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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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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัที่ 46 (393) 

ประจ า เ ดือนมิ ถุนายน 2563  พบกันอีกค ร้ังใน

สถานการณ์ที่การใชชี้วติของคนไทยใกลจ้ะกลบัคืนสู่

ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ หลังปัญหาวิกฤติจากโรค

ระบาดไวรัสโคโรนา-2019 ผ่านพน้ไป เน้ือหาส่วน

ใหญ่ของแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ียงัคงอุทิศให้กบัการ

น าเสนอข่าวสารที่เก่ียวเน่ืองจากผลกระทบของโรค

ระบาดต่อพีน่อ้งแรงงาน 

รายงานพิเศษทั้ง 3 เร่ืองน าเสนอทศันะและ

ความเคล่ือนไหวขององคก์รแรงงานและองคก์รภาค

ประชาสังคมอ่ืนๆ ในสถานการณ์หลังวิกฤตโควิดที่

แรงงานในสถานประกอบการณ์ตอ้งเผชิญกบัปัญหา

การถูกเลิกจ้างที่มาจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าตั้ งแต่

ก่อนเกิดโรคระบาดและมาถูกซ ้ าเติมจากสถานการณ์

โควิด-19 รวมถึงแรงงานข้ามชาติที่ถูกละเลยด้าน

สิทธิต่างๆในภาวะวิกฤต ท าให้สหภาพแรงงานและ

องคก์รภาคประชาสงัคมตอ้งจบัมือกนัเพื่อผลกัดนัให้

รัฐบาลฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมต่อ

แรงงานและคนจนที่ไดรั้บความเดือดร้อน 

อยา่งไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น 

ยงัคงมีสถานการณ์ปัญหาอ่ืน ๆ ที่ขบวนการแรงงาน

ตอ้งให้ความสนใจติดตามด้วยเช่นกัน เร่ืองแรกคือ

การแก้ปัญหาวิกฤตของบริษทัการบินไทยที่ปัจจุบนั

พน้สภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว และก าลังเข้าสู่

กระบวนการฟ้ืนฟูตามแผนของรัฐบาล ซ่ึงสมาพนัธ์

แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธไ์ม่เห็นดว้ยกบัวธีิการของ

รัฐบาลและประกาศตั้ง “คณะท างานฟ้ืนฟูการบิน

ไทย”เพือ่ท  างานคู่ขนานกบัรัฐบาล 

เร่ืองต่อมาที่ตอ้งติดตามคือสถานการณ์ความ

เคล่ือนไหวทางการเมือง ขณะน้ีสหภาพนักเรียน 

นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยไดมี้การเคล่ือนไหว

เรียกร้องใหรั้ฐบาลยกเลิกพระราชก าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ซ่ึง

จ ากดัสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการ

เมืองของประชาชน เน่ืองจากเห็นว่าในปัจจุบัน

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่รัฐบาลใช้เป็น

ขอ้อ้างไดค้ล่ีคลายไปมากแล้ว ซ่ึงประชาชนจ านวน

มากมีความเห็นว่าการต่ออาย ุพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไป

เ ร่ือยๆ มาจากการที่ รั ฐบาลต้องการจ ากัดการ

เคล่ือนไหวทางการเมืองของประชาชนที่ไม่พอใจการ

ท างานของรัฐบาลมากกว่าท่ีจะเป็นไปเพื่อควบคุม

โรคระบาด  
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นอกจากน้ี พรรคการเมืองต่าง ๆ เร่ิมมีการ

เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงหวัหนา้และกรรมการบริหาร

พรรคซ่ึงจะส่งผลให้รัฐบาลตอ้งปรับคณะรัฐมนตรี 

ทั้ งน้ีรวมถึงกระทรวงแรงงานที่มี ม.ร.ว.จตัุมงคล 

โสณกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการ ซ่ึงขอลาออกจากการ

เป็นหวัหนา้พรรครวมพลงัประชาชาติไทยดว้ย 

สุดทา้ยน้ี เม่ือวิกฤตโรคระบาดคล่ีคลายไป

แลว้ ขบวนการเคล่ือนไหวของสหภาพแรงงานก็ตอ้ง

กลบัมาพฒันาตนเองเพื่อกา้วต่อไปขา้งหน้า แรงงาน

ปริทศัน์ฉบบัน้ีไดน้ าเสนอบทความเร่ือง”การพฒันา

คนรุ่นใหม่ในขบวนการเคล่ือนไหวของสหภาพ

แรงงาน” เป็นการเร่ิมตน้วนัเวลาใหม่ๆหลงัจากที่ตอ้ง

หมกมุ่นกับเร่ืองของผลกระทบจากสถานการณ์โค

วดิ-19 มาหลายเดือน 
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การพฒันาคนรุ่นใหม่ในขบวนการเคลือ่นไหว

ของสหภาพแรงงาน1 (1) 

นภาพร อติวานิชยพงศ ์

 ในขบวนการ เค ล่ือนไหวของสหภาพ

แรงงานมีทั้งผูน้ าที่เป็นคนรุ่นอาวโุส รุ่นกลาง และรุ่น

ใหม่ เช่นเดียวกับขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

อ่ืนๆ บทความน้ีสนใจว่าผูน้ ารุ่นใหม่ในขบวนการ

เคล่ือนไหวของสหภาพแรงงาน มีการพฒันาสู่การ

เป็นผูน้ าภายใตบ้ริบทแวดล้อมและประสบการณ์ที่

แตกต่างจากผู ้น าในอดีตหรือผู ้น า รุ่นอาวุโสใน

ปัจจุบนัอย่างไร? การพฒันาผูน้ าสหภาพแรงงานรุ่น

ใหม่ควรมีแนวทางอยา่งไร? 
                                                             
1 สรุปจากบางส่วนของงานวิจยัเร่ืองคนรุ่นใหม่ในขบวนการ
ภาคประชาสังคม:กรณีศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนและ
สหภาพแรงงาน โดย นภาพร อติวานิชยพงศ ์และ เกศกลุ 
สระกวี ภายใตค้วามสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั มหาชน

 

 แนวคิดในการศึกษาเร่ืองน้ีมาจากการอ่าน

ทบทวนประวติัของผูน้ าแรงงานในอดีตและผูน้ ารุ่น

อาวุโสในปัจจุบัน  โดยพิจารณาว่ าขบวนการ

เคล่ือนไหวของสหภาพแรงงานเป็นขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสังคม แนวทางการพัฒนาผู ้น า

สหภาพแรงงานรุ่นใหม่ที่น าเสนอในบทความน้ี

บางส่วนไดรั้บความคิดมาจากบทเรียนของขบวนการ

เคล่ือนไหวลดปัญหาโลกร้อนท่ีน าโดยคนรุ่นใหม่ 

 

 ข้อ มูลจากการสัมภาษณ์ได้มาจากผู ้น า

สหภาพแรงงานรุ่นใหม่และรุ่นกลาง 13 คน จาก

สหภาพแรงงานภาคเอกชนและภาครัฐวิสาหกิจ ที่มี

นภาพร อติวานิชยพงศ์ 
นักวิชาการ 
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อายุตั้งแต่ 31-50 ปี มีประสบการณ์ในการเป็นผูน้ า

สหภาพแรงงานในระดับสหพันธ์ หรือสมาพันธ์

แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง หรือคณะกรรมการ

สมานฉนัทแ์รงงานไทย  

บริบททางครอบครัวและการศึกษา 

 ผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่และรุ่นกลางทั้ง 13 คน

มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะค่อนขา้งยากจนถึงระดับ

ปานกลาง ระดบัการศึกษาเม่ือแรกเขา้ท างานมีตั้งแต่

ระดบัมธัยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดบัปริญญา

ตรี บางคนเม่ือมีอาชีพมัน่คงแลว้ก็ไดศึ้กษาต่อจนจบ

ปริญญาโท แตกต่างจากผูน้ าแรงงานในอดีตและผูน้ า

รุ่นอาวโุสที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน ขาด

โอกาสทางการศึกษา แต่มีความใฝ่รู้จึงไดเ้รียนรู้ผ่าน

การอ่านหนังสือนอกระบบโรงเรียน ในขณะที่ผูน้  า

รุ่นใหม่ส่วนใหญ่บอกว่าไม่ชอบอ่านหนังสือ ซ่ึงอาจ

เกิดจากวฒันธรรมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ที่อ่าน

หนังสือน้อยแต่เรียนรู้ผ่านการอ่านข้อมูลในโลก

ออนไลน์ 

 ผูน้ าแรงงานในอดีตและผูน้ ารุ่นอาวุโสมา

จากครอบครัวที่ยากจน ท าให้ได้เรียนรู้ตั้งแต่วยัเยาว์

วา่สงัคมไทยมีปัญหาความเหล่ือมล ้ า การขาดโอกาส

ทางการศึกษาท าให้เม่ือแรกเร่ิมชีวิตการท างานตอ้ง

เป็นผูใ้ชแ้รงงานหรือเป็นผูป้ฏิบตัิงานระดบัล่างและ

อยูใ่นยคุสมยัที่คนงานในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

ประสบปัญหาเหมือนกันคือได้รับค่าแรงต ่า ท  างาน

โดยไม่มีสวสัดิการ จึงเกิดการหล่อหลอมจิตส านึก

ของชนชั้นแรงงานและการรักความเป็นธรรมจาก

ประสบการณ์ของตวัเองโดยตรง ในขณะที่ผูน้  ารุ่น

ใหม่ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ติบโตมาในบริบทแวดลอ้มแบบ

เดียวกบัผูน้ าแรงงานในอดีตและผูน้ ารุ่นอาวโุส 

 

ความ เ ข้า ใจเ ร่ือ งลัท ธิสหภาพแรงงานในแนว

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

 ความหมายของ “ลัทธิสหภาพแรงงานใน

แนวขบวนการเค ล่ือนไหวทางสังคม ” (Social 

movement unionism)  หมายถึงการเป็นสหภาพ

แรงงานท่ีไม่ไดมี้บทบาทจ ากดัอยูแ่ค่การเคล่ือนไหว

เพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าของสมาชิกเท่านั้น แต่

สหภาพแรงงานมีการเคล่ือนไหวเพื่อผลประโยชน์

ระยะยาวของชนชั้ นแรงงานซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงสงัคมในระดบักวา้ง โดยอาจจะเป็นการ
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ร่วมมือกับขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของ

ประชาชนกลุ่มต่างๆในระดับชุมชน ประเทศ หรือ

สากล 

 ส าหรับผูน้ าสหภาพแรงงานรุ่นอาวุโสส่วน

ใหญ่มีความเขา้ใจโดยพื้นฐานว่าการเคล่ือนไหวของ

สหภาพแรงงานตอ้งมีความเป็นขบวนการเคล่ือนไหว

ทางสังคม โดยเฉพาะผู ้ท่ี เคยผ่านเหตุการณ์ทาง

การเมืองที่ส าคญัในประวติัศาสตร์ เช่น เหตุการณ์ 14 

ตุลาคม 2516 รัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 และ

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่

ขบวนการเคล่ือนไหวของสหภาพแรงงานมีความ

ร่วมมือกบัขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมอ่ืนๆ เช่น 

นักศึกษา ชาวนา องค์กรพฒันาเอกชน เคล่ือนไหว

ปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง และคนงาน

ได้รับความสนับสนุนจากนักศึกษา ชาวนา และ

องคก์รพฒันาเอกชน ในการรณรงคแ์กไ้ขปัญหาของ

แรงงาน 

 

 แตกต่างจากผูน้ าสหภาพแรงงานรุ่นใหม่ที่

ไม่มีโอกาสอยูใ่นบรรยากาศของการเคล่ือนไหวทาง

สงัคมมากนกั แมว้่าในช่วงเวลาประมาณ 15 ปีที่ผ่าน

มาน้ี สงัคมไทยจะมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองคร้ัง

ใหญ่ก่อนเกิดรัฐประหาร 2 คร้ังในปี 2549และ2557 

และเกิดเหตุการณ์ “พฤษภาเลือด 2553” แต่เน่ืองจาก

สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมามีความ

ซับซ้ อน  จนไ ม่ส าม า รถ แยกแ ยะ ขบวนกา ร

เคล่ือนไหวฝ่ายสนับสนุนและต่อต้านการพฒันา

ระบอบประชาธิปไตยไดอ้ยา่งชดัเจนเหมือนในอดีต  

ท  าให้ผู ้น าสหภาพแรงงานที่ เข้า ร่วมขบวนการ

เคล่ือนไหวทางการเมืองนอกจากจะไม่ได้รับการ

พฒันาความรับรู้และจิตส านึกทางการเมืองแลว้ ยงัตก

อยูใ่นความสับสนของวงัวนความขดัแยง้แบ่งขั้วทาง

การเมือง นอกจากน้ีผูน้ ารุ่นใหม่ไม่มีประสบการณ์ใน

การเขา้ร่วมการเคล่ือนไหวกับกลุ่มพลังทางสังคม

อ่ืนๆเหมือนผูน้ ารุ่นอาวุโสในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 

ตุลาคม 2516 ความเขา้ใจของผูน้ าสหภาพแรงงานรุ่น

ใหม่ต่อลัทธิสหภาพแรงงานในแนวขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสังคมจึงมีอยู่อย่างจ ากัด โดยการ

เรียนรู้ผา่นเวทีการอบรม สมัมนาหรือการศึกษาดูงาน

ขบวนการเคล่ือนไหวของชาวบา้นในชนบท และการ

ไดไ้ปเยีย่มเยยีนเครือข่ายชาวบา้น เช่น สมชัชาคนจน  

และ P-move ที่เขา้มาชุมนุมยืดเยื้อในกรุงเทพฯเพื่อ

ต่อรองกบัรัฐบาลในบางคร้ัง 
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หลักสูตรการศึกษากับการพัฒนาผู้น าสหภาพแรงงาน

รุ่นใหม่ 

 ในช่วงเวลา 15 ปีที่ผา่นมามีการจดัการศึกษา

อบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้แก่ผูน้ าสหภาพแรงงาน

หลายหลกัสูตร ซ่ึงผูน้ ารุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเคยเขา้รับ

การอบรมในหลกัสูตรเหล่าน้ีอยา่งน้อย 1 หรือหลาย

หลกัสูตรดงัน้ีคือ 

 1. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแกนน าการเปลี่ยน

ผ่านที่เป็นธรรม(Capacity Building for Core 

Worker Leaders on Just Transition) 

หลกัสูตรน้ีเกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อนหรือ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซ่ึงนานาชาติ

รวมทั้งประเทศไทยเห็นพอ้งกันว่าจะต้องช่วยกัน

แกไ้ขปัญหาน้ี โดยการลดการปล่อยก๊าซเร่ืองกระจก

เพื่อลดปัญหาโลกร้อน แต่การแก้ปัญหาน้ีจะส่งผล

กระทบต่อการจา้งงานจาการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

การผลิตที่มีการใช้เคร่ืองจักรหรือระบบออนไลน์

แทนการใช้คนท างาน  มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทได้

สนับสนุนให้มูลนิ ธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัด

โครงการศึกษาอบรมผู ้น าสหภาพแรงงานใน

อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธถึ์งกนัยายน 2561 

 2. หลักสูตรการพัฒนาผู้น าแรงงานเพื่อคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 

หลัก สูตร น้ี มี เ ป้ าหมาย เพื่อพัฒนาผู ้น า

แรงงานใหมี้ศกัยภาพเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีองค์

ความรู้และความสามารถในด้านต่างๆได้แก่ การ

จัดการข้อมูลองค์ความรู้ การส่ือสาร การบริหาร

โครงการ การจดักระบวนการเรียนรู้ การจดัตั้ง และ

การจัดการตนเอง ครอบครัว และชุมชน โครงการ

อบรมไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสร้าง

เสริมสุขภาพ(สสส.) ด าเนินการโดยมูลนิธิอารมณ์ 

พงศ์พงนัระหว่างเดือนกันยายน 2556 ถึง สิงหาคม 

2559 

 

 3. หลักสูตรการพัฒนาส่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน

ขบวนการแรงงาน 

หลกัสูตรน้ีมีเป้าหมายเพื่อสร้างผูน้ าสหภาพ
แรงงานให้เป็นนักส่ือสารแรงงาน และสามารถผลิต
ส่ือของขบวนการแรงงานไดเ้อง แนวคิดในการสร้าง
ส่ือของขบวนการแรงงาน เกิดจากการมองเห็นว่า  
ในปัจจุบันส่ือกระแสหลักทุกประเภทไม่มีพื้นที่
ให้แก่ข่าวที่เก่ียวขอ้งกับชีวิตของแรงงาน อีกทั้งใน
ปัจจุบนันกัข่าวของส่ือกระแสหลกัที่สนใจและเขา้ใจ
ปัญหาของคนงาน และขบวนการแรงงานมีอยู่น้อย
มาก ในขณะเดียวกันคนงานที่สามารถให้สัมภาษณ์
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อย่างเป็นระบบตรงประเด็น เขียนข่าว หรือผลิตส่ือ
ได้ก็มีจ  านวนน้อยมาก ซ่ึงท าให้ขบวนการแรงงาน
ประสบปัญหาการส่ือสารทั้งในขบวนการแรงงานเอง 
และการส่ือสารกับสังคมภายนอก  โครงการน้ี
ด าเนินการโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ด า เนินการในระหว่างเ ดือนมิถุนายน 2553 ถึง
ธนัวาคม 2554 

