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 ภาคีสังคมแรงงานสู้วกิฤตโควดิ 

 พิผโควดิงดเดินขบวนวันแรงงานฯ-เสนอตั๊งกองถุนประกันความเสี่ฝง 

 เสวนาวพิากผ์มาตรการรัฐห่วฝ แรงงานต้องช่วฝเหลือกันเอง 

 หลาฝองค์กรเสนอข้อเรฝึกร้องวันแรงงานฯ 2563 

 สถิติ จ านวนพู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 / การฝ่ืนขอรับ 

สิถธิประโฝชน์กรณีว่างงานจากพลกระถบโควดิ-19 

 สรส. เสนอรัฐฝกเลิก CPTPP หวั่นฝาราคาแพง กระถบระบบสุขภาพ-เกผตรกรรม 
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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
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับท่ี 45 (392) 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีว่า 

ขณะนีส้ถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท่ีเป็นมาร่วม 

3เดือนใกล้จะสิน้สดุแล้วหากไม่มีการระบาดรอบใหม่

เกิดขึน้อีก  

แม้ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะท าได้

อยา่งจ ากดั แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านยงัคงมี

การจัดกิจกรรมร าลึกถึงเหตุการณ์ทางการเมือง ท่ี

ส าคัญ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 

2535  และเหตุการณ์พฤษภาเลือด 2553  ใน

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ประชาชนได้ร่วมกัน

ขบัไลรั่ฐบาลท่ีสบืทอดอ านาจจากคณะรัฐประหารได้

เป็นผลส าเร็จแต่ก็มีผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวน

มากจากการถูกรัฐบาลใช้ก าลงัเข้าสลายการชุมนุม

ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2535 เหตุการณ์ครัง้นัน้

น ามาซึ่งความต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชน

โดยเฉพาะในเร่ืองสทิธิ เสรีภาพ และความเป็นอิสระ

จากการครอบง าโดยสื่อของรัฐ น ามาซึ่งการเกิด

รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2540 สว่นเหตุการณ์พฤษภา

เลือด 2553 เกิดจากการท่ีสังคมไทยมีการแบ่งขัว้

ทางการเมืองอยา่งชดัเจนโดยใช้สเีสือ้เป็นสญัลกัษณ์ 

ในเหตกุารณ์ดงักลา่วมีผู้ เสยีชีวิตถึง 96 คนจากการท่ี

รัฐบาลใช้ความรุนแรงในการสลายผู้ ชุมนุมซึ่งส่วน

ใหญ่คือคนเสือ้แดง น ามาซึ่งความขัดแย้งทาง

การเมืองในสงัคมไทยอนัเน่ืองมาจากการมีความเห็น

ตา่งทางการเมืองซึง่หยัง่รากลกึมาจนถึงปัจจุบนันี ้ 

ในด้านความเคลือ่นไหวด้านแรงงาน ในช่วง

ท่ีผ่านมามีการตัง้ “ภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโค

วิด” โดยองค์กรแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน และ

นกัวิชาการ เพื่อจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายตัง้แต่ช่วง

ท่ีเกิดวิกฤตมาจนถึงปัจจุบนัท่ีจะต้องมีการฟืน้ฟูชีวิต

ทางเศรษฐกิจและสงัคมหลงัจากท่ีโรคระบาดผา่นไป 

วันกรรมกรสากล หรือวันเมย์เดย์ในปีนีไ้ม่

สามารถจดัการชุมนมุรณรงค์ข้อเรียกร้องของแรงงาน

ได้เหมือนทุกปี แต่องค์กรแรงงานกลุ่มต่างๆได้มี

ข้อเสนอจ านวนมากเก่ียวกับการบรรเทาผลกระทบ

ตอ่แรงงานในช่วงวิกฤตโควิด ผู้สนใจติดตามอ่านได้

ในแรงงานปริทศัน์ฉบบันี ้

นอกจากนีมี้ความเคลื่อนไหวของสหภาพ

แรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวงซึ่งเป็นแกนน าของ
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กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ท่ีประสบ

ปัญหาลูกจ้างของบริษัทนครหลวงถุงเท้าไนล่อน

จ ากัดถูกเลิกจ้างกว่า180คน โดยนายจ้างอ้างเหตุ

สุดวิสยัจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งมีประเด็นท่ีน่า

สลดใจคือตัง้แต่เดือนสิงหาคม2562-กุมภาพันธ์ 

2 5 6 3  น า ย จ้ า ง ไ ม่ น า ส่ ง เ งิ น ส มทบกอ งทุ น

ประกันสงัคมท่ีหกัจากลกูจ้าง ท าให้ลกูจ้างเสียสิทธิ

การรักษาพยาบาลและไม่ได้รับการเยียวยาร้อยละ 

62 ของคา่จ้างเม่ือต้องวา่งงานจากการถกูเลกิจ้าง 

นอกจากปัญหาแรงงานแล้ว องค์กรแรงงาน

ยงัมีความเคลือ่นไหวเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีส าคญัคือสมาพนัธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้ยื่นหนังสือขอให้

รัฐบาลยกเลิกการพิจารณาให้ปรระเทศไทยเข้าร่วม

เป็นสมาชิกความตกลงหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจภาคพืน้

แปซิฟิค(CPPT) ถึงนายกรัฐมนตรี ทัง้นีเ้ร่ืองดงักลา่ว

เก่ียวข้องกับความมั่นคงทางยาและพันธ์ุพืชใน

อุตสาหกรรมเกษตร 

สุดท้ายนีข้อให้ทุกท่านแคล้วคลาดจาก

โรคภัย และมีก าลงัใจในการร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และสงัคมหลงัผา่นพ้นวิกฤตโควิด-19 กนัตอ่ไป 
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การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019  หรือที่เรียกกนัโรคโควดิ-19 ที่เกิดขึ้นทัว่โลก มี

ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด าเนินชีวิตของผูค้น  

ในประเทศไทยช่วงที่สถานการณ์แพร่ระบาดเร่ิมมี

ความรุนแรงตั้ งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือน

เมษายน 2563  รัฐบาลได้มีมาตรการยบัย ั้งการแพร่

ระบาดของโรค ได้แก่ การขอให้เวน้ระยะห่างทาง

สังคม (Social distancing) โดยการงดจดัชุมนุมคน

จ านวนมาก ใหท้  างานที่บา้น (work from home) แทน

การเดินทางไปท างานตามปกติ  ปิดห้างสรรพสินคา้ 

และห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน ฯลฯ  จนถึง

การออกพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วนัที่ 26 มีนาคม 2563  เป็น

ตน้มาจนถึงปัจจุบนั 

หากประเมินในด้านการย ับย ั้ งการแพร่

ระบาดของโรคจนถึงทุกวัน น้ี  ถื อว่ าประสบ

ความส าเร็จในระดับที่น่าพอใจ เพราะสามารถลดผู ้

ติดเช้ือจากวนัละ 100 กว่ารายเหลือไม่ถึงวนัละ10 

รายและบางวนัไม่ปรากฏผูติ้ดเช้ือเลย จนกระทั่ง

สามารถผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วนัที่ 3 

พฤษภาคมที่ผ่านมา  แต่หากประเมินความส าเร็จใน

เร่ืองของการเยยีวยาช่วยเหลือผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบจาก

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากมาตรการยบัย ั้ง

การแพร่เช้ือแล้วพบว่า ยงัไม่เป็นที่น่าพอใจและ

นับวนัผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 

ซ่ึงส่วนใหญ่คือคนยากจนจะไดรั้บความยากล าบาก

สาหสัเพิม่ขึ้นตามวนัเวลาที่ผา่นไป 

 

นภาพร อติวานิชยพงศ์ 
นักวิชาการ 

https://www.nationweekend.com/ 

https://www.nationweekend.com/
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ดว้ยเหตุน้ีเราจึงพบว่า ในช่วงที่ผ่านมา ได้มี

คนกลุ่มต่าง ๆ ที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแกปั้ญหา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากวิกฤตโค

วิด-19  ที่มีต่อคนยากจนกลุ่มต่าง ๆ เร่ิมจากในช่วง

กลางเดือนเมษายน มีนักวิชาการกลุ่มแรกจาก 6 

มหาวิทยาลัย ซ่ึงร่วมกันจดัท าผลส ารวจของคนจน

เมืองที่ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาล และ

มีขอ้เสนอให้มีการเปิดพื้นที่สาธารณะในเมือง เพื่อ

เป็นการคืนพื้นที่ท  ามาหากินใหค้นจนเมือง โดยมีการ

จดัการที่ดีไม่ใช่การปิดเมืองแบบปิดตาย หลงัจากนั้น

ไ ม่ ก่ี ว ัน  ไ ด้ มี คณ า จ า ร ย์คณ ะ เ ศ รษฐ ศ าสต ร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 18 คน เสนอมาตรการลด

ความเหล่ือมล ้ าช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยมีขอ้เสนอที่

ส าคัญคือให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการคัดกรองและ

ส ารวจผูมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินเยยีวยาเดือนละ 5,000 บาท 

เป็นเวลา 3 เดือนมาเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือคนละ 

3,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน  ให้แก่ประชากร

ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคน ยกเวน้บุคลากรของรัฐ-

รัฐวิสาหกิจและผู ้อยู่ในระบบประกันสังคมตาม

มาตรา 33 

ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้มีการก่อตั้ งภาคี

สังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด ประกอบด้วยองค์กร

แรงงาน องค์กรพฒันาเอกชนและนักวิชาการ โดย

การสนับสนุนของมูลนิธิฟรีดริด เอแบร์ท เพื่อจดัท า

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ในเร่ืองที่เก่ียวกับผลกระทบ

ของมาตรการจ ากดัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ที่มีต่อแรงงานทุกกลุ่มโดยตรง ซ่ึงได้แก่ การหยุด

กิจการชัว่คราวในธุรกิจต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ลูกจา้งทั้งที่

เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในสถาน

ประกอบการต่าง ๆ ตอ้งตกงาน มาตรการให้ท  างานที่

บา้นและการงดใชพ้ื้นที่สาธารณะที่ส่งผลให้แรงงาน

นอกระบบตอ้งหมดหนทางประกอบอาชีพ 

 

กิจกรรมแรกของภาคี ฯ คือการจัดเสวนา

ออนไลน์เร่ือง ‚ประกันว่างงาน 62 % มาตรการล้ม

บนฟูก ซุกปัญหาแรงงานใต้พรม‛  ในวันที่  24 

เมษายน 2563  และการจดัท าแถลงการณ์ ‚ขอ้เสนอ

ต่อมาตรการการแกไ้ขปัญหาแรงงานในสถานการณ์

ระบาดของโควดิ-19‛  หลงัจากนั้นไดมี้การจดัเสวนา

ออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอทุกวนัศุกร์ เวลา 10.30-11.30 

น. 

การจดัตั้งภาคีสงัคมแรงงานสูว้กิฤตโควิด-19 

เป็นการสร้างเวทีให้แรงงานได้มีโอกาสน าเสนอ

การประชมุออนไลน์ครัง้แรก 
ภาคีสงัคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด 

18 เม.ย.63 
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ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายจากจุดยืนของ

แรงงานที่ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์ที่

เกิดขึ้ น  โดยมีภาคีร่วมสนับสนุนที่มาจากองค์กร

พฒันาเอกชนและนักวิชาการที่มีความใกล้ชิด และ

เขา้ใจปัญหาแรงงาน  ทั้งน้ีเราจะพบว่า แรงงานที่เป็น

ลูกจ้างในสถานประกอบการภาคเอกชน ซ่ึงใน

ปัจจุบันไม่เพียงแต่แรงงานที่เป็นคนไทย แต่ยงัมี

แรงงานข้ามชาติอีกจ านวนมากประสบปัญหาทาง

เศรษฐกิจจากผลของการถูกปิดกิจการชัว่คราว และมี

แนวโน้มที่จะถูกเลิกจา้งกลายเป็นคนว่างงานถาวร

จ านวนมหาศาลภายหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพน้ไป 

โดยที่รัฐบาลยงัไม่มีแผนรองรับต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตและองคก์รของแรงงานเองก็ยงัไม่แผนเชิง

รุกที่จะน าเสนอต่อภาครัฐหรือนายจา้ง 

 

ในส่วนของแรงงานนอกระบบ ขณะน้ียงัไม่

มีหลกัประกนัเช่นกนัว่า หลงัจากที่ไม่สามารถท ามา

หาเล้ียงชีพได้มาอย่างยาวนานร่วม 2 เดือน ในช่วง

ภาวะวกิฤต แรงงานเหล่าน้ีจะกลบัมาฟ้ืนฟูวิถีชีวิตให้

มีรายได้เ ล้ียงครอบครัวได้อย่างพอเพียงอีกคร้ัง

หรือไม่? นอกจากน้ี หากแรงงานที่เป็นลูกจ้างใน

ระบบซ่ึงเป็นลูกคา้ส าคัญทั้ งในด้านการซ้ือหาของ

บริโภคและการใชบ้ริการรถสาธารณะประเภทต่าง ๆ 

จากแรงงานนอกระบบ ตอ้งวา่งงานเป็นจ านวนมากก็

เท่ากบัว่าแรงงานนอกระบบตอ้งขาดลูกคา้กลุ่มใหญ่

ที่เคยเป็นแหล่งรายไดท้ี่ส าคญัไปดว้ย 

จากปัญหาที่มองเห็นอยูใ่นอนาคตอนัใกล้ที่

ก  าลงัจะมาถึงอยูน้ี่ ภาคีสงัคมแรงงานสูว้กิฤตโควิดได้

มีกิจกรรมต่อเน่ืองในการจัดเวทีแลกเปล่ียนใน

โครงการ ‚การจา้งงานและการคุม้ครองแรงงานทาง

สังคมหลังวิกฤตโควิด-19‛ เพื่อส่งเสริมเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างภาคแรงงานและภาคสังคมจาก

วิ ก ฤต เศรษฐ กิ จต ามหลักข อ งแนวคิ ด สั ง ค ม

ประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาคีฯ จะก่อตั้งขึ้นโดย

การริเร่ิมขององค์กรแรงงาน องค์กรพฒันาเอกชน 

และสถาบนัการศึกษาเพียงไม่ก่ีแห่ง แต่การท างาน

อย่างต่อเน่ืองในระยะต่อไปตอ้งการการมีส่วนร่วม

และความสนับสนุนจากภาคี อีกจ านวนมาก ซ่ึง

สามารถมาร่วมกนัไดท้ั้งในระดบัองคก์รหรือบุคคล 

ในขณะที่มีหลายฝ่ายมองว่า ภายหลงัวิกฤต

โควิด-19 จะเกิดแบบแผนการปฏิบัติใหม่ ๆ (New 

normal) ขึ้ นในสังคมไม่ว่าจะเป็นการท างานผ่าน

ระบบออนไลน์มากขึ้น การสวมหน้ากากอนามยัเป็น

ประจ า ลดการสังสรรคท์ี่มีคนหมู่มาก ฯลฯ ในส่วน

การเสวนาออนไลน์เร่ือง “ประกนัวา่งงาน 62% มาตรการล้มบนฟูก ซุกปัญหาใต้พรม” 
24 เม.ย..63 
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ของแรงงานเองคงจะตอ้งให้ความส าคญักบัรูปแบบ

และเน้ือหาการท างานใหม่ ๆ ที่จะท าให้ประเด็น

แรงงานถูกส่ือออกไปในพื้นที่สาธารณะอยา่งรวดเร็ว  

การเช่ือมโยงขบวนการแรงงานกับขบวนการการ

เคล่ือนไหวทางสังคมอ่ืน ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในการผลักดันนโยบายที่ไม่ได้จ  ากัดเฉพาะ

ประเด็นแรงงานแต่เป็นประเด็นร่วมกันของคนใน

สังคม ซ่ึงเป็นส่ิงที่สหภาพแรงงานที่ มีความเป็น

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมได้เคยท ามาในอดีต

และยงัคงตอ้งปรับตวัเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

 
 

ส าหรับสหภาพแรงงานซ่ึงเป็นองคก์รจดัตั้ง

ของแรงงานในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ แมว้่าจะมี

การพฒันาต่อเน่ืองมายาวนานหลายสิบปีแลว้แต่ก็ยงั

ขาดอ านาจการต่อรองกบันายจา้งและรัฐ และยงัไม่มี

บทบาทเด่นชัดต่อสาธารชนในระดับกวา้งในฐานะ

ตวัแทนผูป้กป้องสิทธิของแรงงานที่เป็นคนส่วนใหญ่

ของประเทศ ที่ผ่านมาข้อเสนอเชิงนโยบายของ

องค์กรสหภาพแรงงานในระดับชาติยงัไม่สามารถ

ดึงดูดความสนใจของส่ือมวลชนกระแสหลกั ท าให้

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญหลายเร่ืองของแรงงานไม่

ปรากฏอยู่ในพื้นที่ของส่ือกระแสหลกัส่วนใหญ่ ซ่ึง

เป็นปัญหาที่ตอ้งมีการทบทวนว่าอะไรคือขอ้จ ากัด

ของขบวนการแรงงานไทยในช่วงที่ผา่นมา 

การเกิดขึ้นของภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโค

วดิอาจเป็นแนวทางหน่ึงของรูปแบบใหม่ในการต่อสู้

ของขบวนการแรงงานไทย ที่องค์กรแรงงานจะได้

แสดงบทบาทต่อสาธารณชนในภาวะวิกฤตเกิดขึ้ น 

โดยร่วมมือกบัขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมอ่ืนๆ 

เพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิดนโยบายการพฒันาที่ไม่

เพียงแต่ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก

สหภาพแรงงาน แต่เป็นการพฒันาเพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ การมีประชาธิปไตยทาง

การเมือง และมีชีวิตทางสังคมที่ มีศักด์ิศรี ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ร่วมกนัของประชาชนส่วนใหญ่ในสงัคม 

 

  

 
 
 

การเสวนาออนไลน์เร่ือง “มีเหตุอนัควรเช่ือได้วา่กฎหมายแรงงานไม่ศกัดิ์สทิธิ์ ในวกิฤต

โควดิ-19” 15 พ.ค.63 
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วาสนา ล าดี voicelabour 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 เ ม่ือวันที่  1 พฤษภาคม 2563 ท่ามกลาง

สถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 

ไปทัว่โลก และแต่ละประเทศก็มีมาตรการในการให้

ท  างานที่บา้น ห้ามรวมตวัรวมกลุ่ม รักษาระยะห่าง

ทางสงัคม แน่นอนวา่ ส่งผลกระทบต่อสังคม และคน

ส่วนใหญ่ทัว่โลก ด้านการจา้งงาน การเลิกจา้ง ตก

งาน และกิจกรรมทางประวติัศาสตร์อยา่งวนักรรมกร

สากล (MAYDAY) หรือวนัแรงงานแห่งชาติ ที่ไม่

อาจจดัการเดินรณรงค์รวมตวัเพื่อเสนอปัญหา และ

เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานได้ พิพิธภัณฑ์

แรงงานไทยจึงไดจ้ดันิทรรศการออนไลน์ ผ่านทาง

เวบ็ไซต ์https://thailabourmuseum.org และเชิญชวน

เดินขบวนออนไลน์พร้อมกบัการน าเสนอภาพยนตร์ 

‚ยอ้นรอยวนัแรงงาน 2553–2562‛ อีกดว้ย 

ทางดา้น ภาคสัีงคมแรงงานสู่วิกฤตโควิด ได้

จัดวงเสวนาออนไลน์ เ ร่ือง “วันกรรมกรสากล 

ภายใต้มหันตภัยโควิด-19 : ปัญหาและข้อเสนอของ

ขบวนการแรงงานไทย”  

 นางสาวอ าไพ วิว ัฒนสถาปัตย์ ประธาน

สหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพนัธ์ กล่าวถึงสภาพ

ปัญหา คนท างานเก่ียวเน่ืองกบัการบินว่า ช่วงน้ีไดรั้บ

ผลกระทบอยา่งมาก ซ่ึงสายการบินจะมีคนท างาน 2 

กลุ่มหลกั คือ คนงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงอาจไม่ได้
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รับผลกระทบมากหนัก มีการปรับเร่ืองเวลาการ

