าธารณะ และควรให้ความส าคญัผู ้
ประกอบอาชีพน้ีเขา้ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ไดเ้หมือนผู ้
ขบัขี่ขนส่งมวลชนประเภทอ่ืน โดยเฉพาะ ‚การดูแล
ความปลอดภัยชีวิตและการท างาน การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และการก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติทางที่
เป็นธรรม‛ แต่ทางปฏิบติัผูข้บัขี่มกัเป็นกลุ่มที่ภาครัฐ
ไม่ค่อยใหค้วามส าคญั ทั้งที่ไดร้ับผลกระทบโดยตรง 

https://www.posttoday.com/ 

https://www.posttoday.com/
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แต่มาตรการเยียวยาไม่ตรงกับปัญหาที่เผชิญอยู่ ที่
ส าคญัอาชีพผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตส์าธารณะจริงแลว้
มีบทบาทต่อการพฒันาชุมชนและสังคมได้ไม่น้อย
กว่าอาชีพอ่ืน หรือบทบาทของอาสาสมัครของ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เ น่ืองจากจุดแข็งของผู ้
ประกอบอาชีพน้ีคือ ‚มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและอันดี
ผู้อาศัยในบริเวณน้ัน เพราะจุดต้ังวินส่วนใหญ่แล้วอยู่
ตามทางเท้า ตรอก และซอย‛ 

 

 3. ช่องว่างทางอาชีพและมาตรการเงิน
เยยีวยา 5,000 บาท จ านวน 3 เดอืน 

เ ม่ือ คุณสันติส ารวจจาก เค รือข่ ายของผู ้
ประกอบอาชีพเดียวกนั พบว่าการจ่ายเงินเยยีวยาให้
เดือนละ 5,000 บาท ในกรอบระยะเวลา 3 เดือน มี
เพื่อนร่วมอาชีพร้อยละ 3 ที่ได้รับเงินน้ี (ขอ้มูล ณ 
วันที่  10 เมษายน 63)  ที่แย่กว่านั้ นคือ  ‚มี ผู้ ขับ ข่ี
รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพนี้เป็นงาน
รอง คือ ขับข่ีรับส่งผู้โดยสารเฉพาะช่วงเช้าและช่วง
เย็น แต่ระหว่างวันไปท างานรับจ้างเป็นพนักงานโดย
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซ่ึงกรณนีี้พบว่าได้รับ
เงินเยียวยา 5,000 บาท!‛ ถ้าขอ้เท็จจริงเป็นเช่นน้ี 
แสดงให้ เห็นปัญหาของการคัดกรองและจะมี
ขอ้ยกเวน้กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีหรือไม่  

นอกจากน้ีมีประเด็นเพิ่มเติมเป็นสามกรณี 
เช่น  

(1) คุณสันติ พบว่ามีผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์
สาธารณะในต่างจงัหวดั ท่ีเคยขึ้นทะเบียนทางการกบั
ที่ว่าการอ าเภอในช่วงปี พ.ศ. 2548 ตรงกับสมัยที่
บริหารโดยรัฐบาลอดีตนายกทกัษิณ ชินวตัร ท าให้ผู ้
ข ับขี่ เหล่าน้ีเข้าสู่ระบบทางการของภาครัฐอย่าง
ถูกต้อง แต่ปัจจุบันผู ้ข ับขี่ในจังหวัดนั้ น ต้องขึ้ น
ทะเบียนแบบไม่เป็นทางการกบัที่ว่าการอ าเภอหรือ
บางจงัหวดัขึ้นทะเบียนกบัสถานีต ารวจภูธร เพราะผู ้
ข ับขี่จ  านวนมากไม่สะดวกเดินทางไปกว่า 100 
กิโลเมตร ไปแลว้คร้ังเดียวไม่เสร็จส้ินกระบวนการ มี
ขั้นตอนยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับไปด้วย
ตนเอง ดงันั้น กระบวนการของกรมการขนส่งทางบก
ตอ้งให้บริการที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการเขา้สู่อาชีพง่าย
ขึ้น เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปิดลงทะเบียนมีความถ่ี
มากขึ้น และด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในวนัเดียว 
จะเห็นไดว้า่ ผูข้บัขี่กลุ่มน้ีไดรั้บผลกระทบสืบเน่ืองมา 
ส่งผลให้ไม่มีโอกาสยื่นรับสิทธิการรับเงินเยียวยา 
5,000 บาท เน่ืองจากไม่ได้เป็นผู ้ข ับขี่ตามที่ขึ้ น
ทะเบียนทางการกบักรมการขนส่งบก 

( 2)  น อ ก จ า ก น้ี ไ ด้ ส า ร ว จ ผู ้ ข ั บ ขี่
รถจกัรยานยนต์สาธารณะในบริเวณเขตที่พกัอาศัย
ของผูเ้ขียน มีผูข้บัขี่ที่เช่าเส้ือเพื่อขบัรับส่งผูโ้ดยสาร 
เพราะเวลาน้ีวา่งงานจากงานอิสระอ่ืน และผูข้บัขี่ที่ให้
เช่าเส้ือวินหนีภยั COVID-19 กลบับา้นที่ต่างจงัหวดั 
ซ่ึงผู ้ข ับขี่ ราย น้ีทราบดีว่าผิดกฎหมาย แต่ไ ม่ มี
ทางเลือกเพราะไม่มีเงินรายไดเ้ล้ียงชีพทั้งตนเองและ
ครอบครัว แน่นอนว่าแรงงานนอกระบบที่เรียกว่า

https://www.one31.net/ 
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ประกอบอาชีพอิสระรับจา้งทัว่ไป ก็ไม่รู้วา่จะไดสิ้ทธิ
ของเงินเยยีวยาหรือไม่  

( 3)  แ ล ะ ผู ้ เ ขี ย น พ บ อี ก ว่ า มี ผู ้ ข ั บ ขี่
รถจกัรยานยนต์สาธารณะท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพน้ี
เป็นอาชีพหลกั แต่กลบัมาขบัเฉพาะช่วงเยน็มากกว่า 
10 ปีแลว้ ถือวา่ตรงตามเกณฑท์ี่ก  าหนดและมีสิทธิรับ
เงินเยยีวยา เน่ืองจากมีใบอนุญาตขบัขี่สาธารณะและ
ขึ้ นทะ เบียนผู ้ข ับขี่ อย่าง เ ป็นทางการ แต่ความ
เดือดร้อนอาจไม่เทียบเท่ากบัผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์
สาธารณะที่ประกอบเป็นอาชีพหลกั ประเด็นเหล่าน้ี
เป็นเงื่อนไขที่ภาครัฐควรทบทวนและศึกษาเชิงลึก
มากกวา่พจิารณาเฉพาะอาชีพอยา่งผวิเผนิและจ่ายเป็น
รายบุคคล เพราะแทจ้ริงรายได้ไม่ใช่เล้ียงเฉพาะตวั
เอง แต่หมายความรวมถึงสมาชิกในครอบครัวดว้ย  

 
ถัดมาคุณสันติ  ให้ข้อมูลอีกว่า  ผู ้ข ับขี่ที่

ประกอบอาชีพมานานแลว้และเป็นอาชีพหลกักลบัยงั
ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาและไม่มัน่ใจว่าจะไดเ้งินหรือไม่ 
แต่กลายเป็นผูท้ี่ไม่ตรงเง่ือนไขทางปฏิบติักลบัไดรั้บ
เงินไปแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าการคัดกรองโดย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท  าให้เกิดผูข้บัขี่ที่ตกหล่นและ
ได้รับความเดือดร้อนจริง แต่เข้าไม่ถึงมาตรการ
เยยีวยาน้ี ดว้ยเหตุท่ี 3 วนัผา่นมายงัเกิดการกระแหนะ
กระแหนระหว่างผูท้ี่ได้รับและไม่ได้รับเงินเยียวยา 

ทั้งที่ต่างก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-
19เช่นกนั สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ‚นโยบายนี้ก่อให้เกิดการ
เลือกปฏิบัติโดยใช้เงื่อนไขทางอาชีพมาสร้างแตกแยก
ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน‛ 

ที่ส าคัญ คุณสันติ ช้ีให้เห็นว่า ‚ รัฐบาลมี
ฐานข้อมูลของกรมการขนส่งบก ในจ านวนของผู้ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขึน้ทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมายอยู่แล้ว ก็ควรใช้ประโยชน์ตรงน้ันและ
จัดสรรเงินให้แก่ผู้ขับข่ี‛ โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนคดั
กรองตามเว็บไซต์ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ นอกจากน้ีให้
รวมถึงอาชีพอ่ืน ๆ เช่น ผูข้ ับรถแท็กซ่ี มัคคุเทศก ์
รวมถึงอาชีพอิสระตามมาตรา 39 และ 40 ของ
กองทุนประกันสังคม เป็นตน้ ซ่ึงถา้ภาครัฐตอ้งการ
เยยีวยาอยา่งแทจ้ริง ก็สามารถจดัสรรไดโ้ดยตรงที่ไม่
ต้องเปิดให้ลงทะเบียน เพราะเป็นการท างานที่
ซ ้ าซ้อนและสูญเปล่าการบริหารจัดการขอ้มูล และ
แสดงใหเ้ห็นความไม่จริงใจของภาครัฐที่แกไ้ขปัญหา
ให้ผูป้ระกอบอาชีพต่าง ๆ ท่ีได้รับความเดือดร้อน
อยา่งแทจ้ริง  

อย่างไรก็ตาม ผู ้เขียนเห็นว่า เกณฑ์การ
ลงทะเบียนและเง่ือนไขทางอาชีพควรช้ีแจงตั้ งแต่
แรกเร่ิมของการประกาศมาตรการ ไม่ใช่การทยอย
ประกาศตามมาหลงัจาการลงทะเบียน เหมือนกบังาน
ก่อสร้างและงานขายออนไลน์มาทราบภายหลงัว่าไม่
เขา้เกณฑ์ ทั้งที่ drop-down list มีให้เลือก แสดงให้
เห็นว่า ‚แรกเร่ิมภาครัฐ หรือกระทรวงการคลงัขาด
ความชัดเจนเร่ืองของการเยียวยาอาชีพที่ได้รับ
ผลกระทบจาก  COVID-19 ที่ส าคัญการคัดกรอง 
(Mean test) เพื่อให้เงินโอน (Cash transfer) ได้

https://www.komchadluek.net/ 

https://www.komchadluek.net/
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ประสบปัญหา เน่ืองจากไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิง
ลึ กท า ง อ า ชีพ  ก า รบ ริหา รง าน ภา ค รั ฐที่ ข า ด
ประสิทธิภาพ และขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐอย่างแทจ้ริง‛ ท่ีส าคญักว่าน้ี drop-
down list ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้เลือกนั้ น 
แสดงให้เห็นว่า ‚ขาดความรู้และเช่ียวชาญเร่ืองของ
การจ าแนกอาชีพและงาน‛3 ทั้งที่หน้าที่น้ี ‚กระทรวง
แรงงาน‛ ควรเขา้มาสนับสนุน หรือให้นักวิชาการที่
เช่ียวชาญดา้นแรงงานสนบัสนุนเชิงเทคนิค  

จากประสบการณ์ของผูเ้ขียนเคยพบกรณี
ของแรงงานก่อนหน้าที่ COVID-19 แพร่ระบาด เช่น 
‚ช่วงสายถึงบ่ายไปขายของที่ร้านเช่าตามตลาด ช่วง
เยน็ขบัขี่รถจกัรยานยนตส์าธารณะ และช่วงกลางคืน
ไปขบัขี่ส่งอาหารโดยแอพพลิเคชัน่‛ ดงันั้น ‚หน่ึงคน
จึงมีมากกว่าหน่ึงงานอาชีพ‛ เม่ือพิจารณามาตรการ
เยยีวยาที่ภาครัฐจ าแนกอาชีพของแรงงานในลกัษณะ
น้ีอย่างไร เพราะ drop-down list ของเว็บไซต์
ลงทะเบียน เราไม่ท้ิงกัน พบว่ามีให้เลือกอาชีพ ซ่ึง
                                                             
3 การจ าแนกอาชีพของผู้ที่ควรได้รับสิทธิ กระทรวงการคลงัควรใช้
รายงานฉบบันี ้ส ารวจอาชีพต่าง ๆ เพราะจริงแล้วมีความสลบัซบัซ้อน
เกินกว่าที่จดัแบ่งตามระบบที่ให้ประชาชนกรอก โดยเฉพาะงาน
ออนไลน์ที่ประกาศว่าไมไ่ด้รับสิทธิ ก็เป็นความท้าทายของระบบการ
บริหารแรงงานทีข่าดความเข้าใจว่างานออนไลน์ไม่ใช่มีเฉพาะค้าขาย
เท่านัน้ - อ่านรายงานเพิ่มเติมที่ International Labour Office. 
(2012). International Standard Classification of Occupations 
Structure, group definitions and correspondence tables. 
Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_172572.pdf และ กฤษฎา ธีระ
โกศลพงศ์. (2563). การบริหารแรงงาน : Gig Economy ตามทศันมิติ
แรงงาน. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ 39 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-เมษายน 
พ.ศ. 2563) เผยแพร่ภายในเดือนเมษายน 2563 

เป็นเร่ืองที่ทา้ทายอยา่งมากในการใชห้ลกัเกณฑน้ี์มา
ช่วยเหลือผูท้ี่ไดรั้บความเดือดร้อน เน่ืองจากโลกของ
งานในอนาคต (Future of work) จะแบ่งอย่างไรเป็น
งานหลักและงานรองย่อมท าได้ยากแล้ว เช่น บาง
คนท างานประจ าเพื่อให้มีรายได้มั่นคง แต่ต้องหา
รายไดเ้สริมที่อาจมากกว่ารายไดป้ระจ าโดยการขาย
ของออนไลน์ เป็นตน้4 แน่นอนวา่ตอ้งมีผูท้ี่เดือดร้อน
แต่ไม่เขา้ถึงและตกหล่นจากมาตรการน้ี จึงเป็นที่มา
ให้ขอ้เสนอการคุม้ครองทางสังคมในปัจจุบันเน้น
แบบถ้วนหน้า แทนที่ ก ารคัดก รอ งอย่ า ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพและขาดฐานขอ้มูลที่เพียงพอส าหรับ
การคดักรองเพือ่ช่วยเหลือ 

 

                                                             
4 งานอิสระจดัเป็นส่วนหนึง่ของงานทีไ่ม่มีมาตรฐาน และในอนาคต
ของงานจะพบว่างานเหล่านีม้ีความเส่ียงที่ถกูละเมิดสิทธิ ขาดโอกาส
การมีส่วนร่วมทัง้การรวมกลุ่มและเจรจาตอ่รอง รวมถงึระบบการ
คุ้มครองทางสงัคมก็ไม่ครอบคลมุ เพราะบางงานมีสถานะคลมุเครือ
และความยืดหยุ่นของงานท าให้รายได้กลายเป็นปัจจยัหลกั แทนที่
แรงงานจะกล่าวถงึมาตรการคุ้มครองและสวสัดิการแรงงาน - อ่าน
รายงานเพิ่มเติมที่ International Labour Office. (2016). Non-
standard employment around the world: Understanding 
challenges, shaping prospects. Retrieved from 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf 

https://www.thairath.co.th/ 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf%20และ
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf%20และ
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf%20และ
https://www.thairath.co.th/
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4. ระหว่างและหลงัวกิฤติความเป็นนอก
ระบบจะเพิม่มากขึน้ 

ผูเ้ขียนขอเสนอบางส่วนอธิบายเพิ่มเติมจาก
คุณสนัติ เพราะเห็นตรงกนัประเด็นหน่ึงที่ว่าแรงงาน
นอกระบบจะเพิ่มขึ้นจากผลกระทบในคร้ังน้ี เพราะ
จะมีแรงงานในระบบหลุดออกมาโดยไม่มีความ
สมัครใจ สืบเน่ืองมาจาก COVID-19 ซ่ึงคุณสันติมี
ข้อสังเกตต่อมาตรา 39 และ 40 ของกองทุน
ประกันสังคม มีความส าคัญอย่างไรต่อ ผู้ขับ ข่ี
รถจักรยานยนต์สาธารณะ เพราะภาวะวิกฤติโรค
ระบาด กลับไม่เห็นการเยียวยาจากกองทุนนี้ต่อ
แรงงานนอกระบบ จึงไม่แปลกที่ผูข้บัขี่บางส่วนเลือก
สมัครประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชนมากกว่า
ประกันสังคม เพราะถ้าเจ็บป่วยเวลาน้ีสามารถ
เลือกใชโ้ครงการประกนัสุขภาพถ้วนหน้าได้ ทั้งยงั
ใชก้ารประกนัสุขภาพภาคเอกชนควบคู่ไปพร้อมกนั
ได้ นอกจากน้ีคุณสันติ อยากให้มีทางเลือกส าหรับ
การน าเงินสะสมกรณีชราภาพมาใชใ้นภาวะวิกฤติได้
หรือไม่ ตลอดเวลาที่ผ่านมามีการน าเงินลงทุนตลาด
หลกัทรัพยเ์พือ่สร้างผลก าไร แต่ไม่มีใครทราบว่าเงิน
ส่วนนั้นปันส่วนใชป้ระโยชน์อยา่งไร 

 

อันที่จริงแล้วส านักงานประกันสังคมก็ใช้
แนวทางการบริหารกองทุนตามขอ้เสนอของสมาคม
ความมั่นคงระหว่างประเทศ (International Social 
Security Association:  ISSA)  มีการให้แนวทาง
บริหารกองทุนประกันสังคมอยู่แล้ว  โดยแบ่ง
ออกเป็นการลงทุนหลกัทรัพยท์ี่มีความมัน่คงสูงไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 60 และหลักทรัพยท์ี่มีความเส่ียงไม่เกิน
ร้อยละ 405 โดยไม่จ ากดัเฉพาะตลาดหลกัทรัพย ์แต่
อาจให้กู ้ยืมเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประเทศก็
สามารถท าได้6 เพราะต้องก ากับดูแลและบริหาร
กองทุนเพือ่สร้างรายไดม้าจดัสรรสิทธิประโยชน์ แต่
ส าหรับประเทศไทย การบริหารแรงงานตอ้งค านึงถึง
กรณีของชราภาพที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทา้ยที่สุดการ
ปรับตวักองทุนน้ีจะด ารงอยูต่่อไปไดน้ั้น บางประเทศ