 

 4. หลักสูตรการศึกษาพัฒนาผู้น าแรงงานระดับสูง 

หลัก สูตร น้ี มี เ ป้ าหมาย เพื่อพัฒนาผู ้น า
สหภาพแรงงานใน 4 เร่ืองคือ 1) ประวัติศาสตร์
แรงงานสากล-แรงงานไทย 2) วิวฒันาการสังคม 3) 
เศรษฐศาสตร์แรงงาน และ 4) ศาสตร์และศิลปะการ
บริหารองค์กรแรงงาน การจดัอบรมใช้งบประมาณ
จากการเก็บค่าใชจ่้ายผูเ้ขา้อบรมคนละ 2,000 บาท ใช้
เวลาอบรมตลอดหลกัสูตร 100 ชัว่โมง ระหว่างวนัที่ 
19-21 พฤษภาคม 2560 

ผลของการจดัการศึกษาต่อการพฒันาผูน้ า
สหภาพแรงงานรุ่นใหม่ทั้ง 4 หลกัสูตรที่กล่วมา เม่ือ
พิจารณาจากเน้ือหาและกระบวนการจดัการศึกษา
และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผูเ้ข้ารับการ

อบรมบางคน สามารถสรุปได้ว่าหลกัสูตรการศึกษา
ทั้ง 4 หลกัสูตรน่าจะมีผลต่อการพฒันาผูน้ าสหภาพ
แรงงานรุ่นใหม่ อยา่งนอ้ย 2 ประการคือ 

 (1) ผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิด
เชิงวิเคราะห์ 
 เ น้ื อห า ขอ งหลัก สู ต รก า ร ศึ กษ าทั้ ง  4 
หลักสูตรมีความแตกต่างจากหลักสูตรการศึกษา
ทัว่ไปท่ีจัดขึ้นโดยองค์กรสหภาพแรงงานในระดับ
ต่าง ๆ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรที่ให้ความรู้เชิง
ทกัษะหรือเทคนิคการบริหารงานสหภาพแรงงาน
และการเจรจาต่อรองกับนายจา้ง แต่หลักสูตรทั้ง 4 
จดัขึ้นโดยมุ่งเน้นการยกระดับจิตส านึกของชนชั้น
แรงงาน การให้ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาเชิง
โครงสร้างอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงขบวนการ
เค ล่ือนไหวของสหภาพแรงงานกับขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมอ่ืนๆ แม้บางหลักสูตรจะเป็น
การจดัอบรมในด้านทกัษะเช่น หลักสูตรอบรมนัก
ส่ือสารแรงงานแต่ก็ เป็นการพัฒนาทักษะอย่าง
เช่ือมโยงกับความเปล่ียนแปลงในโลกการส่ือสาร
ปัจจุบนัที่ผูน้  าแรงงานต้องมีความสามารถในการใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่ือสารทั้ งภายในและ
ภายนอกขบวนการแรงงาน ส่วนหลกัสูตรการพฒันา
ศกัยภาพแกนน าการเปล่ียนผ่านท่ีเป็นธรรมเป็นการ
ให้การศึกษาผูน้ าแรงงานเพื่อให้สามารถเผชิญหน้า
อยา่งเป็นฝ่ายรุกกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัที่คนงานมี
ปัญหาความไม่มัน่คงในการท างานอนัเป็นผลมาจาก
นโยบายการแกปั้ญหาสภาวะโลกร้อน 
 นอกจากน้ีกระบวนการจดัอบรมของแต่ละ
หลกัสูตรเป็นการใชรู้ปแบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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กล่าวคือนอกจากการบรรยายโดยวิทยากรแลว้ ยงัมี
การออกแบบกิจกรรมให้ผูเ้ขา้รับการอบรมได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นโดยเน้นการวิเคราะห์ และใน
หลักสูตรท่ีเป็นการฝึกทักษะก็มีกระบวนการฝึก
ปฏิบติัจริงอยา่งเขม้ขน้ 
 ดั ง นั้ น เ ม่ื อ พิ จ า รณ า จ า ก เ น้ื อ ห า แ ล ะ
กระบวนการจดัอบรม ผูน้ าแรงงานที่เขา้รับการอบรม
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่จึงน่าที่จะไดรั้บ
การพัฒนาในด้านความสามารถในการคิดเ ชิง
วิเคราะห์และเช่ือมโยงระหว่างปรากฏการณ์ทาง
สงัคมกบัตน้เหตุของปัญหาในระดบัโครงสร้าง ทั้งน้ี
สามารถมองเห็นถึงพฒันาการดังกล่าวได้จากการ
แสดงความคิดเห็นของผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่ในเวที
การแลกเปล่ียนต่างๆ และการน าความรู้ไปปฏิบติังาน
ภายในองคก์รภายหลงัการเขา้รับการอบรม 
 (2)  ผลต่อการท างานร่วมกันในหมู่ ผู้มี
ความเห็นต่าง 
 การจดัอบรมทั้ง 4 หลักสูตรได้ให้โอกาสที่
ส าคญัต่อผูน้ าสหภาพแรงงานรุ่นใหม่ที่มีระดบัความ
รับรู้และประสบการณ์ในขบวนการแรงงานต่างกัน 
หรืออาจมีทศันะทางการเมืองที่ตรงกันขา้มกนัได้มี
โอกาสมาพบปะกนั ทั้งน้ีผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่ต่างจาก
ผูน้ าแรงงานรุ่นอาวุโสซ่ึงเติบโตมาจากสถานการณ์
ทางการเมืองที่มีความชดัเจนทางการเมือง ง่ายต่อการ
แยกแยะว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือต่อตา้นการ
พฒันาระบอบประชาธิปไตย และฝ่ายใดเป็นฝ่าย
สนบัสนุนหรือต่อตา้นระบอบอ านาจนิยม แต่ผูน้ ารุ่น
ใหม่เติบโตมาในสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีความ
ซบัซอ้น ในขณะที่คนในสังคมไทยและผูน้ าแรงงาน

รุ่นอาวุโสมีทศันะทางการเมืองที่แบ่งแยกออกเป็น 2 
ขั้ว โดยไม่สามารถช้ีชดัไดเ้หมือนอดีตว่าฝ่ายใดเป็น
ผูส้นบัสนุนหรือต่อตา้นระบอบประชาธิปไตย 

 
 การได้มาเข้าร่วมในโครงการศึกษาทั้ ง 4 
หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรอบรมผูน้ า
แรงงานในโครงการพฒันาผูน้ าแรงงานเพื่อคุณภาพ
ชีวิตและสังคมไดเ้ป็นโอกาสท่ีผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่
ซ่ึงมีความหลากหลายทางความคิดทั้งในเร่ืองทศันะ
ต่อบทบาทของสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ
ไปจนถึงจุดยืนทางการเมืองในระดับชาติ สามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้การศึกษาซ่ึงกนัและ
กนั โดยไม่มีความขดัแยง้ภายใตบ้รรยากาศที่มีความ
เป็นเพื่อน แมว้่าจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงความคิด
ของตนเองหรือของเพื่อนผูน้ าแรงงานไปจากเดิมได ้
แต่ก็สามารถท างานร่วมกันกับเพื่อนที่มีความเห็น
แตกต่างกันได้ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของ
แรงงาน 

ปัญหาในการพัฒนาผู้น าสหภาพแรงงานในปัจจุบัน 

จาการศึกษาท าให้ได้พบว่าผู ้น าสหภาพ
แรงงานรุ่นใหม่และรุ่นอาวุโสมีความเห็นที่แตกต่าง
กนัต่อการมองปัญหาของการพฒันาผูน้ ารุ่นใหม่ซ่ึง
เป็นทศันะที่น่าสนใจดงัน้ี 
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 1) ความเห็นของผู้น าสหภาพแรงงานรุ่น
ใหม่ 

 ผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่ไดส้ะทอ้นความเห็นต่อ
ขอ้จ ากดัในการพฒันาสู่การเป็นผูน้ าแรงงานระดบัสูง 
ซ่ึงมีทั้งขอ้จ ากดัที่เกิดจากตวัผูน้ ารุ่นใหม่เองและที่เกิด
จากผู ้น า รุ่นอาวุโสซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเด็นใหญ่ คือ 

 ประเด็นแรก ผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่กลุ่มหน่ึง
ยงัขาดความมั่นใจในตัวเอง และในตัวของผู ้น า
แรงงานรุ่นใหม่ด้วยกัน โดยมองว่า ผูน้ าแรงงานรุ่น
ใหม่ยงัขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้ งในเร่ือง
ความสามารถ เช่น ขาดวุฒิภาวะในการเป็นผู ้น า
ระดับสูงและการรับมือกับความกดดันต่าง ๆ ขาด
ความกลา้ในการแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้กบัผูน้ ารุ่น
อาวุโส  ขาดเครือข่ายความสัมพนัธ์กับผูน้ าแรงงาน
ในองค์กรอ่ืน ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการท างานใน
ขบวนการเคล่ือนไหวของสหภาพแรงงาน  ขาดความ
พร้อมดา้นครอบครัวและเศรษฐกิจ เน่ืองจากยงัอยูใ่น
วยัที่ตอ้งสร้างครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ ท า
ให้ผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่คิดว่า ยงัคงต้องพึ่ งพาผูน้ า
แรงงานระดบัอาวุโสให้มาเป็นผูน้ าสูงสุดในองคก์ร
ต่อไป แมว้่าผูน้ ารุ่นอาวุโสบางคนจะเกษียณอายจุาก
การท างานในสถานประกอบการไปแลว้ และเป็นผู ้
น ามาหลายสมยัแลว้ก็ตาม 

 ประเด็นที่สอง ผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่อีกกลุ่ม
หน่ึงเช่ือมัน่วา่ ตนเองและผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่คนอ่ืน 
ๆ มีความพร้อมที่จะพฒันาไปสู่การเป็นผูน้ าสูงสุดใน
องค์ก ร ถึ ง ร ะ ดับ สู ง ข อ งสหภาพแร ง ง าน ไ ด ้ 

แต่อุปสรรคใหญ่มาจากผูน้ าแรงงานรุ่นอาวุโสในบาง
องคก์รไม่มีระบบการคดัเลือกผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่มา
ท างานในต าแหน่งต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ผูน้ าแรงงาน
รุ่นอาวุโสวางตัว เ ป็น เจ้าส านักขาดการรับฟัง
ความเห็นของผูน้ ารุ่นใหม่  หรือแมจ้ะเปิดโอกาสให้
ผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่ได้มีบทบาทในองค์กร แต่ยงั
ไม่ให้อิสระทางความคิด ผูน้ าแรงงานรุ่นอาวุโสที่
เกษียณอายกุารท างานแลว้แต่ยงัไม่ปล่อยวางอ านาจ 

 

 2) แบบอย่างของผู้น าแรงงานรุ่นอาวุโสที่
ผู้น ารุ่นใหม่ประทับใจ 

เม่ือกล่าวถึงผูน้ าแรงงานที่เป็นแบบอยา่งซ่ึง
ตนเองใหค้วามนบัถือและช่ืนชม ส าหรับผูท้ี่ เป็นผูน้ า
แรงงานอาวโุสมกัจะนึกถึง ไพศาล ธวชัชยันันท ์หรือ 
อารมณ์ พงศพ์งนั ในขณะท่ีผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่เม่ือ
ถูกสอบถามถึงผู ้น าแรงงานที่ตนเองยึดถือเป็น
แบบอย่าง มักนึกถึงผู ้น าแรงงานรุ่นอาวุโสที่อยู่
ใกล้ชิดในสหภาพแรงงานหรือในกลุ่มสหภาพ
แรงงานที่ตนสังกัด อย่างไรก็ตาม มีผูน้ าแรงงานรุ่น
อาวุโสร่วมสมยั 2 ท่าน ที่ผูน้  าแรงงานรุ่นใหม่หลาย
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คนมีความเห็นร่วมกันว่า เป็นแบบอย่างของผูน้ า
แรงงาน ไดแ้ก่ 

(1). นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย อดีตประธาน
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ซ่ึง
เติบโตขึ้ นมาจากการมีบทบาทในกลุ่มสหภาพ
แรงงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จนสามารถก้าว
ขึ้ นมาเป็นผู ้น าสหภาพแรงงานในระดับชาติใน
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย 

 (2). นายสาวทิย ์แกว้หวาน เป็นอดีตประธาน
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  ซ่ึงมาจาก
เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(สรส.) 

 

 ผูน้ าสหภาพแรงงานรุ่นอาวุโสทั้ง 2 ทา่นที่
ผู ้น า รุ่นใหม่ให้ความยอมรับมีความโดดเด่นที่
แตกต่างกันคือ วิไลวรรณ แซ่เตีย เป็นแบบอย่างใน
เร่ืองของความเสียสละ มีการศึกษาน้อย แต่มีความรู้
ความสามารถในการเคล่ือนไหวผลกัดนันโยบายเพื่อ
แก้ไขปัญหาแรงงาน ไม่เคยน าต  าแหน่งผู ้น าใน
ขบวนการแรงงานไปใช้ในการเล่ือนฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของตัวเอง ส่วนสาวิทย ์แก้ว

หวาน เป็นแบบอย่างในด้านการมีความรอบ รู้ 
กวา้งขวาง มีความสามารถในการพดู และโนม้นา้วได้
ดี กลา้ต่อสู้และเสียสละจนตวัเองตอ้งประสบปัญหา
ในอาชีพการงาน ในขณะเดียวกนัผูน้ าแรงงานทั้ง 2 
ท่านมีขอ้ที่เหมือนกนัคือการมีบทบาทในการเขา้ร่วม
ขบวนก า ร เ ค ล่ื อ น ไหวทา งสั ง ค มที่ โ ดด เ ด่ น
นอกเหนือจากการเป็นผูน้ าขบวนการแรงงาน 

 3) ข้อจ ากัดของผู้น าแรงงานรุ่นใหม่ในทัศนะ
ของผู้น าแรงงานอาวุโส 
 ผูน้ าสหภาพแรงงานอาวุโสร่วมสมัยหลาย
ท่านไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัขอ้จ ากดัของผูน้ าแรงงาน
รุ่นใหม่ในการก้าวขึ้ นมา เป็นผู ้น าระดับสูงใน
ขบวนการแรงงานท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 วิ ไ ล ว ร ร ณ  แ ซ่ เ ตี ย  อ ดี ต ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ให้
ความเห็นที่มีต่อผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่เม่ือเปรียบเทียบ
กับคนรุ่นของเธอไว้ว่า “การต่อสู้ของคนรุ่นก่อน
เขม้ขน้มากกว่าสมยัน้ี เพราะคนรุ่นใหม่อยูดี่กินดีไม่
ตอ้งต่อสูม้ากเพราะคนรุ่นเก่าเรียกร้องไดม้าเยอะแลว้ 
การต่อสู้ยดืเยื้อมกัท าไม่ได ้เพราะเอาคนออกมาร่วม
ไม่ได้ การรวมตัวลดลง อ านาจการต่อรองลดลง 
ในขณะที่ ฝ่ายการเมืองเข้มแข็งขึ้ น ไม่สนใจข้อ
เรียกร้องของแรงงาน” ( นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ 
2559: 155) 
 ผู ้น าแรงงานรุ่นอาวุโสอีก 2 ท่านที่ เคยมี
บทบาทในขบวนการแรงงาน ยอมรับว่า ตนเองยงัไม่
ประสบความส าเร็จในการสร้างผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่
เขา้มาทดแทนผูน้ าแรงงานรุ่นอาวโุสที่เกษียณอายจุาก
การท างานและต้องหมดบทบาทในการท างาน
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สหภาพแรงงานไป ซ่ึงท่านหน่ึงมองว่า ปัญหาส่วน
หน่ึงมาจากคนรุ่นใหม่เองที่ขาดความมุ่งมั่นในการ
ท างานสหภาพแรงงาน ส่วนอีกท่านหน่ึงมองว่า มา
จากสถานการณ์ในขบวนการเคล่ือนไหวของสหภาพ
แรงงานปัจจุบันที่สหภาพแรงงานไม่ต้องต่อสู้
เรียกร้องกับนายจ้างเหมือนในอดีต ซ่ึงการไม่เกิด
ความขดัแยง้ก็ท  าใหค้นรุ่นใหม่ไม่ผา่นการหล่อหลอม
และไม่เห็นความส าคญัของการมีสหภาพแรงงาน
(เพิง่อา้ง : 18 และ 173) ความเห็นน้ีสอดคลอ้งกบัผูน้ า
แรงงานรุ่นใหม่บางท่านที่เห็นว่า การที่คนรุ่นใหม่ใน
ปัจจุบนัไม่เห็นความส าคญัของการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของสหภาพแรงงานเป็นเพราะเขา้มาท างานในยุคที่
ผู ้น าแรงงานรุ่นพี่ได้ต่อสู้ เ ร่ืองค่าจ้าง  และสิทธิ
สวสัดิการต่าง ๆ ไวใ้ห้จนมีสภาพการจา้งที่ดี จึงไม่
เห็นความจ าเป็นของการมีสหภาพแรงงาน ดงันั้นการ
ให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่จึงควรท าตั้ งแต่ก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานโดยมีการบรรจุเร่ืองสิทธิแรงงาน เป็น
วชิาเรียนระดบัโรงเรียน และมหาวทิยาลยั  
 นอ ก จ า ก น้ี ผู ้น า รุ่ น อ า วุ โ ส ย ัง เ ห็ น ว่ า 
ขบวนการแรงงานยคุใหม่อ่อนแอกว่ายคุอดีต เพราะ
คนรุ่นใหม่ขาดความมุ่งมั่นจริงจังที่จะต่อสู้ เพื่อ
องคก์ร ความไม่มัน่คงในหนา้ที่การงานเป็นอุปสรรค
ปัญหาใหญ่ในการต่อสู้ นายจ้างพฒันารูปแบบการ
จ้างงาน เพื่อลดต้นทุน ในขณะที่สหภาพแรงงาน
ไม่ได้พ ัฒนา รูปแบบการต่อสู้และสมาชิกขาด
จิตส านึกต่อองคก์ร(นิติรัตน์ ทรัพยส์มบูรณ์,2559: 20) 
ส่วนผู ้น าแรงงานรุ่นอาวุโสร่วมสมัยอีกท่านหน่ึง
อธิบายว่า การท่ีผูน้ ารุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณของการ

ต่อสู้เป็นเพราะขบวนการแรงงานในปัจจุบันขาด
อุดมการณ์ร่วม (เพิง่อา้ง: 59) 
 ในด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
ปัจจุบนั ซ่ึงโดยทัว่ไปน่าจะเป็นผลดีต่อการพฒันา
ผูน้ าสหภาพแรงงานรุ่นใหม่ หากได้ถูกน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ แต่ผูน้ ารุ่นอาวโุสท่านหน่ึงมีความเห็น
วา่ กลบัเกิดผลดา้นลบที่ท  าใหก้ารส่ือสารผกูมิตรแบบ
ได้พบปะกันระหว่างผูน้ าสหภาพแรงงานมีน้อยลง 
ผูน้ าแรงงานรุ่นใหม่บางคนซ่ึงมีเวลาในการท างานให้
สหภาพแรงงานอย่างเต็มที่มากกว่าผูน้ าแรงงานรุ่น
เก่า เน่ืองจากสามารถท าข้อตกลงกับนายจ้างขอ
ท างานเต็มเวลาให้กับสหภาพแรงงานได้ กลบัไม่ได้
ใชเ้วลาไปกบัการลงพื้นที่ท  างานจดัตั้งเหมือนผูน้ ารุ่น
อาวโุสในอดีต เพราะสามารถติดต่อส่ือสารออนไลน์ 
ท  าให้มีจุดอ่อนเร่ืองการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู ้น า
แรงงานกบัสมาชิกสหภาพแรงงาน 

 
 จากความเห็นขา้งตน้จะพบว่าผูน้ าสหภาพ

แรงงานรุ่นอาวุโสเห็นว่าขอ้จ ากดัท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การพฒันาผูน้ าสหภาพแรงงานรุ่นใหม่คือการที่ผูน้  า

รุ่นใหม่ไม่ไดผ้่านการต่อสู้เหมือนผูน้ ารุ่นก่อนท าให้

ขาดความมุ่งมัน่ในการท างานสหภาพแรงงาน การที่

ขบวนการแรงงานในปัจจุบนัไม่มีอุดมการณ์ท่ีชดัเจน

ร่วมกนัท าใหค้นรุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณของการต่อสู ้
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และนายจ้างมีการพัฒนารูปแบบการจ้างงาน แต่

สหภาพแรงงานไม่ไดพ้ฒันารูปแบบการต่อสู้สมาชิก

รุ่นใหม่ของสหภาพแรงงานจึงขาดจิตส านึกของความ

เป็นสหภาพแรงงาน ส่วนการใช้เทคโนโลยีในการ

ส่ือสารซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของผูน้ ารุ่นใหม่ ยงัไม่ได้

ถูกน ามารับใชก้ารพฒันาสหภาพแรงงาน (ติดตามต่อ

ฉบบัหนา้) 
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วาสนา ล าดี voicelabour 

 
 
 
 

 

 

 

 เ ม่ือวันที่  11 มิ ถุนายน 2563 ภาคีสังคม
แรงงานสู้วิกฤ ติโควิด  ร่วมกับคณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพฒันาอกชน (กป.อพช.) และ
เครือข่ายกลุ่มต่างๆ เพื่อแสดง จุดยืนและข้อเสนอ 
องค์กรภาคี ต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 โดยยื่นต่อ 
เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ประเทศไทย และในส่วนของภาคีสังคมแรงงานฯยงั
ไดย้ืน่ขอ้เสนอต่อแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
แรงงานต่อผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย 
โดยนายมานิตย ์พรหมการียก์ุล ประธานสภาองคก์าร
ลูกจา้งแรงงานยานยนตแ์ห่งประเทศไทย นายสาวิทย ์
แก้วหวาน เลขาธิการสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์(สรส.) นายเพชร โสมาบุตร สมาพันธ์
แรงงานฮอนด้าประเทศไทย เป็นผูแ้ทนภาคีสังคม
แรงงานฯ ยืน่ขอ้เสนอดงัน้ี 

 1. ปัญหาส าคัญที่ สุดของแรงงานที่ เ ป็น
ลูกจ้าง(แรงงานในระบบ) ขณะน้ีคือการว่างงาน
จ านวนมากโดยมีสาเหตุทั้งที่เกิดจากผลกระทบของ
โรคโควดิ-19 และสาเหตุอ่ืนก่อนหนา้น้ี 

 – การหยดุกิจการชัว่คราวตามมาตรา 75 ใน
พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานพ.ศ.2541 

 ( ส่วนใหญ่อยู่ ในภาคโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) 

 – การปิดกิจการโดยอา้งเหตุสุดวิสัยจากโรค
ระบาดโควดิ-19 

 – การปิดกิจการเน่ืองมาจากปัญหาเศรษฐกิจ
ก่อนหนา้น้ีและถูกซ ้ าเติมดว้ยวกิฤตโควดิ-19 

 – การปิดงานและเลิกจา้งบางส่วนในธุรกิจที่
มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยเีพื่อลดตน้ทุนการผลิต
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หรือลดการเกิดภาวะโลกร้อน(ส่วนใหญ่อยู่ใน
อุตสาหกรรมรถยนต)์ 

 

 2. คาดการณ์ผลกระทบต่อแรงงานที่ว่างงาน
ในขณะน้ีและในอนาคตอนัใกล ้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

 2.1.กลุ่มที่สามารถกลบัไปท างานเดิมไดห้ลงั
มีการเปิดกิจการใหม่ 

 2.2.กลุ่มที่ตอ้งว่างงานต่อเน่ือง แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม 

 – กลุ่มที่สามารถกลับสู่ภาคชนบท ท างาน
ภาคการเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน มีจ านวนไม่มาก
แ ล ะ ร า ย ไ ด้ จ ะ น้ อ ย ก ว่ า ที่ เ ค ย ไ ด้ รั บ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม แตกต่างจากที่มีการประเมินใน
แผนฟ้ืนฟูฯวา่จะเป็นส่วนใหญ่ของคนที่ตกงาน 

 – กลุ่มท่ีไม่สามารถกลับสู่ภาคชนบทด้วย
สาเหตุต่างๆเช่น ไม่ใช่คนที่มาจากชนบท จากชนบท
มานานจนไม่เหลือรากฐานเดิม 

 2.3. กลุ่มคนที่ก  าลงัจะว่างงานในอนาคตอนั
ใกล ้เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลย ี

 3. ขอ้เสนอของแรงงานในระบบต่อการใช้
งบประมาณในแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจกลุ่มแรงงานที่เป็น
ลูกจา้งหรือแรงงานในระบบมกัถูกมองขา้มในการให้
ความช่วยเหลือเพราะเขา้ใจวา่เป็นกลุ่มท่ีไม่เดือดร้อน
มากนักเพราะยงัได้รับค่าจ้างบางส่วนหรือมีระบบ
สวสัดิการรองรับ แต่ความจริงแล้วแรงงานกลุ่มน้ีมี
ความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือที่
สอดคล้องกับ ปัญหา เช่น เ ดียวกับประชาชนที่
เดือดร้อนกลุ่มอ่ืน ดงัน้ี 

 3.1 เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินสถานประกอบการ   โดยเป็นแบบพหุภาคี 
ประกอบด้วย ผูแ้ทนเครือข่ายแรงงาน กระทรวง
แรงงาน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบนัการพฒันา
ฝีมือแรงงาน 

 เพือ่ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการที่
ได้รับผลกระทบ และหามาตรการในการเข้า สู่
กระบวนการฟ้ืนฟูอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 3.2 ข้อ เสนอส าหรับสถานประกอบการ
ทัว่ไป เสนอให้แบ่งกลุ่มแรงงานเป็น 3 กลุ่มในการ
ฟ้ืนฟู ดงัน้ี 
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 กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มแรงงานอายุต  ่ากว่า 40 ปี 
ในสถานประกอบการที่สามารถด าเนินการไดต่้อและ
จะใชเ้ทคโนโลยใีหม่เพื่อเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0 โดย
ให้มีการพฒันาเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถ
ท างานไดต่้อไป โดยหากสถานประกอบการใดมีการ
ส่งลูกจา้งเขา้ร่วมพฒันาทกัษะฝีมือเทคโนโลยใีหม่ๆ 
เช่น การผลิตหุ่นยนต์ / AI หรือมีศูนยฝึ์กอบรมใน
สถานประกอบการเอง ให้กองทุนฟ้ืนฟูสนับสนุน
ดา้นงบประมาณให้แก่สถานประกอบการ และให้รัฐ
สนบัสนุนดา้นการลดภาษีใหก้บัสถานประกอบการที่
เขา้ร่วม โดยให้ออกกฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่จูงใจให้
นายจา้งตอ้งมีการพฒันาทกัษะอยา่งจริงจงั 

 กลุ่มที่ 2  เป็นกลุ่มแรงงานสูงวยั อายุตั้งแต่ 
41 ปีขึ้นไป ซ่ึงตอ้งการพฒันาทกัษะฝีมือเพื่อมองหา
อา ชีพใหม่  ซ่ึงอ าจ เป็นอาชีพค้าขาย หรือการ
เกษตรกรรม หรือการใชเ้ทคโนโลยใีหม่เพื่อการสร้าง
อาชีพ โดยกองทุนฟ้ืนฟูตอ้งสนบัสนุนทุนให้แรงงาน
กลุ่มน้ีหรือสามารถเขา้ถึงแหล่งทุนต่างๆ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมดา้นเคร่ืองมือ และเทคโนโลยใีหม่ๆ ดว้ย 

 กลุ่มที่ 3 เป็นแรงงานที่นายจา้งอาจปิดกิจการ
หรือยา้ยฐานการผลิต ในส่วนของกลุ่มน้ี เสนอให้มี
การพฒันาทกัษะการประกอบอาชีพใหม่ พร้อมจ่าย
เบี้ยยงัชีพเทียบเท่ากบัค่าแรงขั้นต ่าและหางานให้ท  า 
โดยสนบัสนุนดา้นเงินทุน เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือ
ต่างๆที่จ  าเป็น 

 3.3  ขอ้เสนอส าหรับแรงงานภาคบริการและ
ท่องเที่ยว 

 3.3.1) เสนอให้มีการพฒันาทกัษะแรงงาน
ภาคบริการในกิจการโรงแรม เช่น ทกัษะการใชภ้าษา
เพือ่การส่ือสารกบันักท่องเที่ยวต่างชาติ (ช่วงระยะที่
รอนักท่องเท่ียวในปัจจุบนั) พฒันาทกัษะด้านอาชีพ
ให้เกิดความช านาญ เช่น การปูเตียง การบัญชี การ
ตอ้นรับ การบริการที่เก่ียวขอ้งแบบ New normal 

 3.3.2) การฟ้ืนฟูสถานประกอบการโดยใช้
มาตรการลดภาษี การสนับสนุนการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ โดยรัฐช่วยอุดหนุนดา้นราคาให้ต  ่าลง
เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวของคนไทยเข้าไปเสริม
นกัท่องเที่ยวจากต่างชาติที่มีราคาสูง 

 3.3.3)  ให้มีการจดัสรรงบฟ้ืนฟูสนับสนุน
การส่งเสริมให้นายจา้งจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ในสถานประกอบการ เพื่อการแกไ้ขปัญหาระยะยาว
ใหก้บัผูใ้ชแ้รงงานที่เม่ือออกจากงานหรือตกงานจะมี
เงินทุนเพือ่ใชจ่้ายหรือประกอบอาชีพในอนาคต 

 

 ดา้นจุดยืนและขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพฒันาอกชน (กป.อพช.)และ
องค์กรภาคี ต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19  ซ่ึงมีองคก์ร
ร่วมลงช่ือ 75 องคก์รโดยนางสุนทรี หัตถี เซ่งก่ิง เป็น
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ผูแ้ทนเครือข่ายในการน าเสนอภาพรวมและขอ้เสนอ 
ดงัน้ี 

 1. บทบาทและพลังขององค์กรภาคประชา
สงัคมในฐานะภาคีหุน้ส่วนการพฒันาเป็นที่ประจกัษ ์
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพฒันา
ประเทศปรากฏเป็นหลักการและยุทธศาสตร์การ
พฒันาของประเทศมาตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 6 พ.ศ.2530-2534 จนกระทัง่
ฉบบัที่ 12 ในปัจจุบนั  ในยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-
2580 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ก็ระบุอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชน ในมิติของกลไก
และโครงสร้างก็มีตัวแทนขององค์กรภาคประชา
สังคมร่วมอยูใ่นคณะกรรมการ คณะท างานเพื่อการ
พฒันาและการแก้ปัญหาผลกระทบจากการพฒันา
หลายชุด รวมทั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อการ
พัฒนาอย่างย ั่งยืน  ท่ี มี เลขาธิการส านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็น
เลขานุการ 

 ประสบการณ์การร่วมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรภาคประชาสังคมหลังวิกฤต
เศรษฐกิจปี 2540  หลังเหตุการณ์สึนามิ พ.ศ.2547 
และ ในเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ พ.ศ.2554 เป็นการเติม
เตม็งานฟ้ืนฟูในส่วนที่รัฐไม่มีศกัยภาพและความถนดั
ที่จะด าเนินการ ซ่ึงก็คือ การเขา้ถึงประชาชนคนจน 
คนชายขอบ ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันา เป็น
หลกัประกนัวา่ประชาชนกลุ่มดงักล่าวจะไม่ถูกทิ้งไว้

ข้างหลัง และการฟ้ืนฟูจะมีผลโดยตรงต่อการ
แก้ปัญหาและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง
ในระดบัครอบครัว กลุ่ม และชุมชน 

 ในช่วงเวลาของการเยียวยาผลกระทบการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมา 
องค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มของประชากรผู ้
ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งองค์กรของเกษตรกร 
ผูใ้ช้แรงงาน แรงงานนอกระบบ พนักงานบริการ 
ผูห้ญิง คนพิการ ผูสู้งอาย ุกลุ่มชาติพนัธุ์ คนจนเมือง 
คนไร้บา้น ผูอ้ยู่ร่วมกับเช้ือHIV ล้วนแต่มีบทบาท
อย่างแข็งขันทั้ งการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า 
สะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน และช่วยให้ประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบ
สามารถเขา้ถึงมาตรการเยยีวยาของรัฐ มีผลเป็นการ
ซ่อมจุดอ่อนในการปฏิบติังานของหน่วยงานรัฐ ลด
ความไม่พอใจของประชาชน ท าให้วิกฤตสุขภาพที่
กระทบต่อเศรษฐกิจและชีวติความเป็นอยูข่องประชน
ชนไม่ขยายตวัเป็นความขดัแยง้ประชาชนกบัรัฐ 

 2. เม่ือประเทศก าลงัจะกา้วจากการเยยีวยาเขา้
สู่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยเงินกู้จ  านวน 
400,000 ลา้นบาท โดยให้หน่วยงานกรอบของรัฐทั้ง
ในระดับกระทรวง จังหวัด  และท้อง ถ่ินจัดท า
โครงการตามกรอบของสภาพฒัน์ และมีโครงการชุด
แรกเสนอเข้าสู่การกลั่นกรองแล้วดังที่เผยแพร่ใน
วนัที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา กป.อพช.และภาคีเห็นขอ้
อ่อนหลายประการ ดงัน้ี 

 2.1. กระบวนการได้มาซ่ึงโครงการส่วน
ใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการะดม
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ปัญหา ความตอ้งการ และ การเสนอแผนการฟ้ืนฟู 
เป็นการท าแผนโดยล าพงัของหน่วยงานราชการ หรือ
เป็นการหยิบโครงการที่เคยมีมาแต่เดิมมาปัดฝุ่ น
น าเสนอใหม่ ส่งผลให ้