ท างานน้อยลง ซ่ึงท างานอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ 

และยงัไม่มีการเลิกจ้าง สภาพการจ้างงานมีความ

มัน่คง  

 ส่วนกลุ่มที่สองคือ  คนงานที่ เ ป็นลูกจ้าง

เอกชนในสนามบิน ซ่ึงกลุ่มน้ีเป็นส่วนใหญ่ ที่เป็น

ลูกจ้างเหมาช่วง เหม่าค่าแรง ที่ ส่งมาให้บริษัทที่

ต้องการท างานภายนอก เช่น สายการบิน หรือ

รัฐวิสาหกิจบางแห่ง ใช้แรงงานด้วยการจ่ายค่าแรง

รายวนั ซ่ึงคนงานไดรั้บผลกระทบ ประเด็นส าคญันย

จา้งบางรายบงัคบัให้ลูกจา้งตอ้งเขียนใบลาออก เป็น

เจตนาหลีกเล่ียงการเลิกจา้ง และการตอ้งจ่ายคาชดเชย

ตามกฎหมายดว้ย โดยใชส้ถานการณ์ช่วงโรคระบาด

โควิด-19 ในการละเมิดสิทธิแรงงานและปฏิบตัิ ต่อ

คนงานอย่างไร้มนุษยธรรม นายจา้งส่วนใหญ่ผลัก

ภาระให้ไปรับเงินประกันสังคม ให้คนงานไปขึ้ น

ทะเบียนประกนัสงัคม 

 สุดท้ายคนงานเหล่าน้ีไม่สามารถเข้า ถึง

ประกันสังคมได้ ด้วยนายจ้างบางรายไม่ยอมที่จะ

จดัการอะไรให้กับลูกจ้างเลย ให้ลูกจา้งด าเนินการ

เพียงฝ่ายเดียว รู้สึกเหมือนถูกลอยแพ ส่วนมาตร 33 

คอ้นขา้งจะมีปัญหาทั้งที่เราอยู่ในระบบ แต่กลับมี

ความล่าชา้ในการด าเนินการ ประกนัสังคมจะอา้งว่า 

นายจ้างยงัไม่ได้ส่งบ้าง หรือลูกจ้างไม่มีสิทธิบ้าง 

เหมือนลูกจา้งไร้ความดูแล ขาดการเยยีวยา ซ่ึงใครๆ

หรือคนภายนอกจะมองวา่คนท างานเก่ียวกบัสายการ

บินมีชีวิตที่ดี สวยหรู มีรายได้ที่มากมายมหาศาลมี

ความมัน่คงทุกอยา่งมีสวสัดิการที่ดี  แต่ความจริงคือ 

แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานรายวนัไดรั้บค่าจา้งขั้น

ต ่า และตอ้งเปล่ียนนายจา้งไปเร่ือยๆ ดว้ยสัญญาจา้ง

เป็นสญัญาจา้งระยะสั้น เช่น 2 ปี หรือ 3 ปี สรุปคือเรา

ไม่มีความมัน่คงในการท างาน วนัน้ีมีการหยดุกิจการ

กันเป็นส่วนใหญ่ที่ สุวรรณภูมิ  บางบริษัทหยุด 2 

เดือน หรือ 3 เดือน ซ่ึงไม่รู้ว่า สถานการณ์จะกลบัมา

เหมือนเดิมเม่ือไร และการบินระหว่างประเทศจะ

กลบัมาบินไดอี้กเม่ือไร ตอนน้ีก็ขยายออกไปวนัที่ 31 

พฤษภาคม 2563 ซ่ึงก็ต้องดูว่าสถานการณ์จะเป็น

อยา่งไร 

 ‚อยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลแรงงานอย่าง

จริงจงั ในเร่ืองการจา้งงาน ให้ลูกจา้งไดรั้บค่าจา้งที่มี

มาตรฐาน และยกเลิกการจ้างงานสัญญาระยะสั้ น 

ขอใหม้าดูแลดา้นสิทธิแรงงานให้นายจา้งปฏิบตัิตาม

กฎหมายขั้นต ่ าก็ยงัดี เราอาจตกงานมากขึ้ น บาง

บริษทัอาจลดขนาดองคก์รลง การจา้งงานที่น้อยลง 

ใหรั้ฐเขา้มาดูแลการสร้างอาชีพ การสร้างรายไดเ้ป็น

ส่ิงที่ย ัง่ยนืมากกวา่การวานเงินแจก‛  
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 นางธนัญภรณ์ สมบรม สหภาพแรงงาน

รอยลัปอร์ซเลน (RPC.)  กล่าวว่า นายจา้งใช้การปิด

กิจการชั่วคราว ตั้ งแต่วนัที่  3 เมษายน 2563 และ

ขณะน้ีก็คงจะยาวถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 2563 ซ่ึง

นายจ้างจ่ายค่าจ้างเพียง50% แทนที่จะให้ไปใช้

ประกนัสงัคมดว้ยเหตุสุดวสิยัรับค่าจา้ง 62% ดว้ยการ

ประกาศหยุดกิจการชั่วคราวนั้ นตั้ งแต่ก่อนมีมติ

คณะรัฐมนตรี หรือกฎกระทรวงแรงงาน โดยนายจา้ง

เองก็อา้งว่ามีก าลงัจ่ายเพียง 50%เท่านั้น ซ่ึงจะไดรั้บ

ค่าจา้ง 75 % หรือไม่คงตอ้งรอขบวนการทางกฎหมาย

ต่อไป 

 ตอนน้ีก็ยอมรับค่าจ้างในช่วงที่หยุดเพียง 

50% การได้รับเงินแค่  50% ก็ต้องมีผลกระทบ

แน่นอน กระทบเร่ืองรายได้ ที่ เคยได้รับเต็ม 100 

เหลือเพียง 50% ซ่ึงเงินที่จะใชใ้นชีวิตประจ าวนัก็ไม่

เพียงพอและ เราก็ ไ ม่สามารถที่ จะไปใช้ สิท ธิ

ประกนัสังคมไดอี้ก เน่ืองจากเรายงัไดรั้บค่าจา้งจาก

นายจา้งอยู ่50% ผลกระทบอีกอยา่งคือความไม่มัน่คง

ในการท างาน เน่ืองจากบริษัทมีการจ้างงานแบบ

สญัญาจา้งรายปี ตอนน้ีเม่ือไม่มีงานนายจา้งก็บอกเลิก

สญัญา ไม่มีการต่อสัญญาจา้ง และให้ลูกจา้งกลุ่มนั้น

ไปใชสิ้ทธิประกนัสังคมกรณีว่างงานแทน ซ่ึงมาจาก

การจ้างงานที่ไม่มั่นคง ท าให้มีคนตกงานมากขึ้ น 

ผลกระทบต่อมาคือเร่ืองหน้ีสินของสหกรณ์ออม

ทรัพย ์ตอนน้ีคนงานที่มีหน้ีก็เพิ่มขึ้นอตัโนมติั เพราะ

การที่ไปพกัช าระหน้ี โอนบา้น โอนรถ หากเราพกั

หน้ีทั้งตน้ และดอกเขาก็จะมีการทบดอกที่พกัไปเป็น

ตน้อีก ท าใหมี้หน้ีเพิม่ขึ้นแบบอตัโนมติั 

 ผลกระทบที่เห็นของแรงงานในยคุวิกฤตโค

วิด-19 ก็มีเร่ืองของรายไดท้ี่หาย และความมั่นคงใน

การท างาน ซ่ึงการจา้งงานแบบสัญญาจา้งเป็นการใช้

ช่องว่างของกฎหมายมาใช้ ซ่ึงขบวนการแรงงานมี

การเรียกร้องมาโดยตลอด เม่ือเกิดเหตุการณ์แบบน้ี

ขึ้นมาก็จะกระทบ การท างานของสหภาพแรงงานก็

ไดพ้ยายามที่จะช้ีแจงกับสมาชิกให้ทราบถึงขอ้มูลที่

นายจา้งมีการหยดุกิจการชัว่คราว เน่ืองจากเป็นบริษทั

ผลิตเพือ่ส่งออก 80% ลูกคา้ส่วนใหญ่อยูท่ี่ยโุรป และ

อเมริกา ซ่ึงค  าสั่งซ้ือลดลงอยา่งเห็นได้ชดั และที่รับ 

50% เพราะนายจา้งอา้งวา่มีก าลงัจ่ายไดแ้ค่น้ี 

 การจ้างงานในอนาคตมีการปรับแน่นอน 

ปัญหาไม่วา่จะเป็นโรคระบาด พษิเศรษฐกิจต่างๆ ทุก

คร้ังก็มากระทบที่แรงงานทุกคร้ัง จึงอยากเสนอให้มี

การตั้งกองทุนประกนัความเส่ียงไดห้รือไม่ ในยามที่

นายทุนมีก าไรก็น าผลก าไรนั้ นมาใส่ไวใ้นกองทุน 
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หรือวา่ ก่อนที่จะตั้งโรงงานควรมีเงินสกักอ้นมาลงไว้

ในกองทุน หากว่า วิกฤติภายภาคหน้าลูกจา้งจะได้มี

แหล่งเงินที่จะมาเยยีวยา อยากให้สถานประกอบการ

มีการตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพดว้ย เพือ่เป็นแหล่งเงิน

ออมก้อนสุดท้าย หลังลูกจา้งเกษียณอายุ หรือออก

จากงาน ควรก าหนดเป็นกฎหมายบงัคบัให้นายจา้ง

จดัให้มีทุกสถานประกอบการ ด้านการจา้งงานไม่

ควรที่จะมีการจา้งงานที่ไม่มัน่คงไม่วา่ จะเป็นการจา้ง

งานเหมาค่าแรง หรือสัญญาจา้งปีต่อปี ที่ใชช่้องของ

กฎหมายในการจ้าง ควรมีการจ้างงานเป็นประจ า

ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน อยากให้รัฐยกเวน้

การเก็บภาษีเงินค่าชดเชย การเกษียณอาย ุจากการเลิก

จ้า ง   เสนอให้ระบบประกันสังคม  เจ้าหน้ าที่

ประกันสังคมปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ตอนน้ีมีคนวา่งงาน และตอ้งการที่จะยืน่รับสิทธิแต่ว่า 

ท  าไดย้ากในระบบอิเล็กทรอนิคส์ 

 

 นางสาวธนพร วิจนัทร์ ประธานกลุ่มบูรณา

การแรงงานสตรี  ก ล่ าวว่ า  ว ันกรรมกรสากล 

(MAYDAY) หากไม่มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด-

19 ผูใ้ชแ้รงงานทัว่โลกก็จะมีการออกมาเคล่ือนไหว

เดินขบวนกัน เพื่อยืน่ขอ้เรียกร้อง และขอ้เสนอแนะ

กบัรัฐบาล ในประเทศไทยทุกปี การขบัเคล่ือนก็มีการ

ยืน่ขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลมาหลายปี ล่าสุดการจา้งาน

ที่ไม่มัน่คง ทั้งแรงงานหญิง แรงงานชาย แรงงานใน

ระบบ แรงงานข้ามชาติ และแรงงานนอกระบบ 

แรงงานภาคบริการ ทุกคนตอ้งการความมัน่คงในการ

จา้งงาน 

 เม่ือสถานการณ์โควดิ-19 เขา้มาท าใหค้นงาน

ถูกกระท าซ ้ า จากเดิมบอบช ้ าด้วยปัญหาเศรษฐกิจ

มาแล้ว กรณีหุ่นยนต์จะมาแทนคน การน าAI มา

ท างานแทนคน อาจมาดูว่าหลังโรคระบาดน้ี อาจ

ควบคุมไดส้ถานการณ์ดีขึ้น แต่ไม่รู้วา่ โครงสร้างการ

จา้งงานจะดีขึ้นหรือไม่ จะไดเ้ขา้ไปสู้การจา้งงานใน

ระบบอุตสาหกรรมหรือไม่ ซ่ึงต้องตั้ งค  าถามต่อ

รัฐบาลในฐานะผูบ้ริหารประเทศ และรัฐบาลมีหน้าที่

ในการที่จะต้องมาดูแล หากมีการตกงานมากขึ้ น 

แนวโน้มรัฐบาลจะมีมาตรการนโยบายอะไรที่มา

รองรับคนตกงานในอนาคต ซ่ึงตวัเลขที่คาดการว่า

อาจมีจ านวน 7 แสน หรืออาจเป็น 10 ลา้นคนก็ได ้ส่ิง

ที่ชัดคือกองทุนประกันการว่างงาน ถูกน ามาใช้

จ  านวนมาก ซ่ึงตอ้งใหรั้ฐบาลที่เขา้มาดูแล 

 จากวิกฤติของแรงงานตั้งแต่ปี 2540 วิกฤติ

ตม้ย  ากุง้ จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ปี 2550 วิกฤติช่วงนั้น
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คนงานยงัมีโอกาสในการรวมตวั ยงัมีโอกาสที่จะส่ง

เสียงสะทอ้นปัญหาสงัคมใหเ้ห็นสถานการณ์ปัญหามี

อะไรบ้าง แต่จากการเกิดโรคระบาดน้ี ลูกจ้างไม่มี

สิทธิที่จะออกมาบอกใหส้งัคม หรือรัฐบาลไดรู้้วา่ พบ

เจอปัญหาอะไรอยูบ่า้ง ไม่มีโอกาสในการรวมกลุ่มที่

จะบอก ตอนน้ีถูกท าให้กระจาย และบางเร่ืองถูกซุก

ไว้ใต้พรมบ้าง ไม่กล้าออกมาส่ือสารเพราะกลัว

นายจ้างรู้หากนายจ้างรู้ก็อาจไม่ถูกเรียกกลับเข้า

ท างานอีก คนงานกงัวล ในการรวมตวั อ านาจต่อรอง

ของสหภาพแรงงานก็ลดลงจากการถูกเลิกจา้งจาก

สถานการณ์โควดิ-19 ท าใหจ้  านวนสมาชิกนอ้ยลง ซ่ึง

ขบวนการแรงงานเองก็จะต้องปรับตัวเร่ืองการ

รวมกลุ่มวา่ จะเป็นรูปแบบใดในอนาคต 

 แน่นอนว่า สถานการณ์โควิด-19 ผ่านไป

โครงสร้างการผลิตของนายจา้งอาจเปล่ียนไป ตอนน้ี 

work from home นายจา้งอาจมองว่า งานบางงาน

สามารถท าที่บา้นก็ได ้บริษทัอาจไม่ตอ้งรับผิดชอบ

อะไรหรือไม่ในอนาคต  ยิง่เป็นการรับจา้งท าของยิ่ง

จะไม่มัน่คงในการท างานในอนาคต จึงตอ้งส่งเสียง

ถึงรัฐบาลว่า การจา้งงานในอนาคตมาตรการของรัฐ

ในการเยยีวยาต่างๆขาดกระบวนการการมีส่วนร่วม

ของคนที่ ได้ รับผลกระทบ อย่าง เ ช่น  ประกาศ

กฎกระทรวงที่ออกมาท าให้นายจา้งฉกฉวยโอกาส

ผลกัให้ลูกจา้งไปใชป้ระกนัสังคมทั้งหมด มาตรการ

เยียวยาต่างๆที่ออกมาต้องมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

เพื่อให้ได้รับการดูแลครอบคลุมทุกกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบ ใชร้ะบบประชาธิปไตยให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

เข้ามาแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เห็นว่า การออก

กฎระเบียบกติกาแบบน้ีผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร

บา้ง 

 มาตรการเยียวยา วนัน้ีไม่ใช่เฉพาะแรงงาน 

ไม่ว่า จะเป็นเด็ก คนชรา คนพิการแรงงานในระบบ 

นอกระบบทุกคนตอ้งการได้รับการเยียวยาทั้งหมด 

รัฐบาลอาจมองวา่จะน างบประมาณที่ไหน เป็นหน้าที่

ของรัฐบาลที่ตอ้งรับผิดชอบ หากบริหารไม่ไดก้็ควร

จะออกไป ต้องยุบสภาแล้ว เ ลือกตั้ งใหม่ ว ัน น้ี

สถานการณ์ประ เทศต้องฟัง เ สียงกัน  ต้อง เ กิด

กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ

แก้ปัญหาตรงจุด หากวนัน้ีเงินประกันว่างงานหมด

รัฐบาลจะน า เ งินที่ ไหนมา  ต้องยอมรับว่า เ งิน

ประกันสังคมที่สมทบกันมาทั้งฝ่ายนายจา้ง ลูกจา้ง

ฝ่ายละ 5 % รัฐบาลจ่ายเพียง 2.75% แต่รวบอ านาจ

การบริหารทั้ งหมด ซ่ึงควรมีการปฏิรูประบบให้มี

ส่วนร่วม และขบวนการแรงงานก็เรียกร้องตลอดมา

วา่ประกนัสงัคมตอ้งเป็นองคก์รอิสระ ตอ้งตรวจสอบ

ได ้มีความโปร่งใส ทนัต่อสถานการณ์แกปั้ญหาอยา่ง

รวดเร็ว ไม่ใช่ใชร้ะบบราชการ 

 ปัญหาในอนาคตที่คนตกงานในอนาคตที่ถูก

ปิดงาน จะถูกเรียกกลบัเขา้ท างานเท่าไร รัฐบาลเน่ือง
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ในวนัแรงงาน วนักรรมกรสากล หากวนัน้ี แรงงาน

ไม่มีเงิน ไม่มีอ านาจซ้ือเศรษฐกิจก็จะเสียหาย ดว้ยนัก

ลงทุนก็ไ ม่ มีการลงทุนก็ จะท าให้สถานการณ์

เศรษฐกิจย  ่าแย่ลงไป  คนกล่าวถึง การกลับไปท า

การเกษตร แต่ที่ดินตรงไหน รัฐบาลตอ้งสนับสนุน

ในการจดัสรรที่ดินใหห้รือไม่ จะมีระบบน ้ า ระบบปุ๋ ย

ใหเ้ขาไดใ้ชใ้นราคาที่ถูกหรือไม่ วิกฤติแต่ละคร้ังรัฐก็

อุม้นายทุนมากกวา่ 

 อยากเห็นกระทรวงแรงงาน กระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เขา้มาท างาน

ร่วมกัน รวมทั้ งกระทรวงสาธารณะสุขที่ควรมี

การบูณราการท างานร่วมกนั กระทรวงแรงงาน กับ

กระทรวงพฒันาสังคมฯ ควรท างานใกล้ชิดกันมาก

ขึ้น ซ่ึงเป็นกระทรวงที่ดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศ

ทั้ ง  แรงงาน ผู ้สูงอายุ  เด็ก  ผู ้หญิง  ตอนน้ี มีการ

เรียกร้องใหดู้แลเด็ก ดว้ยเงินอุดหนุนถว้นหน้า ทุกคน

ทุกครอบครัวมีขา้วกิน หรือไม่เด็กมีนมกินหรือไม่ 

ตอนน้ีแรงงานซ่ึงเป็นพ่อแม่ได้รับผลกระทบถูกให้

ออกจากงาน ลดค่าจา้งแบบแนบเนียน และนายจา้งท า

ไดช้อบธรรมอีก ทุกคนเห็นใจนายจา้งวา่ เขาอยูไ่ม่ได้

ภายใตส้ถานการณ์แบบน้ี ถามว่า จริงหรือ กระทรวง

แรงงานตอ้งมีมาตรการที่ชดัเจนเขา้ไปดูแลตรวจสอบ

ด้วย เน่ืองจากตอนน้ีสหภาพแรงงาน หรือองค์กร

แรงงานก็ท  าอะไรไม่ไดม้ากนัก ดว้ยสถานการณ์โค

วดิ-19 เห็นดว้ยการจดัเก็บภาษีซ่ึงภาษีตอนน้ีที่เก็บได้

คือVAT ที่คนจนจ่ายและถูกหกั จึงขอเรียกร้องให้เก็บ

ภาษีมรดก 

 

 รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จริงแล้วโลก

เปล่ียนไปแล้ว อยากชวนให้มามองว่า เราเรียนรู้

อะไรบา้งในสถานการณ์โควิด-19 ซ่ึงเราเรียนรู้อยา่ง

น้อย 3 เร่ืองด้วยกัน เร่ืองแรกเรารู้ว่า การออมมี

ความส าคญั ดูว่า หากเราไม่มีรายได1้-2 เดือน เราอยู่

ไดห้รือไม่ ตอนน้ีหลายคนขาดรายไดไ้ปเรามีเงินออม

พอที่จะใช้ในตอนนน้ีหรือไม่ หน่ึงเดือน สองเดือน 

หรือหน่ึงสปัดาห์ หรือคนหาเชา้กินค ่าอาจไม่มีเลย ซ่ึง

ตอ้งมาดูว่า ตวัคนงานเองมีความฟุ่มเฟือย หรือไม่มี

ความพยายามหารายได ้หรือลดค่าใชจ่้ายหรือไม่ พี่

น้องแรงงานบางท่านอาจยงัใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยูอ่ยาก

ให้วางแผนการเงินคิดไปยาวๆหากไม่มีงานท า

เกษียณอายุแล้ว เราวางแผนเงินในอนาคตหรือยงั 

กลไกภาครัฐก็มีการออมผ่านทาง กอช.(กองทุนการ

ออมแห่งชาติ) อีกอนัเป็นประกนัสงัคม ซ่ึงตอ้งส่งเงิน

สมทบ ทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบ มาตรา 33 

มาตรา 39 หรือมาตรา 40 ส่งสมทบจะเป็น 100 บาท
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หรือ 300 บาท ตามกฎหมายก าหนดใหส่้ง เพือ่จะไดมี้