                                                             
5 กรอบการลงทนุของกองทนุประกนัสงัคม, 
https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/b
415f2ebaef5ba84a9c4614db233feaa.pdf นอกจากนี ้ISSA มี
เอกสารที่แนะน าการบริหารกองทนุประกนัสงัคมไว้ อ่านเพิ่มเติมที่ 
ISSA. (2013). ISSA Guidelines on Investment of Social Security 
Funds, Retrieved from 
https://www.issa.int/details?uuid=e103a035-5cc6-49be-9ddd-
38984e9946ce https://www.issa.int/en/details?uuid=e103a035-
5cc6-49be-9ddd-38984e9946ce แต่ฉบบัปัจจบุนัในปี ค.ศ. 2019 
ผู้ เขียนไม่สามารถเข้าถงึได้ เพราะจ ากดัไว้เฉพาะสมาชิกเท่านัน้ 
https://ww1.issa.int/guidelines/invest 
6 International Social Security Association. (2019). 
Infrastructure investment: Challenges and 
opportunities for social security reserve funds. 
Retrieved from 
https://ww1.issa.int/sites/default/files/documents/publi
cations/2-Infrastructure%20investment-258560.pdf 

https://www.matichon.co.th/ 

https://www.issa.int/en/details?uuid=e103a035-5cc6-49be-9ddd-38984e9946ce
https://www.issa.int/en/details?uuid=e103a035-5cc6-49be-9ddd-38984e9946ce
https://ww1.issa.int/guidelines/invest
https://www.matichon.co.th/
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เคยเกิดแนวคิดการแปรรูปกิจการ (Privatization) ดว้ย
ซ ้ าไป 

ด้วยเหตุน้ี ส านักงานประกันสังคมตอ้งท า
ความเข้าใจกับแรงงานนอกระบบและสังคมโดย
ภาพรวมใหม้ากขึ้น ถึงสิทธิประโยชน์และความคุม้ค่า
จากการเป็นผู ้ประกันตน เน่ืองจากกรณีของการ
เยียวยาเงิน 5,000 บาท กลายเป็นมาตรา 39 และ 40 
กลับไม่มีสิทธิประโยชน์จากส านักงานประกันสังคม 
แต่ต้องไปยื่นรับเงินจากกระทรวงการคลัง  ทั้ งที่
หลกัการพื้นฐานของสวสัดิการสังคม คือ การสมทบ 
(Contributory)  ในรูปแบบของการประกันสังคม 
( Social Insurance)  แ ล ะ ไ ม่ มี สมทบ  (Non-
Contributory) ในรูปแบบของการช่วยเหลือทางสังคม 
(Social Assistance) เห็นไดว้า่แรงงานนอกระบบตาม
มาตรา 39 และ 40 เขา้เง่ือนไขหลัง แต่ตอ้งรับการ
ช่วยเหลือเช่นเดียวกับเง่ือนไขแรก จึงไม่เกิดความ
เป็นธรรมส าหรับผูป้ระกนัตนกองทุนประกนัสังคม 
หรือ ท่ีหลายคนก ล่ าวว่ าสมทบเ งินไปแล้วได้
ประโยชน์อะไร 

ที่ส าคญัเกิดขอ้สังเกตตามมาว่าภารกิจของ
กระทรวงแรงงานด า เนินการเชิง รับอยู่หรือไ ม่ 
เหมือนกบัให้ปัญหาเกิดขึ้นหนักหน่วงแลว้จึงตามมา
ฟ้ืนฟูแก้ไข ซ่ึงไ ม่ใช่วิธีการท่ีดีของผู ้ให้บริการ
สาธารณะ และก่อนหน้าน้ี “กระทรวงแรงงานควร
เก็บข้อมูลของผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ไว้ว่า
ใครประกอบอาชีพอะไร ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมาก
ส าหรับกระทรวงการคลังในเร่ืองนี้ ” เพราะช่วย
จ าแนกไดง่้ายวา่ทุกคนคือแรงงานอิสระหรือแรงงาน
ในภาคนอกระบบ ยอ่มไม่เห็นความสลบัซบัซอ้นของ

การประกอบอาชีพ การบริหารจัดการชีวิตของ
แรงงานนอกระบบ และในอีกหลากหลายมิติ 

 

โดยสรุปแลว้ กระทรวงแรงงานตอ้งพิจารณา
ภาพกวา้งให้เห็นความสัมพนัธ์ของวงจรชีวิตมนุษย ์
ไ ม่ เฉพาะแรงงาน แ ต่ค  า นึง ถึงครอบครัวและ
ผลกระทบทางสังคม รวมถึงประเด็นร่วมสมัยของ
แรงงาน เช่น การท างานของเยาวชนจะมากขึ้ นใน
ธุรกิจแพลตฟอร์ม การท างานต ่าระดบัจะมากขึ้นทั้ง
กลุ่มนักศึกษาเพิ่งส าเร็จการศึกษาและผูว้่างงานแล้ว
ได้รับการจ้างงานใหม่ในช่วงกลางและปลายวัย
ท างาน การกล่าวอ้างถึงทักษะที่ไม่สอดคล้องกับ
ความตอ้งการภาคธุรกิจแต่จริงแลว้ก็กล่าวถึงเช่นน้ีมา
ทุกยคุสมยั เป็นตน้ ที่ส าคญัความเป็นนอกระบบจะ
ปรากฎมากขึ้น ขณะที่บทบาทของกระทรวงแรงงาน
จะมีแนวทางรับมืออยา่งไร ควรคิดและพจิารณาตั้งแต่
เน่ิน ๆ ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น  

5. สรุปประเด็นเกีย่วกบัผลกระทบของ 
COVID-19 และความจ าเป็นในเวลานี ้

1. รัฐบาลและภาครัฐควรให้ความส าคญัต่อ
อาชีพผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตส์าธารณะเป็นล าดบัตน้ 
โดยไม่แตกต่างจากอาชีพอิสระ อ่ืน  มาตรการ
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ช่วยเห ลือผู ้ประกอบอาชีพน้ีควรทบทวนและ
พจิารณาดงัน้ี 

(1.1) การดูแลความปลอดภัยชีวิต
และการท างาน ทั้ งเจลแอลกอฮอล์และ
หนา้กากผา้ เพือ่ใหผู้ใ้หบ้ริการและใชบ้ริการ
รู้สึกมั่นใจส าหรับการใช้ขนส่งสาธารณะ
ประเภทน้ี 

(1.2) การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
ทางการในอนาคต และบดัน้ีควรหาวิธีการมี
ก า รพัก ช า ร ะ ห น้ี  เ พื่ อ ป้ อ ง กัน ไ ม่ ใ ห้
รถจกัรยานยนตถู์กยดึโดยสินเช่ือส่วนบุคคล 

(1.3) การลดราคาเช้ือเพลิงเบนซิน 
เช่นเดียวกบักลุ่มอาชีพผูข้บัขี่รถประเภทอ่ืน
ที่ไดรั้บการลดราคาเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
อาจท าเป็นรูปแบบของการลงทะเบียนเพื่อ
รับบตัรหรือขอ้มูลอิเลกทรอนิกส์เพื่อใชเ้ป็น
ส่วนลด‛ 

 2.  มาตรการช่วย เหลือต้องชัด เจนและ
ครอบคลุมผูป้ระกอบอาชีพน้ี โดยเฉพาะเงินเยยีวยา 
5,000 บาท สามารถจ่ายไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งลงทะเบียน 
เน่ืองจากกรมการขนส่งทางบกมีฐานข้อมูลผูข้ ับขี่
รถจกัรยานยนตส์าธารณะที่ถูกกฎหมายแลว้ แต่การ
ใช้ปัญญาประดิษฐ์คดักรองมีความเส่ียงที่จะมีผูต้ก
หล่นและไม่ไดรั้บสิทธิดงักล่าว 
 3.  บทบาทของกระทรวงแรงงานที่ ไ ม่

สนับสนุนและเยียวยาให้แก่ผูป้ระกันตนมาตรา 39 

และ 40 จึงควรมีมาตรการเป็นการเฉพาะ มิเช่นนั้น

แลว้การสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนและสมทบทุกเดือนก็

ไม่มีความแตกต่างจากแรงงานนอกระบบที่ไม่มีการ

ขึ้นทะเบียนอยา่งเป็นทางการ 
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จากสถานการณ์ไวรัสโควดิ-19 ระบาดไปทัว่

โลกจนส่งผลกระทบท าให้ประเทศต่างๆประกาศใช้

มาตรการใหw้ork from home หรือท างานที่บา้น และ

เวน้ระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING 

เพื่อหยุดการแพร่เช่ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงในประเทศ

ไทยขณะน้ีก็มีนโยบาย ‚อยู่บา้น หยุดเช้ือเพื่อชาติ‛

โดยขณะน้ีมี เสียงนายจ้างอ้างผลกระทบกับทาง

อุตสาหกรรม ต่างๆโดย เ ร่ิมจาก อุตสาหกรรม

ประเภทกจัการโรงแรมและบริการ อุตสาหกรรมยาน

ยนต์ อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ภาชนะบนโต๊ะอาหาร

ประเภทเซรามิก อุตสาหกรรมส่ิงทอ ตดัเยบ็เส้ือผา้ 

อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ อุตสาหกรรมการบิน

รถไฟ ฯลฯ โดยขอสรุปบางส่วนดงัน้ี  

 

 

 1 .  อ่ ว ม พิ ษ โ ค วิ ด -19 ท า แ ร ง ง า น 

ผู้ประกอบการภูเก็ต ย า้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ  

 นายจ ารัส ทอดทิ้ง รองเลขาธิการสหภาพ

แรงงานกิจการโรงแรมและบริการคลบัเมด กล่าวว่า 

สถานการในจงัหวดัภูเก็ตขณะน้ีเป็นการปิดจงัหวดั

ตามท่ีประกาศ บางต าบลไม่สามารถท่ีจะขา้มไปหา

กนัและกนัไดแ้ลว้ ซ่ึงส่งผลกระทบหมดไม่ว่าจะเป็น
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แรงงานกลุ่มไหน รวมถึงชาวประมงดว้ย ซ่ึงไม่ว่าจะ

เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

กระทบกนัทัว่หน้า โดยในประเภทกิจการโรงแรมที่

ท  าอยูเ่น่ืองจากเป็นโรงแรมขนาดใหญ่และมีสหภาพ

แรงงาน จึงมีการปรึกษาหารือกันระหว่างสหภาพ

แรงงานกบันายจา้ง ซ่ึงนายจา้งเองก้กระทบหนักอยู่

เหมือนกันเน่ืองจากไม่มีนักท่องเที่ยวมาพักเลย 

หลงัจากปรึกษาหารือกบัทางสหภาพแรงงานฯ โดย

แรกๆนายจา้งเสนอจ่ายค่าจา้งร้อยละ 50 ทางสหภาพ

แรงงานฯจึงบอกว่า รับไม่ได้ และผิดกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน โดยทางสหภาพฯเองก็เข้าใจถึง

ผลกระทบจึงเสนอกนัท่ีเดือนแรกนายจา้งจ่ายค่าจา้ง

ร้อยละ 60 และเดือนที่ 2 ให้นาจ้างจ่ายร้อยละ 70 

ตอนน้ีมีมาตรการปิดเมือง แรงงานที่ท  างานส่วนหน่ึง

กลบับา้นไม่ได ้นายจา้งเปิดที่พกั และอาหารใหกิ้นทั้ง

สามม้ือเลย ตอนน้ีจึงมาพกัอยูท่ี่โรงแรม 

 

 ใจจริงเป็นห่วงทั้ งนายจ้าง และแรงงาน

จ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นแรงงานในภาคบริการ อยา่ง 

ร้านคา้ขายของที่ระลึก โรงแรมหรือรีสอร์ตขนาด

กลาง ขนาดเล็ก แรงงานขา้มชาติ ตอนน้ีถือว่าตกงาน

กันทุกคน และนายจ้างบางคนก็ จ่ายค่ าจ้างบ้าง

เล็กน้อย หรือไม่จ่ายเลยให้ไปรับสิทธิประกนัสังคม

กรณีว่างงาน แต่เท่าที่ทราบยงัไม่มีใครได้รับสิทธิ 

หรือเขา้ถึงสิทธิที่ภาครัฐประกาศช่วยเหลือเยยีวยาเลย 

ซ่ึงนายจ้างเองแน่นอนว่าภาครัฐบาลมีงบในการ

สนับสนุนเยียวยาในอนาคต เพื่อฟ้ืนฟู แต่ถึงวนันั้น

ไม่ทราบว่า จะยงัมีลูกจ้างเหลืออยู่หรือไม่ เพราะ

ตอน น้ี ไ ม่ มี จะ กินกัน  ตก งานกัน จ านวนม าก 

โดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกบันักท่องเที่ยว รวมถึง

รถเช่าด้วย อยากให้ภาครัฐมีการออกมาตรการ

ช่วยเหลือเยียวยาผูป้ระกอบการเพื่อให้เขายงัคงจา้ง

งานแรงงานต่อด้วย โดยก าหนดเง่ือนไขตรงน้ีให้

นายจา้งปฏิบติัดว้ย เช่ือว่าหากไวรัสโควิด-19 หายไป

การตอ้งเท่ียวก็ยงัคงท าเงินให้ประเทศไทย แต่ตอนน้ี

ขอให้คนท างานรอดชีวิตไปท างานในอนาคตด้วย 

เพราะเขายงัเขา้ไม่ถึงสิทธิอะไรเลย ทั้งร้านนวด ร้าน

ขายของที่ระลึกมาตรการรัฐ 5,000 บาทก็ยงัไม่ไดรั้บ

สิทธิ 

 2. สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ 

เสนอต้ังงบช่วยแรงงาน หวั่นนายจ้างปิดงานยาว ถึง

เลิกจ้าง 

 สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่ง

ป ระ เท ศ ไทย ( ส . อ . ย . ท . )  ไ ด้ ยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง 
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นายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา, หม่อม

ราชวงศ์จตัุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวง

แรงงาน ,และยื่น ต่อ  นายสุ เทพ อู่อ้น  ประธาน

กรรมาธิการ การแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือวนัที่ 

1 เมษายน 2563 เร่ือง ให้รัฐบาลตั้ งงบประมาณ

ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัส 

Covid 19 

 นายมานิตย ์พรหมการีย์กุล ประธานสภา

องคก์ารลูกจา้งแรงงานยานยนตแ์ห่งประเทศไทย(ส.

อ.ย.ท.) กล่าววา่ สภาพปัญหาผลกระทบจากไวรัส โค

โรนา (Covid-19) สร้างผลกระทบกบัแรงงานจ านวน

มากไม่วา่จะเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรม หรือ

แรงงานนอกระบบอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้รับการ

คุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และยงัมี

ประเด็นแรงงานขา้มชาติด้วย นายจา้งมีการปิดงาน

จ านวนมาก บางส่วนกระทบจากการประกาศปิดงาน

ของภาครัฐ ซ่ึงตรงน้ีรัฐบาลมีการออกมาตรการมาดู

เยยีวยา แต่แน่นอนวา่ ยงัไม่มีการดูแลแบบครอบคลุม

แรงงานทุกกลุ่ม และมีความตกหล่นอีกมากมาย ทาง

สภาฯจึงได้มีการยื่นหนังสือถึงรัฐบาล โดยส่งถึง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน และ

ประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร 

ซ่ึงมีขอ้เรียกร้องจ านวน 4 ขอ้ โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี 

 จากปัญหาสถานการณ์โรคไวรัส Covid- 19 

ที่เกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศทัว่โลกรวมทัง่ประเทศ

ไทย ยงัไม่มีทีท่า ว่าจะจบลงได้เม่ือไหร่จากปัญหา

ดัง ก ล่ า วได้ มี ผลกระทบกับ เศรษฐกิ จ  สถ าน

ประกอบการ ภาคการผลิต การบริการ ท่องเที่ยว และ

อ่ืนๆอีกมากมายมีหลายสถานประกอบการตอ้งลด

ก าลังการผลิตลงหรือแม้กระทั่งปิดกิจการเป็นการ

ชัว่คราวและถาวรท าใหลู้กจา้งหลายๆ คนไม่มีงานท า

ไม่ได้รับค่าแรงยิงเป็นการซ ้ า เติมลูกจ้าง มนุษย์

เงินเดือนเป็นอย่างมากเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อน

ของลูกจา้งที่โดนปิดงาน เลิกจา้งหรือลาออกจากงาน 

ใหเ้ขาสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดต่้อไป 

 

 สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่ง

ประเทศไทยจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ

ลูกจา้งดงัต่อไปน้ี 

 1. ให้รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือจ านวน 100% 

ของเงินเดือน เดือนสุดทา้ยก่อนที่บริษทัจะมีค  าสั่งปิด

งานเป็นเวลา 6 เดือน (180วนั) 
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https://voicelabour.org/


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
28 

 

 2. ให้รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจา้งที่โดน

เลิกจา้งจ านวน 100% ของเงินเดือน เดือนสุดทา้ยโดย

ค านวณเหมือนกับพ.ร.บ. คุ ้มครองแรงงานมาตรา 

118 

 3. ให้รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือ ลูกจ้างที่

ลาออกจากงานจ านวน 100 % ของเงินเดือน เดือน

สุดท้ายโดยให้ค  านวณ เหมือนกับพ.ร.บ. คุ ้มครอง

แรงงานมาตรา 118 

 4.  ให้ รัฐบาลส่ง เสริมอาชีพพัฒนาฝีมือ

แรงงานเพือ่ใหลู้กจา้งสามารถที่จะกลบัเขา้ไปท างาน

ใหม่ได้ตามความ ต้องการของตลาดแรงงานและ

อุตสาหกรรมต่างๆ 

 ทั้งน้ี หากสวสัดิการอ่ืนๆที่บริษทั มีอยู่และ

จ่ายให้ที่ดีอยู่แล้วให้คงไวเ้หมือนเดิมไม่นับรวมกับ

ขอ้เรียกร้องน้ี 

 