 2.2.โครงการที่ถูกน าเสนอจ านวนมากจะไม่
สามารถน าไปสู่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสังคมของประชน
อย่างแท้จ ริง เช่น ป้าย ช่ือเ มือง ป้าย ช่ือสถานที่
ท่องเท่ียวและสถานท่ีส าคัญ การติดตั้ งหรือเช่ือม
ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด(CCTV) และอ่ืน ๆ 

 2 . 3 . โ ค ร ง ก า ร บ า ง โ ค ร ง ก า ร น่ า จ ะ มี
ความส าคัญ ความจ า เป็นที่จะมีปฏิบัติการอย่าง
กวา้งขวางทัว่ประเทศ เช่น แต่กลับเป็นโครงการที่
เสนอโดยจังหวัดเล็ก  ๆ ยกตัวอย่างเช่น พัฒนา
ศักยภาพแรงงานนอกระบบสู่การสร้างงานสร้าง
อาชีพวถีิใหม่ (New Normal) จะต าเนินการเฉพาะที่จ.
สตูล  โครงการพฒันาศักยภาพแรงงานนอกระบบ
เพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ จะด าเนินการเฉพาะที่ต
จงัหวดัชุมพร ซ่ึงหมายความว่าแรงงานนอกระบบใน
จังหวดัอ่ืน ๆ ทั่วประเทศจะไม่ได้รับการฟ้ืนฟูใน
ประเด็นน้ี  แสดงให้เห็นว่าการเสนอโครงการท า
อย่างกระจัดกระจายขาดการวิเคราะห์ จัดล าดับ
ความส าคญั และวางแผนร่วมกนัอยา่งเป็นระบบของ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง 

 2.4. แมส้ภาพฒัน์ฯจะระบุเนน้การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคม ทอ้งถ่ิน ชุมชน เป็นหลกัการ
ส าคญัในการจดัท าโครงการ แต่การออกแบบช่องทาง
ที่ให้ภาคประชาชนเสนอโครงการผ่านหน่วยงานรัฐ
หรือท้อ ง ถ่ิน เท่ านั้ น  ท า ให้โครงการของภาค

ประชาชนผา่นเขา้มาสู่ขั้นตอนการพจิารณากลัน่กรอง
ได้ เน่ืองจากไม่สอดคล้องกับกรอบที่หน่วยงานใน
พื้นที่ไดว้างไว ้ยกตวัอย่างเช่น แผนฟ้ืนฟูทรัพยากร
ของเครือข่ายประชาชนในพื้นท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนไม่สามารถน าเสนอขึ้นมาจากพื้นที่ไดเ้พราะ
ไ ม่สอดคล้อ งกับแผนของหน่วยง าน อุทยาน 
หน่วยงานป่าไม ้ในระดบัจงัหวดั 

 

 2.5. ธรรมชาติของการรวมกลุ่ม รวมตวัของ
ประชาชนมีความหลากหลาย เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ไม่เพยีงแต่มีการรวมตวักนัในมิติภูมิล าเนาหรือแผนที่
ภูมิศาสตร์เท่านั้ น แต่ประชาชนยงัรวมตัวกันเป็น
องค์กร เครือข่าย สมาคม ตามสถานการณ์ปัญหาที่
เผชิญ หรือความสนใจในการท ากิจกรรมร่วมกนัดว้ย 
เช่น องค์กรของคนพิการ องค์กรของคนไร้บ้าน 
องคก์รของเกษตรกรที่ท  าเกษตรอินทรีย ์องคก์รของผู ้
อ ยู่กับ เ ช้ือHIV ซ่ึ งจ  านวนมาก เ ป็นอ งค์ก ร
ระดับป ระ เทศ   ตล อด จน โคร งก า รอ นุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามระบบนิเวศน์ เช่น ลุ่มน ้ า ผืน
ป่า ชายฝ่ังทะเล ฯลฯ ช่องทางส าหรับการเสนอ
โครงกา รของภาคประชาชนก็ค วรจะ มี มิ ติที่
หลากหลายเช่นกัน ช่องทางเดียวส าหรับการเสนอ
โครงการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั คือ ผ่านองค์กรทอ้งถ่ิน 
หรือจงัหวดัจึงไม่สอดคลอ้ง ไม่เพยีงพอ 
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 3. กป.อพช. ในฐานะที่เป็นองค์กรปะสาน
งานขององคก์รพฒันาเอกชน จ านวน 300 กว่าองคก์ร
ในพื้นที่ทั่วประ เทศ ที่ มีการจัดโครงสร้างการ
ประสานงานในรูปเครือข่ายเน้ืองาน จ านวน 14 
เครือข่าย คือ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่าย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เครือข่ายผูห้ญิง 
เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายผูสู้งอาย ุเครือข่าย
คนพิการ เครือข่ายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายแรงงาน 
เครือข่ายชาติพนัธุ์ เครือข่ายสลมั เครือข่ายผูบ้ริโภค 
เครือข่ายสุขภาพ และเครือข่ายรัฐสวัสดิการ มี
ส านักงานเพื่อการประสานงาน 5 ส านักงาน คือ 
กรุงเทพฯและภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่างและภาค
กลางตอนบน ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาคใต ้ และ
องค์กรของประชาชนผู ้ได้รับผลกระทบจากการ
พฒันา ประชาชนชายขอบ อันได้แก่ องค์กรของ
เกษตรกร ผูใ้ชแ้รงงาน แรงงานนอกระบบ พนักงาน
บริการ ผูห้ญิง คนพิการ ผูสู้งอาย ุกลุ่มชาติพนัธุ์ คน
จนเมือง คนไร้บา้น ผูอ้ยู่ร่วมกบัเช้ือHIV เช่ือมัน่ว่า 
ด้วยประสบการณ์การท างานร่วมกับ และความ
ครอบคลุม กวา้งขวางของเครือข่ายการท างาน เรามี
ความพร้อมที่จะเป็นภาคี หุ้นส่วนของรัฐในการ
ท างานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในคร้ังน้ี  ใน 3 ระดับของ
การท างาน อยา่งมีโครงสร้างและกลไกในการท างาน
ร่วมกนั คือ 

 3.1 การปรึกษาหารือและร่วมตดัสินใจทาง
นโยบาย เพราะ กป.อพช.และองคก์รภาคเช่ือว่า การ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่จะประสพความส าเร็จ
อย่างแทจ้ริงต้องรัฐและภาคประชาชนตอ้งร่วมกัน

การคิด วิเคราะห์ ท าความเข้าจาถานการณ์ แล้ว
ออกแบบโครงการเพื่อแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความ
ย ัง่ยนืในระยะยาวดว้ย เช่น 

 – ส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพการจา้งงานก็ตอ้ง
เร่ิมจากบทความเขา้ใจว่าอุตสาหกรรมหรือบริการ
ประเภทใดบ้างที่อาจจะยุติกิจการ จะมีแรงงาน
จ านวนเท่าใดที่จะถูกเลิกจา้งอยา่งถาวร เป็นแรงงาน
สูงอายุ หรือหนุ่มสาว ในขณะท่ีเทคโนโลยีพฒันา
ไปสู่ยคุ 4.0และการใชปั้ญญาประดิษฐ์ (AI) คนงาน
ดงักล่าวจะเขา้สู่การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานอยา่งไร
เพือ่การกลบัเขา้สู่การจา้งงานอีกคร้ังหรือไม่ อยา่งไร 

 – วิกฤตคร้ังน้ีเป็นโอกาสในการตรวจสอบ 
ประเมินการคุม้ครองทางสังคมของไทยว่าแข็งแรง 
เพียงพอ หรือไม่ ทั้งระบบหลกัประกันสุขภาพ และ
ระบบประกนัสงัคม วา่จะตอ้งพฒันาต่อไปอยา่งไร 

 3.2. การปฏิบติัการโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่กป.อพช.และองค์กรภาคีจะสามารถ
ท างานกบักลุ่มประชากรเป้าหมาย และสมาชิกของ
ตนไดอ้ยา่งอิสระ สอดคลอ้งกบักรอบของสภาพฒัน์ 
แต่ไม่ติดขดัด้วยกรอบหรือชุดคิด หรือการตีความที่
จ  ากดัของหน่วยงานรัฐ 

 โดยที่โครงการของ กป.อพช.และองค์กร
ภาคี ก็จะตอ้งเขา้สู่ระบบการตรวจสอบความโปร่งใส
ในก าร ใช้งบประม าณ  และก า รประ เ มินผล
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการเช่นเดียวกับ
โครงการของหน่วยราชการและองค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ิน 
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 3.3. การร่วมตรวจสอบประเมินผล  เพราะมี
หลายองคก์รในเครือข่ายของ กป.อพช. ที่มีทกัษะและ
ประสบการณ์ในการท างานประเมินผล ซ่ึงสามารถ
จะท างานร่วมกับกลไกของรัฐและสถาบนัวิชาการ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการใช้งบประมาณของ
ประเทศ การก่อหน้ีสาธารณะคร้ังน้ีจะเกิดประโยชน์
อยา่งแทจ้ริงกบัประเทศและประชาชน 

 กป.อพช.และองค์กรภาคีเช่ือว่าจุดยืนและ
ขอ้เสนอชุดน้ีจะเป็นที่เห็นดว้ยร่วมกนักบัสภาพฒัน์ฯ 
และน าไปสู่การปรึกษาหารือร่วมกนัในรายละเอียด
ของความร่วมมือใน 3 ระดับดังกล่าวต่อไป บน
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชา
สงัคม 
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 เม่ือวนัศุกร์ที่  8 พฤษภาคม 2563 ภาคีสังคม
แรงงานสู้วิกฤตโควิด ไดจ้ดัเวทีเสวนาเร่ือง แรงงาน
ข้ามชาติที่ ถูก ลืม  ในสมรภู มิ โควิด -19 ทาง 
https://www.facebook.com/voicelabour.org ด าเนิน
รายการโดย วาสนา ล าดี voicelabour พิพิธภัณฑ์
แรงงานไทย โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 

 รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ ์ วทิยาลยัพฒัน
ศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 
สงัคมไทยเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม การเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม หมายความว่า  เ ป็นสังคมที่ มีความ
หลากหลายตอ้งมาอยูร่่วมกนั ทั้งในเร่ืองของเช้ือชาติ 

ศาสนา เพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ซ่ึงคนที่ มี
ความแตกต่างจะตอ้งอยูร่่วมกนัใหไ้ดอ้ยา่งมีความสุข 

 ในส่วนของแรงงานขา้มชาติอยู่ร่วมกันมา
นานในสังคมไทย ในส่วนที่เขามีความแตกต่างจาก
เราในเร่ืองของเช้ือชาติ วฒันธรรม ส าหรับแรงงาน
ขา้มชาติจริงๆแล้วไม่ใช่เพิ่งมี 10-20 ปีที่ผ่านมา แต่
หากยอ้นกลบัไปดูในประวตัิศาสตร์ แรงงานขา้มชาติ
อยูคู่่กบั สงัคมไทยมาตลอด และมีส่วนผลกัดนัระบบ
เศรษฐกิจไทยในยุคต่างๆมาโดยตลอด ในยุคแรกๆ
ตั้งแต่ปลายอยธุยาจนตน้รัตนโกสินทร์ แรงงานขา้ม
ชาติคือ เชลยที่ถูกกวาดตอ้นมาหลังท าสงครามกัน
และก็แพ ้ซ่ึงช่วงนั้นเศรษฐกิจยงัเป็นยคุศกัดินาซ่ึงมา
โดยไม่เตม็ใจ 

ยคุต่อมายคุคนจีนอพยพคือ แรงงานขา้มชาติ
ที่มาโดยสมคัรใจเป็นแรงงานที่เขา้มาในยคุเร่ิมพฒันา
ทุนนิยมในสมัยตอนแรกๆที่คนไทยยงัไม่มีอิสระ
เพราะอยู่ในระบบไพร่-ทาส โดยได้คนงานจีนเป็น
แรงงานราคาถูก  อดทน มาช่วยในการพัฒนา

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b7/napapong/
https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b7/napapong/
https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b7/napapong/
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อุตสาหกรรมต่อมาจนถึงปัจจุบนัในช่วง 20-30 ปี ที่
ผ่านมาก็มาสู่ยุคของการเป็นแรงงานเพื่อนบา้นส่วน
ใหญ่ก็เป็น พม่า ลาว กัมพูชา อันน้ีจะอยู่ในยุคทุน
นิยมแบบโลกาภิวฒัน์แลว้ ซ่ึงแรงงานขา้มชาติเหล่าน้ี
มีบทบาทและความส าคัญ เราก็เห็นกันอยู่ถ้าขาด
แรงงานข้ามชาติไปเม่ือไหร่ก็จะเห็นในหลายๆ
อุตสาหกรรมก็ไม่มีคนท างานรวมทั้งในภาคบริการ
ดว้ยแรงงานขา้มชาติก็อยูก่บัเรามาหลายปีจนกระทัง่ที่
มนัเกิดวิกฤติโควิด-19 ที่เราก าลงัจะพูดในวนัน้ีมนัมี
ผลอะไรกบัเขาที่ช่วยกนัผลกัดนัระบบเศรษฐกิจมาว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นกบัแรงงานขา้มชาติหลงัวิกฤตโควิด
มนัมี 2 ลกัษณะ 

 

 ลักษณะแรก เขาก็ประสบกับปัญหาใน
ลักษณะแรงงานไทยเหมือนๆกัน ตกงาน โรงงาน
ปิด  ตกงานก็จะไดรั้บเงินประกนัว่างงานชา้หรือบาง
รายอาจจะไม่ไดรั้บเลย 

 ลกัษณะที่ 2 เป็นปัญหาที่แรงงานขา้มชาติเขา
ประสบมากกว่าแรงงานไทย บางเร่ืองมันเกิดจาก
ขอ้จ ากดัทางกฎหมายการที่เขาไม่ไดเ้ป็นแรงงานไทย 
ลักษณะที่ 2 ท่ีเป็นปัญหาคือ ปัญหาท่ีเกิดจากอคติ

ด้านชาติพนัธ์มันเกิดมาจากมุมมองที่มีต่อแรงงาน
ขา้มชาติอยา่งนอ้ยใน 3 ลกัษณะ คือ 

 หน่ึงมุมมองที่มองว่าเขาเป็นภัยต่อความ
มัน่คงของรัฐ ซ่ึงในยคุแรกๆที่แรงงานขา้มชาติเขา้มา
ในเมืองไทยเข้าใจว่า  มุมมองน้ี มี เยอะจากฝ่าย
เจา้หนา้ที่ดา้นความมัน่คง ถา้มีแรงงานขา้มชาติเขา้มา
มากๆมันก็จะท าให้ประเทศเราขาดความมั่นคงไป 
ช่วงหลงัดีขึ้นเพราะว่า ภาคธุรกิจตอ้งการใช้แรงงาน
ขา้ม ฉะนั้นเร่ืองความมัน่คงก็อาจจะลดลงไป ไม่ได้
น่ากลวัเหมือนเม่ือก่อน 

 มุมมองที่ 2 ก็คือแรงงานขา้มชาติเป็นภยัทาง
สังคม ซ่ึงตรงน้ีจะเห็นไดจ้ากภาพสะทอ้นท่ีออกมา
จากส่ือมวลชน เช่น แรงงานพม่าฆ่านายจา้ง ท าร้าย
นายจ้าง ขโมยของอะไรต่างๆ ซ่ึงส่ิงที่เกิดมันเป็น
สัดส่วนที่น้อยเป็นส่ิงที่ส่ือน าเสนอเลือกภาพเหล่าน้ี
ออกมาก็เลยเป็นเหมือนภาพลกัษณ์ที่เป็นตวัแทนของ
แรงงานขา้มชาติไป 

 ส่วนที่  3 เขา ถูกมองว่า  เ ป็นภัยด้าน
สาธารณสุข อนัน้ีคิดว่า ตั้งแต่ยคุแรกๆที่แรงงานขา้ม
ชาติเขา้มาก็ถูกมองว่า ท  าให้เราเป็นโรคติดต่อซ่ึงเคย
สูญหายไปกลบัมาใหม่ อยา่งโรคเทา้ชา้ง เป็นตน้ จน
มาถึงช่วงวิกฤตโควิดประเด็นน้ีก็ถูกมองมาอีกคร้ัง
หน่ึง จากข่าวสารที่ไดเ้ห็น เช่น มีการรายงานว่า คน
ไทยไม่ติดเช้ือโควิดแลว้มีแต่แรงงานขา้มชาติเท่านั้น 
ในลักษณะการมองแบบน้ีมนัก็ก่อให้เกิดอคติขึ้นมา
โดยไม่รู้ตวัเพราะมองว่า แรงงานขา้มชาติมีความต่าง

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b7/%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-2/
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จากคนไทยเป็นตัวที่ท  าให้เ กิดความแตกต่างทั้ ง
ทางดา้นความมัน่คง ดา้นภยัสงัคม ดา้นสาธารณสุข 