เงินเม่ือเจบ็ป่วยเขา้รักษาพยาบาล 

 มาดูโครงสร้างเงินไม่พอในการใชจ่้ายจะมา

ออมได้อย่างไร ซ่ึงต้องรับผิดชอบครอบครัวภาระ

มากมาย ซ่ึงภาครัฐตอ้งมีการช่วย เพื่อเพิ่มโอกาสให้

แรงงานหารายได ้ใหก้บัประชาชนอยา่งทดัเทียม ซ่ึงก็

ตอ้งอาศยัให้ขบวนแรงงานเขา้ไปตรวจสอบ เพื่อให้

เกิดความเป็นธรรม ซ่ึงตั้งแต่เด็กเลย คือ ตอ้งได้รับ

การศึกษาที่ทัดเทียมกัน เพื่อให้เป็นแรงงานที่ มี

คุณภาพ การกู้เงินต่างๆตอ้งสามารถเขา้ถึงได้ไม่ใช่

ปล่อยใหกู้น้อกระบบอตัราดอกเบี้ยแพงตอ้งหากลวิธี

ต่างๆ ตอ้งไม่มีการทุจริต ให้โอกาสทุกคนทดัเทียม

เท่า เทียมกัน ไม่มีการผูกขาด ซ่ึงเป็นปัญหาเชิง

โครงสร้างที่ภาครัฐต้องเข้าไปปรับเพื่อให้ผู ้ใช้

แรงงานมีโอกาสในการหารายได้ เป็นโจทยใ์หญ่ที่

สามารถท าดว้ยกนัได ้

 อนัที่สอง การที่ภาครัฐมีความซักชา้ในการ

เยยีวยาดว้ยภาครัฐมีงบประมาณจ ากดั และอยากช่วย

คนที่ตอ้งการก่อน ปัญหาคือว่า เขาไม่รู้ว่า อยูท่ี่ไหน 

ไม่แน่ใจ จึงท าให้การเยียวยาช้า คนล าบากมาก จน

เป็นฟางเส้นสุดทา้ยอาจคิดสั้น ปัญหาที่ช้า ตรงน้ีรัฐ

ต้อ ง มีการพัฒนาฐานข้อ มูลให้ทันสมัยแ ต่ล ะ

กระทรวงการที่จะขอ้มูลต่างๆ ที่มีแต่ละกระทรวงนั้น

ลา้สมัยแล้ว ไม่ไดเ้ขา้ว่า อาชีพของผูมี้รายไดน้้อยมี

หลายอาชีพไม่ใช่เกษตรกรอย่างเดียว ยงัมีอาชีพ

รับจา้งเล็กๆน้อยๆตรงน้ีรัฐบาลตอ้งเขา้ใจและพฒันา

ข้อมูลให้ทันสมัยด้วยรัฐบาลมีเทคโนโลยีต่างๆที่

สามารถจะท าได้ และแรงงานเองก็ต้องให้ความ

ร่วมมือ ยอมที่จะให้ขอ้มูลต่างๆ เขา้ระบบไปกรอก

ภาษีก็ได ้ซ่ึงก็ไม่ไดห้มายถึงการจ่ายภาษี เช่นกรอก

เพราะเรามีรายไดน้้อยรัฐบาลจะไดอุ้ดหนุน เหมือน

ในต่างประเทศ สามารถขอรับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐไดห้ากมีรายไดน้้อย ไม่ใช่โจทยท์ี่ว่า ใครจ่าย

ภาษีถึงไดรั้บการช่วยเหลือไม่จ่ายภาษีก็สามารถไดรั้บ

การเงนิอุดหนุนได ้เป็นลกัษณะปันทุกขปั์นสุขกนั 

 อันสุดท้ายควรมีระบบอัตโนมัติในการ

ช่วยเหลือเม่ือเกิดวิกฤติได้ โซเซียลเซฟต้ีเน็ท ระบบ

โครงข่ายรองรับทางสังคมเพื่อไม่ให้คนร่วงหล่น

ออกไป เพือ่ที่จะใหรั้ฐเขา้มาดูแลได ้เม่ือโครงข่ายนั้น

ไม่รองรับ อย่างที่เห็นระบบสวสัดิการเช่นบตัรทอง

อยา่งการที่เกิดโควิด-19 หากไม่มีระบบบตัรทองเขา้

มารองรับคงจะโกลาหล วิกฤติมากกว่าน้ี เพราะป่วย

เป็นโควิด-19 ไม่มีเงินไปรักษา ค่ารักษา 2-3 แสน

หรืออาจมากกว่าน้ี ตอนน้ีไม่ตอ้งกังวลมีการรักษา

ภายใต้ระบบสวสัดิการทั้ งประกันสังคม และบัตร

ทอง เรามีบตัรคนจน บตัรทอง และประกนัสังคม แต่

วา่ระบบประกนัสงัคมมาตรา 33 ยงัล่าชา้มาก ซ่ึงอาจ

ตอ้งมีการปฏิรูปดึงออกมาจากภาครัฐให้เป็นองคก์ร

อิสระ เพื่อให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ การ

ปฏิรูปก็ตอ้งดูว่าตอนน้ีขาดกลุ่มไหนไปบา้งซ่ึงตอ้ง
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ปฏิรูป มีการกล่าวถึงคนไม่มีรายได้ มีการกล่าวถึง

รายไดพ้ื้นฐาน ที่ทัว่หน้า หรือการแจกเงินเลย ก็มีคน

ออกมาบอกวา่เราไม่มีเงินจะใชร้ะบบสวสัดิการแบบ

แสกนดิเนเวยี สวเีดนไดอ้ยา่งไร ซ่ึงคิดวา่ ตรงน้ีตอ้งมี

การปฏิรูประบบภาษีด้วย ตอนน้ีฐานภาษีมีคนจ่าย

ภาษีน้อย มีคนหลบเล่ียงภาษีจ านวนมากตอ้งมีการ

ป รับ ร ะบบ ให้ ดี ขึ้ น  ห า กป รับ ร ะบบภ า ษี ไ ด้

สถานการณ์ทางการสวสัดิการก็จะดีขึ้น 

 ช่วงโควดิ-19วา่ เป็นเร่ืองยากแลว้หลงัโควิด-

19 คิดว่า น่าจะยากกว่าน้ี ซ่ึงคงตอ้งพูดคุยเร่ืองการ

ฟ้ืนฟูกนั และจะฟ้ืนฟูอยา่งไร เน่ืองจากก่อนหนา้ที่เรา

มีเร่ืองปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่ก่อนแล้ว เศรษฐกิจ

เติบโตช้า แล้วมีความพยายามที่จะน าเคร่ืองจกัรมา

ทดแทนคน มีการลดการจ้างงานด้วยวิธีต่างๆ หลัง

กา รระบาดของโควิด -19  น า ยจ้า งต้อ ง มีก า ร

ปรับเปล่ียนแน่นอนโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

แล้ว จึงอยากชวนให้มองไปไกลกว่าการเยียวยาได้

หรือไม่ ซ่ึงกระทรวงแรงงานมีการออก เร่ืองการปรับ

ทกัษะต่างๆ แต่ไม่มีใครกล่าวถึง หรือสนใจมากหนัก 

ซ่ึงอยากเสนอว่า การแจกเงินของรัฐบาลเปล่ียนเป็น

การจ่ายใหแ้รงงานไปเรียนไดห้รือไม่ นอกเหนือจาก

การจ่าย เพื่อการจา้งงานแบบการไปท างานให้กับ

ภาครัฐเป็นการจ่ายเพือ่ใหเ้ขาไปเรียน เพื่อปรับทกัษะ

ป้อนเขา้สู่ตลาดการจา้งงานEECก็ได้ ซ่ึงตอนน้ีที่ยงั

ไม่รวดเร็วยงัไม่มา เพราะเรายงัขาดคนที่มีทกัษะ การ

ที่จะให้เขาไปภาคเกษตรก็ตอ้งมีนโยบาย จะให้ไป

เป็นเกษตรพอเพียงนั้ นมองว่าไม่ง่าย ภาครัฐต้อง

เตรียมให้เขาเป็นผูป้ระกอบการ เพราะเกษตรกรคือ

ผู ้ประกอบการต้อ งมีการปรับวิ ธีคิด ให้ใน เชิง

การตลาด นอกเหนือจากเทคโนโลยทีางภาคเกษตร 

 แนวโน้มการจา้งงานนอกระบบมากขึ้นการ

จา้งงานแบบประจ าคงน้อยลง ซ่ึงอาจเกิดแรงงาน

นอกระบบสายพนัธุ์ใหม่ หรืออุบัติใหม่ ซ่ึงระบบ

ประกันสังคม หากไม่ มีการจ้างงาน ในระบบ

ประกนัสังคมมาตรา 33 จะคุม้ครองคนน้อยลงเร่ือย

ในอนาคต ฉะนั้นการจา้งงานมีแนวโน้มในการจา้ง

งานที่ ไ ม่มั่นคงลง เ ร่ือย เ ม่ื อนายจ้า งจะไ ม่ได้

รับผิดชอบอะไรในส่วนกลางจะสร้างกลไกอะไรที่

ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม

เพื่อให้เกิดความเส่ียงน้อยลง ท าให้เกิดเสถียรภาพ

ความมั่นคงมากขึ้น หรือการประกันสังคม รูปแบบ

ใหม่ที่แยกออกมาจากในระบบ เป็นกองทุนนอก

ระบบ 

 ด้วยแต่ละคนแต่ละกลุ่มมีความเส่ียงไม่

เท่ากัน ในอนาคตเทรนที่จะอยูใ่นระบบนั้นยากมาก 

การจ้างงานแบบเดิมๆเป็นบริษัท ลูกจ้าง นายจ้าง

แบบเดิมๆ แนวโน้มจะเป็นแรงงานนอกระบบมาก

ขึ้นจะไม่มีนายจา้งชัดเจน จะเป็นแบบรับจา้งท าของ

มากขึ้ น อาจต้องคิดระบบสวสัดิการใหม่ที่ เข้ามา

รองรับคนกลุ่มน้ี อีกหน่ึงคือ บทบาทสหภาพแรงงาน
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ภายในวกิฤติอนัน้ีจะเห็นประโยชน์ของภาคีเครือข่าย

แรงงานที่จะเขา้มายึดโยงต่อเช่ือมระหว่างตวัเล็กตวั

นอ้ยเพือ่ใหมี้ปากมีเสียงเขา้ถึงนโยบาย แมว้า่ แรงงาน

นอกระบบไม่สามารถที่จะมีสหภาพแรงงาน แต่ก็

สามารถยดึโยงเครือข่ายของคนนอกระบบที่มีอาชีพ

คล้ายๆกัน จึงชวนคิดต่อ เร่ืองสหภาพแรงงานด้วย 

จ  าเป็นที่ต้องผูกโยงกันไวร้วบรวมขอ้มูลต่างๆเข้า

ร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง เพราะการที่จะรวมตวักนัมนัยาก 

แลว้การที่จะท าให้คนในสังคมเขา้ใจก็ยากเน่ืองจาก

เขาไม่ไดป้ระสบเหมือนพวกเรา จึงฝากไวว้า่เครือข่าย

ตอ้งเขม้แขง็ หาขอ้มูลและน าเสนอร่วมกนั เพื่อสร้าง

ความเขม้แขง็ 

 ทั้งน้ี ผู้น าแรงงาน ร่วมแสดงความคิดเห็น

และน าเสนอ พร้อมข้อเสนอของขบวนการแรงงาน 

 

 นายสาวิทย ์แกว้หวาน เลขาธิการสมาพนัธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์(สรส.) กล่าวว่า สรส. 

และคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.) 

ได้มีการร่วมกันจดักิจกรรมวนักรรมกรสากล เพื่อ

แถลงจุดยืนร่วมกัน ซ่ึงมีการแถลงถึงแรงงานใน

ระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานขา้มชาติ เกษตรกร 

และแรงงานในภาคส่วนของรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง

ภาครัฐ ในสถานการเฉพาะหน้า มีประเด็นให้รัฐให้

สัตยาบนัอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 

(ILO) ฉบบัที่ 87 และ 98 ว่า ด้วยการคุม้ครองสิทธิ

การจัดตั้งสหภาพแรงงาน และคุ้มครองการเจรจา

ต่อรอง การตดัสิทธิทางการคา้ GSP และการลงทุน

EEC รถไฟฟ้าเช่ือม 3 สนามบิน เป็นขอ้เสนอเฉพาะ

หน้าที่เสนอต่อรัฐบาลเขา้ไป ซ่ึงก็มีหลายประเด็นที่

แถลงเสนอต่อรัฐบาล ภายใตส้ถานการณ์โควดิ-19 ซ่ึง

ก าลังแพร่กระจายระบาดอยู่ ซ่ึงยงัไม่รู้ว่าจะส้ินสุด

เม่ือไร ซ่ึงท าใหมี้การตกงาน วา่งงานจ านวนมาก จึงมี

ขอ้เสนอครอบคลุมทุกกลุ่มดว้ย 

 ‚การตั้งกองทุนประกนัความเส่ียง ซ่ึงมีการ

เสนอมากแล้ว ท่ามกลางก็มีกองทุนที่ มีอยู่หลาย

กองทุน ทั้ งแรงงานในระบบ แรงงานข้ามชาติ 

แรงงานนอกระบบ และกองทุนดา้นความปลอดภยั 

กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกนัสงัคม แต่กองทุน

ประกนัความเส่ียงเป็นกองทุนที่เสนอมานาน เพราะ

ไม่แน่ใจในกลุ่มทุนที่มาลงทุนทั้ งทุนไทย และ

ต่างชาติจะมีมาตรฐานด้านศิลธรรม ที่จะเคารพ

กฎหมายของประเทศไทย‛  

 นานมาแลว้เราก็จตะเห็นนายทุนห้ิวกระเป๋า

มาใบเดียว ลงทุนขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ พอ
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มีก าไรสูงสุดก็หอบเงินก าไรทิ้งคนงาน ทิ้งโรงงาน 

ไม่จ่ายค่าชดเชย หากเรารอให้เขียนค าร้อง คร.7 เพื่อ

รับเงินสงเคราะห์ลูกจา้ง ซ่ึงตอนน้ีไดเ้พียง 2 เดือน ก็

ต้องชดใช้เงินคืนซ่ึงไม่เพียงพอต่อการยงัชีพของ

คนงาน ซ่ึงกว่าจะกลบัเขา้สู่อาชีพงาน ซ่ึงมีทั้งเขา้ได ้

และเขา้ท างานไม่ได ้ซ่ึงจะปล่อยให้คนเหล่าน้ีเผชิญ

ชะตากรรม ดงันั้นเพื่อให้เป็นหลกัประกนัคนท างาน

ทั้งหลายวา่ หากถูกปลดออกจากงานที่นายจา้งไม่รับ

ผิด และกลไกรัฐที่จะมาจ้ีบงัคบันายจา้งได้ ก็ให้น า

เงินกองทุนมาใช้ในการช่วยเหลือลูกจ้างได้ตาม

รูปแบบที่ก  าหนดไว ้ตามมาตรฐานที่ก  าหนดไว ้การ

บริหารจดัการก็มาดูว่า จะเป็นระบบไตรภาคี หรือจตุ

ภาคีก็มาก าหนดกัน เ งินก็มาแบบประกันสังคม 

หลักๆมาจากนายจา้ง เราคืนได้สมมติ หลักประกัน

หาก 10 ปีไม่มีการปลดออกเลิกจา้ง ก็คืนเงินไปพร้อม

ดอกเบี้ย เพราะกองทุนน้ี เม่ือมารวมไวก้็สามารถหา

ดอกหาผลได ้แลว้ก็เร่ิมเก็บใหม่เพื่อเป็นหลกัประกนั

ในอนาคตให้กับลูกจา้ง เงินน้ีหากนายจา้งประพฤติ

ตนดีไม่เคยกลั่นแกลง้ลูกจา้ง ก็จะคืนให้พร้อมดอก

พร้อมผล หรือความเป็นไปไดห้ากเงินกองทุนน้ีมีเงิน

มากนายจ้างก็อาจมากู้ได้ มีดอกมีผลเป็นต้น ซ่ึงมี

รูปแบบวิถีการบริหารจัดการซ่ึงเช่ือว่าท าได้ และ

กระทรวงแรงงานก็บริหารง่าย และเงินกองทุนน้ี

ไม่ไดอ้ยูใ่นกระเป๋าใครถือเป็นกองทุน เวน้แต่บริษทั

นั้นบริหารแบบไม่ชอบเราก็ริบเงินตรงน้ี เพื่อมาจ่าย

ให้ลูกจ้างก่อน อย่างค่าชดเชยหากนายจ้างย ังมี

ทรัพย์สินเราก็ขายทอดตลาดแล้วน าเงินมาใส่ใน

กองทุน ก็คล้ายกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง แต่จะ

เป็นกองทุนที่ใหญ่กวา่ และมีความส าคญัมากกวา่ 

 

 นายมานิตย ์พรหมการีย์กุล ประธานสภา

องค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า  กองทุนประกันความเส่ียงที่ภาคีสังคม

แรงงานสูภ้ยัโควดิ-19 เสนอไวใ้นการเยยีวยาดูแลผูใ้ช้

แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติต่างๆอยา่ลืมว่า

ปัจจุบนัน้ี แมแ้ต่อดีตที่ผ่านมาการเลิกจา้ง การบงัคบั

ให้ออก บางคร้ังนายจา้งมาลงทุนห้ิวกระเป๋าใบเดียว

มาแลว้ห้ิวก าไรกลบัประเทศไป เป็นร้อย เป็นพนักว่า

คนไม่ได้รับค่าจ้าง และเงินค่าชดเชย ตามพ.ร.บ.

คุม้ครองแรงงาน 2541 เลยตอ้งมีกองทุนน้ี เพื่อน ามา

เพือ่การใชใ้นการเยยีวยาดูแล การที่จะน าคนที่ล  าบาก

อยู่แล้ว ไปฟ้องร้องเข้าขบวนการยุตธรรมนั้ นก็

เป็นไปตามระบบอยู่แล้ว แต่กว่าจะถึงขั้นตอนการ

จ่ายเงินใชร้ะยะเวลายาวนาน ตอ้งท าให้ศาลแรงงาน

รวดเร็วและเป็นธรรมอยา่งแทจ้ริง และระบบของศาล
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ยงัใหน้ายจา้งอุทธรณ์ไดจ้นถึงชั้นฎีกาอีกซ่ึงท าให้ใช้

ระยะเวลานาน 

 หากมีกองทุนประกนัความเส่ียงก็สามารถที่

จะเบิกจ่ายใหลู้กจา้งที่ไดรั้บผลกระทบไดเ้ลย เงินนั้น

สามารถน ามาบริหารจัดการได้ ทั้ งจากกระทรวง

แรงงาน ซ่ึงมีเงินอยูห่ลายกอ้นในช่วงน้ีอาจน าเงินเขา้

มาเป็นก้อนแรกเพื่อตั้ งกองทุน ส่วนของนายจ้าง 

ลู ก จ้า งก็ ต้อ ง ช่ วยกันออกห รือ ไ ม่ เห มื อนกับ

ประกนัสงัคม 3 ฝ่าย เงินตวัน้ีการบริหารจดัการที่เป็น

อิสระ เป็นกลางไม่อยากให้เป็นเหมือนหลายกองที่

บริหารแบบราชการท าให้ล่าช้า ส่วนมากการใช้จ่าย

หรือการเยียวยาต้องผ่าน ฝ่ายการ เ มือง  แม้แ ต่

ประกนัสงัคมเอง กฎกระทรวง จากครม.ที่มีค  าสั่งมา

วนัที่ 24 มีนาคม แล้วให้บอร์ดประกนัสังคมมามีมติ 

และออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อช่วยเหลือคนงาน โดย

บรรจุเหตุสุวิสัยเขา้ไป ดว้ยท าให้วุ่นวายกนัถึงตอนน้ี 

การที่จะเสนอใหต้ั้งกองทุนประกนัความเส่ียง เช่ือว่า 

ผูน้ าแรงงานทุกคนเห็นด้วย อย่าลืมว่า คนงานมีทั้ ง

จา้งแบบรายวนั แบบชั่วคราวตลอดกาล มีค่าจ้างที่

เกินค่าแรงขั้นต ่าไม่เท่าไร บางอาชีพอยา่งก่อสร้าง ส่ิง

ทอน้ีเป็นลูกจา้งที่มีค่าจา้งไม่ถึงหม่ืนบาท ดว้ยอาชีพ

เหล่าน้ีไม่มีโครงสร้างเงินเดือน ที่จะให้เขามีความ

มัน่คงทางรายไดใ้นครอบครัวได ้และกลุ่มน้ีเวลาถูก

เลิกจ้างนายจ้างก็ไม่ จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

คุม้ครองแรงงาน หากมีกองทุนประกนัความเส่ียงก็

น ามาจ่ายให้คนงานได้ก่อน แล้วจะไปฟ้องไล่บี้ กับ

นายจา้งก็วา่กนัไปตามกฎหมายแรงงาน  

 ปัญหาโควิด-19 ที่รัฐบาลท าเป็นการเยียวยา

เฉพาะหนา้ 3 เดือน แต่เท่าที่ติดตามการวิเคราะห์ของ

นักวิชาการ ทั้งหมอ และรัฐบาล ทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ โควิดจะยงัอยูก่บัเราอีก 2-3 ปี เศรษฐกิจ