 นายมานิตย ์พรหมการียก์ุล ยงักล่าวอีกว่า 

ช่วงน้ีแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เร่ิมได้รับ

ผลกระทบอย่างที่มีส่ือมวลชนรายงาน คือมีการใช้

มาตรการปิดงานชั่วคราวซ่ึงบางบริษทัปิดถึงเดือน

เมษายน 2563 แต่ละบริษัทรับผิดชอบจ่ายค่าจ้าง

ให้กับลูกจ้าง อย่างบริษัทฮอนด้าประเทศไทยจ่าย

ค่าจา้งให้100 เปอร์เซ็นตเ์ต็มอยู่ และหากปัญหาการ

ระบาดของไวรัสCovid-19 ยงัไม่จบ ก็จะใชม้าตรการ

เ บ า ไ ป ห า ห นั ก  อ ย่ า ง บ ริ ษั ท  AutoAlliance 

(Thailand)ที่ผลิตรถยนตฟ์อร์ด และมาสดา้ ที่ประกาศ

หยุดการผลิตเป็นการชั่วคราวในเดือนมีนาคม -

เมษายน 2563 จ่ายค่าจา้งร้อยละ 90 และมีมาตรการ

แบบเบาไปหาหนกัเช่นกนั เช่นเดียวกบัทางบริษทัโต

โยตา้ประเทศไทย บริษทัมิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศ

ไทย) บริษทัอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) และยงัมีอีก

หลายบริษัท อย่างเช่น บริษัทนิสสัน ที่ก  าลังมีการ

พูดคุยปรึกษาหารือกับทางสหภาพแรงงาน โดยใช้

มาตรการเบาไปหาหนัก ตั้งแต่จ่ายค่าจา้งเต็ม จากนั้น

ก็จ่ายค่าจา้งร้อยละ 90 ร้อยละ 85 จนถึงร้อยละ 75 

ของรายได ้และในส่วนของบริษทัซพัพลายเออร์หรือ

บริษทัผลิตช้ินส่วนกระทบหนักนายจา้งใชม้าตรา 75 

กฎหมายคุม้ครองแรงงาน จ่ายค่าจา้งร้อยละ 75 ของ

ค่าจ้าง ซ่ึงผลกระทบจากCovid-19 ที่ระบาดไปทั่ว

โลก และท าให้ช้ินส่วนในการผลิตยานยนต์ จากทั้ง

ประเทศญี่ปุ่ น จีน อินโดนีเชีย ฯลฯ ไม่สามารถส่งเขา้

มาสู่กระบวนการผลิตได ้แมว้่าแต่ละบริษทัจะมีการ

ส ารองช้ินส่วนไวบ้า้งในกระบวนการผลิต แต่วนัน้ี

https://www.chonburipost.com/ 

https://www.chonburipost.com/
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ด้วยเศรษฐกิจที่กระทบถึงแม้จะผลิตได้ก็ขายไม่ได ้

เพราะคนไม่มีก าลงัซ้ืออีก 

 จึงคิดว่า ‚รัฐบาลควรมีมาตรการในการดูแล

แรงงานทุกคนเท่าเทียมกัน และเป็นระบบมากกว่านี้  

ข่าวการประเมินถึงการตกงานจ านวนมากของ

แรงงานในอนาคต หากไม่มีมาตรการดูแลอย่างเป็น

ระบบจะส่งผลกระทบยาวด้านเศรษฐกิจแน่นอน ซ่ึง

รัฐควรมีการต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างเน่ืองจาก

รายได้ที่หายไปด้วย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ เพราะแรงงานคอืคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

และแรงงานในระบบยังไม่ได้รับความช่วยเหลือด้าน

น โ ยบ า ย ข อ ง ภ า ค รั ฐ เ ล ย  ด้ ว ย งบป ร ะม าณ

ประกันสังคมที่มีมาตรการออกมารองรับก็เป็นเงิน

ของผู้ประกันตนเอง และอย่างกรณีที่นายจ้างใช้

มาตรา 75 กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ไม่สามารถที่

จะเข้าไปใ ช้มาตรการเหล่า น้ันได้เลย รัฐควรมี

มาตรการกระต้อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย ไม่ใช่อุดแต่

ข้างบน อย่างกรณีแจก 5,000 บาท ใครบ้างที่ได้ และ

เมื่อมีการคดักรองแล้วคงตกหล่นจ านวนมากแน่นอน

ด้วยความหลากหลายของการจ้างงาน รัฐต้องมองให้

กว้างว่าตรงไหนแน่ที่กระทบ‛  

 หมายเหตุ จากรายงานสถานการการประกาศ

ปิดโรงงานชัว่คราว 

 1. บริษทัAuto Alliance Thailand (AAT) 

เปิดเผยว่า  บริษัทแม่สั่งปิดโรงงานผลิตรถยนต ์

ชั่วคราว 2 แห่งได้แก่ ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟค

เจอร์ร่ิง (FTM)  และออโต้ อัลลายแอนซ์  (AAT) 

ตั้ งแต่ว ันที่ 27 มี.ค. -20 เม.ย. 2563 โดย เบื้องต้น

จ่ายเงินเ ดือนให้กับพนักงานทุกคนเต็ม 100 % 

ส าหรับการหยุดในสัปดาห์แรก ส่วนสัปดาห์ที่  2 

วนัที่ 6 -10 เม.ย. พนกังานบางส่วนที่ท  างานที่บา้น ยงั

ไดรั้บเงินเดือน 100 % ขณะที่พนกังานที่หยดุงานและ

ไม่ได้ท  างานที่บา้นจะไดรั้บเงินเดือน 90 % แต่ทั้งน้ี

หากพนักงานส่วนน้ีต้องการรับเงินเดือน 100% ก็

สามารถใชสิ้ทธิวนัลาได้ และสัปดาห์ที่ 3 วนัที่ 13 -

17 เม.ย. ซ่ึงรัฐประกาศใหเ้ป็นวนัท างาน บริษทัพร้อม

จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน100 % รวมถึงค่ายมาสดา้ที่

ตดัสินใจ หยุดสายการผลิตชั่วคราวที่โรงงาน Auto 

Alliance Thailand (AAT) ในจงัหวดัระยองเป็นเวลา 

10 วนั เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัที่ 30 มีนาคมเป็นตน้ไป 

 

 2. บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

จ ากดั ได้ประกาศหยดุไลน์ประกอบรถยนตช์ัว่คราว

https://www.grandprix.co.th/ 

https://www.grandprix.co.th/
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ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ข อ ง ทั้ ง  2  โ ร ง ง า น  ที่  จ .

พระนครศรีอยุธยาและ จ.ปราจีนบุรี ตั้งแต่วนัที่ 27 

มี.ค. – 30 เม.ย. น้ีเ หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม 

โดยบริษทัไดใ้ห้พนักงานที่เก่ียวขอ้งบางส่วนท างาน

จากที่บา้น รวมทั้งคงมาตรการเขม้งวดใหพ้นักงานอยู่

ในที่พกัอาศยั งดเวน้การเดินทาง รวมถึงไม่เดินทาง

กลับภูมิล าเนาในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

พร้อมระบุวา่วนัน้ีตอ้งจบัตาดูสถานการณ์ว่าจะยดืเยื้อ

ไปแค่ไหน ฮอนดา้ไม่ตอ้งการท าอะไรฝืนสภาพตลาด 

ตอ้งแผนงานใหส้อดคลอ้งอยา่งตรงไปตรงมา 

 

 3. บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

จ  า กัด  ประกาศ ปิดไลน์ ผ ลิตชั่ วค ร าวส าห รับ

โรงงานผลิตรถยนตท์ี่นิคมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี 

โดยบริษัทจะยงัคงจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานอยู่ที่ 

85% ของค่าจ้าง อาทิ  โรงงานที่  1 หยุดกิจการ

บางส่วนระหว่างวนัที่ 1-26 เม.ย. โรงงานที่ 2 หยุด

กิจการบางส่วนระหว่างวนัที่ 1-19 เม.ย. โรงงานที่ 3 

หยดุกิจการบางส่วนระหว่างวนัท่ี 1-22 เม.ย. โรงงาน 

MCC -Engine4N/4D/4M/4G หยุดกิจการบางส่วน

ระหว่างวนัที่ 1-19 เม.ย. โรงงาน MCC -Engine 3Ag 

หยดุกิจการบางส่วนระหว่างวนัที่ 1-22 เม.ย. โรงงาน 

MCC-Press/Plastic หยดุกิจการบางส่วนระหว่างวนัที่ 

1-19 เม.ย. และ โรงงาน MEC-KD หยุดกิจการ

บางส่วนระหว่างวันที่  6-19 เม .ย.  (ข้อ มูลจาก 

( https: / / www. prachachat. net/ motoring/ news) ไ ด้

รายงานถึงสถานการการปิดโรงงานผลิตรถยนต ์

ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 4. บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ คอร์ป แถลงการณ์

ของโตโยตา้จะปิดโรงงานในรัสเซียเป็นเวลา 5 วนั 

เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป ส่วนโรงงานผลิตรถยนต์

และอะไหล่ใน 6 ประเทศ ซ่ึงรวมถึงองักฤษและตุรกี

ที่ปิดไปก่อนหน้าน้ี จะขยายระยะเวลาออกไปจนถึง

วนัที่ 19 เม.ย.2563 นอกจากน้ี โตโยตา้ยงัได้สั่งปิด

โรงงานในสหรัฐ เม็กซิโก และแคนาดาจนถึงวนัที่ 17 

เม.ย. และจะหยดุการผลิตบางส่วนในญี่ปุ่ นตั้งแต่วนั

ศุกร์น้ี เน่ืองจากยอดสัง่ซ้ือลดลง ส่วนบริษทั โตโยตา้ 

มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ประกาศว่า ทางบริษทัฯ 

จะปิดโรงงานผลิตรถยนตใ์นประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง 

ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า ส าโรง จ. 

สมุทรปราการ โรงงานประกอบรถยนตโ์ตโยตา้บา้น

โพธ์ิ และโรงงานประกอบรถยนตโ์ตโยตา้เกตเวย ์จ. 

ฉะเชิงเทรา ในช่วงระหว่างวันที่  7-17 เม.ย. อัน

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 (ขอ้มูล

จาก https://www.kaohoon.com/content/351542) 

https://www.thansettakij.com/ 

https://www.thansettakij.com/
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 5. เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2563 ผูส่ื้อข่าวรายงาน

ว่า บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ  ากัด ได้รับแจง้จาก

บริษทั อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ  ากัด ซ่ึงเป็น

โรงงานผลิตรถอี ซูซุในประเทศไทยว่า  บริษัท

ตัดสินใจระงับการผลิตรถอีซูซุที่โรงงาน 2 แห่ง

ชัว่คราว คือที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และที่

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิ์ต้ี จ.ฉะเชิงเทรา ตั้ งแต่

วนัที่ 13-30 เม.ย. น้ี ทั้งน้ีเป็นผลมาจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน 

ส่งผลให้ช้ินส่วนประกอบต่างๆ ขาดแคลนทัว่โลก 

รวมทั้ งความต้องการของตลาดในประเทศและ

ส่งออกหดตัวลง โดยการระงบัการผลิตชั่วคราวน้ี 

อาจส่งผลต่อการส่งมอบรถใหก้บัลูกคา้ที่จองรถอีซูซุ

ไวบ้้าง แต่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ  ากัด ขอให้

ลูกคา้มัน่ใจวา่ บริษทัในฐานะผูจ้ดัจ  าหน่ายรถอีซูซุจะ

พยายามอย่างดี ท่ี สุดในการบริหารจัดการเ ร่ือง

ดงักล่าว (ขอ้มูลจากข่าวสด) 

 

นายจา้งส่ิงทอ ตดัเยบ็เส้ือผา้ อา้งโควิด-19ปิด

งานชัว่คราว โรงงานเครืองประดบัร่วมดว้ยให้ลูกจา้ง

ลาออก แนะใชป้ระกนัวา่งงานประกนัสงัคม 

 3. รอยัล ปอร์ซเลน ปิดงานทั้งโรงงาน จ่าย 
50% อ้างลูกค้างดการส่ังซ้ือวิกฤติ โควิด-19 

 นางธนัญภรณ์ สมบรม สหภาพแรงงาน
รอยลั ปอร์ซเลน ไดใ้ห้สัมภาษณ์ ถึงประเด็นนายจา้ง
ประกาศ ‚ปิดงานทั้งโรงงาน และส านักงานเป็นการ
ช่ัวคราว โดยอ้าง สถานการณ์และสภาพคล่องของ
บริษัทฯอันเน่ืองจากโรคโควิด-19น้ัน การที่บริษัทฯ
ได้ประกาศปิดปในวันนี้ (วันที่ 3 เมษายน 2563)เป็น
ต้นไป โดยจะจ่ายค่าจ้างเพียวร้อยละ 50 น้ัน‛ ทาง
สหภาพแรงงานฯได้สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จงัหวดัสระบุรี เพื่อ
หาความชดัเจนวา่ นายจา้งกระท าการปิดงานชัว่คราว
โดย ‚อา้งสถานการโควดิ-19 ระบาดไปทัว่โลกส่งผล
ใหลู้กคา้งดการสัง่ซ้ือและบางรายยกเลิกการสั่งซ้ือ จึง
มีผลกระทบโดยตรง กบัสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษทัฯและต่อเน่ืองไปถึงก าลงัการผลิตที่ตอ้งลดลง
เป็นอยา่งมากตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป‛ 
ซ่ึงทางเจา้หน้าท่ีสวสัดิการฯ ได้แจง้ว่าทางนายจา้ง
แจง้ต่อเจา้หน้าที่ว่าการปิดงานคร้ังน้ีไดป้รึกษาหารือ
กับทางสหภาพแรงงานฯแล้วจึงด าเนินการปิดงาน
ชั่ ว ค ร า ว  แ ต่ ในควา มจ ริ งคื อ  น า ยจ้ า ง ไ ม่ ไ ด้
ปรึกษาหารือ มีการด าเนินการแล้วแจ้งให้สหภาพ
แรงงานรับทราบแลว้ ทางสหภาพแรงงานฯจึงไดท้  า
หนังสือแจง้ต่อเจา้หน้าที่ เพื่อขอความชดัเจนว่าการ
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ปิดงานชัว่คราวตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ตามมาตรา75 กฎหมายก าหนดให้จ่าย
ค่าจา้งร้อยละ 75 แต่นายจา้งอา้งโรคระบาดโควิด-19 
แลว้จ่ายค่าจา้งร้อยละ 50 นั้นสามารถท าไดด้ว้ยหรือ  

 

 ประเด็น ต่อมาทางสหภาพแรงงานได้
สอบถามทางส านักงานประกนัสังคมกรณีที่นายจา้ง
ปิดงานชัว่คราว ถึงมาตรการช่วยเหลือนายจา้ง ลูกจา้ง 
ผูป้ระกนัตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
โควดิ-19 กรณี กรณีวา่งงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยให้
ขยายความคุม้ครองผูป้ระกันตนจากภยัอันเกิดจาก
โรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย ์รวมทั้งภยัอ่ืนๆ ไม่ว่า
เกิดจากธรรมชาติ หรือมีผูท้  าให้เกิดขึ้น ให้มีผลใช้
บงัคบั ตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป โดย
ให้  ผูป้ระกันตนที่ไม่ได้ท  างาน หรือนายจา้งไม่ให้
ท  างาน ประกนัสงัคมจะจ่ายกรณีวา่งงาน อตัราร้อยละ 
50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั หรือ กรณีหน่วยงาน
ภาครัฐ มีค  าสั่งให้หยดุกิจการชัว่คราว ประกนัสังคม
จะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 
60 วนั นั้นเขา้หรือไม่ ซ่ึงทางเจา้หน้าที่ประกนัสังคม 
ไดต้อบมาวา่ กรณีบริษทัรอยลั ปอร์ซเลน ที่ประกาศ 
เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2563 เร่ือง สถานการณ์และ

สภาพคล่องของบริษทัฯอนัเน่ืองจากโรคโควดิ-19 ไม่
สามารถที่จะไปรับสิทธิประโยชน์ตามประกาศของ
ส านกังานประกนัสงัคมได ้

 โดย ทางเจา้หนา้ที่ช้ีแจงว่า ให้ผูป้ระกนัตนที่
ไม่ไดท้  างาน หรือนายจา้งไม่ใหท้  างาน ประกนัสังคม
จะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 นั้นเป็นเพราะ
เหตุที่ลูกจา้งผูป้ระกนัตนติดไวรัส หรือวา่ถูกสั่งให้กกั
ตวัอยูท่ี่บา้นเท่านั้น เหตุสุดวสิยัท่ีนายจา้งอา้งจึงไม่เขา้
สิทธิประโยชน์ที่ทางประกันสังคมประกาศดังนั้ น
ทางเจ้าหน้าที่สวสัดิการจึงได้นัดให้นายจ้างและ
สหภาพแรงงานฯเขา้ไปช้ีแจงประเด็นการปิดกิจการ
ชั่วคราวในวนัที่ 15 เมษายน 2563 ที่ส านักงาน
สวัสดิการแรงงานจังหวัดสระบุรี นางธนัญภรณ์ 
กล่าว 

 ทั้งน้ีโดยเน้ือหาหนังสือที่ บริษทัรอยลั ปอร์
ซเลน จ ากัด (มหาชน) ได้ประกาศโดยนายโชคชัย 
เลิศเธียรด ารง กรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 
2563 เร่ืองสถานการณ์และสภาพคล่องของบริษทัฯ
อนัเน่ืองจากโรคโควดิ-19 