 ดงันั้นสรุปว่า ส่ิงท่ีท  าให้แรงงานขา้มชาติท่ี
ประสบปัญหามากกว่าแรงงานไทยในยุคโควิดมนัก็
เกิดจากขอ้จ ากดัในเร่ืองของขอ้กฎหมายบางอย่างที่
ไม่สามารถที่จะได้รับการคุม้ครอง หรือไดสิ้ทธิตรง
นั้ นได้ ส่วนข้อที่  2 มันไม่ได้เก่ียวกับกฎหมาย 
เก่ียวกบัทศันคติ หรือ อคติ ของคนอ่ืนท่ีมองเขาท าให้
เขาถูกกีดกนัไปจากความช่วยเหลือบางอยา่ง 

 หากถามเร่ืองการรวมกลุ่มของแรงงานนั้ น
ส าคญัอยูแ่ลว้ โดยการรวมกลุ่มมี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

 แบบแรก รวมกลุ่มกันเองโดยที่มาไม่ มี
กฎหมายรองรับซ่ึงก็เขา้ใจว่าการเขา้มาก็พอมีอยูบ่า้ง 
มีNGOs เข้าไปช่วยในการรวมก ลุ่มจะ เป็นการ
ช่วยเหลือกนัเองในขั้นพื้นฐานได ้แต่มนัมีขอ้จ ากดัว่า
มนัไม่สามารถมีอ านาจต่อรองอะไรกบันายจา้งหรือ
รัฐมนัไม่ไดรั้บโดยกฎหมาย 

 การรวมกลุ่มแบบที่ 2 คือ การรวมกลุ่มที่มี
กฎหมายรองรับ แรงงานที่เห็นอยู่ปัจจุบนัก็คือรวม
เป็นสหภาพแรงงาน ส าหรับคนทัว่ไปอาจจะเขา้ใจว่า 
แรงงานขา้มชาติไม่สามารถที่จะเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานได้ แต่จริงๆแล้วตามกฎหมายแรงงานเป็น
สมาชิกได้ เพียงแต่ว่าตั้งสหภาพเองไม่ได้เพราะว่า
เป็นสมาชิกเขาไม่ไดร้ะบุวา่ ตอ้งเป็นสญัชาติไทย จาก
การท าวจิยัก็พบวา่ แรงงานหลายแห่งเขา้ใจผิดก็คิดว่า
แรงงานข้ามชาติเป็นสมาชิกไม่ได้ ถ้าแรงงานขา้ม

ชาติที่อยู่ในระบบในโรงงานที่มีสหภาพแรงงานคง
ตอ้งฝากไปถึงสหภาพแรงงานว่ายงัก็ช่วยไปเอาเขา
เขา้มาเป็นสมาชิกก็จะท าใหต้วัสหภาพแรงงานตวัเอง
เข้มแข็งขึ้ นมีสมาชิกเพิ่มขึ้ น และขณะเดียวกัน
แรงงานที่อยู่ในโรงงานที่มีสหภาพเขาก็จะได้การ
คุม้ครองแรงงานจากสหภาพแรงงานดว้ย 

 

 นายอดิศร เกิดมงคล   ผู ้ประสานงาน
เครือข่ายองค์กรและประชากรข้ามชาติ กล่าวว่า 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกบัแรงงานขา้มชาติ ปัญหาหลัก
คือการเขา้ไม่ถึงการบริการของรัฐ การช่วยเหลือของ
รัฐ เน่ืองจากขอ้จ ากัด เร่ืองของภาษา และทางด้าน
กฎหมาย คือ การขาดความเข้าใจในสิทธิแรงงาน 
อย่างประเด็นสิทธิประกันสังคมในช่วงน้ีเห็นได้ชัด 
ประเด็นหลักของแรงงานข้ามชาติที่พบคือ การ
คุม้ครองที่เขา้ไม่ถึง คิดว่า กฎหมายแรงงานไทยดี
คุม้ครองคนทุกคน แต่ปัญหาเร่ืองโควิด การจะไป
ติดต่อส านกังานประกนัสงัคมพื้นที่ เป็นเร่ืองยากตอ้ง
เขา้คิวรอคนจ านวนมาก จึงท าเป็นระบบออนไลน์ ส่ิง
ที่พบคือ  ไ ม่ มีภาษาของแรงงานมีแต่ภาษไทย 
ภาษาอังกฤษ โดยภาษาไทยเป็นหลกัมากกว่า ซ่ึงท า
ใหแ้รงงานขา้มชาติเขา้ถึงไดย้าก 

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b7/%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a1/


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
25 

 

 ส่วนนที่ 2  แรงงานขา้มชาติเป็นใครกนับา้ง
ในประเทศไทย จากตวัเลขจะเห็นไดช้ัดว่า แรงงาน
ขา้มชาติที่เป็นงานกรรมกรมีอยู ่4 สัญชาติ พม่า ลาว 
กัมพูชา และเวียดนามอาจไม่ค่อยเห็นเวียดนาม
เพราะว่า  เวียดนามค่อนข้างน้อยไม่มีการน าเข้า
แรงงาน ในช่วงหลงัๆ จริงๆแรงงานเวียดนามก็เขา้มา
ในประเทศไทยตั้งนานแต่เพิ่งมาเขา้สู่ระบบในช่วง
หลงั ถา้ดูตวัเลขจะเห็นแรงงานพม่ามากที่สุด 1.6 ลา้น
กว่าคนคิดเป็น 66 % ของทั้ งหมด รองลงมาคือ
แรงงานกัมพูชามรประมาณ 5 แสนกว่าคน และ
แรงงานลาวมีประมาณ 2 แสนกว่าคน ที่เหลือก็เป็น
เวียดนาม 94 คน ที่ท  างานในประเทศไทย จงัหวดัที่
แ ร ง ง านข้า มช า ติ เ ข้า ม า ท า ง านม า กที่ สุ ด คื อ
กรุงเทพมหานคร มี3-4 สัญชาติอยูท่ี่ประมาณ 6 แสน
กว่าคน ซ่ึงเป็นอันดบัหน่ึง จงัหวดัสมุทรสาคร ที่คิด
ว่าแรงงานขา้มชาติมากที่สุด อยูอ่ ันดบัที่ 2 ราวแสน
กว่าคน รองลงมาคือ นครปฐมและปทุมธานีซ่ึงเป็น
พื้ น ท่ี  ท่ี มี ก า ร จ้ า ง แ ร ง ง า นข้ า ม ช า ติ ม า ก  ใน
อุตสาหกรรมและก่อสร้าง ประมาณ 1 แสน 6 หม่ืน
กวา่คน และจงัหวดันนทบุรีอนัดบัที่ 5 อนัดบัที่ 6 เป็น
จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

 จะเห็นไดว้่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมี
การจ้างแรงงานข้ามชาติค่อนข้างมาก  ส่วนใน
ต่างจังหวัดก็จะมีจังหวดัใหญ่ๆอยู่ที่ประมาณ 1.5 
แสนกว่าคน เช่น จงัหวดัระยอง ที่มีการจา้งแรงงาน
ขา้มชาติค่อนขา้งมากก็ประมาณ 1.5 แสนกว่าคน 
ฉะนั้นจะเห็นไดว้า่แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่จะอยูใ่น
พื้นที่การพฒันาอุตสาหกรรมหรือว่า มีการจา้งงาน
เข้มข้น เช่น กรุงเทพมหานคร ตัวเลขที่น่าสนใจ
ปัจจุบันก็มีแรงงานข้ามชาติที่ เป็นผู ้ป่วยโควิดอยู่
ระดับหน่ึง ไม่นับกลุ่มที่เป็นผูป่้วยต้องกักตัวอยู่ที่
สะเดา ผูป่้วยที่กรุงเทพมหานครจ านวน 20 กว่าคน 
และก็สมุทรปราการ 1 คน นนทบุรี 1 คน ซ่ึงก็
สอดคลอ้งกบัการกระจายตวัของแรงงานขา้มชาติที่มี
มากที่สุด 

 กิจการที่แรงงานข้ามชาติท  าส่วนใหญ่เป็น
ฐานของการผลิต อนัดบัแรกจะเห็นไดช้ดัคือก่อสร้าง 
535,735 กว่าคน คิดเป็น 20% ของแรงงานขา้มชาติ
ทั้งหมด ซ่ึงเห็นคนงานก่อสร้างที่ยงัไม่มีงานท าส่วน
ใหญ่ เป็นแรงงานข้าม พม่า ลาว และกัมพูชา มี
แรงงานเวียดนามบางส่วนที่อยูใ่นโซนของปทุมธานี 
รองลงมาคือ งานบริการ 2 แสนกวา่คน ซ่ึงเป็นกิจการ
ที่ได้ รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างมาก เช่น 
ร้านอาหาร กิจการโรงแรม ซ่ึงแรงงานส่วนใหญ่อยู่
ในกิจการน้ี ต่อเน่ืองคือภาคเกษตรที่ท  าผลผลิตที่เอา
มาแปรรูปต่อ และเป็นอนัดบัที่ 3 ก็คือ 2 แสนกว่าคน 
ภาคเกษตรเองก็จะ มีการจ้างงานค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะพื้นท่ีชายแดนและพื้นท่ีภาคเกษตรค่อน
มาก เช่น ภาคตะวนัออกก็จะมีการจา้งแรงงานภาค
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เกษตรค่อนขา้งมาก อนัดับ 5 เป็นเร่ืองของการผลิต
และจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงหลกัๆก็จะเป็น
พวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ท  าอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
รวมถึงร้านบริการ ร้านค้า ร้านอาหารทั้ งหลาย มี
ประมาณแสนกวา่คน 

 

 ฉะนั้นถา้ดูจากตวัเลขจะเห็นไดช้ดัว่า กลุ่มที่
ได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างมาก คือภาค
บริการจ าหน่ายอาหารค่อนขา้งมาก ก่อสร้างคาดการ
วา่ ประมาณสักคร่ึงหน่ึงที่ไดรั้บผลกระทบ เพราะว่า 
การด าเนินการก่อสร้างในช่วงหลงั จะเร่ิมไม่มีงานท า
แลว้ เพราะว่า กระทบโควิดค่อนขา้งมาก เราจะเห็น
แรงงานขา้มชาติ ทั้งกิจการก่อสร้าง และภาคบริการที่
ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ในช่วงสถานการณ์
ในช่วงน้ี 

 ผลกระทบที่ค่อนขา้งชดัของแรงงานขา้มชาติ
ในช่วงโควิดใช้ค  าว่า “อยู่ต่อก็ไม่ไหว กลับไปก็ไม่
ถึง” คือส่ิงที่เกิดขึ้นหลงัจากโควดิมาก็คือ พอรัฐสัง่ปิด
กิจการหลายกิจการหรือการด าเนินการไปไม่ไหว 
เช่น ส่วนของภาคธุรกิจท่องเที่ยวหรือบริการ ต่อให้
รัฐไม่สัง่ปิดก็อยูต่่อไม่ได ้การติดต่อคา้ขายเร่ิมน้อยลง 
ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ข้ า ม า น้ อ ย ล ง จ า เ ป็ น ต้อ ง ปิ ด 
ขณะเดียวกันประเทศไทยและประเทศต้นทางก็มี

นโยบายปิดชายแดนห้ามเดินทางเขา้-ออก ปัญหามนั
ก็เหมือนแรงงานข้ามชาติอยู่ตรงกลาง ก็คือให้อยู่
เมืองไทยต่อก็ไม่รู้จะอยูใ่นฐานะอะไร 

 เงินก็ไม่มี งานก็ไม่มี จะกลบัก็กลบัไม่ไดอี้ก
เพราะว่าชายแดนก็ปิดอีก ท าให้เกิดสถานการณ์ที่
รุมเร้าท าให้แรงงานขา้มชาติเองก็อยูไ่ดค้่อนขา้งยาก
ในประเทศไทยในช่วงน้ี คาดการณ์ว่า มีแรงงานขา้ม
ชาติท่ีอยูใ่นภาวะท่ีไม่มีงานท าก็คือตกงานบา้งถูกเลิก
จา้งนายจา้งปิดกิจการชัว่คราว ไม่มีรายไดท้ี่จะใชชี้วิต
อยูม่ากกวา่ 7 แสนคน คิดว่าปัจจุบนัถา้ดูจริงๆอาจถึง
ลา้นคน เพราะหลายกิจการเร่ิมเห็นภาพปิดกิจการได้
ชดั ส่ิงที่เกิดขึ้นในเร่ืองของการปิดกิจการผลกระทบ
ในแง่ของจา้งงานเราเห็น 3 ส่วน 

 ส่วนแรกคือ ตัวกิจการถูกปิดการเลิกจ้าง
เ กิ ดขึ้ นทันที ไ ม่ได้ รับค่ าชด เชย เพราะว่ ามัน มี
ขบวนการทางกฎหมายที่เขา้ไปยืน่ค  าร้องที่สวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน แม้ว่าสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานเขามีระบบออนไลน์ให้แรงงานสามารถยื่น
ออนไลน์ก็ตามแต่ก็พบว่ามันมีปัญหาค่อนขา้งมาก 
เช่น ตวัระบบมนัไปล็อคเลข 13 หลกัของแรงงานที่
ไปยืน่ 

 สองก็คือ ต้องใช้อีเมล์เพื่อจะขอไปยื่นรับ
สิทธิประกันสังคม หากมีแรงงาน 100 คน ไม่ได้มี
อีเมลก์นัทุกคนค่อนขา้งล าบากพอสมควร และยดืเยื้อ
ยากเกินไปส าหรับแรงงานขา้มชาติ การขาดรายได้
ชัดเจนมากเพราะว่าช่วงเดือนแรกภาพชัดยงัไม่ชัด 
เพราะยงัพอมีรายไดง้วดสุดทา้ยใชอ้ยู ่พอขึ้นเมษายน
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2563 สถานการณ์ชดัเจนว่าผลกระทบพอพฤษภาคม
2563 เกิดภาวะวิกฤตใหญ่ของแรงงานขา้มชาติ การ
เขา้ไม่ถึงระบบประกันสังคมของแรงงานข้ามชาติ 
กรณีเงินค่าชดเชยการว่างงานจาก 62% กรณีของปิด
กิจการชั่วคราว เพราะว่า การเขา้ถึงค่อนขา้งยากการ
ปิดพื้นที่ การออกมาติดต่อกับรัฐมันยากและระบบ
ออนไลน์มนัไม่ไดเ้หมาะกบัแรงงานขา้มชาติจริงๆ 

 

 กลุ่มที่ 2 ที่พบคือกลุ่มเหมาช่วง เหมาค่าแรง 
ซ่ึงตามกฎหมายการบริหารจดัการส าหรับคนต่างดา้ว
ถ้า เป็นแรงงานอ่ืนจะถูกห้ามมิให้มีการจ้างงาน
ลกัษณะอยา่งน้ี พบวา่ ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือมีแรงงานขา้ม
ชาติเขา้มาจ านวนมากที่มี MOU อยูใ่นลกัษณะงาน
เหมาช่วงพอเกิดวิกฤตแบบน้ีบริษทัขนาดใหญ่ ส่ง
แรงงานเหล่ากลบัไปยงันายจา้งเดิมก่อน และบริษทั
เหมาช่วงไม่ไดมี้การเลิกจา้ง ให้ไปอยูเ่ฉยๆ ใช้เร่ือง
ของว่างงานก็ใชไ้ม่ได ้เพราะยงัไม่มีการเลิกจา้งโดย
กฎหมายมีการจา้งงานกนัอยู ่ตอ้งไปไล่บี้  การไม่จ่าย
ค่าจา้งของบริษทั ซ่ึงอนัน้ีจะเป็นปัญหาค่อนขา้งมาก 
เป็นส่ิงที่แรงงานเจอจะท ายงัไงต่อ 

 อีกอันคือ ไม่ถูกเลิกจ้างแต่ว่าลดเวลาการ
ท างาน ลดวนัท างานและลดค่าจา้งลง ที่ไปเจอกรณี
ล่าสุด ตอนน้ีระยะเวลาการท างาน 1 เดือน เหลือแค่ 8 
วนั ค่าจา้งเหลือแค่ประมาณ 2,600 บาท ค่าหอพกั 
2,400 บาท แทบไม่เงินที่จะกินกนั เหลือแค่ประมาณ 
200 กวา่บาท ที่ใชใ้นแต่ละเดือน ถือว่า ค่อนขา้งน้อย 
ส่ิงที่ เกิดขึ้ นชัดเจนของแรงงานข้ามชาติ คือไม่มี
รายได ้ความช่วยเหลือจากรัฐแทบจะไม่มีเลย กลุ่มที่มี
ประกันสังคม คือกลุ่มสามารถใช้สิทธิว่างงานได ้
กลุ่มที่ไม่อยูใ่นระบบประกนัสงัคมได ้5,000 บาทจาก
รัฐ ถา้เป็นแรงงานขา้มชาติ ถูกก าหนดดว้ยความไม่มี
สัญชาติไทยท าให้การช่วยเหลือตรงน้ีไม่เกิดขึ้ น 
แรงงานขา้มชาติอยูบ่นความเส่ียง 3 อยา่ง คือ ความ
เส่ียงในการด ารงชีวิตขาดรายได้ ไม่มีงาน ไม่มีค่าที่
พ ักอาศัย อันที่สองคือ  เส่ียงผิดกฎหมาย เพราะ
กฎหมายระบุชดัเจนวา่ แรงงานขา้มชาติถูกเลิกจา้งให้
ออกจากงานโดยไม่ว่าเง่ือนไขใดจะตอ้งหานายจา้ง
ใหม่ภายใน 30 วัน สถานการณ์น้ีค่อนข้างยาก 
ขณะเดียวกันพอถูกปิดกิจการชั่วคราวก็ไม่สามารถ
ขยบัขยายไปหานายจา้งใหม่ไดเ้พราะถือว่ายงัจา้งงาน
ยงัคงอยู่แค่ปิดกิจการชั่วคราวเท่านั้ นเองก็มีปัญหา
เร่ืองน้ี ฉะนั้นพอเกิน 30 วนัขึ้นไปสถานเขาถูกปิด
ทนัที สุดทา้ย ความเส่ียงทางสุขภาพพอไม่มีรายได ้
ไม่มีหลกัประกนั โอกาสที่จะป่วยจะติดเช้ือก็ค่อนขา้ง
สูงเหมือนกนั 