จะฟ้ืนตวัอีก 5ปี แลว้คนไทยจะอยูอ่ยา่งไร ดว้ยไดรั้บ

ผลกระทบแบบถ้วนหน้าไม่ว่า เด็ก ผูใ้หญ่ ผูสู้งอาย ุ

รัฐบาลควรดูแลคนทั้งประเทศตั้งแต่เด็กถึงผูสู้งอาย ุ

ส่วนเงิน 5 พนับาทในอนาคตจะพอหรือไม่พอ ก็ค่อย

มาดูกนั แต่ทุกคนควรได้รับการเยีย่วยา เพื่อเป็นการ

บรร เทาความ เดือด ร้อน เบื้ อ งต้น  อย่า งที่ เ ห็น

กระทรวงการคลังมีคนไปทุกวนัวนัละจ านวนมาก 

เพื่อให้ทัว่ถึงรัฐบาลควรให้กับทุกคนในการเยียวยา

ระยะสั้ น ส่วนระยะยาว รัฐบาล หรือว่าเจ้าหน้าที่

ภาครัฐไดไ้ปเรียนรู้ในต่างประเทศมาแต่ว่า ไม่ไดน้ า

ประสบการณ์มาใช้กับการพฒันาประเทศไทยเลย 

‚ระยะยาวตอ้งมีรัฐสวสัดิการทัว่หน้าตั้งแต่เกิดจนถึง

เชิงตะกอน‛  อย่างประเทศฟินแลนด์ที่ มีการให้

การศึกษาตั้งแต่เด็กจนจบปริญญาตรี หากไม่มีงานท า

ตอ้งเรียนทั้งวิชาการ หรือวิชาชีพ และออกไปตอ้งมี

งานท า  ห ากไ ม่ มี ง านท า รัฐบาลต้อ ง ดู แล  ซ่ึ ง

งบ ป ระ ม าณ ในป ระ เ ท ศ ไ ท ย มี จ า น วน ม า ก 

งบประมาณในส่วนที่ไม่จ  าเป็นใหต้ดัออก เพื่อการจดั

สวสัดิการให้กับชาวไร่ ชาวนา ลูกหลานที่ไร้ฝีมือ
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รายไดเ้ขาไม่มีพอที่จะส่งลูกหลานใหเ้รียนจบปริญญา

ตรีได้ เพราะรายได้เขาแค่ประทงัชีวิต ก็ตอ้งท างาน

ล่วงเวลาถึงจะมีพอกิน การที่จะให้ลูกไดมี้การศึกษา

จบปริญญาตรีนั้นยากมาก หน้าที่รัฐบาลที่จะให้ลูก

ได้รับการดูแลจนจบปริญญาตรีและให้มีงานท า 

ตอนน้ีมีปัญหาโควดิ-19 ตอ้งใชใ้ห้เป็นโอกาสเพื่อให้

คนไทยทุกคนที่จะจบการศึกษาอีกราว 3 แสนคน

ออกมาไม่มีงานท า เร่ืองประกนัสังคม ระบบราชการ

อาจล่าชา้ อยากให้เป็นองคก์รอิสระเพื่อให้เกิดความ

คล่องตัว  เพื่อที่จะได้มองถึงสิทธิประโยชน์ของ

ผูป้ระกันตนได้เต็มที่ หลังวิกฤติโควิด-19 ถือเป็น

โอกาสจัดระบบสวสัดิการใหม่ให้มีรัฐสวสัดิการ

ส าหรับประชาชน และปฏิรูประบบประกนัสังคมให้

เป็นองคก์รอิสระ 

 นางสาวธนพร วิจนัทร์ ประธานกลุ่มบูรณา

การแรงงานสตรี กล่าวเสริมว่า กองทุนประกนัความ

เส่ียง เงินที่ส่งเขา้กองทุนควรมาจากนายจา้งฝ่ายเดียว 

ดว้ยลูกจา้งท างานให้กับนายจา้งรัฐเองก็ส่งเสริมให้

นายจ้างพอสมควร โดยเฉพาะทุนขนาดใหญ่มีทั้ ง 

BOI ที่ใหสิ้ทธิพเิศษพอสมควร เร่ืองภาษีอีก และยงัมี

อีกหลายกรณี ซ่ึงเงินเขา้กองทุนอาจเก็บจากก าไรที่

นายจา้งได ้ก่ีเปอร์เซ็นตก์็ว่ากนัไปตามที่ก  าหนด เพื่อ

ส่งเงินเขา้กองทุนน้ี เม่ือมีเหตุการณ์แบบน้ีก็น าเงินเขา้

ไปจ่าย และกองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมที่จะมาจ่าย

ให้กับลูกจ้างหากได้รับผลกระทบจากความเส่ียง

ต่างๆ 

 ตอนน้ีอาจต้องมาดู เ ร่ือ งการมี กินของ

ประชาชน และการมีงานท าของแรงงาน หากคนตก

งานมากขึ้น และไม่มีงานท าการสร้างงานรัฐบาลมี

นโยบายอย่างไร หากปล่อยให้กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงานอยา่งเดียวก็คงไปไม่รอด เพราะเราเห็นแนว

ทางการแก้ไขปัญหาหลายคร้ังแต่ ไม่สามารถตอบ

โจทยใ์ห้คนมีงานท าได้จริง วนัน้ีนักศึกษาที่จะจบ

ออกมา เขาตอ้งมีงานท า ซ่ึงไม่ใช่เรียนจบมาไม่มีงาน

ท า รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาน้ีอย่างไร คนที่จบมาจะมี

งานท า หรือปรับการศึกษาอยา่งไรให้คนจบมามีงาน

ท า สุดท้ายเร่ืองรัฐสวัสดิการในฐานะประชาชน

รัฐบาลต้องมองและเร่ิมที่จะมีการจดัให้มีระบบรัฐ

สวสัดิการแบบถว้นหน้าให้กบัคนในสังคมไทย ซ่ึงมี

งานวิจัยหลายงานที่บอกว่าสามารถท าได้และมี

งบประมาณที่สามารถจดัสรรมาใชไ้ด ้การเปิดเทอมที่

จะมาถึงของนักเรียนนักศึกษาแม้ว่ารัฐบาลจะขยบั

การเปิดออกไปเดือนกรกฎาคม ภายใตท้ี่พ่อ แม่ไม่มี

งาน มีเงิน รัฐบาลจะดูแลเร่ืองค่าเทอมที่ต้องจ่าย

หรือไม่ อย่างไม่ตอ้งจ่ายค่าเทอม ตอ้งมีการอุดหนุน

บา้งเพือ่เป็นการช่วยเหลือไม่ใหเ้กิดผลกระทบ 

นายชินโชติ แสงสงัข ์ประธานสภาองคก์าร

ลูกจา้งสภาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าววา่ ในช่วง
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วกิฤตการณ์โควดิ-19 ท าใหข้บวนการแรงงานไม่

 

สามารถที่จะออกไปเดินขบวนไดจ้ากเดิมมีการเฉลิม

ฉลองกันทุกๆปี เพื่อยื่นหนังสือขอ้เรียกร้อง แต่ปีน้ี

เป็นประวติัศาสตร์ ที่โรคระบาดไม่สามารถท าให้เรา

ได้ออกไปขับเคล่ือนได้ ปีน้ีนอกจากไม่ได้ยื่นข้อ

เรียกร้อง แต่กระทรวงแรงงานให้ของขวญัช้ินโบวด์ า

แก่ผูใ้ชแ้รงงานดว้ยประกาศกฎกระทรวงเม่ือวนัที่ 17 

เมษายน 2563 ซ่ึงรู้สึกอึดอดั กับประกาศดังกล่าว ที่

กระทรวงแรงงานบอกว่า เป็นของขวญัเป็นส่ิงที่

ให้กับผูใ้ช้แรงงาน แต่ตนมองว่า ประกาศฉบบัน้ีไม่

เกิดประโยชน์อะไรกบัแรงงานแมแ้ต่นิดเดียวยงัเป็น

การกระทืบซ ้ าผูใ้ชแ้รงงานอีกดว้ย เน่ืองจากปกติเหตุ

เกิดสุดวิสัยอย่างไร น ้ าท่วม ไฟไหม้ เรายอมรับได้

เป็นเหตุสุดวิสัย เม่ือเป็นเหตุสุดวิสัยนายจา้งสามารถ

หยดุกิจการชัว่คราว ใหไ้ปรับประกนัว่างงาน แต่เร่ือง

โควดิ-19 รัฐบาลประกาศให้เป็นเหตุสุดวิสัย จากเดิม

เหตุสุดวิสัยนายจา้งจะจ่าย75% ของค่าจา้ง โดยปกติ

ลูกจา้งรับร้อยเปอร์เซ็นตย์งัไม่พอกิน ชีวิตของลูกจา้ง

อยู่ได้ด้วยค่าล่วงเวลา(OT) การได้ค่าจา้ง 75% ก็แย ่

แต่ตอนน้ีนายจา้งโยนภาระไปให้กับประกันสังคม

จ่ายแทน 62% ส่วนนายจา้งที่จ่าย75 % รัฐบาลตอ้งหา

มาตรการเยียวยา เขา  ในวันแรงงานปี น้ีขอให้

นายกรัฐมนตรี ให้ดูแลผูป้ระกอบการให้อยู่ได้ ให้

ดูแลลูกจา้งใหอ้ยูไ่ดป้ระกาศกระทรวงแรงงาน ไม่เกิด

ประโยชน์กบัผูใ้ชแ้รงงานเลย 
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  สถาบนัแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม 

(JELI) จดัเสวนาออนไลน์ เร่ือง Covid–19 กับความ

สมานฉันทข์องคนงาน : เม่ือมาตรการรัฐห่วย เราจะ

ช่วยเหลือกัน (เอง) อย่างไร วนัที่ 30 เมษายน 2563 

เวลา 10.00-12.00 น. ด าเนินรายการโดย เกรียงศกัด์ิ  

ธีระโกวทิขจร และสุธิลา ลืนค า สถาบนัแรงงานและ

เศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI) 

 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือ Covid-19 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3  

 

สถาบนั (กกร.) ประเมินวา่น่าจะมีแรงงานตกงานมาก

ถึง 7.13 ล้านคน (18.5%) จากแรงงานในระบบ

ประกนัสังคมทั้งหมด 38 ล้านคน ยงัไม่นับแรงงาน

นอกระบบ มาตรการต่างๆ ของรัฐที่ออกมา เช่น 

โครงการ ‘เราไม่ทิ้งกนั’ ซ่ึงเป็นความช่วยเหลือหลัก

จากฟากฝ่ังรัฐบาลก็เปรียบเหมือนตะแกรงตาห่างที่

กรองเอาผูเ้ดือดร้อนจ านวนมากหลุดออกไปจากซ่ี

ตะแกรง บทบาทของส านักงานประกนัสังคมในการ

ช่วยเหลือผูป้ระกนัตนก็ยงัไม่ชัดเจน ส่วนมาตรการ

ช่วยเหลือจากผูป้ระกอบการเอกชนก็ยงัมีลักษณะ

ตามแต่นายจา้งคนใดจะสมัครใจให้ ซ ้ ายงัพบกรณี

นายจา้งหลายรายฉวยโอกาสจากโรคระบาดประกาศ

หยดุงานและเลิกจา้งพนกังานอีกหลายร้อยชีวติ 
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 ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ แรงงานนอก

ระบบ แรงงานขา้มชาติ หรือแรงงานภาคบริการที่เขา้

ไม่ถึงการเยยีวยาของรัฐ เหล่าน้ีเป็นกลุ่มแรงงานที่มี

ภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจค่อนขา้งน้อย เม่ือมีวิกฤตโค

วิด-19 แรงงานเหล่าน้ีตอ้งเลือกระหว่างการสูญเสีย

รายได้แต่ตัวเองปลอดภัย หรือเส่ียงที่จะออกไป

ท างานเพราะไม่มีรายได้และเงินเก็บ เรายิ่งมองเห็น

ปัญหาที่ส าคญัว่าแรงงานเหล่าน้ีขาดความมัน่คงทาง

อาชีพและไม่มีตาข่ายทางสังคม (safety net) รองรับ

ในยามวิกฤต ทั้งที่แรงงานเหล่าน้ีเป็นผูท้ี่มีส่วนอยา่ง

มากในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ในภาพรวม 

แรงงานเหล่าน้ีไม่เคยได้รับการแบ่งสันปันส่วน

ผลประโยชน์จากเศรษฐกิจที่ตวัเองร่วมสร้าง เพราะ

โครงสร้างของเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม ซ ้ าภาครัฐ

และหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องก็ไม่สามารถบังคับใช้

กฎหมายคุม้ครองแรงงานเพื่อพิทกัษ์ผลประโยชน์

ของตวัแรงงานอยา่งเตม็ที่ 

 สถาบนัแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมจึง

ได้ชักชวน เค รือข่ า ยองค์กรด้านแรงงานและ

ผู ้ประกอบการท้องถ่ินมาร่วมพูดคุยแลกเปล่ียน

ปัญหาและทางออกของปัญหาในเสวนาออนไลน์ 

เร่ือง ‘Covid-19 กบัความสมานฉนัทข์องคนงาน: เม่ือ

มาตรการรัฐห่วย เราจะช่วยเหลือกัน (เอง) อยา่งไร’ 

โดยในระยะสั้น หลายกลุ่มก็ไดส้ะทอ้นขอ้เรียกร้อง

พื้นฐานที่ตอ้งการใหรั้ฐและผูป้ระกอบการร่วมเขา้มา

แก้ไข เช่น  การพักช าระหน้ีค่าน ้ า -ไฟ การเพิ่ม

มาตรการเยยีวยาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและทนัท่วงที 

ฯลฯ ส่วนในระยะยาว จ า เป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

เรียกร้องให้รัฐพฒันาระบบประกนัสังคมที่รอบดา้น 

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นรัฐสวสัดิการ ไปจนถึง

ส่งเสริมเสรีภาพทางการเมือง ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัที่

จะท าให้คนงานสามารถใช้สิทธิที่พึงมีในการเจรจา

ต่อรองกบันายจา้ง 

 นอกจากน้ี การช่วยเหลือกันเองก็เป็นส่ิง

ส าคญั โดยผา่นกลไกที่ส าคญัอยา่ง ‘การรวมกลุ่ม’ ซ่ึง

ไม่ได้เป็นกลไกที่เพิ่มอ านาจของคนงานในสถาน

ประกอบการเท่านั้น แต่ยงัเป็นกลไกที่ช่วยคุม้ครอง

ทางสังคม ความเป็นอยู ่และเปิดโอกาสให้แรงงานมี

โอกาสพฒันาศกัยภาพและเติบโตในดา้นอาชีพต่อไป

ดว้ย 

 สถานการณ์ปัญหาในแต่ละพืน้ที่ 

 ‘เมื่อถูกหยุดงานก็ขาดรายได้ รัฐไม่เหลียวแล

พนักงานบริการ’ 
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 นางสาวชัชลาวัณย์ เ มืองจันทร์  มูลนิ ธิ 

Empower ท  างานเก่ียวกับประเด็นพนักงานบริการ

หญิงที่ในสถานบนัเทิง ซ่ึงถูกปิดชัว่คราวตามค าสั่งรัฐ 

โดยรวมตั้งแต่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ลูกค้าก็เ ร่ิมลดลง 

เศรษฐกิจเร่ิมแย่ เม่ือมีค  าสั่งรัฐให้ปิดสถานบริการก็

ท  าใหพ้นกังานส่วนมากขาดรายได ้จะมีรับงานอิสระ

บา้งในกรณีที่มีลูกคา้ประจ าหรือเพื่อนมาหาในพื้นที่

เชียงใหม่ 

 ปัญหาที่พบคือ พนักงานบริการไม่มีรายได้

มานานกว่า 1 เดือนคร่ึงแล้ว ปัญหาที่ตามมาคือไม่

สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน เช่น ค่าเช่า

ห้องพกั (แม้จะมีบางหอพกัลดราคาให้บ้าง) ค่าน ้ า 

หรือค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลบอกว่าจะลดให้ แต่เอาเขา้จริง

แลว้ค่าน ้ า-ไฟในช่วงที่ตอ้งกกัตวัอยูบ่า้นกลบัเพิ่มขึ้น

มาทวคูีณ 

 ปัญหาต่อมาคือ พนักงานหญิงในสถาน

บนัเทิงเขา้ไม่ถึงการเยยีวยาของรัฐบาล ‚โครงการเรา

ไม่ทิ้งกนั‛ มีพนกังานฯ ที่เขา้ถึงระบบเพียง 60% จาก

การส ารวจพบวา่ในบรรดาผูมี้สิทธิรับการเยยีวยาตาม

โครงการรัฐดังกล่าวประมาณจ านวน 100 กว่าคน 

ได้รับสิทธิเพียง 5 คนเท่านั้ น ปัจจุบันน้ีพนักงาน

บริการอยูใ่นภาวะเครียดและกดดนัที่รัฐบาลไม่มีการ

ประกาศวนัส้ินสุดค าสั่งปิดสถานบนัเทิงให้ชดัเจน ที่

ส าคญัคือแมรั้ฐจะแสดงท่าทียอมรับพนักงานบริการ

ด้วยการก าหนดอาชีพ ‘พนักงานบริการในสถาน

บันเทิง’ ไว้เป็นตัวเลือกหน่ึงในอาชีพบนระบบ

ลงทะเบียนรับการเยียวยา แต่รัฐยงัแบ่งกลุ่มธุรกิจ

บริการออกเป็นประเภทตามสีต่างๆ ไดแ้ก่ สีเขียว สี

ขาว สีแดง ซ่ึงไม่เป็นผลดีกบัพนักงานบริการเลย รัง

แต่จะสร้างความตระหนกและตีตราพนกังานบริการ 

 ‘นายจ้างฉวยช่องว่างทางกฎหมายซ ้าเติม

แรงงานข้ามชาติ’ 

 

 นายสุชาติ  ตระกูล หูทิพย์ มู ล นิ ธิ  MAP 

Foundation ท  างานร่วมกบัแรงงานขา้มชาติและกลุ่ม

ชาติพนัธุ์ โดยระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของโรค 

Covid-19 ไดร้วบรวมขอ้มูลผลกระทบของโรคที่มีต่อ

คนงานขา้มชาติ พบว่าเม่ือรัฐมีค  าสั่งปิดกิจการบาง

ประ เภทก็ท  า ให้คนงานข้ามชา ติตกงานทันที 

โดยเฉพาะคนที่ท  างานร้านอาหารหรือคนท างานใน

โรงแรมและกิจการต่อเน่ือง เช่น พนักงานซักรีดและ

ท าความสะอาด นอกจากน้ีคนงานยงัใช้ชีวิตอย่าง

ยากล าบากจากผลกระทบที่ขยายวงกวา้งออกไป และ

ย ังไ ม่ แ น่ชัดว่ า เ ม่ื อ รั ฐยอม มีค าสั่ ง เ ปิด กิ จกา ร
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เหมือนเดิมแล้วคนงานเหล่าน้ีจะยงัสามารถกลบัมา

ท างานในสถานประกอบการเดิมไดห้รือไม่ 

 ผลกระทบส่วนที่สอง คือ แรงงานขา้มชาติ

บางส่วนที่ยงัมีงานท าก็มีรายได้ลดลง เน่ืองจาก

นายจา้งใชม้าตรา 75 ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานสั่ง

ปิดงานบางส่วนชั่วคราว และจ่ายค่าจา้งเพียง 75% 

ของค่าจา้งเดิม ประกอบกับมีการประกาศเคอร์ฟิว

จ ากัดเวลาออกจากเคหสถาน ก็ท  าให้คนงานไม่

สามารถท างานล่วงเวลาซ่ึงเป็นที่มาหลกัของรายรับ

ได ้

 ผลกระทบส่วนที่สาม คือ นายจา้งบางแห่ง

ให้คนงานหยุดงานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งดว้ยหลกัการ 

‘no work, no pay’ (ไม่ท างานก็ไม่ได้เงิน) หรือลด

เวลาการท างานเหลือสัปดาห์ละ 2-3 วนั นายจา้งบาง

แห่งอาจเปล่ียนวิธีการท างาน เช่น ให้คนงานเอา

วตัถุดิบไปท างานที่บา้นโดยคิดค่าจา้งเป็นรายช้ิน ท า

ให้ค่าจา้งลดลง ทั้งน้ีในสภาวะปกติ คนงานขา้มชาติ

ในพื้นที่แม่สอดก็ไม่ไดรั้บค่าจา้งขั้นต ่าตามกฎหมาย

แรงงานอยูแ่ลว้ เม่ือถูกปรับการท างานเป็นรายช้ินก็ยิง่

ไดค้่าจา้งลดลง บางคนเหลือเพียงวนัละไม่ก่ีสิบบาท 

จากเดิมที่ท  าได ้100-200 บาทต่อวนั 

 ผลกระทบประเด็นที่ส่ี คือ ในบางกิจการอาจ

ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาด แต่

นายจา้งอา้งภาวะ Covid-19 เลิกจา้งคนงานทนัทีโดย

ไม่จ่ายค่าชดเชย แต่อา้งว่าเป็นการเลิกจา้งที่ชอบดว้ย

กฎหมายและเป็นธรรมแลว้ เพราะพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษแม่สอดมีการจ้างงานแรงงานชายแดนตาม

มาตรา 64 พ.ร.ก.การบริการจดัการการท างานของคน

ต่างด้าว อนุญาตให้แรงงานพม่าเขา้มาท างานระยะ

สั้นๆ 3 เดือน โดยจะพบว่าที่ผ่านมานายจา้งอา้งการมี

ใบอนุญาตท างานระยะสั้นเป็นเหตุผลในการเลิกจา้ง

อยา่งไม่เป็นธรรมอยูบ่่อยคร้ัง 

 

 ‘หลายอุตสาหกรรมอาจปลดคนงานออกใน

ไม่ช้า’ 

 