 ตามที่สถานการโควิด-19 ระบาดไปทัว่โลก
ส่งผลให้ลูกคา้งดการสั่งซ้ือและบางรายยกเลิกการ
สั่งซ้ือ จึงมีผลกระทบโดยตรง กับสภาพคล่องทาง
การเงินของบริษทัฯและต่อเน่ืองไปถึงก าลงัการผลิต
ที่ตอ้งลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 
เป็นตน้ไป 
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 ดงันั้นเพือ่การประคบัประคองบริษทัฯ ใหอ้ยู่
รอดและเพื่อให้บริษทัฯมีโอกาสฟ้ืนตวัได้หลังโรค
ร้ายน้ีผา่นไป บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งปิดงานทั้ง
โรงงาน และส านกังานเป็นการชัว่คราว ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ยงัคงไม่เลิกจา้งพนกังานประจ า และดว้ยเหตุที่ขณะน้ี
ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นตน้ไป บริษทัฯจะขาดสภาพ
คล่องทางการเงินอนัเน่ืองมาจากเหตุขา้งตน้ บริษทัฯ
จึงมีก าลังจ่ายค่าจา้ง/เงินเดือนในแต่ละเดือนได้แค่
ร้อยละ 50 ของค่าจา้ง/เงินเดือนของแต่ละคนเท่านั้น 
ทั้ งน้ีเพื่อประคับประคองบริษัทฯ ให้อยู่รอดและ
สามารถผา่นพน้ภุยในวกิฤติดงักล่าวขา้งตน้ได ้

 ส าหรับโบนัสค้างจ่ายของเดือนเมษายน 
2563 บริษทัยงัคงจ่ายให้เต็มตามจ านวนที่แต่ละคนที่
มีสิทธิไดรั้บ 

 ในโอกาสน้ี บริษัทฯต้องขอความร่วมมือ
พนกังานทุกคนในการช่วยรักษาและประคบัประคอง
บริษัทฯของเราให้อยู่รอดและผ่านพนัวิกฤติน้ีไป
ดว้ยกนั และบริษทัหวงัเป็นอยา่งยิง่ในไม่นานน้ี เม่ือ
สถานการณ์คล่ีคลายลงและลูกคา้กลับมาสั่งซ้ือแล้ว 
บริษัทฯ และพนักงานคงได้กลับมาท างานกันอีก
ต่อไป 

 ทั้งน้ี มีผลการปิดงานชั่วคราวตั้งแต่วนัที่ 3 
เมษายน 2563เป็นต้นไป โดยพนักงานไม่ต้องมา
ปฏิบั ติ ง าน  จนกว่ าบ ริษัทฯจะ มีก ารประกาศ
เปล่ียนแปลงและจะมาประกาศมาเพือ่ทราบต่อไป 

 บริษทัรอยลั ปอร์ซเลน จ ากดั (มหาชน) เป็น
ผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภาชนะบนโต๊ะอาหาร
ประเภทเซรามิก จ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดย
ส่งออกต่างประเทศ 80% ขายภายในประเทศ 20% ซ่ึง
โรงงานผลิตอยูท่ี่อ  าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

 

 4. แรงงานส่ิงทอ-เพชร วุ่นนายจ้างอ้างโควิด

ท าออเดอร์หายใช้มาตรา 75 ถึงลาออก 

 นายสุทศัน์ เอ่ียมแสง รองประธานสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน ได้กล่าวว่า บริษัท ไทยเรยอน 

จ ากัด (มหาชน) ได้ประกาศ เร่ืองก าหนดหยุดการ

ท างานบางส่วนเม่ือวันที่  3 เมษายน 2563 เร่ือง

ก าหนดหยุดการท างานบางส่วนในวันที่  10-16 

เมษายน 2563 โดย นายธีรธร คมัภีร์ รองประธานและ

หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงการประกาศปิด

จะเป็นการผลัดกันหยุดทุกคนเพื่อไม่ให้เกิดการ

ได้เปรียบเสียเปรียบกัน ทั้ งพนักงานฝ่ายผลิต และ

พนักงานออฟฟิศดว้ย กลุ่มแรกจ านวน 144 คน โดย

เป็นการคดัเลือกกนัในแต่ละแผนก โดยจะใหเ้วยีนกนั
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หยดุระยะเวลา 3 วนั บา้ง 7 วนับา้ง คร้ังน้ีบริษทัฯให้

มีการเลือกกันเอง แต่ก็ยงัมีผลกระทบกันอยู่ด้วย

บางส่วนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับบริษทัใน

การหยุดรับค่าจา้งร้อยละ 75 แต่บางส่วนก็ไม่ค่อย

พอใจเน่ืองจากมีภาระหน้ีสิน ภาระครอบครัว ค่าใช่

จ่ายที่สูงเม่ือรายไดห้ายไปร้อยละ 25 ถือว่ามากทีเดียว 

ตอนน้ีทางออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน 

จ ากัด ซ่ึงเป็นสหกรณ์ของสหภาพแรงงาน ก็ก าลัง

พจิารณาเร่ืองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเช่นกนั ‚การหยดุ

งานชั่วคราวคร้ังน้ีคิดว่าทุกคนกระทบหมดไม่ว่าจะ

เป็นพนักงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตราว 700 คน 

และพนักงานออฟฟิศท่ีส่วนกลางราว 200 คน รวม 

900 คน ซ่ึงหากถามว่า ผลกระทบจากโควิดที่เกิดขึ้น

ในจงัหวดัอ่างทองก็ยงัไม่พบคนป่วย แต่ผลกระทบ

เท่าที่ทราบคือฝ่ายที่ผลิตส่งแถบยุโรปถูกตีกลับซ่ึง

ฝ้ายน้ีจะน าไปผลิตเส้ือกันหนาว ตอนน้ีก้มีการ

ปรับตวัมาผลิตฝ้ายที่ใชท้างการแพทย ์เช่นส าลี หรือ

หนา้กากอนามยั เป็นตน้ ‛  

 

 อยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลรายได้ที่ขาด

หายไปของคนท างานในระบบดว้ย เพราะรายไดข้อง

คนท างานไม่ได้มากอะไร เม่ือรายไดห้ายไปถึงร้อย

ละ 25 ถือว่าเร่ิมทุกยากแล้ว แต่ละคนก็มีภาระปกติ

การท างานยงัตอ้งท างานล่วงเวลาเพื่อหารายไดเ้พิ่ม

อีกคน ซ่ึงคนงานไทยเรยอน ส่วนใหญ่เป็นคนใน

พื้นที่ราวร้อยละ 80 อีกราวร้อยละ 20 เป็นคนนอก

พื้นที่จงัหวดัอ่างทองที่ตอ้งมีการเช่าหอพกัอยู ่และไม่

สามารถเดินทางไปไหนได้ ด้วยมาตรการป้องกัน

ความปลอดภยัของทั้งจงัหวดัอ่างทอง 

 ทั้ งน้ี  หนังส่ือที่บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด 

(มหาชน) ได้ประกาศ เร่ืองก าหนดหยุดการท างาน

บางส่วนเม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2563 เร่ืองก าหนดหยุด

การท างานบางส่วนในวนัที่ 10-16 เมษายน 2563 ลง

นามโดย นายธีรธร คมัภีร์ รองประธานและหัวหน้า

งานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ในประกาศมีเน้ือหาดังน้ี 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ลุกลามไปทัว่โลกจึงท าให้บริษัทฯ 

ก าลงัเผชิญกบัปัญหาร้านแรงที่ยอดค าสั่งซ้ือสินคา้ล็

อดใหม่ขอองเส้นใยเกรย ์(Grey fibre) และเส้นใยโม

ดาล (Modal fibre) ขาดหายไป ตลาดส่งออกส าคญั

ของบริษทัฯคือปากีสถาน บงักลาเทศ และตุรกี ซ่ึง

ขณะน้ีต่างอยูใ่นมาตรการห้ามเขา้-ออกประเทศ และ

สถานการณ์ฉุกเฉิน ห่วงโซ่มูลค่าของส่ิงทอทั้งหมด

หยุดชะงัก การสั่งซ้ือจ านวนมากถูกระงับไวก่้อน

ชัว่คราว หรือถูกยกเลิกลูกคา้หลายรายของบริษทัฯ

ไม่ได้ท  าการเปิดตราสารเครดิต (LCs) หรือท าการ
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ช าระเงินล่วงหน้าตามเง่ือนไขของสัญญา เน่ืองจาก

ผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดขึ้นต่อตวัลูกคา้เอง และใน

ลูกคา้บางรายไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากผูใ้ห้บริการด้

ดานส่งสินคา้ออกนอกประเทศ, ปัญหาทางดา้นระบบ

ธนาคาร การบริการขนส่งหยดุใหบ้ริการ แต่อยา่งไรก็

ตาม บริษัทเองยงัสามารถด าเนินการจัดส่งเส้นใย

นอนวเูวน่ ซ่ึงเป็นเสน้ใยที่ๆไม่ใช่ส าหรับส่ิงทอ (non-

woven fibre) ให้ลูกค้าได้ต่อไป เน่ืองจากความ

ตอ้งการเส้นใยนอนวูเว่นส่วนใหญ่ลูกคา้น าไปใชใ้น

ผลิตภณัฑดู์แลสุขภาพและสุขอนามยั 

 ในขณะที่บ ริษัทฯ ก าลัง เผชิญกับความ

สูญเสียทางการเงินในช่วงสองสามไตรมาสที่ผ่านมา 

ซ่ึงเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 

ยอดการสั่งซ้ือที่ขาดหายและการยกเลิกการสั่งซ้ือ

บางส่วน ซ่ึงคาดการณ์วา่ จะน าไปสู่การแบกรับภาระ

ตน้ทุนที่มากขึ้น และบริษทัฯไม่สามารถแบกรับภาระ

ของตน้ทุนคงที่น้ีได้ ด้วยเหตุดังกล่าว บริษทัฯ จึงมี

ความจ าเป็นต้องพิจารณา และตัดสินใจหยุดการ

ท างานบางส่วนเป็นการชัว่คราวตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 2) พทุธศกัราช 2551 มาตรา 

75 โดยจะเ ร่ิมหยุดการท างานบางส่วนเป็นการ

ชัว่คราวตั้งแต่ วนัที่ 10-16 เมายน 2563 โดยบริษทัฯ

จะจ่ายค่าจา้งให้กับลูกจา้งในอัตรา 75% ของค่าจา้ง

ปกติที่ ลูกจ้างมีสิทธ์ิได้รับตลอดระยะเวลาที่หยุด

กิจการชัว่คราวใหแ้ก่ลูกจา้ง 

 การหยดุการท างานในบางส่วนในคร้ังน้ีไม่มี

ผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน และไม่

ส่งผลต่อการค านวณเบี้ยขยนัประจ าเดือนและรางวลั

ความเพยีรประจ าปี 

 

 นางสาวสงวน ขุนทรง ผูป้ระสานงานกลุ่ม

สหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ได้กล่าวถึง

ปัญหาของแรงงานในกลุ่มวา่ ขณะน้ีบริษทันครหลวง

ถุงเท้าไนล่อน จ ากัดได้มีการประกาศปิดงานใช้

มาตรา 75 กฎหมายคุม้ครองแรงงาน จ่ายค่าจา้งร้อย

ละ 75 ตั้งแต่วนัที่ 7 -11 เมษายน 2563 โดยอา้งว่าไม่มี

ค  าสัง่ซ้ือ และขนส่งสินคา้ไม่ได ้ซ่ึงตอนน้ีทางบริษทั

ไดท้  างานผลิตเส้ือผา้มีออเดอร์ทั้งส่งต่างประเทศ และ

ในประเทศ ซ่ึงไม่มากนกั มีการปรับไลน์ผลิตมาผลิต

หน้ากากผ้าบ้าน ตอนน้ีมีคนท างาน 200 คน เป็น

แรงงานขา้มชาติ 50 คน เน่ืองจากไม่มีงานล่วงเวลาท า

ให้แรงงานขา้มชาติลาออกไปบา้ง ซ่ึงแรงงานไทยก็

อยูใ่นวยัใกลเ้กษียณกนัแลว้ ซ่ึงท างานกนัมายาวนาน 

30-40 กว่าปี ได้ค่าจ้างอยู่ที่วนัละ 344 บาท หาก

นายจา้งจ่ายค่าจา้งเพียงร้อยละ 75 ค่าจา้งหายไปคง

www.facebook.com/Garmentjobwebsite 

http://www.facebook.com/Garmentjobwebsite
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ล าบากมากทีเดียวดว้ยค่าจา้งก็ต  ่าอยูแ่ลว้ภายใตภ้าวะ

วิกฤติแบบน้ี ซ่ึงวนัที่ 13 เมษายน 2563 โรงงานจะ

เปิดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสั่งหยุดอีกหรือไม่เพราะ

สถานการณ์โควดิ-19 ยงัไม่ดีขึ้น 

 

 ย ัง มี ก ร ณี ข อ ง บ ริ ษัทบ ริษัท ผ ลิ ต จิ ว ล่ี

เคร่ืองประดับเพชร พลอย แห่งหน่ึงในยา่นน้ี ได้มา

ร้องเรียนเร่ืองนายจา้งประกาศหยดุงานชัว่คราว อา้ง

ผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเสนอ

ให้ลูกจา้งทั้งหมดลาออกจากงานแลว้ไปขอใช้สิทธิ

ประกันสังคมกรณีว่างงาน ตามมาตรการท่ีรัฐบาล

ประกาศใหจ่้ายกรณีวา่งงานร้อยละ 62 โดยให้ลาออก

ในวนัที่ 6 เมายน 2563 ซ่ึงโรงงานแห่งน้ีมีคนงาน 

200-300 คน ซ่ึงทางกลุ่มฯได้แจง้สิทธิให้คนงานที่

ร้องเรียนทราบ พร้อมเสนอแนะว่าไม่ควรลาออกจาก

งานเน่ืองจากผลกระทบคร้ังน้ี  นายจ้างต้องร่วม

รับผิดชอบและหากนายจ้างใช้มาตราการหยุดงาน

ชัว่คราวตอ้งจ่ายร้อยละ 75 ของค่าจา้ง หากนายจา้ง

เลิกจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน 

 นายมานิตย ์พรหมการีย์กุล ประธานสภา

องค์การลูกจา้งแรงงานยานยนต์ กล่าวว่า มีคนงาน

ร้องเรียนเขา้มาเร่ืองการไปใชสิ้ทธิประกนัสังคมกรณี

ว่างงานโดยการลาออก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ใหม่

ของประกันสังคมในระยะน้ี ตามแนวทางที่รัฐบาล

ประกาศให้ผูป้ระกันตนมาตรา 33 ไปใช้สิทธิเม่ือ

ไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 นั้น

ไม่ ยงัมีปัญหาอยู่ในทางปฏิบติัเจา้หน้าที่อา้งยงัไม่มี

กฎกระทรวงประกาศออกมาท าให้ย ังจ่ายสิทธิ

ประโยชน์เดิมคือลาออกจากงาน ไดรั้บเงินชดเชยการ

วา่งงานเพยีงร้อยละ30 เป็นเวลา 90 วนั ซ่ึงใหม่จะเป็น

ร้อยละ 45 เป็นเวลา 90 วนั ยงัไม่ได้ มีเพียงเร่ืองลด

เงินสมทบที่มีการด าเนินการแลว้ 

 ในวัน 10 เมษายน 2563 ม.ร.ว.จัตุมงคล 

โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงแรงงาน 

ให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชน ถึงแนวทางแก้ปัญหา

แรงงานตกงานและว่างงาน ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 หลังจากคณะกรรมการ

ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) เปิดเผยขอ้มูลผล

ส ารวจวา่ ภายในเดือนมิถุนายนน้ี จะมีแรงงานตกงาน

มาก ถึ ง  7 . 1 3  ล้านคน  จ ากแรงงานในระบบ

ประกันสังคมประมาณ 38 ล้านคน หรือคิดเป็น 

18.5% ของแรงงานทั้ งหมด โดยได้วางแนวทาง

เยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคม ท่ีได้รับ

ผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้น

https://voicelabour.org/ 

https://voicelabour.org/
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คือการจ่ายเงินเยยีวยาแรงงานในระบบที่อยูใ่นมาตรา 

33 ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรงงานที่ว่างงานจาก

เหตุ สุ ดวิสัย  ที่ รั ฐบาลประกาศให้หยุดสถ าน

ประกอบการ จะไดรั้บเงินเยยีวยาเป็นเวลา 3 เดือน ใน

อตัรา 62 เปอร์เซ็นต์ บนฐานเพดานไม่เกิน 15,000 

บาท ซ่ึงกลุ่มน้ีไดรั้บเงินเยยีวยาไปแลว้ 

 

 ทั้งน้ี เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2563 ทางภาครัฐได ้

ประกาศล่าสุด ตกงาน ว่างงาน จากโควิด-19 ได้รับ 

สิทธิประกนัสงัคม อะไรบา้ง 

 1. ผูป้ระกันตนที่ไม่ได้ท  างาน หรือนายจา้ง

ไม่ให้ท  างาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานด้วย

เหตุสุดวิสัย  อัตรา ร้อยละ  62  ของค่ าจ้า ง  เ ป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 90 วนั 

 2. กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีค  าสั่งให้หยุด

กิจการชัว่คราว ประกนัสงัคมจะจ่ายกรณีว่างงานดว้ย

เหตุสุดวิสัย ร้อยละ 62 ของค่าจา้ง เป็นระยะเวลาไม่

เกิน 90 วนั 

 การลดอตัราเงินสมทบนายจา้งในอัตราร้อย

ละ 4 เและ ผูป้ระกันตนมาตรา 33 ในอัตราร้อยละ 1 

ส่วน ผูป้ระกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 

86  บาท  เ ป็นระยะ เวลา  3  เ ดือน  พ ร้อมขยาย

ก าหนดเวลาการน าส่งเงินสมทบของนายจา้ง และ

ผูป้ระกนัตนมาตรา 33, 39 ส าหรับงวดค่าจา้งเดือน

มีนาคม, เมษายน และ พฤษภาคม 63 ออกไปอีก 3 

เดือน ดงัน้ี 

 งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 63 ให้น าส่งเงิน

ภายใน 15 กรกฎาคม 63 

 งวดค่าจ้างเดือนเมษายน 63 ให้น าส่งเงิน

ภายใน 15 สิงหาคม 63 

 งวดค่าจา้งเดือนพฤษภาคม 63 ให้น าส่งเงิน

ภายใน 15 กนัยายน 63 

 4 . เพิ่ ม เ งิ นทดแทนการข าดรา ยได้แ ก่

ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ดงัน้ี 

 เงินทดแทนว่างงานจากกรณีลาออก ในร้อย

ละ 45 ของค่าจา้ง (จากเดิมร้อยละ 30 ของค่าจา้ง) เป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 90 วนั 