 ในส่วนของสญัญาจา้งแรงงานขา้มชาติ ส่ิงที่
พบเพิม่มากขึ้นในช่วงหลงัเป็นการเลิกจา้งโดยการไม่
ต่อสญัญาจา้ง ซ่ึงไม่ใช่การเลิกจา้งโดยตรง อนัน้ีเป็น
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ปัญหาใหญ่ในช่วงส้ินเดือนมีนาคม2563 ส าหรับ
แรงงานขา้มชาติ มีคนกลุ่มหน่ึงที่ตอ้งต่อสัญญาเพื่อ
ท างานต่อไป แต่มีนายจ้างจ านวนมากใช้ภาวะ
เศรษฐกิจแบบน้ีไม่ต่อสัญญา ท าให้คนงานหลุดออก
จากงานไป เช่นในพื้นที่จงัหวดันครปฐมเดิมจะมีการ
ต่อสญัญาจา้งกนัแบบปีต่อปี ตอนน้ีเหมือนผลกัภาระ
ให้กับแรงง านโดยตรง  สหภาพแรงงาน จึง มี
ความส าคญั ซ่ึงตอ้งมีบทบาทมากขึ้น แต่ส่ิงที่เห็นคือ
สหภาพก็มองว่า ทุกคนมีปัญหากันหมด ฉะนั้นให้
ช่วยแรงงานไทยก่อน จึงท าให้เกิดการเข้าไม่ถึง 
สหภาพแรงงานต้องชัดเจนว่า  จะต้องคุ ้มครอง
แรงงานทุกคนที่ไดรั้บผลกระทบเท่ากนัหมด ในการ
เคล่ือนไหวมีขอ้เรียกร้องหลักๆที่ดูแลคนทุกคนทั้ง
แรงงานในระบบ นอกระบบ แรงงานขา้มชาติ หรือ
แรงงานกลุ่มอ่ืนๆที่เราไม่ไดรั้บเขาเขา้ไป 

 โควิดส่ิงหน่ึงที่พบ มันท าให้กลไกเดิมของ
แรงงานขา้มชาติที่เคยมีอยู ่ช่วยกนัอยูพ่อมีปัญหาเดิม
ก็กลบับา้นมีหลงัพงิคือบา้นพอตั้งตวัไดส้กัพกักลบัมา
ท างาน แต่รอบน้ีทุกอยา่งปิดหมด รัฐก็ปิดหมดเพราะ
โรคระบาดมนัเกิดขึ้นทั้งประเทศไทยและประเทศตน้
ทาง ทั้งคู่ต่างมีภาวะที่ไม่สามารถพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั
ไดท้ั้งคู่น่ีเป็นเร่ืองใหญ่ 

 นางศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา   ที่ปรึกษาจดัตั้ง
แรงงานขา้มชาติ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการ
พฒันา (HRDF) กล่าววา่ สถานการณ์แรงงานขา้มชาติ
ในจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากมีหลากหลายชาติพนัธ์
ท  าให้การส่ือสารของพวกเขาเป็นไปไดน้้อยมาก ใน
ส่วนของแรงงานขา้มชาติ และสถานการณ์การจา้ง

งานที่จงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นคนงานก่อสร้าง 
รองลงมาก็จะเป็นภาคเกษตร รองลงมาก็จะเป็น
รับจา้งตามร้านอาหารอีกอาชีพหน่ึงก็จะเป็นแม่บา้น 
คนท าความสะอาด แม่บา้นโรงแรม แม่บา้นรีสอร์ท 
แม่บา้นห้างร้านต่างๆ หรือสถานพยาบาลต่างๆ โรค
ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ประกาศปิดกิจการ กิจการ
โรงแรม รีสอร์ท สถานบริการกลางคืน ผลกระทบที่
ได้รับส่วนใหญ่ในพื้นที่ จงัหวดัเชียงใหม่ ล็อตแรก
เป็นผูห้ญิงเป็นครอบครัวของผูห้ญิงส่วนมาก เพราะ
งานในภาคก่อสร้าง แม้ว่า จะมีสถานการณ์โควิดก็
จริงแรงงานก่อสร้างเขายงัท างานไดค้วามเส่ียงเขามี
น้อยกว่า คนที่ไม่ มีงานท าคือกลุ่มรับจ้างรายวัน 
ผลกระทบที่คนงานไดรั้บช่วงหลงั วนัที่ 23 มีนาคม
2563 ส่วนใหญ่ถูกปิดกิจการและใหอ้ยูเ่ฉยๆ ไม่ให้ไป
ท างานและบางพื้นที่ บางต าบล บางอ าเภอ เขาห้าม
คนของเขาออกจากชุมชนอยูแ่ต่ในชุมชนไปไหนก็
ไม่ได ้ส่ือสารกบัใครก็ไม่ไดน้อกจากใชโ้ทรศพัทโ์ทร
มาหาพวกเรา ผลกระทบที่คนงานทางภาคเหนือ
ไดรั้บมี 3 เร่ือง 

 

 เ ร่ืองแรกผลกระทบด้าน เศรษฐกิจของ
ครอบครัวหลงัมีการหยดุงานช่วงแรกคงไม่เท่าไหร่ 
แต่พอส้ินเดือนมีนาคมแลว้ ค่าเช่าที่พกัอาศยัเร่ิมจะไม่
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มี ค่าน ้ า ค่าไฟ และงานพเิศษอยา่งอ่ืน เช่น เป็นคนท า
ความสะอาดโรงแรม รีสอร์ทปิด ไปหางานก่อสร้าง
รายวนัก็หายาก เพราะคนที่จา้งเขากลวัว่า ท  างานไม่
ตรงกับใบอนุญาตของตวัเอง และบางคนก็บอกไม่
จา้งกลวัไม่รู้จกัมาก่อนเป็นตน้ 

 อนัที่สอง คนงานได้รับผลกระทบในชุมชน
ดว้ย เพราะในบางชุมชนมองว่า แรงงานขา้มชาติน่า
กลวั เม่ือเร่ิมเดือนท่ี2 อาหารเร่ิมไม่มีกินกลุ่มผูห้ญิงท่ี
เป็นแม่เล้ียงเด่ียวมีปัญหามาก ไม่มีเงินซ้ือนมให้ลูก
เป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องดูแลแม่แก่ ดูแลลูกเล็ก 
ดูแลหลานพิการเป็นตน้ ปัญหาที่สองคือ การเขา้ถึง
ดา้นสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ ในชุมชนมีการแจก
หน้ากากอนามยั แจกแอลกอฮอล์ส าหรับประชาชน 
เพื่อสร้างความตระหนักป้องกนัตวัเอง แต่ก็แปลกที่
เขาไม่แจกแรงงานขา้มชาติ ส่ือที่เขาให้แรงงานขา้ม
ชาติป้องกันตัวเอง  ดูแลตัวเองย ังในการอยู่กับ
สถานการณ์โควิด เน่ืองจากพื้นที่เชียงใหม่แรงงาน
ขา้มชาติเป็นชาติพนัธต่์างๆท าใหก้ารส่ือสารยงัเขา้ไม่
ถึง 

 

 ปัญหาท่ีสาม คือการเข้าไม่ ถึงสิทธิของ
แรงงานขา้มชาติ อยา่งคนที่อยูม่าตรา 33 สามารถไป

ใช้สิทธิว่างงานได้ แต่สถานการณ์จริงแรงงานขา้ม
ชาติที่ใช้สิทธิมาตรา 33 ตั้ งแต่ปิดงานมาเม่ือ 23 
มีนาคม2563 จนถึงวนัน้ียงัไม่ไดรั้บการเยยีวยาจาก
ประกนัสังคมเลย เพราะเง่ือนไขในการยืน่มาตรา 33 
ต้องให้นายจ้างไปรับรองการปิดงานเพราะเหตุ
สุดวิสัยจริง และนายจา้งไม่ให้ความสนใจลูกจา้งสั่ง
ปิดแล้วปิดเลย สั่งเลยว่า ไม่ตอ้งมาแล้ว ท าให้การ
เขา้ถึงสิทธิต่างๆมีปัญหา ใหค้นงานไปติดต่อตอ้งผ่าน
โซเชียลคนงานเขา้ไม่ถึงทุกๆคน และการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการกองทุนประกนัสังคม ที่ตอ้งมีการ
ตรวจสอบว่า หยุดงานเพราะเหตุสุดวิสัย หยุดงาน
เพราะมาตรา 75 มนัเป็นเง่ือนไขให้คนงานก าลงัจะ
ตายเพราะการเยียวยาได ้ปัจจุบนัแรงงนานขา้มชาติ
ใน จังหวัดเชียงใหม่มีแสนกว่าคน คร่ึงหน่ึงเป็น
ครอบครัวผูห้ญิงและผูห้ญิงที่ได้รับผลกระทบ ตอ้ง
รับผิดชอบท าอาหารทั้ งลูก ทั้ งสามี เงินไม่มีต้อง
ออกไปหาอาหารเองสามีไม่ได้ท  าอะไร คนงานที่
ได้รับการคุ้มครองใน เชียงใหม่มีไม่มาก เพราะ
นายจา้งส่วนใหญ่ถึงแม้ว่า จะถูกบังคับให้น าเข้าสู่
ระบบประกันสังคมก็ยงัเป็นสัดส่วนที่ไม่มาก การ
เยียวยาเกิดจากทุนเล็กๆที่ช่วยเหลือกันเองเบื้องต้น 
ขา้วสาร 4 กิโล ปลากระป๋อง 6 กระป๋อง บะหม่ีก่ึง
ส าเร็จรูป 6 ซอง น ้ ามนัพชืหน่ึงขวดส าหรับครอบครัว
ที่มี 5-6 คน จะอยู่ได้อีกก่ีวนัและแจกไปได้หน่ึง
อาทิตย์ ทุกคนในแผ่นดินไทย ควรจะได้รับการ
เยียวยาที่ เท่ า เทียมกัน  อีกก ลุ่มหน่ึ งที่ เ ป็นก ลุ่ม
เปราะบางที่ถูกทอดทิ้งมากๆคือกลุ่มผูถื้อบตัรในพื้นที่
สูง บตัรหวัเลขต่างๆ กลุ่มน้ีไม่ไดอ้ะไรเลยแมว้า่จะอยู่
ในระบบประกนัสังคมมาตรา 39 มาตรา 40 ก็ไม่ได้
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อะไรเลยเพราะว่าเขาไม่มีเลขหลังบตัรเหมือนบตัร
ประชาชนไทย 

 เร่ืองการรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติมัน
เป็นงานที่ มูลนิธิรับผิดชอบอยู่แล้วในการจัดตั้ ง
แรงงานขา้มชาติ ปัจจุบนัก็ตั้งกลุ่มแรงงานขา้มชาติ
โดยมีการรวมตัวกันท างานแบบเดียวกับสหภาพ
แรงงาน เพียงแต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหภาพ
แรงงานเท่านั้นเอง กลุ่มแรกก็เป็นสหพนัธ์แรงงาน
ข้ า ม ช า ติ  ก ลุ่ ม ที่ ส อ ง เ ป็ น ก ลุ่ ม ค น ง า นหญิ ง 
วตัถุประสงค์ของทั้ งสองกลุ่มจะเป็นพาสเนอร์กัน 
กลุ่มคนงานหญิงจะให้ความช่วยเหลือในประเด็น
ผูห้ญิง เป็นการรวมกลุ่มกันหลวมๆตอนน้ีมันเป็น
ประโยชน์ พยายามใช้หลักการของสหภาพแรงงาน
มาสอน เม่ือสมาชิกเดือดร้อนจึงลุกขึ้ นมาปกป้อง
คุม้ครองเขา ทางสหพนัธ์คนงานข้ามชาติ จังหวดั
เ ชียงใหม่  มีการรับบริจาคเ งิน  จากคนที่ ย ังไ ม่
เดือดร้อนหรืออาจารยจ์ากมหาลัยที่เป็นที่ปรึกษา
บริจาคเงิน บริจาคขา้วจากเครือข่ายที่มีขา้วบา้ง มา
จดัท าถุงยงัชีพไปเยียวยาสมาชิก ตามหลักการของ
สหภาพแรงงานขยายไดแ้ละเร่ิมท าให้เขารู้สึกว่าเวลา
เกิดวกิฤตจะตอ้งช่วยสมาชิกอยา่งไร 

 

 นางลดัดาวลัย ์หลกัแกว้  ผูจ้ดัการโครงการ 
มูลนิ ธิเพื่อ เยาวชนชนบท (มยช .)  กล่าวว่าโดย
ภาพรวมแล้วแรงงานขา้มชาติในไทย เขาอยู่กนัเป็น
ครอบครัวซ่ึงลักษณะน้ีมีความเล็กใหญ่ที่ มีหลาย
ขนาดด้วยกัน บางครอบครัวอยู่กันสามีภรรยา ที่
อาจจะติดตามกันมาจากประเทศต้นทาง หรือเพิ่ง
แต่งงานกันใหม่ในประเทศไทย เป็นครอบครัวที่มี
สมาชิก พ่อ แม่และลูก ที่ติดตามมาจากประเทศตน้
ทาง หรือเกิดในประเทศไทย เป็นครอบครัวขยาย มี
ผูสู้งอายุติดตามเขา้มา เพื่อดูแลลูกหลานในประเทศ
ไทย หรือผู ้อายุแรงงานที่ เคยท างานมาก่อน จน
ปัจจุบนัป่วย บางคนมีโรคประจ าตัว หรืออายุมาก
เกินไป ปู่ ย่าตายายดูแลลูกหลานแทนครอบครัว 
ลกัษณะแบบพีน่อ้งและเครือญาติ ครอบครัวแรงงาน
ขา้มชาติมีความค่อนขา้งหลากหลาย อยู่ร่วมกันใน
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริบทการอพยพของแรงงาน
เพื่อนบา้น เขามีการอพยพและติดตามกันมา ปัจจยั
หน่ึงท่ีท าให้มีเด็กๆอยูร่่วมในครอบครัวของแรงงาน
ขา้มชาติ เรียกรวมๆว่าประชากรขา้มชาติ เน่ืองจาก
ความยากล าบากที่ประเทศตน้ทาง ท าให้คนที่อยูใ่น
วยัแรงงานจ าเป็นต้องอพยพเข้ามาท างานเพื่อหา
รายได ้หาชีวิตที่ดีกว่าจนท าให้คนที่อยู่ในครอบครัว
เดิมท่ีประเทศต้นทางไม่มีใครท่ีจะพอท่ีจะดูแล
ลูกหลานได ้เพราะฉะนั้นตอ้งเอาลูกหลานติดตามเขา้
มาดว้ย 

 อีกประการคือพ่อแม่ท างานอยู่ในประเทศ
ไทยแลว้มีรายได ้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น อยากเอาลูกมา
ดูแลให้ มีความสุขในครอบครัว แต่ในขณะเดียวกัน
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ประเทศไทยรัฐบาลไทยตอ้งการแรงงานจากพวกเขา 
ฉะนั้ นประเทศไทยจึงมีมาตรการต่างๆในการดูแล
ผูติ้ดตามของแรงงานขา้มชาติโดยเฉพาะเด็กๆ เขาอยู่
อาศยักนัยงัไงก็อาจจะดูได ้2 ลกัษณะใหญ่ๆ 

 