 นางสาวศ รีไพร  นนทรีย์ ก ลุ่มสหภาพ

แรงงานยา่นรังสิตและใกลเ้คียง กลุ่มสหภาพฯ ท างาน

ร่วมกบัสมาชิกจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ส่ิง

ทอ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อาหาร เคร่ืองส าอาง 

อุปกรณ์การแพทย ์อุปกรณ์ความปลอดภยั เซรามิค

ฯลฯ พบว่าสหภาพแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทยร์วมตวักนัยืน่ขอ้เรียกร้อง
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แก่นายจา้ง แต่นายจา้งกลบัแสดงอาการไม่พอใจอยา่ง

รุนแรง ทั้งที่โรงงานยงัสามารถผลิตอุปกรณ์จ าหน่าย

ได้ตามปกติ ซ ้ ายงัมีค  าสั่งซ้ือเพิ่มขึ้นจากการระบาด

ของโรค Covid-19 

 ส่ิงที่กลุ่มสหภาพฯ กงัวลที่สุดคือ มีแนวโน้ม

ว่านายจ้างหลายแห่งเร่ิมเจรจากับสหภาพฯ ขอจ่าย

ค่าจา้งเพยีง 62% จากเหตุสุดวิสัย Covid-19 ทั้งที่ปกติ

เงินที่ลูกจา้งได้รับก็ไม่พอยงัชีพอยู่แลว้ รายได้ส่วน

หน่ึงที่เคยไดรั้บจากการท างานล่วงเวลาก็ลดลง ส่วน

ภาระค่าใชจ่้ายยงัคงเดิม เช่น ค่าอาหาร ค่าผ่อนช าระ

หน้ีสิน ค่าเทอมบุตรหลาน 

 การระบาดของ  Covid-19 ประกอบกับ

สถานการณ์เศรษฐกิจตกต ่าก่อนหน้าน้ีท  าให้แรงงาน

หล ายคน ถู ก เ ลิ ก จ้า ง  เ ช่น  แรง ง าน จ้า ง เหม า 

(subcontract)  หรือแรงงานข้ามชาติ หลายสถาน

ประกอบการก็เร่ิมแสดงท่าทีวา่อาจมีการปลดคนงาน

บางส่วนออกในอนาคต โดยมาปรึกษากับสหภาพฯ 

ว่าควรปลดคนกลุ่มใดออกก่อน แต่สหภาพฯ ก็

ปฏิเสธที่จะใหค้วามคิดเห็นเน่ืองจากผดิหลกัการ 

 นโยบายรัฐที่ประกาศออกมาอยา่งคลุมเครือ

ก็เป็นอีกปัญหา พบวา่ บางโรงงานยงัคงใหค้นงานเขา้

งานกะดึก ท าให้คนงานที่เลิกงานแล้วไม่สามารถ

กลบับา้นไดจ้นกวา่ 04:00 น. ตามประกาศเคอร์ฟิว 

 ‘ไม่มีเงินซ้ือข้าว ใครเขาจะมาซ้ือผ้า’    

 

 นางกชพร กลักทองค า โรงงานสมานฉันท ์

โรงงานสมานฉันท ์หรือ Dignity Returns เป็นกลุ่ม

อดีตคนงานจากบริษทัเบดแอนดบ์าธที่ถูกนายจา้งเลิก

จ้างและไม่จ่ายค่าชดเชยเม่ือ ปี 2554 จนได้ไป

เรียกร้องขอความเป็นธรรมที่กระทรวงแรงงานจน

ส าเร็จ จากนั้นไดร้วมกลุ่มกนัตั้งโรงงานเยบ็ผา้ขนาด

เล็กเป็นของตวัเอง บริหารกนัเองโดยไม่มีนายจา้ง 

 ก่อนหน้าน้ีอุตสาหกรรมตดัเยบ็และส่ิงทอมี

แนวโนม้ไม่ดีนกัอยูแ่ลว้ เม่ือมีการระบาดของ Covid-

19 ก็ท  าให้หลายโรงงานปิดตัวลง ส่วนโรงงาน

สมานฉันท์ไม่สามารถผลิตงานต่อได้เ น่ืองจาก

ในตอนน้ีสายพานวตัถุดิบหยดุชะงกั ซ ้ ายงัไม่มีค  าสั่ง

ซ้ือเขา้มาใหม่ ท าให้ตน้เดือนเมษายนมีรายไดล้ดลง

ถึง 80% ปัจจุบนัไม่มีรายไดเ้ลย แต่ยงัตอ้งจ่ายค่าน ้ า-

ไฟตามปกติ 

 ‘แรงงานบนแพลตฟอร์มท างานบนความ

เส่ียง แต่ไม่ท าก็ไม่ได้เงิน’  
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     นางสาวชนฐิตา ไกรศรีกุล สถาบนัแรงงาน

และเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ในสภาวะปกติ แรงงานบน

แพลตฟอร์ม เช่น ไรเดอร์ส่งอาหาร หรือแม่บา้นที่รับ

งานผา่นแอปพลิเคชนั ก็ท  างานโดยไม่มีหลกัประกนั

อาชีพอยูแ่ลว้ เน่ืองจากไม่ไดรั้บสถานะเป็นพนักงาน

ประจ าของบริษทัแพลตฟอร์มนั้นๆ ความอิสระใน

อาชีพจึงแลกมาด้วยการไม่มีสวัสดิการหรือการ

ประกันรายได้รองรับ เพราะได้เงินเป็นรายช้ินไป 

หากวนัใดไม่ท าก็ไม่ไดเ้งิน 

 ใ น ส ภ า ว ะ  Covid-1 9  แ ร ง ง า น บ น

แพลตฟอร์มที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิลาโดยไดรั้บค่าจา้ง

จึงเสมือนถูกบงัคบัให้เลือกระหว่างการเส่ียงติดเช้ือ

ออกไปท างานเพื่อปากท้องกับการหยุดอยู่บ้านให้

ตนเองปลอดภยัแต่ขาดรายได ้แรงงานบางกลุ่มมีงาน

เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ไรเดอร์ส่งอาหาร 

ในขณะที่อีกกลุ่ม เช่น แม่บา้นท าความสะอาด มีงาน

น้อยลงหรือไม่มีงานเลย มีทั้งที่บริษทัแพลตฟอร์ม

อาจเสนออุปกรณ์ป้องกนัโรคให้เล็กน้อยในระหว่าง

ท างาน เช่น เจลแอลกอฮอล์หรือหน้ากากอนามัย 

หรือแรงงานตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายเอง 

 ช่วงที่ 1 โรคระบาด-รัฐ-ทุน: หน้าที่ของรัฐ

และแนวปฏิบตัิของนายจา้ง 

 ‘หน่วยงานรัฐที่อาศัยเม็ดเงินจากสถาน

บันเทิงต้องรีบช่วยเหลือพนักงานบริการ’ 

 นางสาวชัชลาวัณย์ เ มืองจันทร์  มูลนิ ธิ 

Empower สมัยที่ยงัไม่มีการระบาดของ Covid-19 

หน่วยงานรัฐหลายแห่งพยายามเข้ามาควบคุม

พนกังานบริการ นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานที่อาศยัเม็ด

เงินจากธุรกิจสถานบันเทิง เช่น  กระทรวงการ

ท่องเที่ยว กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

จึงเสนอให้หน่วยงานรัฐดงักล่าวเขา้มาดูแลพนักงาน

ในยามเดือดร้อนบา้ง ตอ้งการใหรั้ฐท างานเชิงรุก เช่น 

ส ารวจรายช่ือพนักงานที่ตกหล่นหรือถูกระบบคัด

กรองของโครงการเราไม่ทิ้งกันคัดทิ้งไป และให้

พนกังานที่ยงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือลงช่ือเพือ่รับสิทธิ

อยา่งเร่งด่วน 

 นอกจากน้ีเสนอว่า ด้วยความที่พนักงาน

บริการในสถานบันเทิงเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ถูกสั่งปิด

กิจการ และคาดว่าจะเป็นกลุ่มทา้ยๆ ที่ไดรั้บอนุญาต

ให้เปิดบริการตามเดิม จึงเสนอให้กลุ่มกระทรวง

ขา้งตน้ตั้งกองทุนช่วยเหลือพนักงานบริการระยะสั้น 

3-6 เดือน เพื่อให้พนักงานน าไปตั้งธุรกิจเล็กๆ หรือ

ฝึกอาชีพใหม่ 
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 ‘อย่าปล่อยให้แรงงานข้ามชาติกลายเป็นผู้ตก

ส ารวจในรายช่ือผู้รอรับการเยียวยา’ 

 นายสุชาติ  ตระกูล หูทิพย์ มู ล นิ ธิ  MAP 

Foundation ที่ผา่นมานโยบายรัฐและมาตรการเยยีวยา

ต่างๆ มุ่งเนน้ไปที่คนไทย ในขณะที่คนงานชาติพนัธุ์

หรือขา้มชาติเป็นผูต้กส ารวจ ทั้งที่เป็นคนสร้างงาน-

สร้างคุณค่าใหป้ระเทศไทยไดไ้ม่แพแ้รงงานไทย 

 แรงงานขา้มชาติบางส่วนที่เป็นผูป้ระกนัตน

ตามมาตรา 33 อาจมีสิทธิได้รับเงินเยียวยากรณี

ว่างงานจากประกนัสังคม แต่ก็ติดอุปสรรคที่การขึ้น

ทะเบียนขอใชสิ้ทธิตอ้งท าเป็นภาษาไทย หรือเม่ือไป

ยืน่เอกสารก็ไม่มีเจา้หนา้ที่คนใดรับเร่ือง มูลนิธิ MAP 

จึงประสานกับส านักงานสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงานในพื้นที่แม่สอดเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่

ท  างานแล้วไม่ได้รับค่าจ้างหรือถูกเลิกจ้าง ก็ได้รับ

ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ดี แต่ยงัมีอุปสรรคเร่ือง

ภาษาของแบบฟอร์มอยู่ จึงเสนอให้รัฐส่ือสารกับ

ลูกจา้งดว้ยภาษาของลูกจา้ง เช่น ภาษาพม่า ภาษาไท

ใหญ ่

 ‘ข้อเรียกร้อง 5 ประการจากกลุ่มสหภาพฯ 

ถึงรัฐบาล’ 

 นางสาวศ รีไพร  นนทรีย์ ก ลุ่มสหภาพ

แรงงานย่านรังสิตและใกล้ เคี ยง  เ ม่ือวันที่  26 

กุมภาพนัธ์ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสหภาพฯ เขา้พบกับ

หัวหน้าส านักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

จงัหวดัปทุมธานี เพื่อพูดคุยถึงมาตรการรับมือและ

การคุม้ครองสิทธิแรงงาน พบว่ากระทรวงแรงงาน

และเจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งไม่มีการวางมาตรการใดไว้

เลย เน้นเพียงให้คนงานอยา่ตระหนก ให้ดูแลตวัเอง

และช่วยเหลือกนัเองเท่านั้น ส่วนมาตรการที่รัฐวางไว้

ใหน้ายจา้งตอ้งดูแลแรงงานก็ไม่แน่ชดั เพียงแต่ให้แต่

ละสถานประกอบการดูแลแรงงานในสงักดัเอาเอง 

 กลุ่มสหภาพฯ จึงไดอ้อกแถลงการณ์ ร่วมกบั 

11 องค์กรด้านแรงงาน เพื่อเสนอให้รัฐบาลปรับ

มาตรการเยียวยาแรงงานจากสถานการณ์วิกฤต 

Covid-19 จ านวน 5 ขอ้ ดงัน้ี 

          ข้อ 1 ขยายการช่วยเหลือเยียวยาจากเดิมให้

ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน ทั้ งแรงงานนอก

ระบบประกันสังคม แรงงานภาคเกษตรกร ซ่ึงเป็น

งานที่จา้งตวัเอง (จ  านวน 20 ลา้นคน x 15,000 บาท/

คน รวมงบประมาณ 3 แสนล้านบาท) และแรงงาน

ขา้มชาติที่ไม่มีประกนัสงัคม 

          ขอ้ 2 หยดุพกัการช าระหน้ี เช่น บา้น รถ โดยงด

จ่ายทั้งตน้ทั้งดอกอตัโนมติั เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

          ขอ้ 3 ลดค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค เช่น ค่าน ้ า ค่า

ไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่ารถเมล ์50% เป็นเวลา 6 เดือน 
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          ขอ้ 4 ส าหรับผูป้ระกนัตน ม.33 กรณีที่นายจา้ง

สั่งหยุดงานชัว่คราวโดยมิใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็นเหตุ

อ่ืน ตามมาตรา 75 ของพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

แรงงาน ซ่ึงนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง 75% 

ของค่าจา้งนั้น ให้รัฐจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่ลูกจา้งอีก 

25% 

          ขอ้ 5 ยกเลิกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์

ทดแทนในกรณีวา่งงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยอนัเกิด

จากการระบาดของโรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมาย

วา่ดว้ยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 หากนายจา้งสั่งให้ลูกจา้ง

หยดุงาน หรือถูกทางราชการสั่งปิดดว้ยเหตุแห่งโรค

ระบาด ให้นายจา้งและรัฐร่วมจ่ายเงินแก่ลูกจา้งครบ 

100% 

 ‘รัฐต้องกระจายงานให้แรงงานนอกระบบ

ด้วยค่าตอบแทนที่เป็นธรรม’ 

 นางกชพร กลักทองค า โรงงานสมานฉันท ์

มาตรการของรัฐที่บีบให้คนอยู่ในบา้น แลกกับเงิน

เยยีวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกนัเป็นการจดัการโรคที่

ลม้เหลว ระบบคดักรองที่ไม่มีประสิทธิภาพท าให้คน

ไม่มีกินหรือเดือดร้อนจนอยู่ในภาวะบีบคั้น ต้อง

ออกมาเรียกร้องด้วยวิธีรุนแรง เช่น การฆ่าตัวตาย

ประท้วง  รัฐ จึงจะ เข้ามา ดูแล  ส่วนมาตรการที่

ประกนัสังคมออกมาลดการจ่ายเบี้ ยประกันสังคมก็

ไม่มีผล เพราะคนไม่มีรายไดแ้มแ้ต่จะกินขา้ว ไม่รู้จะ

จ่ายเบี้ยประกนัไดอ้ยา่งไร 

 

 โรงงานสมานฉันท์จึงสนับสนุนข้อเสนอ

ของกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง 

เพือ่ใหรั้ฐช่วยเหลือแรงงานในระบบใหดี้ขึ้น เพื่อให้มี

รายได้มาบริโภคสินคา้ของโรงงานสมานฉันท์ ซ่ึง

เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่รับงานมาท าที่บา้นอีกที

หน่ึง โดยเสนอ 4 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. รัฐตอ้งมีการจา้งงานกลุ่มผูรั้บงานมาท าที่

บา้นในราคาที่เป็นธรรม เน่ืองจากรัฐมีงานอีกมากที่

คนงานโดยทัว่ไปเขา้ไม่ถึง ไม่สามารถประมูลมาท า

ได ้และที่ผา่นมางานของรัฐกดราคามาก 

 2. รัฐควรพกัการเก็บเงินสมทบประกนัสังคม

มาตรา 33 ,39 และ 40 โดยให้คงสิทธิต่างๆ ไว้

ตามเดิม  

 3. พกัช าระหน้ี 6 เดือน 

 4. รัฐตอ้งมีมาตรการช่วยเหลือค่าใชจ่้าย โดย

ใหง้ดจ่ายเช่าหอ้ง ค่าน ้ า ค่าไฟ 6 เดือน 
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 ‘โครงสร้างพืน้ฐานที่ดีคอืประตูสู่อาชีพใหม่’ 

 

 นายศานนท์ หวงัสร้างบุญ กลุ่มสาธารณะ 

และผูป้ระกอบการเดลิเวอรีอาหาร Locall Locall เป็น

เดลิเวอรีทอ้งถ่ินในกรุงเทพเพื่อแกปั้ญหาร้านอาหาร

ขาดรายได ้เน่ืองจากไม่สามารถเขา้ถึงระบบเดลิเวอรี

เจา้ใหญ่ เช่น แกรบฟูด ฟูดแพนดา ที่จะช่วยส่งอาหาร

ให้ในช่วงที่รัฐมีมาตรการปิดเมือง (lockdown) โดย

เก็บค่าธรรมเนียมการส่งอาหารน้อยกว่าเดลิเวอรีเจา้

ใหญ่ และใชร้ะบบส่ือสารกนัผา่น Line แทน 

 Locall เห็นปัญหาว่าที่ผ่านมารัฐไม่ได้จัด

โครงสร้างพื้นฐานที่ดีไวใ้ห้ประชาชน เช่น ระบบ

อินเทอร์เน็ต จึงเสนอให้รัฐตอ้งจดัเตรียมโครงสร้าง

พื้นฐาน โดยเฉพาะการวางระบบออนไลน์ให้ทุกคน

เขา้ถึงได้ เพื่อน าประเทศเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทลั

อยา่งแทจ้ริง เพื่อไม่ให้การเขา้ไม่ถึงระบบออนไลน์

กลายเป็นการกีดกันร้านอาหาร และมองว่าหากรัฐ

สามารถสนบัสนุนไดก้็จะมีอีกหลายชุมชนที่พร้อมท า

ระบบเดลิเวอรีกันเองเหมือนอย่าง Locall ก็จะเป็น

การส่งเสริมธุรกิจ SME และกระจายอาชีพ-รายไดไ้ป

ในตวั 

 ช่วงที่  2 เมื่อ รัฐห่วย เราจะท าอย่างไร: 

จินตนาการระบบเศรษฐกิจสมานฉันท์ที่เป็นธรรม 

 ‘ภาพรวมการหยิบยื่นน ้าใจในยุค Covid–19’ 

 นางสาวชนฐิตา ไกรศรีกุล สถาบนัแรงงาน

และเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ในขณะที่ความช่วยเหลือ

จากรัฐบาลมาถึงอย่างไม่ทั่วถึง ส่วนนโยบายของ

เอกชน เช่น นโยบายพกัช าระหน้ีของธนาคารพาณิชย ์

หรือนโยบายช่วยเหลือลูกจา้งของสถานประกอบการ

ต่างๆ ก็มีมาไม่สม ่ าเสมอ หรือเป็นการช่วยเหลือที่

แรงงานไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ก็มีความ

พยายามในการ ‘พยงุชีวติ’ เพือ่นร่วมสงัคม-ชุมชนผุด

ขึ้นในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือ

ระยะสั้ นผ่านการแจกจ่ายอาหารและเงินสดตาม

สถานที่ต่างๆ ทัว่ประเทศ การเปิดศูนยรั์บร้องทุกข์

กนัเอง หรือการช่วยเหลือกนับนแนวคิดความมัน่คง

ทางอาหารอย่างโครงการ ‘ขา้วแลกปลา’ ที่ชาวปกา

เกอะญอภาคเหนือน าขา้วและชาวเลราไวยน์ าปลา

แห้งที่ผ ลิตได้ในชุมชนมาแลกกันรับประทาน 

ทั้งหมดน้ีเป็นความคิดสร้างสรรคข์องประชาชนที่จะ

ต่อชีวติกนัโดยไม่รอความช่วยเหลือจากรัฐ 

 ‘รัฐอาจทิ้งเรา แต่เราไม่ทิ้งกัน พนักงาน

บริการจะแบ่งปันข้าวของแก่กันฉันมิตร’ 
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 นางสาวชัชลาวัณย์ เ มืองจันทร์  มูลนิ ธิ 

Empower แมจ้ะเกิดวกิฤตก็ยงัเห็นน ้ าใจของพนักงาน

บริการที่มีการช่วยเหลือกนัเองแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

เช่น เวลาไดรั้บเงินสนับสนุน ถุงยงัชีพ หรือขา้วสาร

อาหารแห้ง ผา้อนามยั ฯลฯ ก็จะน ามาแบ่งปันกนัให้

อยูร่อดไปไดร้ะยะหน่ึง รัฐอาจทิ้งเรา แต่เราไม่ทิ้งกนั 

ตอ้งช่วยเหลือกนัเพือ่เราสามารถท างานต่อได ้

 ขณะน้ีมูลนิธิฯ ก าลงัออกแบบกิจกรรมสร้าง

รายไดแ้ก่พนกังานบริการ เช่น รวมกลุ่มกนัรับจา้งห้ิว

ของ (ซ้ือและส่งของให้ถึงบา้น) หรือท าอาหารขาย

ทางออนไลน์ นอกจากน้ียงัได้ร่วมมือกับกลุ่มอ่ืนๆ 

เป็นเครือข่ายเพือ่ช่วยกนัเรียกร้องต่อรัฐ 

 ‘ถึ ง เวลา รับรองอนุ สัญญาส่ง เส ริมการ

รวมกลุ่มของแรงงานทุกเช้ือชาติ’ 