 เงินทดแทนว่างงานจากกรณีเลิกจา้ง ในร้อย

ละ 70 ของค่าจา้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วนั (จาก
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เดิมร้อยละ 50 ของค่าจา้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 

วนั) 

 แต่อยา่งไรก็อัตราของค่าจา้งจะคิดจากฐาน

เงินสมทบสูงสุด 15,000 บาท ตวัอยา่งเช่น 

 เงินเดือน 10,000 บาท จะไดร้ับเงินทดแทน

กรณีว่างงานจากเลิกจา้ง เดือนละ 7,000 บาท เป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 200 วนั 

 เงินเดือน 20,000 บาท จะไดร้ับเงินทดแทน

กรณีว่างงานเลิกจา้ง เดือนละ 10,500 บาท (คิดจาก

ฐานเงินสมทบสูงสุด 15,000 บาท) เป็นระยะเวลาไม่

เกิน 200 วนั 

 ช่องทางรับ สิทธิประกันสังคม กรณีได้รับ

ผลกระทบจากโควดิ-19 

 ผูป้ระกันตนมาตรา 33 ที่ ตกงาน เลิกจ้าง 

ว่างงาน จากผลกระทบของโควิด-19 สามารถยื่น

ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 

ให้ยืน่แบบค าร้องไดท้ี่  www.sso.go.th หัวขอ้ขอรับ

ประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน online โดย

ผูป้ระกนัตนกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน กรณี

วา่งงานจากเหตุสุดวสิยั 

 ตกง าน  เ ลิ ก จ้า ง  ว่ า ง ง าน  ย ัง ใช้  สิ ท ธิ

ประกนัสงัคม ในการรักษาพยาบาลไดไ้หม 

 ผู ้ประกันตนมาตรา 33 ถูก เลิกจ้างหรือ

ลาออกเอง และไม่ได้ส่งเงินสมทบ ยงัสามารถใช ้

สิทธิประกันสังคม ได้เหมือนเดิมต่ออีก 6 เดือน 

หลงัจากลาออก ไม่ว่าจะเจ็บป่วย (ครอบคลุมถึงการ

เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19) ทุพพลภาพ คลอดบุตร 

และเสียชีวติ ซ่ึงหลงัจาก 6 เดือน หากยงัไม่ไดเ้ร่ิมงาน

ที่ใหม่ก็สามารถเปล่ียนมาเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา 39 

หรือ 40 ก็ได ้

 

 ล่ า สุ ด  เ ม่ื อ วัน ที่  15 เ ม า ย น  2563 
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ขยายความครอบคลุม
ผูป้ระกันตนมาตรา 33 ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 
เพื่อให้ผูป้ระกันตน ที่ว่างงานจากผลกระทบจากโค
วิด-19 สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณี
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ว่างงาน 62% ของค่าจา้งรายวนั ไม่เกิน 90 วนั ทัว่ถึง
มากยิง่ขึ้น ดงัน้ี 

 – ในกรณีผู ้ประกันตนไม่ได้ท  างาน หรือ
นายจา้งไม่ให้ท  างาน กกัตวั 14 วนั เน่ืองจากสัมผสั
หรือใกลชิ้ดผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 

 – (ครม.ได้มีมติ เ ห็นชอบให้ขยายความ
ครอบคลุม) ในกรณีผูป้ระกนัตนไม่สามารถท างานได ้
และไม่ได้รับค่าจา้งในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจา้งจะ
หยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการ 

ตามค าสัง่ของทางราชการ ผูป้ระกนัตนมีสิทธ์ิรับเงิน
กรณีว่างงาน 62% ของค่าจา้งรายวนั ไม่เกิน 90 วนั 
เช่นกนั 

 ทั้งน้ี กระทรวงแรงงาน จะได้เร่งด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ออกเป็นพระราช
กิจจานุเบกษาและประกาศให้มีผลใชบ้งัคบัโดยเร็ว
ต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ระกันตน
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
อยา่งเตม็ที่ 
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วาสนา ล าดี voicelabour

 
 
 
 

 

 

 

 

   

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ส่งสารถึง

นายก ให้ช่วยลูกจ้าง ม.33 ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 

 เม่ือวนัที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563 นางแจ่มศรี 

สุกโชติรัตน์ หัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย 

ได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ ์

จนัทร์โอชา ขอให้ช่วยเหลือเพื่อความเป็นธรรมแก่

ลูกจา้งผูอ้ยูใ่นระบบประกนัสังคมที่ไดรั้บผลกระทบ

จากโควิด-19 โดยมีข้อเสนอเพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมกบัลูกจา้งในระบบประกันสังคม พรรคสังคม

ประชาธิปไตยไทยจึงขอเสนอเพื่อรัฐบาลไดพ้ิจารณา

ป รับป รุ งก าร ช่ วย เห ลื อ เ ยี ย วย า ให้ เ ป็ นธรรม 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 1) ขอให้รัฐบาลปฏิบตัิตามมาตรา 46 ของ 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 จ่ายเงิน

สมทบเข้ากอง ทุนประกันสังคม  เพื่ อการ จ่ าย

ประโยชน์เงินทดแทนซ่ึงทางรัฐบาลยงัไม่ปฏิบติัให้

ถูกตอ้ง กล่าวคือเม่ือส้ินปี   พ.ศ.2561 รัฐบาลยงัไม่ได้

น าเงิน จ  านวน 95,989,000,000 ลา้นบาท สมทบเขา้

กองทุนตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้ าเงิน

https://voicelabour.org/ 
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ดังกล่าวบรรเทาเยียวยาลูกจา้งผูป้ระกันตนที่ได้รับ

ผลกระทบต่อไป 

 2) กรณีที่รัฐบาลให้สถานประกอบการหยุด

กิจการทั้ งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ให้

นายจา้งจ่ายเงินให้ลูกจา้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ

ค่าจา้งในวนัท างาน ที่ลูกจา้งไดรั้บก่อนนายจา้งหยุด

กิจการ ตลอดระยะเวลาท่ีนายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้าง

ท างาน ดังเช่นที่ได้ก  าหนดไว้ในมาตรา 75 แห่ง

พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 3) ผูป้ระกันตนตามมาตรา 33 ที่ถูกเลิกจา้ง 

ขอใหจ่้ายเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานไม่ต ่า

กวา่ 75%    ของค่าจา้ง  เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

หรือจนกวา่ลูกจา้งไดง้านใหม่ที่รายไดไ้ม่นอ้ยกวา่เดิม 

 4) ขอให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชรา

ภาพ จากเดิม 20% ของค่าจา้งเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ย

ใหเ้พิม่เป็น 50% ของอตัราการจ่ายเดิม และขั้นต ่าสุด

ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 

6 เดือน 

 5) ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 

ตอ้งจ่ายไม่ต  ่ากว่า 5,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กวา่ 6 เดือน 

 พรรคก้าวไกล เสนอจัดระบบเยียวยา 5 พัน

บาท ผลกระทบโควิด-19 พร้อมหยุดพิสูจน์ความ

ยากจน 

 

 เม่ือวนัที่ 15 เมษายน 2563 พรรคก้าวไกล ได้

ออก แถลงการณ์ข้อ เ รียก ร้อง ต่อ รัฐบาล  กรณี

มาตรการช่วยเหลือเยยีวยา 5,000 บาท นับตั้งแต่วนัที่ 

24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่รัฐบาลไดแ้ถลงถึงมาตรการ

ดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 

(COVID-19)  ต่อ เศรษฐกิจไทยทั้ งทางตรงและ

ทางออ้ม ระยะที่ 2 [1] โดยหน่ึงในมาตรการดงักล่าว 

คือ มาตรการชดเชยรายไดแ้ก่แรงงานลูกจา้ง ลูกจา้ง

ชัว่คราว อาชีพอิสระที่ไม่อยูใ่นระบบ ประกนัสังคม

หรือผูไ้ดรั้บผลกระทบอ่ืน ๆ ของการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละ 5,000 บาทต่อ

เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 9 ล้านคน ซ่ึง

ต่อมาได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ 8 ล้านคน เพื่อช่วยเหลือ

เยยีวยาประชาชน ที่ไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้ง

ทางตรง และทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของไวรัส

https://www.dailynews.co.th/ 
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โคโรนา อยา่งฉุกเฉินเร่งด่วน จากการหยดุประกอบ

กิจการของสถานประกอบการหลายแห่ง ซ่ึงเป็นผล

สืบเน่ืองมาจากการประกาศมาตรการต่างๆ ของ

รัฐบาลตั้งแต่วนัที่ 18 มีนาคม เป็นตน้มา [2] 

 

 โดยในแถลงการณ์ในวันที่  24 มีนาคม 

รัฐบาลไดแ้จง้กบัประชาชนวา่ จะเปิดใหป้ระชาชนได้

ลงทะเบียนวนัแรกในวนัที่ 28 มีนาคม โดยประชาชน

จะไดรั้บเงินภายใน 5 วนั โดยรัฐบาลจะใช้ระบบ AI 

ตรวจสอบคัดกรองพิ สูจน์ ความทุกข์ยากของ

ประชาชน [3] ซ่ึงพรรคก้าวไกล ได้มีขอ้ทว้งติงเชิง

เสนอแนะต่อรัฐบาลมาโดยตลอดว่า แรงงานนอก

ระบบในภาคบริการ และภาคการผลิต ตลอดจน

ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคมในมาตรา 39 และ

มาตรา 40 และมาตรา 33 ที่ยงัไม่เกิดสิทธิประกนัการ

วา่งงาน นั้นมีอยูจ่  านวนทั้งส้ินประมาณ 14.5 ลา้นคน 

ซ่ึงรัฐบาลควรจะช่วยเหลือเยยีวยาแรงงานนอกระบบ

ทั้งหมดแบบถว้นหน้าทุกคน และไม่เห็นดว้ยกบัการ

ที่รัฐบาลจะใชก้ระบวนในพิสูจน์ความทุกขย์ากของ

ประชาชน เพราะกระบวนการดังกล่าว รัฐบาลกิน

เวลายาวนาน แต่ความเดือดร้อนของประชาชนที่ตอ้ง

มีค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวิตเกิดขึ้นทุกวนัไม่อาจที่จะ

รอได้ และหากรัฐบาลตอ้งการพิสูจน์ความทุกขย์าก

ของประชาชนอย่า งล ะ เ อี ยด  ระบบที่ ต้อ งให้

ประชาชนกรอกขอ้มูลก็ตอ้งมีความซับซ้อนมาก ซ่ึง

จะเป็นการกนัใหป้ระชาชนที่ไม่คุน้ชินกบัเทคโนโลย ี

ที่มีอยู่จ  านวนไม่น้อยเขา้ไม่ถึงระบบการลงทะเบียน

ของรัฐ ที่ส าคญั หลักเกณฑ์บางขอ้ที่รัฐบาลก าหนด 

นั้นไม่มีความเป็นธรรม และเป็นลักษณะของการ

เหมารวม เพื่อตดัแรงงานในบางอาชีพออกจากการ

ไดรั้บการช่วยเหลือเยยีวยาทั้งหมด อาทิเช่น คนงาน

ก่อสร้าง โปรแกรมเมอร์ หรือคนที่ท  างานด้าน

คอมพวิเตอร์ โดยไม่ไดค้  านึงถึงความเดือดร้อนที่เกิด

ขึ้นกบัประชาชนท่ีแทจ้ริงเลย [4] 

 นอกจาก น้ี  ด้วยระบบการคัด เ ลือก เพื่อ

ช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่ก  าหนดไวเ้พียง 8-9 

ลา้นคน นั้นยอ่มท าให้แรงงานนอกระบบที่มีจ  านวน

มากถึง 5.5-6.5 ลา้นคน ถูกรัฐบาลทอดท้ิง แต่รัฐบาล

ก็ไม่เคยน าพาต่อขอ้ทว้งติงใดๆ จากพรรคก้าวไกล 

https://www.facebook.com/TheReportersTH 
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ยงัคงเดินหน้าใชก้ระบวนการพิสูจน์ความทุกข์ยาก 

เพื่อเลือกช่วยประชาชนเพียงกลุ่มหน่ึงต่อไป และยงั

ยืน ย ัน เพิ่ ม เ ติ มในวัน ท่ี  8 เ มษายน  อี กด้วยว่ า 

ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์และถูกรัฐบาลปฏิเสธการ

ช่วยเหลือเยยีวยาจะไม่สามารถอุทธรณ์ได ้[5] 

 ทั้ งหมดน้ี  เกิดจากการที่ รัฐบาลมีกรอบ

ความคิดในการจดัสรรงบประมาณในการช่วยเหลือ

เยียวยาประชาชนที่บิดเบี้ ยว เพราะมาตรการในการ

พสูิจน์ความทุกขย์ากของประชาชน ที่มีความซบัซอ้น 

วุ่นวาย นั้ นสะทอ้นว่ารัฐบาลก าลังส าคญัผิด คิดว่า

ตนเองเป็นเจ้าของงบประมาณ และก าลังจัดสรร

งบประมาณนั้ น  เพื่ อบ ริจาคสงเคราะห์ให้แ ก่

ประชาชน ซ่ึงความเป็นจริงแลว้ รัฐบาลเป็นเพียงผูท้ี่

ได้รับมอบหมายจากประชาชน ให้มาท าหน้าที่

จัดสรรงบประมาณที่ เป็นของประชาชน ในการ

ช่วยเหลือเยยีวยาประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รัฐบาลจึงยอ่มอยู่

ในฐานะผูใ้ต้บงัคบับญัชาของประชาชน ไม่ใช่ขุน

นางที่ก  าลังท าทานสงเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนตก

เป็นหน้ีบุญคุณ 

 หากเทียบเคียงกบักรณีของ บริษทั ท่าอากาศ

ยานไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ ทอท. เม่ือวนัที่ 19 

กุมภาพนัธ ์[6] ซ่ึง ณ ขณะนั้นสถานการณ์การระบาด

ของโรคโควิด-19 ยงัไม่ได้รุนแรงเหมือนกับใน

ปัจจุบนัน้ี แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ก็ได้มี

มติเยียวยาผูป้ระกอบการภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 

แห่ง โดยปรับลดค่าตอบแทนดา้นกิจการเชิงพาณิชย์

ภายในท่าอากาศยาน ตั้งแต่วนัที่ 1 ก.พ. 2563 – 31 

มี.ค. 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบของผูโ้ดยสารที่มี

จ  านวนลดลง อันเกิดจากการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19  โดยมีการประมาณการว่า ก าไรสุทธิ 

3 ปี ของ ทอท. ตั้งแต่ปี 2563-2565 ของ ทอท. เม่ือ

รวมกันแล้วจะลดลงถึง 22,536 ล้านบาท ซ่ึงปฏิเสธ

ไม่ไดว้่าผูท้ี่ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการเยยีวยาใน

กรณีน้ี ก็คือกลุ่มทุนขนาดใหญ่รายหน่ึง ในกรณี

ดังกล่าว กระทรวงการคลัง ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ก็

ไม่ได้มีการเสนอให้มีกระบวนการพิเศษ ในการ

พิสูจน์ความทุกขย์ากของกลุ่มทุนแต่ละราย แต่อยา่ง

ใด จึงเป็นข้อสังเกตที่ประชาชนควรตั้ งข้อสงสัย

ร่วมกนัวา่ แลว้เหตุใดการช่วยเหลือเยยีวยาประชาชน 

จึงตอ้งมีกระบวนการในการพิสูจน์ความทุกขย์าก ที่

ซับซ้อน วุ่นวายหลายกระบวนการ อย่างที่รัฐบาล

ก าลงัท าอยูด่ว้ย 
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 ในที่สุดเม่ือวนัที่ 12 เมษายน ปัญหาที่พรรค

กา้วไกล ไดค้าดการณ์ และเตือนรัฐบาลไวล่้วงหน้าก็

ประทุขึ้น จากจ านวนประชาชนผูล้งทะเบียนท่ีมีมาก

ถึง 27 ล้านคน โดยมีการตรวจคัดกรองไปได้เพียง 

7.99 ลา้นราย โดยมีประชาชนที่ผ่านเกณฑ ์1.68 ลา้น

ราย [7]  นั่นเท่ากบัว่า ยงัมีประชาชนที่มีจ  านวนมาก

ถึง 19.01 ลา้นคน ที่ยงัรอคอยค าตอบจากรัฐบาลอยา่ง

เล่ือนลอย ไม่มีก าหนดเวลาที่ชัดเจน ทั้ งๆ ที่ หาก

นบัตั้งแต่วนัที่ 28 มีนาคม ซ่ึงเป็นวนัแรกที่รัฐบาลเปิด

ใหล้งทะเบียน เท่ากบัวา่ประชาชนไดร้อมานานถึง 15 

วนั หรือคร่ึงเดือนแล้ว หรือหากนับตั้ งแต่วนัที่ 24 

มีนาคม ก็คือ  19 ว ัน หรือหากนับตั้ งแต่ว ันที่  18 

มีนาคม ก็คือ 25 วนั และหากเทียบกับแรงงานนอก

ระบบที่ มีอยู่ทั้ ง ส้ิน 14.5 ล้านคน ผ่านมา 19 ว ัน 

รัฐบาลสามารถช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนใน

กลุ่มเป้าหมายไปได้เพียง 11.6% เท่านั้ น เท่ากับว่า

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาล ที่มุ่งให้ความ

ช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นการฉุกเฉินเร่งด่วนนั้ น

ลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง เน่ืองดว้ยกระบวนการพิสูจน์ที่

ล่าช้า  และเกณฑ์ความเดือดร้อนท่ีตีความอย่าง

เคร่งครัด 

 ในจ านวนน้ี ยงัมีประชาชนอีกจ านวน 1.53 

ลา้นราย ที่ตอ้งกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมให้กบัรัฐบาลเพื่อ

ด าเนินกระบวนการพิสูจน์ความทุกขย์ากต่อไป ซ่ึงก็

ยงัไม่ได้มีค  าตอบจากรัฐบาลว่า หลังจากที่กรอก

ข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้ว รัฐบาลจะพิจารณาข้อมูล

เพิม่เติมใหแ้ลว้เสร็จภายในก่ีวนั 

 