 อยา่งแรก มีที่พกัอาศยัที่เฉพาะบางที่นายจา้ง
จดัที่พกัอาศยัในโรงงานหรือว่าอยู่ในสวนในไร่นา
ของนายจ้าง อยู่ในแคมป์ก่อสร้างหรืออยู่ในบ้าน
ส าหรับลูกจ้างที่ท  างานในบ้าน และภาพที่ เ ห็น
ค่อนขา้งชินตาก็คือเขาอยูเ่ป็นชุมชนเฉพาะของเขาเอง 
ที่เรียกวา่ ชุมชนแรงงานขา้มชาติ อีกลกัษณะเป็นแบบ
ที่พกัอาศยัที่ประปนกับคนไทย อาจจะพกัอยู่หอพกั
เดียวกัน หรือในชุมชนเดียวกัน และอยู่ในหมู่บา้น
เดียวกนั ซ่ึงบริบทของการเป็นครอบครัว หรือการพกั
อาศยัที่อาจจะเป็นการเฉพาะที่บางจุดแยกตวัไปจาก
ชุมชนไทยค่อนขา้งเด็ดขาด ความที่ไม่มีสัญชาติไทย
ส่งผลต่อการไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ หรืออีก
นยัหน่ึงที่ไม่เท่ากนักบัคนไทย 

 ผลกระทบในเชิงครอบครัวในหลายๆด้าน
ด้วยกัน ประการแรกคือผลกระทบจากการระบาด
ของโรคซ่ึงทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกัน 
แรงงานไทย ครอบครัวไทย ชุมชนไทย  แต่ด้วย

บริบทของความเป็นชายขอบ และความไม่มีสัญชาติ
ไทย ด้วยครอบครัวของเขาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่
และอาศยัเรากันในประเทศไทยเฉล่ียแล้ว 3-5 คน 
บางห้องก็อยู่กัน 7 คน มีความยากล าบากของ
ครอบครัวแรงงานขา้มชาติที่จะดูแลตวัเอง การเวน้
ระยะห่างทางสังคมแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย ส าหรับ
ประชากรขา้มชาติ อีกทั้งในแง่ของการป้องกัน การ
เขา้ถึงอุปกรณ์ป้องกัน เขา้ถึงส่ือความรู้ต่างๆ ซ่ึงมัน
ไม่ใช่แค่ในมิติปัจเจกหรือไม่ใช่ตวัแรงงานขา้มชาติ 
แต่ว่ามันเป็นภาระของครอบครัวแรงงานขา้มชาติที่
จะตอ้งดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ได้รับอุปกรณ์ที่
เพียงพอในการป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงจากการ
ระบาดของโรค โดยเฉพาะเด็กๆ ซ่ึงยงัมีวุฒิภาวะที่จะ
ดูแลตนเอง ถ้ารับส่ือในภาษาที่เขา้ใจ เขาเขา้ใจวิธี
ป้องกนั แต่ว่าผูใ้หญ่ที่มีเด็กอยู่ดว้ยหลายช่วงวยั เด็ก
เล็กด้วย เด็กโตดว้ยวุฒิภาวะของการดูแลตวัเองการ
ป้องกันตนเองไม่เท่าผูใ้หญ่แน่ เพราะฉะนั้นภาระที่
เพิ่มขึ้นของครอบครัวแรงงานขา้มชาติก็คือภาระใน
การดูแลเด็กๆที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวให้ปลอดภยั
จากภาวะวกิฤตโรคระบาดน้ีไดอ้ยา่งไร 

 ภาวะตกงาน ว่างงาน ขาดรายได ้พบว่า ดว้ย
ลักษณะของแรงงานขา้มชาติเองที่มักจะท างานใน
สถานประกอบการเดียวกันนายจ้างเดียวกัน เวลา
สถานประกอบการปิดกิจการ หรือเลิกจา้งลดเวลา
งาน  จึงเห็นสภาพของคนในครอบครัวเกือบจะทุก
คนตกงาน บางชุมชนหรือบางหอพกัแทบจะทุกห้อง
จะตอ้งมีคนตกงานอยา่งนอ้ยหน่ึงหอ้ง ต่อมาก็จะเป็น
ความยากล าบากในการอยูกิ่น ไม่มีค่าเช่าห้อง อาหาร

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b7/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b9%8b%e0%b8%a71/
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ไม่เพียงพอกับทุกคนโดยเฉพาะเด็ก บางห้องมีคน
ทอ้ง และภาระการหาอยูห่ากินว่าม้ือน้ีจะได้มาจาก
ไหนรายได้ไม่เพียงพอก็จะเป็นภาระของผู ้หญิง 
ผู ้หญิงก็จะเครียดการหาของกินมาจากไหนให้
ครอบครัว เป็นผลกระทบเป็นภาพรวมเป็นความ
ยากล าบากว่าแรงงานมีภาวะการตกงาน หยดุงานใน
ภาพรวมไม่ต ่ากว่า 2 เดือนแลว้ และในระยะ 2 เดือน
เงินเก็บไว ้แรงงานขา้มชาติจะเก็บเงินส ารองไวใ้ชจ่้าย 
ส่วนใหญ่เขาจะส่งไปที่บา้น เพราะเขาไม่กลา้ที่เก็บ
เงินไวท้ี่ห้อง ถึงการฝากเงินธนาคารเป็นข้อจ ากัด 
เพราะฉะนั้นในช่วงระยะน้ีจึงเป็นปัญหามากรายได ้
เ งิน เก็บหมด จึ ง เ ป็นภาวะยากล าบากส าห รับ
ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะช่วงน้ีมัน
บังเอิญเป็นช่วงของการปิดเทอม ทั้ งปิดเทอมใน
ประเทศไทยและประเทศตน้ทางดว้ย ฉะนั้นจะเห็นว่า 
ครอบครัวตอ้งมีเวลาดูเด็กตลอด 24 ชั่วโมง อาหาร
การกินของเด็กสามม้ือ ในขณะที่เม่ือก่อนน้ีเด็กไป
โรงเรียน หรือเด็กท่ีปิดเรียนท่ีพม่าแล้วมาเยี่ยม
ผูป้กครองในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์2563 ยงัอยูท่ี่
ไทยเป็นภาระเพิม่ขึ้นของครอบครัวที่จะตอ้งดูแล 

 

 ล าดบัต่อมาเป็นความเครียดต่างๆ เครียดใน
ครอบครัวการไม่มีรายได้ ไม่มีที่อยู่ไม่มีกินเป็น
ผลกระทบต่อแรงงานขา้มชาติที่ไดรั้บ 

 ขอ้เท็จจริงคือแรงงานขา้มชาติไม่ได้อยู่ใน
สหภาพแรงงาน ความสมัพนัธก์ารรวมกลุ่มช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัมีความส าคญัมาก เพราะฉะนั้นในช่วง
วกิฤตการรวมกลุ่มกนัแบบไม่เป็นทางการเป็นกลไก
ส าคญัหลกัท่ีท าให้แรงงานขา้มชาติในหลายๆพื้นท่ี
เข้าถึงความช่วยเหลือ เขาถึงการเยียวยาในแง่ของ
อนาคตเน่ืองจากวา่โควดิเป็นเร่ืองอุบติัใหม่ แต่ว่าช่วง
น้ีเป็นช่วงที่ทุกคนไม่วา่จะเป็นประชากรกลุ่มแรงงาน
ขา้มชาติหรือว่าคนไทยเองหรือประเทศก าลังเผชิญ
แล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้และก็ถอดบทเรียนจาก
รับมือกับภาวะวิกฤตโควิดน้ี เพราะคาดว่า ในระยะ
หลังน้ี ซ่ึงต่อไปจะเป็นระยะฟ้ืนฟูและระยะถอด
บทเรียนเพื่อวางแผน เรียนรู้ และมีแนวทางที่จะ
รับมือในอนาคต เม่ือมีวิกฤตในภาวะสาธารณสุขได้
เ รียน รู้เพื่อที่จะได้ป้องกันตนเองจะดูแลสังคม 
ในขณะที่ เ ด็ กๆที่ เ ป็น ลูกหลานข้ามชา ติอยู่ ใน
เมืองไทย ซ่ึงภาษาที่มีการส่ือสารให้เกิดการเรียนรู้ใน
ระยะต่อไป ปัจจุบนัไม่ใช่ภาษาของเขา แนวทางหรือ
มาตรการที่เหมาะสมกบับริบทของเขาที่เขาไม่ไดใ้ช้
ภาษาไทยเป็นหลัก สักวนัหน่ึงเขาจะตอ้งกลับบา้น
ประเทศต้นทาง อยากให้ค  านึงและตระหนักว่า
ประชากรขา้มชาติไม่ไดอ้ยูใ่นไทยแบบปัจเจกแต่เขา
อยูแ่บบครอบครัว 
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 บทสมัภาษณ์ผูน้ าแรงงาน และนกัวชิาการใน

ประเด็นความเป็นธรรมในวิกฤติโควิด-19 แนวทาง

ในการขับเคล่ือนเพื่อให้มีการฟ้ืนฟูและเยียวยา

แรงงาน โดยโครงการ การจา้งงาน และคุม้ครองทาง

สังคมหลงัโควิด ภายใตค้วามร่วมมือของ ภาคีสังคม

แรงงานสู้วิกฤติโควิด พิพิธภณัฑ์แรงงานไทย และ

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

 

 นายมานิตย ์พรหมการีย์กุล ประธานสภา

องคก์ารลูกจา้งแรงงานยานยนตแ์ห่งประเทศไทย ให้

สัมภาษณ์ว่า ขอ้กังวลของแรงงานคือตอนน้ีนายจา้ง

เร่ิมจะมีผลกระทบจากยอดการผลิตการส่งออกลดลง

เกิน 50% เกือบทุกบริษัท ทั้ งผูผ้ลิตรถยนต์และซัพ

พลายเออ ร์  หลายบริษัทให้พนักงานหยุดงาน 

โดยเฉพาะพนักงานซับคอนแทรคให้ส่งกลับต้น

สังกดัแต่ไม่ไดบ้อกว่าเลิกจา้ง ท าให้พนักงานกลุ่มน้ี

ซ่ึงหลายคนท างานมา 6-7 ปี จะไปฟ้องศาลแรงงาน 

แต่นิติกรบอกฟ้องไม่ไดเ้พราะยงัไม่ถูกไดเ้ลิกจา้ง ท า

ให้ฟ้องศาลเพื่อเอาเงินชดเชยตามกฎหมายคุม้ครอง

แรงงาน 2541ไม่ได ้พนักงานที่ถูกส่งกลับบริษทัซับ

คอนแทรคก็ไม่มีระยะเวลาแน่นอนว่าจะเรียกให้มา

ท างานเม่ือใด 

 ส่วนพนักงานประจ า มีปัญหาจากการที่ มี

กฎกระทรวงเร่ืองเหตุสุดวิสัย คือสถานประกอบการ

ไม่สามารถด าเนินกิจการได้หรือไม่สามารถผลิตได้

เป็นบางส่วน แต่นายจา้งไดใ้ห้พนักงานหยดุงานบา้ง

มาท างานบา้งโดยที่สายการผลิตยงัท างานอยูจึ่งไม่เขา้

หลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง กลุ่มน้ีไม่ชัดเจนว่าจะ

วิชัย นราไพบูลย์ voicelabour
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ไดรั้บเงินชดเชยตามกฎหมายและยงัไม่รู้วา่จะถูกเรียก

เขา้มาท างานเม่ือใด และพนักงานอีกจ านวนหน่ึงที่

ตอ้งออกจากงานไปเลย ตอ้งตกงานโดยไม่รู้ว่า จะไป

อยูท่ี่ไหน 

 ในส่วนของภาคแรงงานจึงต้องเช่ือมโยง

ประสานความร่วมมือกับภาคเครือข่ายสังคม ทั้ ง

องค์กรพัฒนาเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัยและ

นกัวชิาการอิสระ ซ่ึงต่างก็ไดรั้บผลกระทบ 

 ภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด เป็นการ

รวมกนัของหลายๆภาคส่วนที่เวลามาประชุมหารือได้

เอาหลายความคิดมารวมกันท าให้ได้มุมมองที่

หลากหลาย ถือว่าเป็นประโยชน์มาก แต่การที่จะน า

ผลสรุปไปเสนอต่อรัฐบาลก็ตอ้งให้รัฐบาลมองเห็น

ความส าคญัของภาคีดว้ย 

 

 นายวิ จิตร ดาสันทัด  ประธานสหพันธ์

แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต เล่าว่า ข้อ

กงัวลห่วงใยคือลูกจา้งไม่มีกินไม่มีใช ้จะท าให้ชีวิต

พวกเขายากล าบากและเป็นปัญหาสังคมตามมา

มากมาย ในจงัหวดัภูเก็ตก็ได้รับผลกระทบจ านวน

หลายแสนคนทั้งโดยตรงและโดยออ้ม คือกระทบกบั

ครอบครัวของลูกจา้งซ่ึงภูมิล าเนาอาจไม่ไดอ้ยูท่ี่ภูเก็ต

ตอ้งเดือดร้อนไปดว้ย 

 ภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิดที่ท  ากัน

ขึ้นมา เพือ่ระดมความคิดเห็นสะทอ้นปัญหาที่ตรงเป้า

ตรงประเด็นสู่ผูมี้อ  านาจในการแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด

อยา่งฉบัไว 

 ส่วนในการฟ้ืนฟูเท่าที่ได้ติดตาม คาดว่าจะ

ได้การช่วยเหลือทั้ งโดยตรงและโดยอ้อมที่ จะ

ก่อใหเ้กิดการจา้งงาน ก่อใหเ้กิดการซ้ือขายเงินสะพดั 

จึงเสนอว่าให้เร่งท าให้เร็วเพราะยิ่งช้าปัญหาจะยิ่ง

ลุกลามบานปลาย แต่ท าเร็วก็อยากให้แก้ปัญหาให้

ตรงจุด ไม่ใชแ้กแ้บบหว่านแหสะเปะสะปะไปเร่ือย 

เงินมีน้อยอยูแ่ลว้ถา้น าไปใช้จ่ายผิดประเภทหรือผิด

ทาง ก็จะท าให้การช่วยเหลือมาไม่ถึงผูเ้ดือดร้อน

โดยตรง 

 

 นางสา วศิ ริ จ ร รย าพร  แจ้งท อ งหล า ง 

เลขาธิการสหภาพแรงงานช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

กล่าวว่า ความกงัวลต่อสถานการณ์คือจะมีการปรับ

ลดขนาดองค์กรลงในอนาคตอยา่งแน่นอน การจา้ง
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งานก็ตอ้งลดลง คนงานที่อยูใ่นฝ่ายผลิตก็ตอ้งลดลง

ไปดว้ย ส่วนคนที่ท  างานดา้นงานบริหาร บญัชี จดัซ้ือ 

อนาคตอาจไม่ตอ้งมาท างานที่บริษทั เป็นการ work 

from home ก็ได้ ความคุม้ครองความมั่นคงในการ

ท างานก็จะหายไป หากเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยจาก

การท างานที่บ้านจะถือว่าเป็นการเจ็บป่วยในงาน

หรือไม่ นายจา้งตอ้งดูแลระหว่างที่ลูกจา้งท างานที่

บา้นหรือไม่ กฎหมายคุ้มครองแรงงานยงัไม่มีการ

แก้ไขเพื่อรองรับการจา้งงานที่เปล่ียนแปลงไปใน

อนาคต จากรายเดือน เป็นรายวนั เป็นรายชัว่โมง เป็น

สัญญาจ้างชั่วคราว เม่ือกฎหมายไม่ได้คุ ้มครอง 

แรงงานจะท าอยา่งไร อนัน้ีก็เป็นปัญหาเหมือนกนั 

 ในส่วนของพนักงานประจ าก็เร่ิมมีข่าวการ

ปลดออกเลิกจา้งหรือให้ออกเอง โดยวิกฤตโควิดท า

ใหมี้การปลดออกหรือเลิกจา้งมากขึ้น การส่งคนงาน

เหมาค่าแรงกลับไปยงับริษัทซับคอนแทรค เพราะ

ออร์เดอร์ลดลงแรงงานจึงไม่เป็นที่ตอ้งการ เหล่าน้ีก็

คือปัญหา 

 เห็นดว้ยที่เกิดกลุ่มภาคีสงัคมแรงงานสู้วิกฤต

โควิด เพื่อจะไดเ้ป็นการส่งต่อแบ่งปันขอ้มูลในกลุ่ม

แรงงานต่างๆทั้งแรงงานในระบบนอกระบบที่ไดรั้บ

ผลกระทบ หรือแมแ้ต่กลุ่มที่ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบก็

จะไดข้อ้มูลที่เร็วขึ้น เร่ืองบางเร่ืองที่ไม่ถูกสะทอ้นใน

ส่ือหลกัก็มีโอกาสสะทอ้นแลกเปล่ียนในส่ือออนไลน์ 

จะไดมี้การลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกลุ่มคนงานที่เขา้ไม่

ถึงสิทธ์ิ ซ่ึงกลุ่มภาคีน้ีมีทั้งนักวิชาการ แรงงานจาก

หลายอุตสาหกรรมที่ มาแลกเป ล่ียนข้อ มูลกัน 

น าเสนอความจ าเป็นของแรงงานที่จะตอ้งไดรั้บการ

เยยีวยาช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด ซ่ึงแน่นอนว่า

เศรษฐกิจไม่มีทางที่จะเติบโตขบัเคล่ือนไปไดถ้า้กลุ่ม

แรงงานยงัไม่มีงานท า ยงัไม่มีรายได ้แลว้จะเอาอะไร

ไปกระตุน้เศรษฐกิจ ถึงแมรั้ฐบาลจะกูเ้งินมาฟ้ืนฟูก็

ตาม แต่ถ้าคนกลุ่มน้ีทั้ งแรงงานในระบบและนอก

ระบบรวมแล้ว 30 กว่าลา้นคนไม่ได้รับการจา้งงาน

หรือไม่มีงานท า แน่นอนว่าเศรษฐกิจจะไม่มีทาง

ขับเคล่ือน ไม่มีเงินก็ซ้ือไม่ได้ ของก็ขายไม่ออก 

ธุรกิจก็ตอ้งเจง๊แน่นอนถา้ฟ้ืนฟูไม่ถูกจุด 

 