 นายสุชาติ  ตระกูล หูทิพย์ มู ล นิ ธิ  MAP 

Foundation ที่ ผ่ า น ม า  มู ล นิ ธิ ฯ  ไ ด้ ช่ ว ย เ ห ลื อ

ประสานงานกบัหน่วยงานรัฐให้เขา้มาคุม้ครองสิทธิ

ลูกจ้าง  และช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับ

แรงงานขา้มชาติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก วิทย ุ

เป็นภาษาแม่ที่แรงงานสามารถเขา้ใจไดเ้อง 

 เพือ่จะใหแ้รงงานสามารถรวมกลุ่มช่วยเหลือ

กนัเองได ้รัฐตอ้งเปิดกวา้งและสนับสนุนให้แรงงาน

ทุกกลุ่มมีสิทธิรวมตัวกัน ถึงเวลาแล้วที่รัฐจะต้อง

ทบทวนเร่ืองการรับรองอนุสัญญาต่างๆ เพื่อส่งเสริม

การรวมกลุ่ม เช่น อนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 87, 98 

รวมถึงปรับปรุงกฎหมายให้ทนัต่อรูปแบบการจา้ง

งานในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติ

รวมกลุ่มกนัต่อรองให้มีสภาพการท างานที่ดี มีความ

ปลอดภยั มีสวสัดิการที่ดี และสามารถเขา้ถึงสิทธิที่

พงึไดรั้บ 

 ‘ในระยะยาวต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญและ

เรียกร้องรัฐสวัสดิการ’ 

 นางสาวศ รีไพร  นนทรีย์ ก ลุ่มสหภาพ

แรงงานยา่นรังสิตและใกลเ้คียง กล่าวว่า กลุ่มสหภาพ

ฯ มีการช่วยเหลือกนัแบบเพือ่นช่วยเพือ่น แต่ในระยะ

ยาวจ าเป็นที่แรงงานทุกกลุ่มจะตอ้งออกมาเรียกร้อง

ต่อรัฐ โดยทุกคนตอ้งออกมาเปล่งเสียงว่าอยากให้รัฐ

ออกมาแกไ้ขหรือผ่อนปรนอะไร เช่น ให้ยกเลิกการ

ประกาศใช ้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือออกนโยบายที่ชดัเจน

มากกว่าน้ี นอกจากน้ีจะตอ้งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบบั

ปัจจุบัน และขับไล่ รัฐบาลที่ไ ม่ มีประสิทธิภาพ 

เปล่ียนให้ผูท้ี่มีความสามารถเข้ามาก าหนดอนาคต

ของประเทศแทน 

 แรงงานยงัตอ้งรณรงคเ์ร่ืองสิทธิการรวมกลุ่ม

เ ป็นสหภาพผ่ านการกดดันให้ รัฐบาล รับรอง

อนุสญัญา ILO ฉบบัที่ 87, 98 และเรียกร้องให้เกิดรัฐ

สวสัดิการ เพื่อให้แรงงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ น มี

สิทธิมีเสียงในการต่อรองกบันายจา้ง 
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 ‘ เศรษฐกิจที่ เ ป็นธรรมเกิดจากระบอบ

ประชาธิปไตย’ 

 นางกชพร  กลักทอ งค า  ก ลุ่ มโรงง าน

สมานฉันท ์กล่าวที่ผ่านมา โรงงานฯ ท างานร่วมกับ

เครือข่ายแรงงานและภาคประชาสงัคมหลายแห่ง ช่วง

เกิดวิกฤต Covid-19 ก็ยงัดีที่มีหลายหน่วยงานเขา้มา

สนับสนุน นอกจากน้ีโรงงานฯ ก็มีการช่วยเหลือ

กัน เองภายในกลุ่ม  เ ช่น ให้ข้อมูลข่ าวสารเพื่อ

ประชาสัมพนัธ์กันเองภายในกลุ่มคนงานรวมถึงพี่

น้องแรงงานอ่ืนๆ ในชุมชน ปัจจุบันโรงงานได้จัด

ท าอาหารแปรรูป ส่งต่อไปช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน

ขา้มชาติที่ จ.สมุทรสาคร และที่หน้าโรงงานก็มีการ

เล้ียงอาหารผูข้าดรายไดทุ้กสปัดาห์ 

 โรงงานฯ มองว่าในระยะยาวรัฐควรเขา้มา

สนับสนุนองคก์รหรือกลุ่มทุนขนาดเล็ก ในฐานะที่

เป็นหน่วยงานส าคัญในการช่วยสร้างงานให้กับ

ชุมชน นอกจากน้ีการจะสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

ตอ้งไม่จ ากัดแค่การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่

ตอ้งท าใหป้ระเทศเป็นประชาธิปไตย รวมถึงผลกัดนั

ประเด็นรัฐสวสัดิการเพื่อส่งเสริมด้านสวสัดิการ

ความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนไปพร้อมกนั 

 ‘ประชาชนในระบบเศรษฐกิจใหม่ต้องการ

ระบบออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย’ 

 นายศานนท์ หวงัสร้างบุญ กลุ่มสาธารณะ 

และผูป้ระกอบการเดลิเวอร่ีอาหาร Local กล่าวว่า 

ตอ้งการให้รัฐเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และสร้าง

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงอาชีพดว้ยการพฒันาระบบ

ออนไลน์ที่สามารถใชง้านไดง่้าย มีราคาไม่แพง เพื่อ

กา้วเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ซ่ึงประชาชนไม่

จ าเป็นต้องประกอบอาชีพเดิมๆ โดยรัฐต้องเห็น

ความส าคญัของผูป้ระกอบการรายยอ่ยมากกว่ากลุ่ม

ทุนใหญ่ 
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สรุปขอ้เรียกร้องของขบวนการแรงงานต่อ
นายกรัฐมนตรีเน่ืองในวนัแรงงานแห่งชาติ 2563  

 วนัที่ 1 พฤษภาคม 2563 วนัแรงงานแห่งชาติ 
2563 หรือวนักรรมกรสากล2020 

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
(HomeNet ประเทศไทย) สมาคมแรงงานนอกระบบ 
ประเทศไทย และสมาพนัธ์แรงงานนอกระบบ ใน
ฐานะที่เป็นองค์กรของแรงงานนอกระบบจ านวน 
23,588 คน ไดส่้งจดหมายเปิดผนึกจากแรงงานนอก

ระบบถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
พร้อมส าเนาถึง หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอุตตม สาว
นายน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั และนายทศ
พล กฤตวงศว์มิาน เลขาธิการส านกังานประกนัสังคม 
เร่ือง เยียวยาอย่างทัว่ถึง เตรียมฟ้ืนฟูการงานอาชีพ
ของแรงงานนอกระบบ สร้างหลกัประกนัทางสังคม
อย่างย ั่งยืนส าหรับผู ้ใช้แรงงาน ในวันแรงงาน
แห่งชาติปีน้ี 
 ส าหรับมาตรการเฉพาะหน้า ที่มีมาตรการ
เยยีวยาส าหรับแรงงานนอกระบบ และแรงงานอิสระ 
เป็นจ านวนเงินเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน 
แต่ขณะเดียวกันก็ เห็นปัญหาของระบบการขึ้ น
ทะเบียน และการอุทธรณ์ ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน 
เร่ิมจากปัญหาที่แรงงานนอกระบบจ านวนหน่ึงไม่
สามารถเขา้ถึงเพราะขอ้จ ากัดเร่ืองเทคโนโลยี และ
ความซบัซ้อน ความล่าชา้ของระบบการพิจารณา ท า
ไม่ทนัการณ์กบัความเดือดร้อน  
 1.  เสนอให้รัฐบาลเห็นความส าคัญและ
เช่ือมั่นในพลังขององค์กรของผูใ้ช้แรงงาน ชุมชน 
และองคก์รภาคประชาสงัคม ใหไ้ดร่้วมมีบทบาทเป็น

วาสนา ล าดี voicelabour
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อีกช่องทางหน่ึงในการรับเร่ืองอุทธรณ์ ตรวจสอบ
ความจริง เพื่อให้มาตรการเยียวยาน้ีไปถึงแรงงาน
นอกระบบผูไ้ด้รับผลกระทบ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม ไม่มีผูท่ี้ตกหล่นหรือถูกท้ิงไวข้า้งหลงั 
 2. ส าหรับมาตรการระยะกลาง เสนอให้
รัฐบาลรับฟังขอ้มูลปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้ นกับ
อาชีพและการท ามาหากินของแรงงานนอกระบบ 
และปรึกษาหารือ สร้างกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา
และหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกับองค์กรของ
แรงงานนอกระบบ ตลอดจนเตรียมมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อการฟ้ืนฟูการงานอาชีพทั้งในระดับปัจเจกและ
ระดบักลุ่ม เช่น เงินกูย้ืมดอกเบี้ยต  ่า พฒันาศกัยภาพ 
ทั้งในดา้นการผลิต การบริหาร และการตลาด จดัสรร
สดัส่วนการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานภาครัฐให้แก่
กลุ่มผูท้  าการผลิตที่บ้าน รณรงค์ให้สังคมใช้และ
บริโภคสินคา้ที่ผลิตโดยชุมชน  
 3. ส าหรับมาตรการระยะยาว ในอีกดา้นหน่ึง 
วิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้ นเป็น
เสมือนสัญญาณเตือนให้สังคมไทยได้ทบทวน
หลักประกันทางสังคมเป็นโอกาสในการทบทวน
ระบบประกนัสังคมส าหรับแรงงานทั้งในระบบและ
นอกระบบ ระบบหลักประกันสุขภาพ เบี้ ยยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุเบ้ียยงัชีพคนพิการ เงินอุดหนุนเด็กเล็ก และ
พัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ที่ มี
คุณภาพ และมีมาตรฐาน ทั้ ง 3 องค์กรพร้อมที่จะ
ร่วมมือกบัรัฐบาลและพลงัทางสังคมทุกกลุ่มเพื่อให้
เกิดการปฏิบติัการตามข้อเสนอน้ี ด้วยความมั่นใจ
อยา่งเต็มเป่ียมว่าเราจะสามารผ่านวิกฤตน้ีไปดว้ยกนั 
โดยไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลัง และเพื่อให้วนัแรงงาน 1 

พฤษภาคม ของปีต่อ ๆ ไปเป็นวนัแห่งการเฉลิมฉลอง
คุณภาพชีวติและศกัด์ิศรีของผูใ้ชแ้รงงานอยา่งแทจ้ริง 

 

 องค์กรแรงงานข้ามชาติ ภาคเหนือ เสนอ
รัฐบาลดูแลแรงงานจากพษิโควดิใหเ้ท่าเทียม นับแต่มี
ค  าสั่งปิดสถานบริการบางประเภทตั้ งแต่วนัที่  18 
มีนาคม 2563 และมีการประกาศใชพ้ระราชก าหนด
กรณีฉุกเฉินอันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไว รัสโควิด -19 ซ่ึ ง จากค าสั่ งแล ะ
สถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตตามปกติ ความมัน่คง
ในการท างาน และรายได้ของประชาชน คนท างาน
ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ จากสถานการณ์ปัญหาผลกระทบที่
กลุ่มคนท างานทุกกลุ่มทุกอาชีพตอ้งเผชิญ เครือข่าย
แรงงานภาคเหนือจึงมีข้อเสนอส าหรับมาตรการ
ช่วยเหลือเฉพาะหนา้ และการฟ้ืนฟูในระยะยาว ดงัน้ี 

 มาตรการช่วยเหลือแรงงานเฉพาะหนา้  

 1. ขอ้เสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
ขอให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ไดอ้อกมาตรการ
ในการช่วยเหลือ เยียวยาแรงงานขา้มชาติ แรงงาน
กลุ่มชาติพนัธุ ์แรงงานผูสู้งวยั ผูพ้กิาร รวมถึงแรงงาน
กลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบในจงัหวดัเชียงใหม่โดย
เร่งด่วน 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
35 

 

 2. ขอ้เสนอต่อส านักงานประกันสังคม และ
กระทรวงแรงงาน  

 2.1. ให้เร่งรัดการจ่ายเงินกรณีว่างงานให้กับ
ผูป้ระกันตนที่ลงทะเบียนแล้วอย่างเร่งด่วน โดยไม่
ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอีกเน่ืองจากมีระบบ
ฐานขอ้มูลของผูป้ระกนัตนอยูแ่ลว้ และผูป้ระกนัตน
ไดห้ยดุงาน ไม่มีรายไดม้าเป็นเวลานานแลว้ 
 2.2. ตอ้งมีมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกันตน
ตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสบทบกองทุนกรณีว่างงานไม่
ครบ 6 เดือน และ ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 และ 40 
อยา่งชดัเจนและปฏิบติัไดโ้ดยเร่งด่วน 
 2. 3.  เ ส น อ ใ ห้ มี น โ ย บ า ย เ ร่ ง ด่ ว น ที่
ผูป้ระกนัตนสามารถเบิกเงินสบทบส่วนของลูกจา้ง
ในกองทุนบ านาญชราภาพมาใชไ้ด ้เพื่อลูกจา้งจะได้
น าเงินส่วนน้ีมาใชใ้นการด ารงชีพในช่วงเวลาที่ยงัไม่
กลบัสู่สภาวะปกติ 
 2.4. ให้แรงงานขา้มชาติซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตน
ที่ถูกเลิกจ้างและแรงงานข้ามชาติที่สัญญาจ้างงาน
ส้ินสุดลงแล้ว สามารถใช้สิทธิกรณีประกันการ
ว่างงานได้จนกว่าจะได้ท  างานใหม่ หรือได้กลับ
ประเทศตน้ทางแลว้แต่กรณี เน่ืองจากรัฐมีประกาศให้
แรงงานกลุ่มน้ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยไดจ้นถึงวนัที่ 
30 มิถุนายน 2563 
 2.5. ยกเลิกคณะกรรมการตรวจสอบที่ถูก
แต่งตั้งตามกฎกระทรวงแรงงานลงวนัที่ 27 เมษายน 
2563 ดว้ยคณะกรรมชุดน้ีจะท าให้ผูป้ระกนัตนไดรั้บ
เงินล่าชา้ 
 2.6. ใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อ
ตรวจสอบกรณีที่โรงงานสั่งไม่ให้คนงานท างาน

เพราะ เหตุสุดวิสัยอัน เ กิดจากการระบาดของ
โรคติดต่อ โดยคณะกรรมการชุดน้ีต้องมีตัวแทน
ลู ก จ้ า ง แ ล ะ ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม ร่ ว ม ด้ ว ย  ใ ห้
คณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าท่ีในการการพิจารณา 
ตรวจสอบเง่ือนไขว่าบริษทัมีเหตุให้หยุดงานเพราะ
เหตุสุดวสิยัหรือไม่ 
 2.7. ให้มีการปรับอตัราการจ่ายเงินกรณีการ
วา่งงานเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์ดว้ยสภาวะค่าครองชีพที่
สูงขึ้นและเพื่อให้ผูป้ระกนัตนสามารถด ารงชีพและ
เล้ียงดูครอบครัวใหส้ามารถผา่นพน้วกิฤตน้ีไปได ้
 2.8. ขอให้ส านักงานประกันสังคมรายงาน
จ านวนเงินของกองทุนประกนัสังคมแยกตามแต่ละ
สิทธิประโยชน์ และส่วนที่น าไปลงทุน โดยละเอียด
ต่อสาธารณะ และให้ส านักงานประกนัสังคมติดตาม
ทวงถามเงินสบทบส่วนของรัฐที่ยงัไม่ได้น าส่งเข้า
กองทุนประกนัสงัคมโดยเร่งด่วน 
 3. ข้อเสนอต่อกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์ใหต้ิดตามการเยยีวยาของ
ภาครัฐในกลุ่มที่เขา้ไม่ถึง ตกหล่น และจดัสถานที่พกั
และอาหารให้กับผูไ้ด้รับผลกระทบทุกกลุ่มทั้งคน
ไทยและแรงงานขา้มชาติ 
 4. ข้อเสนอต่อส านักงานจัดหางาน ให้น า
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินท่ีจดัเก็บค่าประกันจากบริษทั
นายหน้าและค่าประกันส าหรับการจา้งงานแรงงาน
ขา้มชาติตามพระราชก าหนดการบริหารการท างาน
คนงานต่างด้าว มาจดัตั้งเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ เป็นการเฉพาะ
หนา้ โดยใหมี้การด าเนินการอยา่งเร่งด่วน 

 5. ขอ้เสนอต่อกระทรวงการคลงั  
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 5.1. ขอให้กระทรวงการคลังเปิดให้มีการ
ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเพิ่มเติมส าหรับคนที่ตก
หล่นจากการก าหนดคุณสมบติัที่ไม่ครอบคลุมและ
จากระบบคัดกรอง เพื่อเป็นการเยียวยาผู ้ได้รับ
ผลกระทบอยา่งถว้นหนา้ 
 5.2. ให้มีการพฒันาระบบการคดักรองที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดความผิดพลาดที่ท  าให้กลุ่ม
คนท างานไดรั้บความเดือนร้อนและไดรั้บการเยยีวยา
ที่ล่าชา้ 
 5.3. ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสบ
ทบไม่ครบ6 เดือนผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 และ 40 
ตอ้งเขา้ถึงและไดรั้บการเยยีวยาจากกระทรวงการคลงั 
โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเน่ืองจากมี
ร า ย ช่ื อ อ ยู่ ใ น ร ะ บบป ร ะ กั น สั ง ค ม  แ ล ะ ใ ห้
กระทรวงการคลังจ่ายเงินเยียวยาผ่านบญัชีธนาคาร
ของผูป้ระกนัตนทนัที 
 6.  ข้อ เสนอต่อ รัฐบาลให้ มีนโยบายลด
ค่าใชจ่้าย เสนอให้รัฐบาลขยายมาตรการลดค่าใชจ่้าย
ส าหรับค่าไฟฟ้าออกไปเป็นถึงเดือนธันวาคม 2563 
และให้มีมาตรการลดค่าน ้ าประปา ค่าอินเตอร์เน็ต 
และค่าโทรศพัท์ ลง 50 เปอร์เซ็นตถึ์งเดือนธนัวาคม 
2563 โดยให้ครอบคลุมถึงแรงงานที่เช่าห้องพกั เพื่อ
เป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนและแรงงานกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่ถูกเลิกจา้ง หยุดงาน และกลุ่มคนท างานที่
บา้น ที่ยงัคงตอ้งมีภาระค่าใชจ่้ายคงเดิมในขณะที่ไม่มี
รายได ้หรือรายไดน้อ้ยลดลง 

 7. มาตรการการฟ้ืนฟูในระยะยาว  

 7.1. ส านักงานประกันสังคมต้องเปิดให้
แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติที่ท  างานในทุก
อาชีพสามารถเขา้สู่ระบบประกนัสงัคมมาตรา  33 
 7.2. เสนอให้ปรับปรุงเง่ือนไขการเกิดสิทธิ
ในกองทุนประกนัสงัคม โดยใหผู้ป้ระกนัตนสามารถ
ใช้ สิท ธิ ไ ด้ทันที หลั ง จ ากที่ มี ก า ร เข้า สู่ ร ะบบ
ประกนัสงัคม 
 7.3. ใหแ้กไ้ข กฤษฎีกา ใหแ้รงงานขา้มชาติที่
มีความประสงค์ที่จะกลับประเทศต้นทางและไม่
ประสงคท์ี่จะพ  านกัในประเทศไทยอีกต่อไปสามารถ
ยืน่รับเงินจากกองทุนบ านาญชราภาพทั้งกอ้นไดท้นัที 
 7.4. ใหรั้ฐบาลขยายแหล่งที่มาของรายไดใ้น
กองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งโดยให้จดัเก็บเงินจากนัก
ลงทุนที่ตอ้งการลงทุนในประเทศไทย เพื่อเป็นเงิน
ส ารองจ่ายให้กบัคนงานในกรณีปิดกิจการ หรือเลิก
จา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เน่ืองจากที่ผา่นมามีนกัลงทุน
จ านวนมากไม่ปฏิบติัตามพระราชบัญญติัคุม้ครอง
แรงงานในกรณีปิดกิจการหรือเลิกจา้งคนงาน โดย
ผลกัภาระให้กบัคนงานด าเนินคดีความเพื่อเรียกร้อง
สิทธิของตนเอง และมีคนงานจ านวนมากชนะคดีแต่
ไม่ไดรั้บการชดเชยแต่อยา่งใด เพราะนักลงทุนอา้งว่า 
ไม่มีเงิน ลม้ละลาย หรือหนีออกนอกประเทศ 
 7.5. ขอให้แกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบการจ่ายเงิน
ชดเชยของกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งให้กับแรงงาน
เตม็จ านวนตามสิทธิที่พึ่งได ้
 7.6. ให้กรมพฒันาฝีมือแรงงานจดัให้มีการ
อบรมอาชีพที่เหมาะสม ให้กับแรงงานทุกภาคส่วน
ทั้งแรงงานไทย แรงงานกลุ่มชาติพนัธุ์ และแรงงาน
ขา้มชาติ 
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 7.7.  ด้ ว ยสภ า ว ะ ค่ า ค รอ ง ชีพที่ สู ง ขึ้ น 
สวสัดิการที่รัฐจดัใหก้บักลุ่มผูสู้งวยัและกลุ่มคนพกิาร
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
การดูแลคนทั้ งสองกลุ่มน้ีต้องมิใช่เป็นเพื่อการ
สงเคราะห์แต่ใหม้องวา่เป็นการดูแลกนัระยะยาวอยา่ง
มี คุณภาพ จึง เ รี ยก ร้อ งให้ รัฐบาลป รับ เพิ่ม เ งิน
สวสัดิการให้กบักลุ่มผูสู้งวยัและผูพ้ิการเป็นเดือนละ 
3000 บาท ซ่ึงเป็นการค านวณจากฐานเส้นความ
ยากจน 
 7.8. ขอให้กระทรวงแรงงานมีนโยบายให้
สามารถจ้างงานเยาวชนนักเรียนข้ามชาติที่ มีอายุ
ระหวา่ง 15-18 ปี  ท  างานในช่วงระหว่างปิดเทอมเพื่อ
เปิดโอกาสให้เยาวชนไดมี้งานท า มีรายได ้และได้มี
ประสบการณ์ในการท างานและเรียนรู้สงัคมมากขึ้น 
 7.9. ขอให้รัฐบาลไทยก าหนดให้พนักงาน
บริการ คนงานท างานบ้าน แรงงานนอกระบบ 
แรงงานในภาคเกษตรที่ไม่มีการจา้งงานกนัตลอดทั้ง
ปี เป็นอาชีพที่อยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัแรงงานทุกฉบบั โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
 7.10. ขอให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา 
ILO ฉบบัที่ 87 วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการ
คุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และเร่งด าเนินการ
รับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 98 ว่าดว้ยสิทธิในการ
รวมตวัและการเจรจาต่อรอง อนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 
189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจา้งท างานบา้น 
เพื่อ ส่ง เสริมสิทธิของคนงานท างานบ้าน และ
อนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 190 ว่าดว้ยการต่อตา้นความ
รุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการท างาน 