 ส าหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ ์และ

ถูกรัฐบาลปฏิเสธการช่วยเหลือเยยีวยาที่มีมากถึง 4.78 

ลา้นคน ในจ านวนน้ีมีประชาชนจ านวนไม่น้อย ที่มี

ข้อโต้แยง้ ที่พร้อมให้รัฐบาลตรวจสอบยืนยนัว่า 

เหตุผลที่รัฐบาลใช้ในการปฏิเสธการช่วยเหลือพวก

เขา นั้นเป็นเหตุผลที่ไม่ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริง อาทิ

เช่น 

 – ระบุวา่พวกเขาเป็นเกษตรกร โดยที่พวกเขา

พร้อมยนืยนัวา่ตนไม่ไดป้ระกอบอาชีพเป็นเกษตรกร 

เพียงแต่อาจมีบิดา มารดา  ประกอบอาชีพเป็น

เกษตรกรเท่านั้น 

 – ระบุว่าพวกเขา เป็นนัก ศึกษา  ทั้ งๆ  ที่

ประชาชนรายดงักล่าว ไม่ไดเ้ป็นนักศึกษาแลว้ หรือ

จบการศึกษาแลว้ หรือบางรายแมว้่าจะเป็นนักศึกษา

จริง แต่ก็อยูใ่นวยัท างานแลว้ เพียงแต่ไดล้งทะเบียน

เรียนเพือ่เพิม่พนูความรู้ โดยหวงัที่จะเล่ือนวิทยฐานะ

ใหก้บัตนเองเท่านั้น 
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 – ระบุว่าพวกเขาเป็นผูป้ระกอบการ ทั้งๆ ที่

ประชาชนรายดงักล่าว เป็นเพยีงพ่อคา้แม่ขายรายยอ่ย

เท่านั้น 

 – ระบุว่าลักษณะอาชีพของประชาชนยงั

สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยที่ไม่ได้ค  านึงถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกบัประชาชนรายนั้นๆ เลย 

 – ระบุว่าไม่พบข้อมูลการประกอบอาชีพ

ตามที่ท่านระบุในฐานขอ้มูลของหน่วยงานรัฐ โดย

ประชาชนรายดังก ล่าว  พร้อมยืนย ันว่าตนเอง

ประกอบอาชีพนั้นๆ จริง 

 

 จนในที่สุด รัฐบาลก็ออกมายอมรับว่าระบบ

ที่ใช้ในการคดักรอง เพื่อพิสูจน์ความทุกข์ยากของ

ประชาชน นั้ นไม่ใช่ระบบ AI [8]  และรัฐบาลก็

ออกมากลบัล า โดยยนิยอมที่จะให้ประชาชนอุทธรณ์

การตดัสินของรัฐบาลได ้[9] ซ่ึงเท่ากบัวา่รัฐบาลก็ ไม่

สามารถยืนยนัได้ว่าระบบการคัดกรองเพื่อพิสูจน์

ความทุกขย์ากของประชาชนนั้นสามารถเช่ือถือได ้

100% โดยจะเปิดใหป้ระชาชนอุทธรณ์ไดใ้นอีก 7 วนั

ท าการ หลังจากวนัที่ 12 เมษายน นั่นก็คือ วนัที่ 22 

เมษายน และย ังไ ม่มีค  าตอบที่ชัดเจนว่า  จะใช้

เวลานานเท่ าไหร่ในการพิจารณาอุทธรณ์จาก

ประชาชน นั่นหมายความว่า หากนับจากวนัท่ี 28 

มีนาคม ซ่ึงเป็นวนัแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียน 

เป็นไปได้ว่าประชาชนที่ประสบกบัความเดือดร้อน

ในการด ารงชีพ จะตอ้งรอเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน 

ถึงจะได้รับค าตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาล ซ่ึงเป็นที่

ยืนย ันได้อย่างแน่ชัดว่า  มาตรการการช่วยเหลือ

เยียวยาประชาชน ที่รัฐมีกรอบความคิดในการมุ่ง

พิสูจน์ความทุกข์ยากของประชาชน และเลือกช่วย

ประชาชนเพียงบางกลุ่ม นอกจากจะเป็นมาตรการที่

ลม้เหลวแลว้ ยงัเป็นการซ ้ าเติมประชาชนอีกดว้ย 

 จากการลงพื้นที่ของสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรของพรรคก้าวไกล ตลอดจนการรับข้อ

ร้องเรียนจากประชาชนผ่านอาสาสมคัร และสมาชิก

ของพรรคกา้วไกลในวงกวา้ง พรรคกา้วไกลยนืยนัได้

ว่า  ประชาชนจ านวนมาก ก าลังประสบความ

เดือดร้อนในการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะ

ประชาชนจ านวนมากไม่สามารถประกอบอาชีพได ้

ประชาชนจ านวนไม่น้อยมีรายได้ท่ีลดลงอย่างมี

นยัส าคญั ในขณะที่ค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวิตของทั้ง

ตนเอง และการดูแลคนในครอบครัว ยงัคงเกิดขึ้นอยู่

ทุกวนั ประชาชนหลายคนจ าตอ้งไปกูห้น้ีนอกระบบ 

ในอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงมาก เพื่อประทังชีวิต โดยท่ี

หลีกเล่ียงไม่ได้ และยงัมีประชาชนที่เดือดร้อนอีก
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จ านวนไม่น้อยที่ไม่ปรากฏเป็นข่าวก็มาก ที่ปรากฏ

เป็นข่าวก็มี เช่น 

 ประชาชนรายหน่ึงที่ตอ้งยอมถือยาบา้ 1 เม็ด 

เดินไปมอบตวักับต ารวจ โดยหวงัให้ตนเองติดคุก 

เพือ่จะไดมี้ขา้วกิน [10] 

 ประชาชนที่เป็นชายวยัชรา ตกงาน กม้กราบ

ต ารวจ เพราะไม่รู้จะไปนอนที่ไหน ในคืนเคอร์ฟิว 

[11] 

 ประชาชนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่เป็น 

จนตอ้งไปงมหอยให้แม่กินประทงัหิว สุดทา้ยจมน ้ า

ตาย [12] 

 ประชาชนที่ เป็นแรงงานก่อสร้าง ตกงาน

เพราะโควดิ-19 แต่กลบัถูกรัฐบาลทอดทิ้ง จนตอ้งหา

ปลากินประทังหิว [13] และยงัมีอีกหลายกรณี ที่

จ  าต้องเลือกทางเดินที่ผิด ในการเป็นขโมย ก่อ

อาชญากรรมเพือ่ประทงัชีวติตนเอง [14] 

 นอกจากน้ี ด้วยระบบการพิสูจน์ความทุกข์

ยาก ที่ตอ้งแบกรับภาระประชาชนที่มาลงทะเบียน

เป็นจ านวนมาก ในที่สุด รัฐบาลจึงจ าเป็นตอ้งออกมา

ขู่ประชาชน จริงอยู่สามารถท าให้ประชาชนจ านวน 

610,000 ราย (ณ วนัที่ 11 เม.ย.) ยกเลิกการลงทะเบียน 

แต่ก็ ถือว่าน้อยมาก เ ม่ือเทียบกับประชาชนที่มา

ลงทะเบียนทั้ งหมด 27 ล้านราย นั่นสะท้อนว่า

ประชาชนจ านวนมาก ยงัคงยืนยนัว่าตนเองนั้ น

ประสบกับความเดือดร้อนจริง และจากการลงพื้นที่

ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของ พรรคก้าวไกล 

ได้รับทราบข้อมูลว่า  การออกมาขู่ของรัฐบาล 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การขู่จะด าเนินคดีกบัประชาชนที่

ไม่พอใจการช่วยเหลือเยยีวยาประชาชนที่ล่าชา้ และ

ไม่เป็นธรรมของรัฐบาล [15] นั้นส่งผลขา้งเคียง ท า

ให้ประชาชนกลุ่มหน่ึง ไม่กล้าที่จะลงทะเบียน ทั้งๆ 

ที่ตนเป็นผูมี้สิทธิที่จะลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ

เยียวยาจากรัฐบาล ที่ซ ้ า ร้าย คือ  มีประชาชนอีก

จ านวนไม่น้อย ทั้งๆ ที่ตนเองมีสิทธิอันชอบธรรมที่

จะไดรั้บการเยยีวยาจากรัฐบาลแท้ๆ  แต่ตดัสินใจไป

ยกเลิกการขอรับการเยยีวยา เพราะความกลวัที่จะถูก

รัฐบาลรังแก ซ่ึงเม่ือยกเลิกไปแล้ว ก็จะลงทะเบียน

ไม่ไดอี้กต่อไป ความกลวัว่าจะมีประชาชนกลุ่มหน่ึง

ไดรั้บการช่วยเหลือเยยีวยา ทั้งๆ ท่ีไม่สมควรจะไดรั้บ

ของรัฐบาล กลบัสร้างปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสังคมที่

รุนแรงกว่า นั่นก็คือ ประชาชนกลุ่มหน่ึงที่ควรไดรั้บ

การช่วยเหลือ เยียว  กลับถูกทอดทิ้ งจาก รัฐ ให้

เผชิญหนา้กบัปัญหาตามยถากรรม 

 https://www.innnews.co.th/ 
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 ด้วยเหตุผลทั้ งหมดข้างต้น  ยืนย ันได้ว่า 

กระบวนการในการพิสูจน์ความทุกข์ยากของ

ประชาชน เพือ่ช่วยเหลือประชาชนเพียงบางกลุ่มของ

รัฐบาล นั้นประสบความลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง ทั้งใน

แง่การพจิารณาที่ไม่ไดค้  านึงถึงความเดือดร้อนที่เกิด

ขึ้นกบัประชาชนอยา่งแทจ้ริง และในแง่ความเร่งด่วน

ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทนัท่วงที ซ่ึงหาก

รัฐบาลยงัคงยนืกรานที่จะด าเนินมาตรการช่วยเหลือ

เยียวยาในลักษณะน้ีต่อไป ยิ่งจะเป็นการซ ้ า เติม

ประชาชนที่ก  าลงัประสบความทุกขย์าก ให้เกิดความ

ส้ินหวงั โดยไม่อาจสร้างความเช่ือมัน่ และความเป็น

น ้ าหน่ึงใจเดียวกัน ของประชาชนคนไทย ให้มี

ก าลงัใจที่จะผ่านพน้วิกฤตการณ์ในคร้ังน้ีไปร่วมกัน

เลย 

 

 พรรคก้าวไกล จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล

เปล่ียนแนวทางในการด าเนินมาตรการการเยียวยา

ประชาชน และเร่งรัดการด า เนินการช่วยเหลือ

ประชาชนในกลุ่มอ่ืนๆ เพือ่ใหค้รอบคลุมประชาชนที่

ไดรั้บความเดือดร้อนทั้งหมด ทั้งส้ิน 3 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอให้รัฐบาลเปล่ียนกรอบความคิด จาก

เดิม ที่รัฐบาลมีฐานคิดว่าตนเป็นเจา้ของงบประมาณ 

ที่ ก  าลัง เ จียดเ งิน  เพื่อบริจาคสงเคราะ ห์ให้แ ก่

ประชาชน ให้เปล่ียนมาเป็น รัฐบาลเป็นผูท้ี่ได้รับ

มอบหมายจากประชาชน ให้มาท าหน้าที่ในการ

จัดสรรงบประมาณที่ เป็นของประชาชน ในการ

ช่วย เหลือ เยียวยาประชาชนอย่าง  เพื่ อ ให้ เ กิ ด

ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 2. ขอให้รัฐบาลยกเลิกกระบวนการพิสูจน์

ความทุกข์ยากของประชาชน ยกเลิกเกณฑ์อาชีพที่

เดิมรัฐบาลปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือ เพื่อท าให้

นักเรียน นักศึกษาที่ท  างาน Part Time แรงงาน

ก่อสร้าง ผูค้า้ออนไลน์ โปรแกรมเมอร์ หรืออาชีพ

อิสระด้านคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไดรั้บการ

ช่วยเหลือเยยีวยาดว้ย ยกเลิกระบบการคดัเลือกใดๆ ที่

มุ่งที่จะช่วยเหลือแรงงานนอกระบบเพียงบางกลุ่ม 

เพราะความเดือดร้อนของประชาชน นับวนัจะทวี

ความบอบช ้ าเพิ่มขึ้น จนไม่อาจที่จะรอคอยอยา่งส้ิน

หวงัไดอี้กต่อไป โดยใหรั้ฐบาลใชก้ารเยยีวยาแรงงาน

นอกระบบแบบถ้วนหน้า จ  านวนทั้ งส้ินประมาณ 

14.5 ลา้นคน หากช่วยเหลือเยยีวยารายละ 5,000 บาท 

จ านวน 3 เดือน ก็จะใช้งบประมาณทั้งส้ิน 217,500 

https://www.khaosod.co.th/politics 

https://www.khaosod.co.th/politics


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
48 

 

ล้านบาท ซ่ึงเป็นงบประมาณที่อยู่ในวิสัยที่รัฐบาล

สามารถจดัสรรได ้

 3.  เ ม่ือ รัฐบาลสามารถ เ ร่ง รัดช่วยเหลือ

แรงงานนอกระบบได้แล้ว ขอให้รัฐบาลเร่งด าเนิน

มาตรการ ช่วย เหลือ เยียวยาแรงงานในระบบ

ประกันสังคมที่ มีอยู่ประมาณ 12 ล้านคน ที่  ณ 

ปัจจุบัน ก าลังประสบปัญหาการขาดรายได้ อัน

เน่ืองมาจาก นายจา้งหยดุกิจการชั่วคราว หรือสั่งให้

หยุดงานบางวนั และจ่ายค่าแรงเพียงบางส่วน หรือ

รายไดล้ดลงอยา่งมีนยัส าคญั จากการไม่มีการท างาน

ล่วงเวลา และเร่งช่วยเหลือเยียวยาแรงงงานนอก

ระบบในภาคเกษตร ที่มีอยู่ราวๆ 11.5 ล้านคน และ

ก ลุ่มนัก เ รี ยนนัก ศึกษา  โดย มุ่ ง ช่วย เหลือก ลุ่ม

ประชาชนคนเล็กคนน้อยเป็นหลัก ภายใตห้ลักการ

การช่วยเหลือเยียวยาแบบถ้วนหน้า โดยไม่ควรใช้

ระบบการพิสูจน์ความทุกข์ยาก  เพื่อ เ ลือกช่วย

ประชาชนเพยีงบางกลุ่ม อีกต่อไป 

 4.  รั ฐบาลควร เตรียมมาตรการในการ

ช่วยเหลือเยียวยาเก็บตก กลุ่มประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากโควิด -19 ที่ เข ้าไ ม่ ถึงระบบการ

ลงทะเบียนของรัฐ อาทิ ศูนยพ์กัพิง ศูนยก์ักกันโรค 

อาหาร น ้ าด่ืม และขา้วของเคร่ืองใช้จ  าเป็น เพื่อให้

มั่นใจได้ว่า รัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลัง ตามที่

นายกรัฐมนตรี ไดใ้หส้ญัญาเอาไว ้

 พรรคกา้วไกลขอย  ้าว่า รัฐบาลตอ้งเลิกที่จะ

เสียเวลากับกระบวนการพิสูจน์ความทุกข์ยากของ

ประชาชนไดแ้ลว้ เพราะยงัมีประชาชนอีกหลายกลุ่ม 

ที่ยงัคงรอคอยความช่วยเหลือเยยีวยาจากรัฐบาล หาก

รัฐบาลยงัคงมวัแต่จบัจดกบักระบวนการพิสูจน์ความ

ทุกขย์ากของประชาชน ที่ไม่อาจให้ความเป็นธรรม

กบัประชาชนได ้นั่นเท่ากับว่า รัฐบาลก าลังเพิกเฉย 

และปล่อยปละให้ประชาชนในกลุ่มอ่ืนๆ ทีมีอยูเ่ป็น

จ านวนมาก ได้รับความเดือดร้อนบอบช ้ าเพิ่มขึ้ น

เร่ือยๆ 

 

 พรรคก้าวไกล ขอยนืยนัว่า จะใช้อ  านาจนิติ

บญัญตัิ ที่ประชาชนไดม้อบความไวว้างใจให้จากการ

เลือกตั้งท่ีผ่านมา ยืนเคียงขา้งกับประชาชนในยามท่ี

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ค ว า ม ทุ ก ข์ ย า ก  โ ด ย

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคก้าวไกลทุกคน 

จะลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลความเดือดร้อน 

และการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการช่วยเหลือ

เยียวยาจากรัฐบาล รวมทั้งพรรคก้าวไกล ได้เปิด

https://www.prachachat.net/ 

https://www.prachachat.net/
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เว็บไซต์ www.ท  าไมไม่ได้5พนั.com เพื่อรับเร่ือง

ร้องเรียนจากประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลทั่ว

ประเทศ และจะใช้กลไกของสภาผู ้แทนราษฎร

ทั้ ง หม ด  ทั้ ง คณะกร รม า ธิ ก า ร แร ง ง าน  แ ล ะ

คณะกรรมาธิการพฒันาเศรษฐกิจ ตลอดจนการเป็น

ปากเป็นเสียงให้กบัประชาชน เพื่อเรียกร้องสิทธิอัน

ชอบธรรมของพวกเขา ผ่านการอภิปรายในสภา

ผูแ้ทนราษฎร เม่ือ พระราชก าหนดกู้เ งินเพื่อการ

เยยีวยาและดูแลเศรษฐกิจ 1 ลา้นล้านบาท เขา้สู่สภา

ผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 172 วรรค

สาม รวมทั้งให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน ในการ

เรียกร้องความเป็นธรรมของตนผ่านการร้องตาม

กระบวนการยติุธรรมต่อไป 

อา้งอิง: 
[ 1]  https: / / www. prachachat. net/ finance/ news-
436861 
[2] https://www.kaohoon.com/content/348307 
[ 3]  https: / / www. matichon. co. th/ news-
monitor/news_2086257 
[ 4] 
https://www.thairath.co.th/news/business/1815591 

[5] https://money.kapook.com/view223929.html 
[ 6]  https: / / www. thebangkokinsight. com/ 293947 
และ https://thaipublica.org/2020/02/phatra-research-
revision-downgrade-aot 
[ 7] 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/8756
94 
[8] https://www.amarintv.com/news/detail/26436 
[ 9] 
https://www.matichon.co.th/politics/news_2136085 
[10] https://www.posttoday.com/social/local/620594 
[ 11] 
https://www.komchadluek.net/news/regional/42689
6 
[ 12]  https: / / www. khaosod. co. th/ around-
thailand/news_3917225 
[13] https://www.tnnthailand.com/content/35389 
[14]  https: / /www. thairath.co. th/ clip/408088 และ 
https: / / siamrath. co. th/ n/ 144998 แ ล ะ 
http://www.voicetv.co.th/read/bDwar5glh 
[15] https://workpointnews.com/2020/04/10/covid 
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สรุปภาวะการถ างานของประชากร เดือนมีนาคม 2563 จากส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ท่ีมา http://www.nso.go.th/ 

http://www.nso.go.th/
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ตัดทิ้งหมด คนงานก่อสร้าง ผู้ค้าขายออนไลน์ 
ไม่เข้าเกณฑ์ เยยีวยา 5 พนับาท  

 เ ม่ือวันที่  8 เมษายน 2563 เว็บไชต ์
https://workpointnews.com รายงานว่า นายลวรณ 
แสงสนิท ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
และโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการ
ช่วยเหลือ ‚เราไม่ทิง้กัน‛ ซ่ึงมีการโอนเงิน 5 พนับาท
ให้ผู ้ผ่านการลงทะเบียนวันน้ีว ันแรกว่า  ขณะน้ี
กระบวนการคดักรองจากผูล้งทะเบียน 24 ลา้นคนยงั
ด าเนินการอยู่ และจะทยอยจ่ายเงิน ซ่ึงแต่ละคน
กระบวนการใช้เวลาไม่เท่ากนั คนที่คดักรองง่ายเจอ
ตวัตนแลว้ก็จะไดรั้บเร็ว ไม่ใช่ลงก่อนไดก่้อน 

 มีประชาชนจ านวนมากที่เขา้ใจหลักเกณฑ์
คลาดเคล่ือน ผู ้ที่ได้รับความช่วยเหลือต้องได้รับ
ผลกระทบจากโควิด และตอ้งเขา้เกณฑ ์ผูท้ี่ไม่ไดค้ือ 
อายไุม่ถึง 18 ปี / ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ / ขา้ราชการ
หรือผู ้รับบ านาญ /  อยู่ในระบบประกันสังคม / 
เกษตรกร / นกัเรียน-นกัศึกษา 

 ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พบผู ้
เขา้เกณฑ ์8 ลา้นคน จากผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ที่เป็น
ผูป้ระกนัตนตาม มาตรา 39 และ 40 รวม 5 ลา้นคน 
และ อาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กิจการ
ส่วนตวั คา้ขาย 3 ลา้นคน ซ่ึงกลุ่มน้ีรัฐบาลจ าเป็นตอ้ง 

 

 

เข้าไปดูแล แต่ไม่ใช่ทั้ ง 8 ล้านคนจะได้ ต้องดูว่า
ได้รับผลกระทบจากโควิดหรือไม่  ซ่ึงจะมีการ
ตรวจสอบบางกรณีอาจจะมีเจา้หน้าที่ลงไปดูถึงพื้นที่
จริง 

 น า ย ล ว ร ณ  ย ั ง
ยกตวัอยา่ง อาชีพอิสระบาง
ประเภทที่ไม่เขา้เกณฑ ์เช่น 
แรงงานก่อสร้าง  เพราะ
ไม่ได้รับผลกระทบจากโค
วิดโดยตรง เ น่ืองจาก รัฐ

ไม่ไดส้ัง่ปิดกิจการ ซ่ึงงานน้อยลงจากภาวะเศรษฐกิจ 
แต่รัฐบาลอาจจะดูอีกทีและมีมาตรการอ่ืนตามมา 
นอกจากน้ี การคา้ขายออนไลน์ ก็ไม่เขา้เกณฑเ์พราะ
ยงัคา้ขายไดต้ามปกติ 

 ส่วนกรณีที่มีผูโ้พสตว์า่ไดรั้บเงินทั้งที่มีความ
เป็นอยู่ไ ม่ได้ล  าบาก ได้รับรายงานแล้ว ถ้าไม่มี
คุณสมบติัจะตอ้งส่งเงินคืนภายใน 90 วนั ซ่ึงเน่ืองจาก
เราตอ้งท างานแข่งกบัเวลา กบัขอ้มูลผูล้งทะเบียนถึง 
24.8 ล้านคน ถ้าเราเข้มข้นมาก ผลจะออกช้า จึง
เลือกใช้วิธีตรวจสอบก่อนระดับหน่ึงและจะมีการ
ตรวจสอบตามหลงัดว้ย 

 เ ม่ือถามถึงการขยายกลุ่มผู ้ได้รับความ
ช่วยเหลือ แทนท่ีจะขยายเวลาท่ีไดรั้บเงินจาก 3 เป็น 6 
เดือน นายลวรณ กล่าววา่ อยูท่ี่นโยบายของภาครัฐ อยู่
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ที่ภาครัฐมองเห็นกลุ่มคนที่ตกหล่นอยู ่หากสัง่การ เรา
จะตามไปดูแลให้ครบถ้วน กระทรวงที่เก่ียวขอ้งก็มี
สิทธ์ิเสนอใหรั้ฐบาลพจิารณา 

 ส่วนกรณี ผูค้า้สลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการ
สั่งงดออกสลาก 2 งวด เบื้องต้น ย ังได้รับเงิน
ช่วยเหลือตามก าหนด แต่ถ้าหากหลังจากน้ีขายได้
เหมือนเดิม อาจจะมีการน าเงินเดือนต่อไปไปเยยีวยา
ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนแทน 

 นอกจากน้ี กรณี 1 คน มีหลายอาชีพ ตอ้งดู
ตามอาชีพหลัก เช่น หากเป็นเกษตรกรเพาะปลูก 8 
เดือน รับจา้ง 4 เดือน จะถือเป็นเกษตรกรตามที่เคย
ลงทะเบียน 

 วันที่  9 เ ม ษ า ยน  2563 ส ม า พัน ธ์ ศู น ย์

ประสานงาน แรงงานนอกระบบ แห่งประเทศไทย 

ได้ส่งหนังสือเวียนถึง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน 

ปลัดกระทรวงแรงงาน  และ เลข าส านั ก ง าน

ประกันสั งคม  เ ร่ือ งม าตรก ารชด เชย เ ยีย วย า 

ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคมมาตรา 39-40 

 โดยนางสุจิน รุ่งสวา่ง ประธานสมาพนัธศู์นย์

ประสานงาน แรงงานนอกระบบ แห่งประเทศไทย 

ไดก้ล่าววา่ จากสถานการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 

-19 รัฐบาลไดมี้นโยบายใหป้ระชาชนหยดุอยูบ่า้นเพื่อ

ลดการแพร่ระบาด ของโรคโควดิ-19 ท  าใหป้ระชาชน

มีผลกระทบต่อรายได้และรายจ่าย รัฐบาลจึงมี

นโยบายชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบในคร้ังน้ี กระทรวงแรงงานโดย.ส านักงาน

ประกนัสงัคม ไดอ้อกมาตการช่วยเหลือผูป้ระกนัตน

ในระบบประกันสังคม ด้วยวิธีปรับลดการส่งเงิน

สมทบ ให้แก่ผูป้ระกนัตน เช่น มาตรา 39 ลดส่งเงิน

สมทบลง ใหเ้หลือส่งเดือนล่ะ 86 บาท เป็นระยะเวลา 

3 เดือน แต่กลุ่มผู ้ประกันตนมาตรา 40 ไม่ได้ถูก

รวมอยู่ในมาตการช่วยเหลือในคร้ังน้ีด้วย ท าให้

ผู ้ป ร ะ กั น ต น ม า ต ร า  40 รู้ สึ ก ว่ า  ส า นั ก ง า น

ประกนัสงัคมเลือกปฏิบติั เน่ืองจากคนกลุ่มมาตรา 40 

ก็โดนผลกระทบเช่นกัน จึงควรได้รับการชดเชย

เยยีวยาเหมือนกนั เพื่อไม่ให้ผูป้ระกนัตนมาตรา40มี

ความรู้สึกวา่ก าลงัถูกเลือกปฏิบติั และไม่ไดรั้บความ

เป็นธรรมจากการชดเชยเยยีวยาในคร้ังน้ี 

 ทางสมาพนัธศ์ูนยป์ระสานงานแรงงานนอก

ระบบแห่งประ เทศไทย มีข้อสนอ  ขอให้ท่ าน

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ช่วยพิจารณาทบทวน 

มาตการช่วยเหลือชดเชยเยยีวยาของประกนัสังคมใน

คร้ังน้ีใหม่เพื่อลดความเล่ือมล ้ าเพิ่มความเป็นธรรม

ให้กับคนกลุ่มน้ี ด้วยประกันสังคมมาตรา 40 มี 3 

ช่องทาง แต่ล่ะช่องทาง ส่งเงินสมทบไม่เท่ากัน 

ทางเลือกที่1ผุ ้ประกันตนส่งเงินสมทบ 100 บาท 

ทางเลือกที่ 2 ส่งสมทบ 250 บาท ทางเลือกที่3 ส่ง

สมทบ 300 บาท 

 จึงขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยพิจารณาทบทวน 

เร่ืองปรับลดการส่งเงินสมทบให้ครอบคลุมถึงคน
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กลุ่มมาตรา 40 ด้วย เ น่ืองจากคนกลุ่มน้ีก็ได้รับ

ผลกระทบจากสถานน้ีเช่นกนั 

 ทั้งน้ี ตัวเลขผูป้ระกันตนมาตรา 40 เดือน

มีนาคม 2563 รวมทั้ งหมดจ านวน 3,343,470 คน 

ขอ้มูลที่มา : ส านักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงาน

นอกระบบ ส านักงานประกันสังคม โดย: กองวิจัย

และพฒันา ส านกังานประกนัสงัคม 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

พันธมิตรสหภาพคนท างานสนามบิน แถลง

เรียกร้อง รัฐ-นายจ้างดูแลแรงงาน 

 เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2563 พนัธมิตรสหภาพ

แรงงานคนท างานสนามบิน ประกอบดว้ย สมาพนัธ์

แ ร ง ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จสั ม พัน ธ์  ( ส รส . )  แ ล ะ 

คณะกรรมการสมาฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้

ออกแถลงการณ์ เร่ือง ความห่วงใยต่อเพื่อนพี่น้อง

แรงงานในอุตสาหกรรมการบินภายใตส้ถานการณ์

โรคระบาดโควิด-19 และเรียกร้องให้นายจ้างและ

รัฐบาลช่วยดูแลแรงงานเหล่าน้ีให้ผ่านพน้วิกฤตไป

ดว้ยกนั โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี 

 ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค

โรน่าสายพนัธ์ใหม่ หรือโควิด-19 (Covid-19) ที่เร่ิม

มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 และระบาดมากขึ้น จน

เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 องคก์ารอนามยัโลก

ได้ป ร ะก า ศให้ เ ป็ น โ รค ระบา ด ใหญ่ทั่ ว โ ล ก 

(Pandemic) เพราะนอกจากแพร่ระบาดไปนอกเมืองอู่

ฮัน่ มณฑลหูเป่ย ์ประเทศจีนแลว้ ก็ยงัระบาดไปทัว่

จีน และทั่วโลกมากกว่า 199 ประเทศและดินแดน

ต่างๆ จนมีจ านวนสะสมของผูป่้วยมากกว่า 677,705 

คน และผูเ้สียชีวิตมากกว่า เสียชีวิตแลว้ 31,737 คน 

(ขอ้มูลวนัที่ 29 มีนาคม 2563)  ส าหรับในประเทศ

ไทย การแพร่ระบาดได้ทวีความรุนแรง จนกระทั่ง 

รัฐบาลไดอ้อกประกาศใชพ้ระราชก าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เม่ือวนัที่ 26 

มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมมิให้ไวรัสแพร่ระบาด

ออกไปในวงกวา้ง 

 ความหวาดหวัน่และความรู้สึกไม่ปลอดภยั

จากโรคระบาด ท าให้มีผูโ้ดยสารด้วยสายการบิน

น้อยลง การห้ามผูโ้ดยสารต่างประเทศเขา้ประเทศ 

โดยอาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นโยบาย 

Work from Home เพื่อให้ประชาชนอยูก่บับา้น โดย

ไม่เดินทางที่เส่ียงต่อการแพร่กระจายของไวรัสมาก

ขึ้ น ล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจสายการบินของ

ประเทศไทยอย่างหนัก บริษัทสายการบินราคา

ประหยัดหลายบริษัทออกประกาศลด/หยุดบิน

ชัว่คราว และล่าสุด บมจ.การบินไทย ไดป้ระกาศหยดุ

บินชั่วคราว ทั้ ง เส้นทางในภูมิภาค ยุโรปและ

ออสเตรเลียจนถึงวันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
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เหตุการณ์เหล่าน้ี กระทบต่อการจา้งแรงงานหลาย

หม่ืนคน ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการ

บิน ลูกจา้งสัญญาจา้งหลายแห่งถูกเลิกจา้ง พนักงาน

ประจ าถูกกดดนัใหล้ดเงินเดือนค่าจา้ง 

 การประกาศหยดุบินชั่วคราวของ บมจ.การ

บินไทย ส่งผลกระทบอยา่งยิง่การจา้งแรงงานที่เป็น

พนกังานประจ าของ บมจ.การบินไทยจ านวน 20,000 

คน และแรงงาน Outsource ของบริษัทวิงสแปน 

4,900 คน ที่ส่งแรงงานไปปฏิบติัให้กบั บมจ.การบิน

ไทย 

 พันธ มิต รสหภาพแรง ง านคนท า ง า น

สนามบิน สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์

(สรส.) และคณะกรรมการสมาฉนัทแ์รงงานไทย (คส

รท.) มีความกังวลอย่างยิ่งต่อการจ้างงานแรงงาน

เหล่าน้ี แม้ว่า วิกฤตคร้ังน้ี จะเกิดขึ้นทั่วโลก หลาย

ประเทศไดรั้บผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้รวมทั้ง

ประเทศไทย แต่ไม่อยากให้มีการซ ้ าเติมชีวิตของ

แรงงานเหล่าน้ี ด้วยการออกมาตรการความอยู่รอด

ของนายจา้ง เช่น การเลิกจา้ง เป็นตน้ ซ่ึงคร้ังหน่ึงใน

อดีต ธุรกิจสายการบินได้สร้างผลก าไรให้เกิดขึ้ น

มากมาย และแรงงานเหล่าน้ีก็มีส่วนในความส าเร็จ

เหล่านั้ นของนายจา้ง เม่ือเกิดวิกฤตในคร้ังน้ี จึงขอ

เรียกร้องให้นายจ้างและรัฐบาลช่วยดูแลแรงงาน

เหล่าน้ีใหผ้า่นพน้วกิฤตไปดว้ยกนั 

 ดงันั้น พนัธมิตรสหภาพแรงงานคนท างาน

สนามบิน สรส. และ ครสท. จึงขอเรียกร้องให ้

รัฐบาลและนายจา้งทุกองคก์ร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าใน

อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย รวมทั้ง บมจ.

การบินไทย และบริษัทวิงสแปน ปฏิบติัต่อลูกจ้าง

และพนักงาน ให้เป็นไปตามาตรฐานแรงงานใน

ระดบัสากล และหลกัมนุษยชน โดยมีขอ้เสนอแนะ

ดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอใหน้ายจา้งในกิจการการบินจดัให้มีเวที

ปรึกษาหารือร่วมกบัสหภาพแรงงาน เพื่อร่วมก าหนด

นโยบายความอยู่รอดของบริษัท หากนโยบาย

ดงักล่าวกระทบต่อสภาพการจา้งของลูกจา้ง/พนกังาน

ของบริษัท ขอให้พิจารณาก าหนดนโยบาย บน

หลกัการกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงานในระดบั

สากลและหลักมนุษยชน เพื่อให้ลูกจ้าง/พนักงาน

ไดรั้บผลกระทบนอ้ยที่สุด 

 2. ขอให้นายจ้างในกิจการการบินที่มีการ

ประกาศหยุดงานชั่วคราว ก าหนดกรอบระยะเวลา

ด าเนินการที่ชดัเจน เพือ่เรียกลูกจา้ง/พนกังานกลบัเขา้

ท างานตามเดิม ภายหลงัสถานการณ์การระบาดของ

ไวรัสโควิด -19 ดีขึ้ น  เพื่อ ป้องกันการบังคับใช้

มาตรการที่น าไปสู่การเลิกจา้ง หรือลอยแพคนงาน 

อยา่งไม่เป็นธรรม จากวกิฤตโรคระบาดในคร้ังน้ี 
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 3 .  ขอ ให้น า ยจ้า ง  โดย เ ฉพาะ  บ ริษัท 

Outsource หรือบริษทัที่รับเหมาช่วงเหมาค่าแรงทุก

บริษทัในกิจการการบิน ดูแลลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงมี

ลักษณะงานไม่มั่นคง (Precarious work) ด้วยการ

ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

โดยจะตอ้งไม่ข่มขู่ กดดนั หรือบงัคบัให้ลูกจา้งเขียน

ใบลาออกจากงาน เพื่อเจตนาหลีกเล่ียงการเลิกจา้ง

และการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจา้ง โดย

อาศัยสถานการณ์โรคระบาดน้ี ในการละเมิดสิทธิ

แรงงานและปฏิบติัต่อคนงานแบบไร้มนุษยธรรม 

 4. ขอให้นายจ้างในธุรกิจกิจการการบิน

จัดหาอุปกรณ์ เค ร่ืองมือ หน้ากากอนามัย และ

อุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอให้กับลูกจา้ง/พนักงานที่

ย ังคงปฏิบัติ งานที่ สนามบินในการบ ริการแ ก่

ผูโ้ดยสาร มีความปลอดภยัและลดความเส่ียงที่อาจจะ

ไดรั้บไวรัสจากการปฏิบตัิงาน 

 พันธ มิ ต รสหภาพแรง ง านคนท า ง า น

สนามบิน สรส. และ คสรท. เข้าใจถึงสถานการณ์

ความยากล าบาก ที่ ส่งผลกระทบกับ เศรษฐกิจ 

สุขภาพ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน คนไทย 

และประชาชนทัว่โลกในคร้ังน้ี และขอเป็นก าลงัใจ

ให้ภาคธรุกิจการบินและคนท างานสนามบินทุกคน 

กา้วผ่านอุปสรรคและวิกฤติในคร้ังน้ีไปดว้ยกนั ดว้ย

ความเช่ือพลงัความสามคัคีและพลงัศรัทธาของพวก

เราทุกคน 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

สร.รฟท.เสนอ รฟท.ก าหนดมาตรการป้องกัน

COVID-19 ด่วน หลงัมผู้ีเสียชีวติ 

 เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2563 สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.)  ได้