 7.11. ข้อเสนอต่อรัฐบาลสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ร์  รัฐบาลกัมพูชา  และ รัฐบาล
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 7.12. ขอให้รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เ มี ยนมา ร์ รัฐบาลประเทศกัมพูชา  และรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีมาตรการ
ช่วยเหลือดูแลประชาชนของท่านที่ท  างานและพ านัก
ในประเทศไทยโดยเขา้มาดูแลเร่ืองที่พกัและอาหารที่
เหมาะสม และค่าใชจ่้ายระหวา่งที่ไม่มีงานท า และไม่
สามารถเดินทางกลบัประเทศตน้ทางได ้ และเม่ือใดก็
ตามที่ มีการเปิดด่านชายแดนให้รัฐบาลของท่าน
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนของท่านที่มีความ
ประสงคต์อ้งการเดินทางกลบับา้นอย่างรวดเร็วและ
ปลอดภยั 
 7.13. ขอให้รัฐบาลไทย รัฐบาลสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐบาลกัมพูชา และรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก าหนด
นโยบายลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการด าเนินการขอ
ใบอนุญาตท างาน การขอวีซ่า การตรวจสุขภาพ ลง
อยา่งนอ้ย 50 เปอร์เซ็นต ์

 

 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คส
รท.) และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
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(สรส.) ไดแ้ถลงขอ้เรียกร้อง วนักรรมกรสากล 2020 
ที่ ศูนยฝึ์กอบรมเพื่อคนท างาน บางเกลือ ฉะเชิงเทรา 
กิจกรรมวนักรรมกรสากลในปีน้ี 2020 คสรท.และ 
สรส.ตระหนักถึงอันตรายของการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 จึงได้แถลงต่อสาธารณะเม่ือเดือน
มีนาคมที่ผ่านมาโดยงดกิจกรรมชุมนุมคนงานเหมือ
เช่นทุกปีที่ผ่านมาแตะจะปรับรูปแบบให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามจากปัญหาความ
เดือดร้อน ความทุกขย์ากที่สะสมมาก่อนหน้าน้ีและ
ปัญหาภยัพิบติัเฉพาะหน้าจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัส โควดิ 19 คสรท.และ สรส.มีขอ้เสนอต่อรัฐบาล
ดังเช่นทุกปี และยงัคงชูค  าขวัญเช่นทุกปีที่ย ังคง
เหมาะสมกบัยคุสมยั เขา้กบัสถานการณ์ประเทศไทย 
คือ ‚สามัคคีกรรมกร ตา้นทุนนิยมครอบโลก สร้าง
สงัคมใหม่ ประชาธิปไตยประชาชน‛ 

 ข้อเสนอเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ โควดิ 19 
 1.กรณีการเข้าโครงการสมัครใจลาออก
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 ใหไ้ดรั้บสิทธ์ิกรณีวา่งงานเท่ากบักรณีการเลิกจา้ง 
 2. กรณีนายจา้งเลิกจา้งหรือลูกจา้งออกจาก
งานทุกกรณี ให้รัฐบาลยกเวน้การเก็บภาษีรายได้
ในช่วงระบาดของไวรัสโควดิ -19 
 3. ให้รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือผูป้ระกันตน 
ม.33 คนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน กรณี
ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 
– 19 

 4.กรณีที่นายจ้างใช้มาตรา 75 ในกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน จะตอ้งไม่น าเอาสวสัดิการตวัเงิน
อ่ืนๆมาค านวณในการหกัเงินลูกจา้ง ในช่วงที่นายจา้ง
ใหลู้กจา้งหยดุงาน 
 5 . ข อ ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพิ เศษในลักษณะไตรภาคี เพื่ อ
ตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆที่ไดรั้บผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด และมาตรการ
ต่างๆที่ส่งผลกระทบและการช่วยเหลือคนงาน 
 6.ขอให้รัฐบาลชะลอโครงการต่างๆของ
รัฐบาลที่ยงัไม่ส าคัญเร่งด่วนและสอดคล้องกับ
สถ านก า ร ณ์ ปั จ จุบันออกไป ก่อน เพื่ อ น า เ งิ น
งบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนและคนท างาน 
 7.ให้บรรจุลูกจา้งกระทรวงสาธารณสุขสาย
งานต่างๆเป็นข้าราชการเหมือนพยาบาลที่รัฐบาล
ประกาศก่อนหนา้น้ี 
 8.ให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบ
ไดรั้บการผอ่นปรนช่วยเหลือจากประกนัสังคมแมว้่า
ยงัส่งเงินสมทบไม่ครบตารมระยะเวลาที่ก  าหนดเพื่อ
ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และให้ กระทรวง
แรงงานโดยกรมจดัหางานยดืหยุน่การเปล่ียนนายจา้ง
ตามมาตรา 51,52 และ 53 ของ พ.ร.ก.การบริหาร
จดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 และให้
น าเงินจากกองทุนเพื่อการบริหารแรงงานต่างดา้วที่
ได้รับผลกระทบการเลิกจ้าง การขาดรายได้ ให้
สามารถประทงัชีวติอยูไ่ดใ้นช่วงวกิฤต 
 9.รัฐบาลต้องควบคุมและลดราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวติประชาชน และควรเนน้เพือ่ให้เกิดการขบัเคล่ือน
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เศรษฐกิจชุมชนฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และต้องไม่เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มทุนใช้
วิกฤตของประเทศเพื่อการแสวงหาความมั่งคั่ง 
รวมถึงการหาแนวทางปรับลดหรืองดเวน้ค่าบริการ
สาธารณะต่างๆ ตามแต่ประเภทการให้บริการ
สาธารณะของรัฐวสิาหกิจในช่วงวิกฤตให้ครอบคลุม
ประชาชนทุกคนไดเ้ขา้ถึงอยา่งเท่าทียมและเป็นธรรม 
 10.ให้กระทรวงแรงงาน ประกาศยกเวน้ขอ้
ปฏิบัติ กิจกรรมของสหภาพแรงงานในกรณีไม่
สามารถด าเนินการได้ในช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควดิ -19 เช่นเร่ืองของการประชุมใหญ่ฯ 

 ขอ้เสนอทัว่ไปที่เสนอในปีที่ผ่านมาแต่รัฐยงั
ไม่ด าเนินการ 

 1.รัฐตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนการจดัให้มี
รัฐสวัสดิการอย่างจริงจัง  โดย เฉพาะด้านการ
สาธารณะสุขและการศึกษาใหก้บัประชาชนทุกคนได้
เขา้ถึงอยา่งมีคุณภาพและเท่าทียม ไม่ผลกัภาระดา้น
การบริการดงักล่าวให้ตกเป็นภาระกบัประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 
 2. รัฐบาลตอ้งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน
ให้สอดรับกับมาตรฐานฐานสากล ด้วยการรับรอง
อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศฉบบัท่ี 87 
ว่าดว้ยเสรีภาพในการสมาคม และการคุม้ครองสิทธิ
ในการรวมตวักัน และฉบบัที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติ
ตามหลักแห่งสิทธิในการรวมตวักันและการเจรจา
ต่อรอง ซ่ึงอ นุสัญญาทั้ ง  2  ฉบับ น้ี  อยู่ในก ลุ่ม
อนุสัญญาหลัก (ILO Core Conventions) จ  านวน 8 
ฉบบั ที่มีเน้ือหาให้การคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานใน

การท างานที่คนท างานทุกคนควรไดรั้บ รวมถึงการ
แกปั้ญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่ว่ากรณี คนงาน
รถไฟ การบินไทย หรือกรณีอ่ืนๆ จนส่งผลให้
สหรัฐอเมริกาตดัสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) 
กบัสินคา้จากประเทศไทย 
 3.รัฐบาลตอ้งให้ความส าคญักับรัฐวิสาหกิจ
เพือ่ใชเ้ป็นกลไกของรัฐในการจดัแจงแบ่งปันบริการ
สาธารณะของประเทศอย่างเป็นธรรม และต้องไม่
กระท าการใดๆ ที่ท  าให้มีเกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ในทุกรูปแบบ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นเคร่ืองมือที่
ส าคัญส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการให้บริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายขั้นพื้นฐานของ
กิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐที่จ  าเป็นต่อ
การด ารงชีพของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของ
รัฐ ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐ จะกระท าดว้ยประการ
ใดให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนหรือท าให้รัฐเป็น
เจา้ของนอ้ยกวา่ร้อยละ 51 (ร้อยละหา้สิบเอ็ด) ไม่ได ้
 4.ขอใหร้ัฐบาลยตุิการลงนามเขา้เป็นสมาชิก
ในขอ้ตกลงความเขา้ใจและความคืบหนา้เพือ่หุน้ส่วน
ข้ามแปซิ ฟิก  CPTPP (Comprehensive and 
Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership
) เพราะจะน าไปสู่การแกไ้ขกฎหมายดา้นการเกษตร 
ท าใหเ้กษตรกรทัว่ประเทศไม่สามารถเก็บเมล็ดพนัธุ์
พืชไวเ้พาะปลูกได้ และจะต้องซ้ือผ่านบริษัทด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรเท่านั้ น ซ่ึงถือเป็นการซ ้ าเติม
เกษตรกรในภาวะเศรษฐกิจ และราคาพืชผลท่ีตกต ่า 
อีกทั้งจะยิ่งเพิ่มความเหล่ือมล ้ าในสังคมไทยให้มาก
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ขึ้นไปอีก และส่งผลกระทบดา้นยา ท าให้การผลิตยา 
Generic กระท าไดย้ากขึ้น การประกาศใชC้L ท าได้
ยากขึ้น อุตสาหกรรมยาในประเทศจะแข่งขนัสู่ยา
น าเขา้ไม่ได้ และท่ีส าคัญ ข้อตกลงน้ีเป็นอุปสรรค
ของรัฐ ท าใหห้น่วยงานรัฐวสิาหกิจไม่สามารถด าเนิน
ภารกิจเชิงสังคมในการรองรับนโยบายด้านยา
เวชภณัฑ์ และวคัซีน ที่จ  าเป็นต่อระบบสาธารณสุข
ของประเทศเช่น  ในการเ กิดระบาดของไวรัส 
COVID-19 ในขณะน้ี 
 5. รัฐตอ้งก าหนดค่าจา้งแรงงานที่เป็นธรรม
ให้ครอบคลุมผูใ้ช้แรงงานทุกภาคส่วน โดยก าหนด
นิยามค่าจา้งขั้นต ่าแรกเขา้ที่มีรายได้เพียงพอต่อการ
เล้ียงชีพตนเองและครอบครัวตามหลักการของ
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศและตอ้งเท่ากนัทั้ง
ประเทศ และตอ้งก าหนดให้มีโครงสร้างค่าจา้ง และ
ปรับค่าจา้งทุกปี 
 6 .  ให้ รัฐบาลด า เ นินกา รปฏิ รูประบบ
ประกันสังคมอยา่งจริงจงั โดยการปฏิรูปโครงสร้าง
การบริหารงานส านกังานประกนัสังคม ให้เป็นอิสระ 
โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละใหผู้ป้ระกนัตนมีส่วนร่วม 
การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ใน
สัดส่วนที่เท่ากัน ระหว่างรัฐ นายจา้ง ลูกจา้ง ตาม
หลักการของ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
น าส่งเงินสมทบที่รัฐบาลคา้งจ่ายให้เต็มตามจ านวน 
ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ ผูป้ระกันตน มาตรา 40 ให้
เท่ากับมาตรา 33 เพิ่มสิทธิประโยชน์ ชราภาพ 50 
เปอร์เซ็นต ์ของเงินเดือนสุดทา้ย 

 7.ขอให้ขยายกรอบเวลาการเข้า ถึงสิทธิ
ประโยชน์ในกองทุนเงินทดแทนจนส้ินสุดการรักษา
ตามค าวนิิจฉยัของแพทย ์
 8. รัฐตอ้งดูแลให้มีการปฏิบตัิตามและบงัคบั
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่นายจ้างไม่จ่าย
ค่าชดเชยตามกฎหมาย เช่น การปิดกิจการ หรือยุบ
เลิกกิจการในทุกรูปแบบ (ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 
มาตรา 53) 
 9. รัฐต้องจัดตั้ งกองทุนประกันความเส่ียง
จากการลงทุนโดยให้นายจา้งจ่ายเงินเขา้กองทุนเพื่อ
เป็นหลักประกันในการคุม้ครองสิทธิแรงงาน เม่ือมี
การเลิกจา้งหรือเลิกกิจการไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผูใ้ช้
แรงงานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากกองทุน รวมทั้ง
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีระหว่าง
นายจา้งกบัลูกจา้ง 
 10 .  รั ฐต้อ ง ให้คว ามส าคัญ เ ร่ือ งความ
ปลอดภัยในการท างานและจัดสรรงบประมาณ 
รวมทั้งบุคลากรให้กับสถาบนัความปลอดภยัฯ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการเร่ืองความปลอดภัย ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่ง
ประเทศไทย  กับเครือข่ายได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อ
ประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฏร 
นายสุเทพ อู่อน้ เน่ืองในวนักรรมกรสากล2020 หรือ
วนัแรงงานแห่งชาติ 2563 ขอ้เสนอดังกล่าว เป็นขอ้
เรียกร้องต่อมาตรการการแก้ไขปัญหาแรงงานใน
สถานการณ์ระบาดของโรคโควดิ-19  โดย ภาคีสังคม
แรงงานสู้วิกฤตโควิด -19 ประกอบด้วย องค์กร
แรงงาน องค์กรพฒันาเอกชนด้านต่างๆ จ านวน 44 
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องคก์ร และนกัวชิาการ จ านวน 25 ท่าน ที่สนับสนุน
ร่วมลงช่ือสนบัสนุนขอ้เรียกร้อง โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

 
 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่
ด าเนินต่อเน่ืองมาในปัจจุบนัมีผลกระทบต่อแรงงาน
ทุกประเภท  ในปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้มาตรการเยยีวยา
เพื่อ ช่วยเหลือแรงงานในระยะ เฉพาะหน้า  แต่
มาตรการต่างๆ ยงัมีช่องโหว่ที่ท  าให้การเยียวยาไม่
บรรลุผล จึงเป็นหน้าท่ีของภาคประชาสังคมกลุ่ม
ต่างๆ ทีจะตอ้งระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดทางออก
ที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบนั ภาคีสังคมแรงงานสู้
วิกฤตโควิดซ่ึงประกอบด้วยองค์กรแรงงาน องค์กร
พฒันาเอกชน และนักวิชาการ ได้มีการศึกษาขอ้มูล
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและมีขอ้เสนอต่อมาตรการการแกไ้ข
ปัญหาแรงงานในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-
19 ส าห รับแรงง านในระบบและนอกร ะบบ
ดงัต่อไปน้ี 
 1.ขอ้เสนอการบรรเทาผลกระทบต่อแรงงาน
ที่เป็นลูกจา้งในระบบประกนัสงัคม 

 1.1 ในปัจจุบนัมีการหยดุกิจการชัว่คราว ใน
ธุรกิจต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ปัญหาที่เกิดขึ้นคือในบาง
กิจการนายจา้งมีการใช้สิทธิปิดกิจการชั่วคราวโดย
อา้ง ‚เหตุสุดวสิยั‛ ตามมาตรา 75 ใน พ.ร.บ.คุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ทั้งๆที่ยงัมีความสามารถจ่ายค่าจา้ง
และสวสัดิการให้ลูกไดต้ามปกติอยู ่โดยมีการปฏิบติั
ใน 4 ลักษณะคือ 1) จ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งในระหว่าง
ปิดกิจการชัว่คราวร้อยละ 75  2) จ่ายเงินในอตัราต ่า
กว่าร้อยละ 75 โดยท าข้อตกลงสภาพการจ้างเป็น
รายบุคคล  3) จ่ายเงินให้เฉพาะในวนัที่ลูกจ้างมา
ท างานเท่านั้น ตามอตัราค่าจา้งที่ตกลงกนั  และ4) งด
การจ่ายสวสัดิการที่เก่ียวเน่ืองกบัการท างาน เช่น ค่า
เช่าบา้น ค่าอาหาร เป็นตน้ และส่งผลการด าเนินชีวิต
ที่ยากล าบากของลูกจา้งมากยิง่ขึ้น 
 นอกจากน้ียงัพบกรณีการเลิกจา้ง โดยเฉพาะ
ในกลุ่มแรงงานเหมาค่าแรง  สัญญาจ้างชั่วคราว  
แรงงานรายวนั แต่นายจา้งไม่จ่ายค่าชดเชย ค่าบอก
กล่าวล่วงหน้า และเงินอ่ืนๆ ตามที่ พ.ร.บ.คุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ก าหนดไว้ และให้ลูกจ้างไป
ร้องเรียนผ่านกระบวนการยติุธรรม ที่มีระยะเวลาไม่
ต ่ากวา่ 3 ปี กวา่จะไดรั้บเงินดงักล่าว 
 1.2 ในปัจจุบันได้มีการออกกฎกระทรวง
เร่ืองการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของ
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
ทั้งน้ีภาคีฯ มีความห่วงใยว่าสถานประกอบการบาง
แห่งอาจมีการฉวยโอกาสผลักภาระให้กองทุน
ประกนัสงัคม โดยอา้งเหตุสุดวสิยัจากการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศฉบบัน้ี 
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เพือ่ใหลู้กจา้งรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
ในอัตราร้อยละ62 จากกองทุนประกนัสังคม แทนที่
นายจ้างจะปิดกิจการชั่วคราว ตามมาตรา 75 ใน 
พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 และจ่ายเงินให้แก่
ลูกจา้งในระหวา่งปิดกิจการชัว่คราวร้อยละ 75 
 ข้อเสนอคือ กรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ตอ้งจัดตั้ งกลไกที่เป็น
ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน สหภาพแรงงาน 
ลูกจา้ง ภาควชิาการ องคก์รพฒันาเอกชน และองคก์ร
ประชาสังคม เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่
ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 อย่าง
เคร่งครัด 
 1.3 ส าหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จะพบ
ปัญหาที่มีความซบัซอ้นกวา่แรงงานไทย ดงัน้ี 
 1.3.1 แรงงานขา้มชาติที่เป็นผูป้ระกนัตนตาม
มาตรา 33 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และจ่าย
สมทบประกนัสงัคมมาไม่ถึง 6 เดือนใน 15 เดือน จะ
ไม่มีโอกาสไดรั้บประโยชน์ทดแทนการวา่งงาน 
 1.3.2 แรงงานขา้มชาติและแรงงานกลุ่มชาติ
พนัธุ์ แรงงานไทยพลัดถ่ิน ที่ไม่มีสัญชาติไทยกลุ่ม
ต่างๆ ที่ท  างานในกิจการที่ยกเวน้ประกันสังคมและ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จะไม่
สามารถเขา้ถึงมาตรการเยยีวยา 5,000 บาท ได ้เพราะ
ก าหนดใหเ้ฉพาะผูมี้สญัชาติไทยเท่านั้น 
 1.3.3. พระราชก าหนดการบริหารจดัการการ
ท า งานของคนต่างด้าว  พ.ศ .  2560 ได้ก าหนด
ระยะเวลาในการเปล่ียน/หานายจา้งใหม่ภายหลังที่
ลูกจ้างเลิกจ้าง/ไม่ต่อสัญญาจา้ง ภายใน 30 วนั จึง
ส่งผลต่อการเขา้ถึงประโยชน์ทดแทนการวา่งงานตาม 