ออกแถลงการณ์ เร่ือง ขอให้การรถไฟฯก าหนด

มาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด

ของไวรัส COVID – 19 ซ่ึงมีเน้ือหา ดงัน้ี  

 ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค

โรน่าสายพันธุ์ใหม่  COVID-19 ที่ เ กิดขึ้ นในทุก

ประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย และมีแนวโน้มที่

จะส่งผลกระทบอย่างยากที่จะคาดการณ์ แม้ในบาง

ประเทศจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ระดับ

หน่ึง แต่ก็ยงัอยูใ่นสถานะการเฝ้าระวงัอยา่งเขม้งวด 

แต่บางประเทศยงัตอ้งเผชิญกบัการแพร่ระบาดยากที่

จะควบคุมมีผูติ้ดเช้ือ เกิดอาการป่วย และเสียชีวิตเป็น

จ านวนมากจนองค์การอนามัยโลก (WHO) ต้อง

ประกาศใหเ้ป็นภยัพบิตัิของโลก 

 ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงที่ก  าลัง

เผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยากจะควบคุม 

รัฐบาลจึงขอความร่วมมือมายงัประชาชนในสาขา

อาชีพต่าง ๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท 

ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเขม้งวด

เฝ้าระวงั และปฏิบัติตามมาตรการและค าสั่งของ
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รัฐบาลอยา่งเคร่งครัด พร้อมสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ซ่ึง

แ น่นอนว่ า ย่อม ส่งผลกระทบเ ป็นวงกว้า งแ ก่

ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ แต่เม่ือพิจารณาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัส 

COVID-19 แลว้ก็เป็นเหตุผลความจ าเป็นที่ประชาชน

ทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือเพื่อหยดุย ั้งภยัพิบติัในคร้ัง

น้ี มิฉะนั้นแลว้ประเทศไทยอาจเขา้สู่สภาวะขั้นวิกฤต

ประชาชนล้มตายเป็นจ านวนมาก ซ่ึงแน่นอนว่าเรา

ทุกคนไม่อยากเห็น ไม่ตอ้งการให้เกิดขึ้นจึงจ าเป็นที่

หน่วยงานต่างๆทั้ งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

จะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงาน

ทางการแพทย ์สาธารณสุข ร่วมกนัหยุดย ั้งการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ COVID-19 

รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเม่ือ

วันที่  10 มีนาคม 2563 มีมติมอบหมายให้ส านัก

เ ล ข า ธิก า รน ายก รัฐมนต รีจัดตั้ ง ศูน ย์บ ริหา ร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรน่า2019 (COVID-19) ขึ้ นเพื่อท าหน้าที่ก  าหนด

นโยบายและมาตรการเ ร่ ง ด่วนในการบ ริหาร

สถานการณ์ดงักล่าว และต่อมาไดป้ระกาศใชพ้ระราช

ก าหนด(พ.ร.ก.)การบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุก เ ฉิ น  พ . ศ .  2 5 4 8  โ ด ยป ระ ก า ศ น้ี มี ผ ลทั่ ว

ราชอาณาจักรตั้ งแต่วนัที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 

2563 โดยขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือปฏิบติั

ตามค าสั่งของรัฐบาลหน่วยงานทางการแพทย ์

สาธารณสุขทั้งส่วนกลางและทอ้งถ่ินโดยเคร่งครัด 

 ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

(สร.รฟท.)ไดต้ระหนักถึงภยัพิบติัดงักล่าว จึงได้เขา้

พบรักษาการผูว้่าการรถไฟฯ นายวรวุฒิ มาลา เพื่อ

เสนอแนวทางการป้องกันดังแถลงการณ์ที่ออกมา

ก่อนหน้าน้ี ปัจจุบันจากการแถลงข่าวของรัฐบาล

สถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น และเรียกร้องให้

ประชาชนอยูก่บับา้น ท างานที่บา้น งดกิจกรรมที่มีคน

มากๆ พร้อมกบัทยอยปิดสถานที่ต่างๆมากมาย การ

รถไฟฯเป็นหน่วยงานด้านการขนส่งผูโ้ดยสารและ 

สินค้า การท างานที่บ้านอาจมีบางส่วนท าได้ แต่

ส่วนมากไม่สามารถท าได ้ท าให้เกิดความวิตกกงัวล

ต่อพนักงานที่จะมีความเส่ียงเพราะต้องใกล้ชิด

สมัพนัธก์บัผูโ้ดยสาร ล่าสุดที่มีผูโ้ดยสารเสียชีวิตบน

ขบวนรถด่วนที่ 37(กรุงเทพฯ – สุไหงโก-ลก) ซ่ึง

ทราบภายหลงัว่าสาเหตุท่ีเสียชีวิตเกิดจากการติดเช้ือ

ไวรัส COVID-19  จึงตอ้งตดัตูร้ถโดยสารทิ้งไวเ้พื่อ

ท าความสะอาดฉีดยาฆ่าเช้ือ และการรถไฟฯมีค าสั่ง

กกัตวัพนักงานที่ท  าหน้าที่เก่ียวกบัขบวนรถดังกล่าว 

จ  านวน 9 คน เป็นเวลา 14 วนั นับตั้งแต่วนัที่ 1 – 14 

เมษายน 2563 น ามาซ่ึงขอ้เรียกร้องของพนักงานที่

ตอ้งการใหก้ารรถไฟฯ หยดุเดินขบวนรถทั้งหมดโดย

ส้ินเชิง สนองนโยบายและค าสั่งของรัฐบาลเพื่อ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคร้าย ซ่ึงในความเป็น

จริงปัจจุบนัผูโ้ดยสารก็นอ้ยมาก บางขบวนรถแทบจะ

วิ่งรถเปล่า และในบางจงัหวดัก็ประกาศปิดจงัหวดั
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ห้ามรถไฟ รถโดยสารทัว่ไป เคร่ืองบิน เรือเขา้ไปยงั

จังหวัดนั้ นๆเช่น พื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ภูเก็ต เป็นตน้และมีอีกหลายจงัหวดัที่จะตามมา 

 ดงันั้นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย(สร.รฟท.)จึงเสนอต่อการรถไฟฯดงัน้ี 

 1 . ขอ ให้ประสานงานกับห น่ วยงานที่

เก่ียวขอ้งเพื่อประกาศงดการเดินขบวนรถโดยสาร

ทั้งหมด แต่หากมีความจ าเป็นที่จะเดินรถบางขบวนที่

มีความจ าเป็น รัฐบาล และการรถไฟฯตอ้งจดัอุปกรณ์

ตรวจร่างกายคดักรองผูโ้ดยสารทุกสถานีที่จอดรับส่ง 

จดัเคร่ืองป้องกนั เช่น หน้ากากอนามยั ถุงมือยาง เจล

ท าความสะอาด แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือให้เพียงพอ ซ่ึง

ปัจจุบนัยงัขาดอยู่ไม่ทัว่ถึงและตอ้งท าความสะอาด 

พน่ยาฆ่าเช้ือตูร้ถโดยสารทั้งขบวน รวมถึงรถจกัรเม่ือ

เดินทางถึงปลายทางทั้งไปและกลบั 

 2.พนักงานในกลุ่ม เ ส่ี ยงที่ ต้อ งใกล้ ชิด

สัมพนัธ์กบัผูโ้ดยสาร หากตอ้งกักตวัตามค าสั่งของ

รัฐบาลตอ้งไม่คิดคะแนนวนัลา หรือพนักงานที่ตรวจ

พบว่าติดเช้ือไวรัส COVID-19  ตอ้งกักตวัและตอ้ง

เข้ารับการรักษาตามค าสั่งแพทย์ก็จะต้องไม่คิด

คะแนนวนัลาดว้ย 

 3.พนกังานที่อยูใ่นกลุ่มเส่ียงและการรถไฟฯ

มีค  าสั่งให้ไปตรวจเช้ือไวรัส COVID-19 การรถไฟฯ

ตอ้งออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด รวมถึงพนักงานที่ไป

ตรวจดว้ยตวัเองแลว้พบว่าติดเช้ือให้สามารถเบิกจ่าย

จากการรถไฟฯได้ เวน้แต่ไปตรวจเองแล้วไม่พบค่า

ตรวจบุคคลนั้นตอ้งรับผดิชอบเอง 

 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (สร.รฟท.)  ขอส่งก าลังใจให้กับ
พนักงานรถไฟและครอบครัวทุกคนให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แขง็แรง ดว้ยการหมัน่ออกก าลงักายอยูเ่สมอ 
และป ฏิบั ติต ามค าสั่ งของ รัฐบาล  ห น่วยง าน
สาธารณสุข อย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันหยุดย ั้งการ
แพร่ระบาดของโรคร้ายและส าคญัยิง่ขอส่งก าลังใจ
ใหแ้พทย ์พยาบาล ลูกจา้ง บุคลากรสาธารณสุขทุกคน
ที่ท  างานอย่างหนัก ‚คนรถไฟขอปรบมือดัง ๆ และ
ส่งก าลังใจให้ทุกคน และเช่ือมั่นว่าด้วยระบบและ
คุณภาพมาตรฐานของการสาธารณสุขไทย เราจะกา้ว
ไปสู่ชยัชนะในการต่อสูก้บัโรคร้ายไปดว้ยกนั‛ 

 ต่อมาเม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2563 ส่ือมวลชน
รายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-
19 พบผู ้เสียชีวิตรายที่  16 ของประเทศไทย เป็น
ชายไทย อายุ 59 ปี เป็นพนักงานการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เร่ิมป่วยวนัแรก 16 มีนาคม 2563 ด้วย
อาการไข้ ไปพบแพทย์ที่  โ รงพยาบาลวันที่  26 
มีนาคม2563 แล้วไปท างานปกติ แต่ต่อมาวนัที่ 31 
มีนาคม2563 อาการหนกัขึ้น มีอาการเหน่ือยหอบ เขา้
รับการรักษาที่  โรงพยาบาลแห่งหน่ึง พบเช้ือใน
ร่างกาย กระทัง่จะเสียชีวิตเม่ือวนัที่ 1 เมษายน2563 
เวลา 11.00 น. โดย ลูกชายผู ้เ สียชีวิต ทราบว่า 
ผูเ้สียชีวิต ได้เล่าว่า กิจวตัรประจ าวนัของผูเ้สียชีวิต
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นั้นในตอนเชา้ทางญาติจะไปส่งที่สถานีรถไฟรังสิต 
เพือ่เดินทางไปหวัล าโพง โดยผูเ้สียชีวิตเป็นพนักงาน
ขบัรถไฟ เสน้ทาง กรุงเทพ-หวัหิน และ กรุงเทพ-แก่ง
คอย และในช่วงเย็นญาติจะไปรับจากสถานีรถไฟ
รังสิตกลบับา้นของทุกวนั ซ่ึงก่อนหน้าผูเ้สียชีวิตได้
รักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในอ าเภอ
ธญับุรี โดยแพทยใ์ห้ยามารับประทานรักษาตวัตาม
อาการที่บา้น ในขณะที่คนที่อาศยัในบา้นมี ภรรยา 
ลูกชาย และพี่สาวผูเ้สียชีวิต และตอนน้ีทั้ง 3 คนได้
กักตัวอยู่ เพื่อรอฟังผลจากทีมแพทย ์โดยจากการ
สอบถามทางครอบครัวของผู ้เ สียชีวิต ยืนยนัว่า 
ผูเ้สียชีวิตไม่เคยเดินทางไปสนามมวยตามที่เป็นข่าว
แต่อยา่งใด 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

คสรท.จบัมอืสรส.เปิดศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์

คนงานทีไ่ด้รับผลกระทบจากโควดิ-19 

 เม่ือวนัที่ 7 เมายน 2563 คณะกรรมาการ
สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)  ร่วมกับสมาพนัธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) ไดแ้ถลงเร่ือง : 
การเปิดศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์  คนงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรน่า
(โควิด-19) ที่ศูนยฝึ์กอบรมเพื่อคนท างาน ต าบลบาง
เกลือ อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉนัทแ์รงงานไทย ไดแ้ถลงว่า ตามที่ทัว่โลกได้
เกิดวกิฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควดิ-
19) ซ่ึงประเทศไทยก็ได้รับ ผลกระทบเช่นเดียวกัน 

ซ่ึงมีผูป่้วยติดเช้ือ  ยอดสะสม 2,258 คน และมี
ผูเ้สียชีวติ 26 คน ซ่ึง ณ วนัน้ีมีแนวโน้มว่า จะเพิ่มขึ้น
อยา่งต่อเน่ือง  จึงท าให้รัฐบาลไดมี้มาตรการป้องกนั
โดยการประกาศ เคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหะ สถาน 
เวลา 22.00-04.00 น  และให้อ านาจกบัผูว้่าราชการ
ทุกจังหวัดได้ประกาศการป้องกันเพื่อมิให้พี่น้อง 
ประชาชน และพี่น้องแรงงานได้เ ดินทางกลับ
ภูมิล าเนา ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ ปิดเพื่อมิให้พี่น้อง
เข้าไปซ้ือสินค้า ยกเวน้ประเภทอาหาร  ซ่ึงการมี
บุคคลอยู่ร่วมกนัมากๆ อาจจะติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(โควดิ-19) ได ้เม่ือสถานการณ์เป็นเช่นน้ีท าให้พี่น้อง
แรงงานไดรั้บผลกระทบเก่ียวกบังานที่ท  าเป็นประจ า
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จึงท าใหค้นงานถูกปลดออกเลิก
จา้ง การถูกบงัคับให้ลาออกจากงาน แรงงานเหมา
ค่าแรงถูกส่งกลบัคืนไปยงัตน้สังกดั การให้หยดุงาน
โดยไม่ได้รับค่าจา้ง พี่น้องแรงงานนอกระบบไม่มี
รายได้  เช่น พี่น้องแรงงานที่ รับบริการ ได้รับ 
ผลกระทบ รายไดข้าดหายไป แต่ในขณะเดียวกันพี่
นอ้งยงัมีรายจ่ายเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
 รัฐบาลมีมาตรการโครงการ  เ ราไ ม่ทิ้ ง
กัน และมาตรการอีกหลายๆโครงการเพื่อช่วยเหลือ
ให้กบัประชาชนที่ไดรั้บผลกระทบ ในขณะเดียวกัน
ธุรกิจต่างๆก็ได้รับผลกระทบจากพิษของโควิด-19 
เช่นเดียวกัน แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง แต่เป็นเพราะขาดช้ินส่วนอุปกรณ์ที่จะน ามา
ประกอบ เน่ืองจากต้องรอ วตัถุดิบจากประเทศที่
ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค จึงใชก้ารสั่ง
หยดุงานชัว่คราว ตามมาตรา 75 หรือปิดกิจการบาง
โรงงานก็ลดก าลังคนงาน และเลิกจา้งคนงาน  บาง
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สถานประกอบการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ถือว่า
เป็นสถานประกอบการที่ดี  บางสถานประกอบการก็
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พี่น้องแรงงานที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆเป็น
จ านวนมากเพิม่ขึ้นเป็นล าดบั 
 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คส
รท.)เป็นองค์กรหลักของแรงงาน อันประกอบด้วย 
แรงงานใน ระบบ แรงงานข้ามชาติ และแรงงาน
ทัว่ไป สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์(สรส.) 
เป็นองค์กรหลักแรงงาน รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีนโยบาย
ปกป้องช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรม ซ่ึงในสถานการณ์ในปัจจุบนัมีพี่น้องแรงงานที่
ไดรั้บผลกระทบจากการถูกเอารัดเอาเปรียบร้องทุกข์
เขา้มาเป็นจ านวนมาก และคาดวา่จะเพิม่ขึ้น เร่ือยๆ 
 ดงันั้นคณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย 
และสมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสม ัพนัธ์(สรส.) ได้
มีขอ้สรุป ร่วมกนัให้มีการจดัตั้งศูนยเ์พื่อรับเร่ืองร้อง
ทุกข์และให้ค  าปรึกษา เพื่อจดัเก็บขอ้ร้องทุกขน์ าไป
เสนอต่อเจา้หน้าที่ กระทรวงแรงงานพร้อมทั้งการ
แกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น  การจดัเก็บขอ้มูลสถิติการเกิด
ปัญหาและการน าเขา้สู่ศาล แรงงาน ในบางกรณีที่ไม่
สามารถหาขอ้สรุปได ้โดยมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ
ในพื้นท่ีต่างๆ เพือ่รับเร่ืองราวร้องทุกขท์ัว่ประเทศ 14 
แห่ง 
 
 
 
 
  

 ทั้งน้ีคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
(คสรท.) และสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์
(สรส.) ไดจ้ดัท าแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องทุกขเ์พือ่ความ
สะดวกให้กับผูท่ี้มาร้องทุกข์ ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ีจะมี
เจ้าหน้าที่คอยให้ปรึกษา เบื้องต้น โดยเร่ิมตั้ งแต่
วนัที่  7 เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2563  หากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ น้ี ยงัไม่มี
จ  านวนผูป่้วยลดลงหรือหมดไป องคก์รแรงงานของ
เร า จะ มีก า รขยา ย เ วลา รับ เ ร่ือ ง ร้อ งทุ กข์ต าม 
สถานการณ์ต่อไป และขอให้พี่น้องผูใ้ชแ้รงงานทุก
ภาคส่วนจงใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐบาล หน่วยงาน
ทาง การแพทย ์และสาธารณสุข  เพือ่หยดุเช้ือเพื่อชาติ
และเพือ่พวกเราทุกคน 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

 