พ.ร.บ.ประกนัสังคม พ.ศ.2533 , การไม่สามารถหา
งานใหม่-นายจา้งใหม่ไดใ้นช่วงเวลาวิกฤติ ตลอดจน
ไม่สามารถกลบัประเทศตน้ทาง ส่งผลต่อการผลกัให้
กลายเป็นแรงงานไม่ถูกกฎหมายและตอ้งหลบซ่อน
ในประเทศไทยต่อไป 
 ขอ้เสนอคือ ขอใหก้ระทรวงแรงงานพจิารณา
ด าเนินการจดัตั้ งกลไกการท างานร่วมกันของภาค
ส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของคณะท างานความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในช่วงการ
ระบาดของโรคโควดิ และจดัท าแผนรองรับการฟ้ืนฟู
การจา้งงานหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิดต่อไป ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบอยา่งรอบดา้น 
 1.4 ขอ้เสนอเพือ่การแกปั้ญหาในระยะยาว 
 1.4.1 ควรมีการปฏิรูประบบประกนัสังคมให้
เป็นองค์กรอิสระ ในการท าหน้าที่ในการบริหาร 
จัดการจากภาครัฐ เพื่อประกันสังคมให้มีความ
โปร่งใส มีระบบธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มี
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูป้ระกนัตน โดยให้ผูป้ระกนัตน
มี ส่วน ร่ วมอย่ า งแท้จ ริ ง  เพื่ อ ให้สามา รถ เ ป็น
หลักประกันด้านสวสัดิการให้แก่แรงงานในภาวะ
วิกฤติได้มากขึ้ น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 
 1.4.2 พิจารณาจัดตั้ งกองทุนประกันความ
เส่ียงทางรายได้ของผู ้ประกันตน เพื่อให้สามารถ
จ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจา้งให้ได้รับค่าจา้งครบตาม
จ านวนในภาวะวกิฤต 
 2.ขอ้เสนอการบรรเทาผลกระทบต่อแรงงาน
นอกระบบ 
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 2.1 มาตรการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 5,000 
บาทเป็นเวลา 3 เดือน พบว่า มีปัญหาเร่ืองระบบการ
คดักรองผูไ้ดรั้บสิทธ์ิท าใหแ้รงงานนอกระบบที่ไดรั้บ
ผลกระทบจ านวนมากยงัคงไม่ไดรั้บการเยยีวยา 

 ขอ้เสนอคือ 

 2.1.1 กรณีผูมี้สิทธ์ิแต่ไม่ได้รับเงิน ซ่ึงมีการ
ยืน่ร้องเรียนเขา้มา ตอ้งมีการพจิารณาใหม่โดยรวดเร็ว
และยืดหยุ่น และควรมีการปรับปรุงระบบการคัด
กรองที่เป็นปัญหาโดยเร็วเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อแรงงานนอกระบบซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจนที่
ไดรั้บผลกระทบมากที่สุดอยูแ่ลว้ 
 2.1.2 พิจารณาหลักเกณฑ์ผูไ้ด้รับสิทธ์ิเงิน
เยียวยาใหม่ส าหรับการจ่ายเงินในเดือนถัดไปโดย
ขยายใหค้รอบคลุมประชากรวยัท างานทั้งหมดรวมถึง
เกษตรกรที่ไม่ใช่บุคลากรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และผูอ้ยูใ่นระบบประกนัสงัคมตามมาตรา 33 

 2.2 แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ตอ้งสูญเสีย
อาชีพและรายได้จากมาตรการจ ากัดการใช้พื้นที่
สาธารณะ การห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์ และการให้
ท างานที่บา้น (Work from home) ซ่ึงเป็นปัญหาหลกั
ของการขาดรายไดท้ี่ไม่อาจทดแทนไดโ้ดยการให้เงิน
เยยีวยาเพยีงเดือนละ 5,000 บาท 
 ขอ้เสนอคือ  
 2.2.1 รัฐตอ้งพจิารณาเร่ืองการผอ่นปรนพื้นที่
การท างานภาคบริการและการใชพ้ื้นที่สาธารณะโดย
มีการจดัระเบียบอย่างเหมาะสมเพื่อให้แรงงานนอก
ระบบสามารถกลบัมาท างานมีรายไดโ้ดยเร็ว 
 2.2.2 รัฐควรมีมาตรการสนับสนุนในการลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาวะที่แรงงานอกระบบไม่
สามารถหารายไดต้ามปกติ เช่นการมีนโยบายบงัคบั
หรือขอความร่วมมือให้ มีการผ่อนปรนค่ า เ ช่ า
ร้านอาหารและสถานประกอบการรายยอ่ย ลดค่าเช่า
รถรับจ้างสาธารณะ พักช าระหน้ีทั้ งในและนอก
ระบบ ฯลฯ 
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สถิติ จ านวนผูป้ระกนัตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จ าแนกตามอายและเพศ ปี2562 

 

 

ท่ีมา สถิติงานประกนัสังคม ส านกังานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน 
 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
45 

 

 

การยืน่ขอรับสิทธิประโยชน์ กรณว่ีางงาน จากผลกระทบโควดิ-19  

 รายงานสรุป ศูนยบ์ริหารสถานการณ์โควดิ-19 ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน วนัที่ 22 

พฤษภาคม 2563  
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กลุ่มผู้ใช้แรงงาน หิ้วป่ินโตบุกกระทรวง  กิน
ข้าวคลุกน ้าปลา ร้องขอความเป็นธรรม กรณี
ถูกลอยแพ บริษัทอ้างผลกระทบโควดิ-19  

 วนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่กระทรวง
แรงงาน นางสาวสุรินทร์ พิมพา ประธานสหภาพ
แรงงานกิจการส่ิงทอนครหลวง น าตวัแทน กลุ่มผูใ้ช้
แรงงาน แรงงานขา้มชาติ และผูป้ระกนัตนในระบบ
ประกันสังคม ของ บริษทันครหลวงถุงเทา้ไนล่อน 
จ ากดั และเครือข่ายแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานออ้ม
น้อย-ออ้มใหญ่ จ.นครปฐม ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ 
นายอภิญญา สุจริตตานนัท ์อธิบดีกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน (กสร.) เพือ่ขอความเป็นธรรม กรณี
ลูกจา้งกว่า 180 ชีวิตถูกนายจา้งลอยแพนานกว่า 2 
เดือน โดยนายจา้งอา้งผลกระทบจากโรคระบาดโค
วิด-19 จึงไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้าง อีกทั้ งบริษัทหัก
เงินเดือนแต่กลบัไม่น าส่งเงินประกนัสังคมให้ลูกจา้ง 
ท าใหลู้กจา้งเสียสิทธิช่วยเหลือรักษาพยาบาล ทั้งน้ีได้
มีการน าป่ินโตใส่ขา้วเปล่าคลุกน ้ าปลา มานั่งกินท่ี
หนา้กระทรวง เพือ่ส่ือใหเ้ห็นวา่ ก าลงัจะอดตายดว้ย 
 นางสาวสุรินทร์ กล่าวว่า เน่ืองด้วยบริษัท 
นครหลวงถุงเท้าไนล่อน จ ากัด ประเภทกิจการ
ประเภทส่ิงทอ มีพนักงานทั้ งแรงงานไทยและ
แรงงานชาวพม่า กวา่ 180 คน สถานการณ์ปัญหาของ
บริษทัฯ มีปัญหามาต่อเน่ืองและยาวนาน โดยบริษทัฯ  

 
 
 
 
อ้างว่าไม่มีเงินทุนมาซ้ือวตัถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้า 
และได้มีการขายเคร่ืองจกัรไปเป็นจ านวนมาก เม่ือ
เกิดสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ยิง่
ส่งผลท าใหบ้ริษทัฯ ประสบปัญหามากยิง่ขึ้น ทั้งการ
ไม่มีค  าสั่งหรือออเดอร์สินค้า เข้ามา บริษัทฯ มี
นโยบายบงัคบัใชม้าตรา 75 และการยบุการท างานใน
บางแผนกลง ซ่ึงบริษทัแจง้พนักงานด้วยวาจา ไม่มี
เอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

 ตอนน้ีพนักงานเดือดร้อนอย่างมาก ซ่ึงการ
ใช้นโยบายและการปฏิบติัการของบริษทัฯได้ส่งผล
ต่อพนกังานทั้งแรงงานไทยและแรงงานพม่า ดงัน้ี 1.
เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินค่าจา้งให้กบัพนักงานไม่ตรงตาม
วนัที่ก  าหนดไว ้โดยก าหนดจ่ายวนัที่ 8 และ 23 ของ
ทุกเดือนแต่บริษทัฯไดเ้ล่ือนการจ่ายเงินออกไป โดย
จ่ายเพียงคนละ 2,000 กว่าบาท/คน จากค่าแรงที่ตอ้ง
ไดรั้บจริง 4,000 กวา่บาท/คน  2.บริษทัฯ สั่งพนักงาน
ให้หยุดงานดว้ยวาจาในหลายแผนก ไม่ไดบ้อกล่าว

https://voicelabour.org/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9b/10840a769cb13b9bb3f25094153a05a4a25646ed04c9abc58ce72a5f32c3425d-0/
https://voicelabour.org/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9b/10840a769cb13b9bb3f25094153a05a4a25646ed04c9abc58ce72a5f32c3425d-0/


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
47 

 

ล่วงหนา้ ไม่มีการติดประกาศให้พนักงานทราบ โดย
ให้พนักงานสลับกันมาท างาน 3.  บริษัทฯ ไม่มี
มาตรการจ่ายเงินชดเชยที่ชดัเจน และบริษทัฯไม่ช้ีแจง
เหตุผลให้พนักงานทราบ 4.บริษัทฯ ไม่น าส่งเงิน
ประกนัสังคมให้แก่ลูกจา้ง เงินสมทบประกันสังคม
นายจา้งเก็บจากลูกจา้งเป็นประจ าทุกเดือนแต่ไม่ได้
น าส่งส านักงานประกันสังคมตามระเบียบ ตั้ งแต่
เดือนสิงหาคม 2562 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 จ านวน 
7 เดือน ส่งผลท าให้ผูป้ระกันตนไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ที่ลูกจา้งพงึไดรั้บ และน าไปสู่การขาดสิทธิ
ในการรับเงินเยยีวยาจากส านกังานประกนัสงัคม ตาม
มาตรา 33 กรณีวา่งงานดว้ยเหตุสุดวสิยั ตามมาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 5.
นายจา้งไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ประเด็น เงินสะสม
ของลูกจา้ง และเงินชดเชยเกษียณอายขุองลูกจา้ง 

 

 ตอ้งการมาเรียกร้องความเป็นธรรม ต่อกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน และมีขอ้เสนอ ดงัน้ี 
1.ต้องเป็นตัวกลางในการเจรจากับนายจา้งในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยา่งเร่งด่วนเพือ่เยยีวยาปัญหาท่ี
เกิดขึ้ น 2.บริษัทฯ ต้องแจ้งให้พนักงานให้ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
หากจะใหพ้นกังานหยดุงาน และจะตอ้งมีมาตรการที่
ชดัเจนเก่ียวกบัการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นตามมาตรา 75 แห่งพ.ร.บ.
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 3.บริษทัฯ จะตอ้งน าส่ง
ประกันสังคมย ้อนหลัง  เพื่ อ รักษาสถานภาพ
ผูป้ระกันตนให้แก่พนักงาน เพื่อสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานที่ควรจะได้รับ 4.บริษทัฯ ต้องเร่งจ่ายเงิน
ออมสะสม และเงินเกษียณอายใุหแ้ก่พนกังานโดยเร็ว 
เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤต 5. 
หากบริษทัฯไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้บริษทั
ฯต้อง จ่ายค่ าชดเชยให้กับพนักงานทุกคนตาม
กฎหมาย 

(รายงานโดย ภาสกร จ าลองราช ) 

สรส. เสนอรัฐให้ยกเลกิ CPTPP หวั่นยาราคา
แพง กระทบระบบสุขภาพ- เกษตรกรรม 

 วนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 สมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) น าโดยนายสาวิทย ์แก้ว
หวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สมัพนัธ ์ไดย้ืน่หนงัสือ เร่ือง  ขอใหรั้ฐบาลยกเลิกการ
พจิารณาให้ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นสมาชิกความตก
ลงหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTPP) 
ถึง นายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผ่าน
ทางนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรี
ประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
 นายสาวิทย์ แก้วหวาน ก ล่าวว่า  ตามที่
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
(กนศ . )  โดย มีน ายสมคิ ด  จาตุ ศ รีพิทักษ์  รอ ง

https://voicelabour.org/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9b/attachment/346580/
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นายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ กน
ศ. ได้มีมติเม่ือวนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2563 ที่ผ่านมา 
มอบหมายให้กระทรวงพาณิชยไ์ปท าการศึกษาและ
ระดมความเห็นภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ืองการเขา้ร่วม
ความตกลงที่ครอบคลุมและกา้วหน้าส าหรับหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของประเทศ
ไทยใหค้ณะรัฐมนตรีพจิารณา ซ่ึงขณะน้ีผลการศึกษา
และการระดมความเห็นภาคส่วนที่เ ก่ียวข้องแล้ว
เสร็จ แต่ล่าสุดกระทรวงพาณิชย ์ได้ถอนการเสนอ
เร่ือง CPTPP เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม ครม. 
แ ล้ ว  โ ด ย น า ย จุ ริ น ท ร์  ลั ก ษณ วิ ศิ ษ ฏ์  ร อ ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
ใหเ้หตุผลวา่เม่ือยงัมีความเห็นแยง้กนัอยูร่ะหว่างฝ่าย
ต่าง ๆ จึงไดถ้อนเร่ืองออกไปก่อน 

 

 สมาพันธ์แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์
(สรส.) ในฐานะองค์กรด้านแรงงาน ที่ มีองค์กร
สมาชิกประกอบดว้ยสหภาพแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ
และสหภาพแรงงานภาคเอกชน รวม 44 แห่ง มี
สมาชิกรวมกนัมากกว่า 1.6 แสนคน มีความเห็นว่า
เร่ืองน้ี เป็นเร่ืองส าคญัที่ตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ

ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้น จึงขอกราบ
เรียนมายงัท่าน เพื่อแสดงความเห็นคัดค้าน การที่
ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP โดยมี
เหตุผลประกอบ ดงัน้ี 
 ประเด็นของความมั่นคงทางยา 
 1. ประเทศไทยจะไม่ได้รับประโยชน์ด้าน
ราคายาจากการลดภาษีศุลกากรแหล่งวัตถุดิบยา 
เน่ืองจากแหล่งวตัถุดิบการผลิตยาของไทยส่วนใหญ่
อยู่นอกประเทศสมาชิก CPTPP แทบทั้ งส้ิน แต่
ในทางกลับกัน บรรษทัยาขา้มชาติจะเขา้มาแข่งขนั
กบับริษทัยาช่ือสามญั เช่นองคก์ารเภสชักรรม รวมถึง
บริษทัยาช่ือสามญัอ่ืน ๆ ในประเทศ ประเทศไทยตอ้ง
เปิดตลาดให้อุตสาหกรรมจากประเทศสมาชิกเขา้มา
แข่งขนัอย่างเท่าเทียม นโยบายบญัชีนวตักรรมไทย 
รวมถึงระเบียบและกฎกระทรวงของพระราชบญัญตัิ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมยาในประเทศ ยอ่มไม่
สามารถท าได้ เป็นอุปสรรคของการพึ่งพาตวัเองใน
การคิดคน้และผลิตยาเองภายในประเทศ แมจ้ะเปิด
ตลาดเสรี แต่ด้วยขีดความสามารถที่จ  ากัดทั้ งด้าน
เงินทุนและเทคโนโลย ีจะท าให้การแข่งขนัที่คาดว่า
จะใช้กลไกตลาดสร้างการค้าที่ เ ป็นธรรมกลับ
กลายเป็นเคร่ืองมือของบรรษทัขา้มชาติใช้สร้างตลาด
ผูกขาดในอุตสาหกรรมยา ยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิมใน
ที่ สุดคนไทยต้องซ้ือยาในราคาที่แพงขึ้ น ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะล่มสลาย เพราะ
ตน้ทุนค่ายาที่แพงขึ้น 
 2. เน้ือหาของขอ้ตกลง CPTPP มีเน้ือหาอีก
หลายส่วนที่ ส่ งผลต่อการเข้า ถึงยา  การพัฒนา
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อุตสาหกรรมยาในประเทศ และส่งผลต่อเร่ืองสุขภาพ
และระบบสาธารณสุขในดา้นอ่ืนอีก เช่น 
 2.1 การผูกโยงการขึ้นทะเบียนต ารับยากับ
ระบบสิทธิบตัร (Patent linkage) ท าให้การผลิตและ
จ าหน่ายยาช่ือสามญัจะยากขึ้น เพราะไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนได ้จนกวา่จะหมดสิทธิบตัร 
 2.2 ขอ้ผูกมดัในบทว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้ง
โดยรัฐและทรัพย์สินทางปัญญา บทที่ว่าด้วยการ
คุม้ครองการลงทุน ท าให้นักลงทุนต่างชาติฟ้องร้อง
รัฐผา่นกลไกอนุญาโตตุลาการนอกประเทศได ้
 2.3 การเป็นสมาชิก CPTPP ท าให้ประเทศ
ไทยไม่สามารถใช้การบังคบัใช้สิทธ์ิเพื่อผลิตหรือ
น าเขา้ยา หรือมาตรการ CL (Compulsory Licensing) 
ในกรณีที่บงัคบัใช้โดยรัฐไม่แสวงหาก าไร (Public 
non-Commercial Use) ได้ เช่น องค์การเภสัชกรรม 
จะไม่สามารถผลิตยารักษาโรคเอดส์  ยารักษา
โรคหัวใจหรือยารักษาโรคอ่ืน ๆ ตามมาตรการ CL 
ได้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาและระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะสุ่มเส่ียงต่อการ
ถูกฟ้องร้องตามบทคุม้ครองการลงทุน เป็นตน้ 
 3. กรณีการเกิดวกิฤตโรคระบาดของประเทศ 
เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในคร้ังน้ีรัฐ
จ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานท่ีเป็นกลไกก ากบัดูแลระบบ
สาธารณะสุข ซ่ึงจะท าหน้าที่เป็นกลไกของรัฐเพื่อ
สร้างความมัง่คงทางสาธารณสุขให้บริการประชาชน
ไดเ้ขา้ถึงยาและเวชภณัฑ ์แต่เง่ือนไขของความตกลง 
CPTPP จะเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อ รัฐที่จะเข้า
ด าเนินการภายใตส้ถานการณ์วกิฤต 

 4. การเป็นสมาชิก CPTPP ท าให้ประเทศ
ไทยไม่สามารถผลิตยาก าพร้า (Orphan Drug) ซ่ึงเป็น
กลุ่มยาที่จ  าเป็นตอ้งใช้รักษาโรคที่พบได้น้อย แต่มี
ปัญหาขาดแคลน ท าให้คนไขต้อ้งใช้ยาอ่ืนที่มีราคา
แพงกวา่ 

 

 ประเด็นในเร่ืองพันธ์ุพืชในอุตสาหกรรม
เกษตร 
 5. อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยจะ
เผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ้ น โดยเฉพาะสินค้า
เกษตรจากแคนาดา เช่น ปุ๋ ย และถั่วเหลือง ที่จะเขา้
มาตีตลาดไทย หลงัการเปิดเสรีดา้นการคา้ 
 6. CPTPP มีข้อบญัญัติให้ประเทศสมาชิก
ตอ้งเขา้ร่วมในอนุสัญญาการคุม้ครองพนัธุ์พืชใหม่ 
(UPOV 1991 หรือ (International Convention for 
Protection of New Varieties of Plants) ที่จะเปิด
โอกาสให้ต่างชาติสามารถน าพนัธุ์พืชพื้นเมืองไทย
ไปท าการวจิยัเพือ่สร้างพนัธุ์พืชใหม่แลว้จดสิทธิบตัร
ได ้ขอ้น้ีส่งผลเสียต่อเกษตรกรไทยโดยตรง เพราะถา้
น าพนัธุพ์ชืใหม่น้ีมาปลูกแลว้ จะไม่สามารถเก็บเมล็ด

https://voicelabour.org/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%aa-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-cptpp-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2/unnamed-8-3/
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ไปปลูกต่อได้เหมือนเม่ือก่อน ต้องซ้ือเมล็ดใหม่
เท่านั้น ท าใหต้น้ทุนการเกษตรยิง่สูงขึ้น 
 การเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP จะท าให้
ประเทศไทยไดต้ลาดการคา้กบัประเทศ เม็กซิโก และ
แคนาดา เท่านั้น เพราะอีก 9 ประเทศสมาชิกที่เหลือ
นั้น ประเทศไทยมีขอ้ตกลงการการคา้เสรี FTA แลว้
ทั้งหมด แต่การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลบัท าใหป้ระเทศ
ไทยตอ้งสูญเสียประเด็นส าคญั 6 ประเด็นขา้งตน้ ที่
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นความมัน่คงทางยาของประชาชน 
และการประกอบอาชีพของเกษตรกรซ่ึงเป็นแรงงาน
นอกระบบของประเทศไทย มีจะท าให้มีตน้ทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้นและบางสินคา้การเกษตร ตอ้งเผชิญกับ
สินคา้จากต่างประเทศมาตีตลาดแข่งขนั ดังที่กล่าว
ขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้วยเหตุน้ี  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพนัธ์ (สรส.) จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการ
พิจารณาให้ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นสมาชิก CPTPP 
โดยขอให้รัฐบาลปรับเปล่ียนแนวทางการวาง
นโยบายเศรษฐกิจของประ เทศ ลดการพึ่ งพา
ต่างประเทศตามกรอบคิดระบบทุนเสรีนิยม หันมา
พฒันาประเทศบนหลักการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน พึ่งพาตนเองบนหลกัการของผลประโยชน์ ที่
ประเทศชาติและประชาชนจะไดรั้บเป็นส าคญั 

 (รายงานโดยวาสนา ล าดี)
 

 

 