 นายสาวิทย ์แกว้หวาน เลขาธิการสมาพนัธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กล่าวว่า  เ ป็นห่วง

สถานการณ์ตอนน้ีที่ยงัไม่มีความชดัเจนซ่ึงบางแห่งก็

ปิดกิจการแล้ว บางแห่งปิดชั่วคราว ส่ิงที่จะเกิดขึ้ น

แน่นอนคือคนจ านวนหน่ึงจะกลบัเขา้สู่ต  าแหน่งงาน

เดิมไม่ได้ จ  านวนอีกไม่น้อยจะไม่มีงานท าไม่มี

ต  าแหน่งงานรองรับ ประเด็นก็คือคนเหล่าน้ีจะไปท า
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อะไร จะกลับชนบทไปท าไร่ไถนาแบบเดิมเหมือน

วิก ฤต ปี  2540 ก็ ค ง เ ป็ น ไป ไ ม่ ไ ด้แ ล้ ว  เ พร า ะ

สถานการณ์เม่ือ 20 ปีที่แล้วกับปัจจุบนัแตกต่างกัน

โดยส้ินเชิง ดังนั้นจะมีภาวะการตกงานว่างงานเป็น

จ านวนมาก การสนบัสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐก็ยงัมี

ขอ้จ ากัดอยู่มากมาย ทั้ งเร่ืองการเยียวยา 5 พนับาท

ตามนโยบายรัฐบาลเราไม่ทิ้งกนัก็แค่เดือนมิถุนายน 

เร่ืองประกันสังคมที่พยายามเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์

แต่ก็ยงัมีคนจ านวนไม่นอ้ยที่ยงัไม่ไดรั้บเงิน ส่ิงที่เป็น

ความห่วงใยคือคนงานจะมีชีวติอยูอ่ยา่งไร ซ่ึงรวมทั้ง

คนที่อยู่ขา้งหลงัคือครอบครัว พ่อแม่ การศึกษาบุตร 

ที่อยู่อาศยั การประกอบอาชีพ ตกงานว่างงานขาด

รายได้ การประกอบอาชีพใหม่ ทุกคนก็พยายามด้ิน

รนเอาตวัรอด อาจจะมีการคา้ขายแต่คนขายก็จะมี

มากกวา่คนซ้ือ ซ่ึงคิดว่าตอ้งหาแนวทางร่วมกนัว่าจะ

แกไ้ขปัญหากนัอยา่งไร 

 เป็นเร่ืองที่ดีที่แต่ละเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น

สภาแรงงาน ภาคเอกชนกลุ่มที่ขบัเคล่ือนดา้นแรงงาน

ก็พยายามที่จะหาแนวทางที่สะท้อนปัญหาไปสู่

รัฐบาล บางส่วนข้อเสนอก็เหมือนกัน บางส่วนก็

แตกต่างกนั ขอ้เสนอทั้งหมดตอ้งมีความเป็นเอกภาพ

ระดับหน่ึงเพื่อให้ขอ้เรียกร้องเหล่านั้นมีพลัง จะได้

มากนอ้ยแค่ไหนก็ตอ้งคุยกนั หรือใชภ้าคีน้ีก็ได(้ภาคี

สังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด)เตรียมขอ้เสนอที่รับกัน

ได ้พูดคุยกนัแลว้ขบัเคล่ือนให้มีพลงัเป็นเอกภาพใน

ขอ้เรียกร้องในประเด็นที่เห็นว่าตกผลึกแล้ว ซ่ึงข้อ

เรียกร้องต่อรัฐบาลก็ไม่จ  าเป็นตอ้งยืน่คร้ังเดียว เร่ือง

ไหนตรงกันก็เสนอไปพร้อมหาการสนับสนุนจาก

มวลชนพื้นที่ต่างๆแมก้ระทัง่ภาควิชาการ ส่ือมวลชน 

ซ่ึงก็ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ช่วยกันผลักดัน  ส่วน

ประเด็นที่ยงัต่างๆกันก็คุยกันให้ได้ขอ้สรุปยอมรับ

ร่วมกันแล้วก็ขบัเคล่ือนอยา่งเป็นเอกภาพ ซ่ึงภาคีที่

เราคุยกันก็มีข้อเสนอบางส่วนแล้ว เช่นเสนอให้มี

กลไกพเิศษเพือ่ตรวจสอบกรณีนายจา้งปิดกิจการจริง

หรือไม่ ซ่ึงก็มีนายจ้างจ านวนหน่ึงที่เดือดร้อนจริง 

บางส่วนไม่เดือดร้อนจริงแต่  อาศัยสถานการณ์ 

เพื่อ ให้ เ กิดความยุติธรรมที่ สุด ต่อคนงานและ

ผูป้ระกอบการ ไม่ใช่ใชส้ถานการณ์โควดิท าใหต้วัเอง

หลุดพน้ ในขณะที่ภาระทั้งหมดไปตกอยูก่บักองทุน

ประกนัสงัคมซ่ึงจะเป็นปัญหาในระยะยาว 

 

 รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ใหส้มัภาษณ์วา่ ความกงัวล

ใจอันเน่ืองมาจากสถานการณ์โควิดมี 3 ประเด็น

หลกัๆ 
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 การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ซ่ึงท าให้เกิดการ

ทะเลาะเบาะแวง้ระหว่างนายจา้งลูกจา้ง ส่วนหน่ึง

อาจจะเกิดจากกฎหมายไม่ชดัเจน 

 เร่ืองการคุม้ครองทางสังคม จากวิกฤตโควิด

จะเห็นว่าระบบปกป้องคุม้ครองแรงงานในประเทศ

ไทยยงัไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม จะตอ้งท าอย่างไรให้

กลุ่มแรงงานนอกระบบเขา้ถึงประกนัสงัคมได ้

 เร่ืองอาชีพใหม่ ตอนน้ีจะเห็นว่าคนที่ถูกเลิก

จา้งแลว้ไม่รู้จะท าอะไรต่อ สภาพจิตใจก็ย  ่าแยไ่ม่รู้จะ

ไปทางไหน จะเร่ิมตน้อยา่งไร เป็นความน่ากงัวลใจ 3 

เ ร่ืองที่คิดว่าทั้ งตัวแรงงานเองและหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งจะตอ้งเขา้มาดูแล 

 คิดว่าการรวมกลุ่มในภาวะวิกฤตแบบน้ีเป็น

ประโยชน์มากที่จะท าให้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและมี

การแลกเปล่ียนขอ้มูลอย่างสร้างสรรค์ เป็นเวทีที่มา

ร่วมมือกนัหาทางออกให้กบัประเทศ ถา้ไม่รวมกลุ่ม

กนั แรงงานก็อยูก่ระจดักระจายและจะไม่ทราบขอ้มูล

ข่าวสารอะไรเลย ส่วนภาครัฐก็จะได้ประโยชน์จาก

การส่ือสารผ่านเครือข่ายแรงงานด้วย และอยากให้

ภาคีเครือข่ายแรงงานคิดไปขา้งหน้าว่าการเยยีวยาจะ

ส้ินสุดลงแล้วใน 3 เดือน แต่เศรษฐกิจยงัไม่ฟ้ืนตัว

อาจจะยาวไปถึงส้ินปีหรือปีหน้า ตรงน้ีเราจะท า

อย่างไรต่อ เงิน 5 พนับาทได้ 3 เดือน ประกนัสังคม

ได ้3 เดือน พอหมดแลว้งานยงัไม่มาเศรษฐกิจยงัไม่

มา รายได้ยงัไม่มี เราต้องเดินต่อว่าต้องท าอะไร 

ช่วยกนัคิด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เก่ียวขอ้ง

ดว้ย 

 

 รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ ์วิทยาลยัพฒัน

ศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กล่าวว่า ขอ้กงัวลก็คือจะมีคนที่ตอ้งว่างงานต่อเน่ือง

จ านวนมากเน่ืองจากธุรกิจที่ยงัเปิดไม่ไดเ้หมือนเดิม 

ซ่ึ งก็ เ ป็นทั้ ง ปัญหา เศรษฐกิ จ ก่ อนหน้ า น้ี และ

ผลกระทบจากโควิด อีกข้อหน่ึงก็คือจะมีคนที่จะ

ว่างงานในอนาคตอันใกล้ เพราะจะมีการปิดงาน

บ า ง ส่ วน เ น่ื อ ง ม า จ า ก ส า เห ตุ อ่ื น ๆ เ ช่ น  ก า ร

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี มีการใช้เคร่ืองจักรหรือใช้

ระบบออนไลน์มาแทนคน 

 ในส่วนของภาคีสังคมแรงงาน งานที่จะเน้น

ก็คงจะเป็นเร่ืองของการรณณรงคเ์พือ่ใหเ้กิดการฟ้ืนฟู

กบัการคุม้ครองทางสังคมหลงัโควิดซ่ึงจะมีกิจกรรม

ของภาคีที่จะท าต่อเน่ืองกนัไป 

 ส่วนอีกเร่ืองหน่ึงที่คิดว่าจะตอ้งท าในเร่ือง
ของแรงงานก็คือ  เ ร่ืองการพัฒนาความร่วมมือ
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ระหวา่งองคก์รสหภาพแรงงานกบัองคก์รภาคประชา
สังคมอ่ืนๆซ่ึงต่อไปมีเร่ืองที่ตอ้งเก่ียวพนักนัมากขึ้น 
โดยที่ผา่นมาสหภาพแรงงานซ่ึงเป็นแรงงานในระบบ
ค่อนขา้งจะห่างและถูกมองขา้มจากภาคประชาสังคม 
ส่วนแรงงานนอกระบบกับแรงงานข้ามชาติจะมี
องค์กรพฒันาเอกชนที่เช่ือมกับภาคประชาสังคมอยู่

แล้ว อาจเป็นเพราะแรงงานนอกระบบยงัไม่มีการ
รวมตวัเป็นองคก์รที่เขม้แข็ง จึงคิดว่าในโอกาสที่ฝ่าย
แรงงานรณรงค์เ ร่ืองการฟ้ืนฟูการจ้างงาน การ
คุม้ครองสิทธิต่างๆ ก็น่าจะมีการพฒันาความร่วมมือ
กบัทางองคก์รภาคประชา 
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รายงานสรุปของศูนย์บรหิารสถานการณ์ โควดิ-19 

ประจ าวนัที่ 12 มิถุนายน 2563 ส านักงานประกันสงัคม 
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คสรท.พา สร.วิงสแปนบุกพบหม่อมเต่า หลัง
นายจ้างอ้างโควดิเลกิจ้าง 896 คน 

 เม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม2563 คณะกรรมการ
สมานฉนัทแ์รงงานไทย(คสรท.) น าโดยนายชาลี ลอย
สูง รองประธานฯ พร้อมด้วยนางสาวอ าไพ วิวฒัน
สถาปัตย ์ประธานสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพนัธ์
และคนท างานสนามบินแห่งชาติ ได้เขา้ยื่นหนังสือ 
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน (หม่อมเต่า) กรณีการเลิกจ้าง
คนงาน  และประ เด็นที่ ได้ รับผลกระทบหยุด
ปฏิบติังานชัว่คราวดว้ยเหตุสุดวิสัย บริษทัวิงสแปนที่
เป็นบริษทัเอาตซ์อร์ซให้กบัการบินไทย ได้ให้มีการ
ประกาศหยุดงาน ตั้ งแต่เม่ือวนัที่ 1 เมษายน – 30 
มิถุนายน 2563 ในประเด็นมาตรการให้ความ
ช่วย เหลือนายจ้า ง  ลู กจ้าง  ผู ้ประกันตน  กรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 
ประเด็นปัญหาหลักๆ คือ เร่ืองสิทธิประกันสังคม 
และการเลิกจ้างอันจะน าไปสู่กระบวนการแก้ไข
ปัญหาและป้องกันการใช้โอกาสในการเลิกจ้าง
พนักงาน มาตราการเงินช่วยเหลือ 13 % และ เร่ือง
การขยายสิทธ์ิประโยชน์ประกันสังคมเหตุสุดวิสัย 
62% 
 นางสาวอ าไพ วิว ัฒนสถาปัตย์ กล่าวว่า 
เน่ืองจากมีปัญหาการเลิกจา้งคนงาน 896 คน โดยอา้ง
ถึงผลกระทบจากปัญหาเศราฐกิจและโรคระบาด ซ่ึง

คนงานท างานบริษัทวิงสแปนฯ ที่เป็นบริษทัเอาต์
ซอร์ซใหก้บัการบินไทย ซ่ึงไดใ้ห้มีการประกาศหยดุ
งาน 3 เดือนแลว้(1เม.ย.-มิ.ย.63) โดยให้คนงานไปรับ
สิทธิแรงงานในระบบประกนัสังคมตั้งแต่ 7 พ.ค.63
และมีหนงัสือส้ินสุดสัญญาจา้งส่งถึงคนงาน 896 คน
เป็นรายบุคคล ปัญหาคือคนงานที่ส่งประกันสังคม
ครบ 6 เดือน ให้ไปขอหนังสือรับรองการขอรับ
ประโยชน์ทดแทน ฯ ได้ที่บริษัทและน าไปยื่นให้
ประกนัสังคมพื้นที่ 2 เพื่อรับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีว่างานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการ
ระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ 62%เป็นเวลา 90 วัน ถ้าถูกเจ้าหน้าที่
ปฏิเสธขอใหด่้วน เน่ืองจากผูต้รวจแจง้สิทธ์ิเกิดตั้งแต่
นายจา้งหกัเงินสมทบ 

 
 โดยส าหรับลูกจา้งที่ส่งประกนัสังคมไม่ครบ 
6 เดือนให้ไปขอค าสั่ง ประโยชน์ทดแทนได้ที่
ประกันสังคมในแต่ละพื้นที่ และให้ไปยื่นทบทวน
สิทธ์ิ เราไม่ท้ิงกนั 5,000 บาทที่ธนาคาร กรุงไทย ออม
สิน ธกส ภายในวันที่  29 พ.ค. น้ีเท่านั้ น ทาง
ประกันสังคมแจง้ว่าส่งรายช่ือผูป้ระกนั 80,000 ราย

https://voicelabour.org/%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94-19-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-896-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84/99436571_3034769389932198_3292406063780855808_o/
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ให้กบักระทรวงการคลัง ในส่วนของผูป้ระกันตนที่
ส่งประกนัสังคมไม่ครบ 6 เดือน ให้ไปรับเราเงินไม่
ทิ้งกนั 5,000 บาท 
 ทั้งน้ีรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไดป้ระสาน
กบัทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลงั เพื่อให้คนงานเขา้
พบเพื่อรับสิทธิเราไม่ทิ้งกนั 5,000 บาทในส่วนของ
คนงานที่ส่งเงินสมทบประกนัสงัคมไม่ครบ 6 เดือน 

วาสนา ล าดี รายงาน 

สรส.แถลงการณ์ เสนอตั้งคณะท างานฟ้ืนฟูการ
บินไทย เป็นสายการบินแห่งชาติ  

 วนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 สมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) ไดอ้อกแถลงการณ์ ฉบบั
ที่ 1 เร่ือง  มติเอกฉันทอ์งคก์รสมาชิก สรส. แต่งตั้ง
คณะท างานฟ้ืนฟูการบินไทย ณ ห้องประชุมสหภาพ
แรงง าน รัฐวิส าห กิ จรถไฟแ ห่ งประ เทศไทย 
(สร.รฟท.) โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี 
 นายสาวิทย ์ แกว้หวาน เลขาธิการสมาพนัธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์(สรส.)กล่าวว่า ตามที่
รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติในการฟ้ืนฟูบริษทั
การบินไทย โดยผ่านกระบวนการล้มละลายอัน
เน่ืองมาจากความล้มเหลวในการฟ้ืนฟูการบินไทย
ตามแผนท่ีฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าขึ้น และไดเ้สนอผ่าน
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
สังกัดกระทรวงการคลังในฐานะผูถื้อหุ้นใหญ่และ
ผ่านคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซ่ึงมี
นายกรัฐมนตรี เ ป็นประธานและได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปก่อนหนา้น้ีกวา่ 
2 ปี  ซ่ึง ช้ีให้เ ห็นว่า  ทุกฝ่ายมีการรับ รู้ในการ

ด า เนินการท าแผน มีการรายงานทุกคร้ังในการ
ประชุม คนร. ยกเวน้ สหภาพแรงงานและพนักงานที่
ไม่มีส่วนรับรู้แต่ประการใด จนในที่สุดกระบวนการ
ฟ้ืนฟูตามแผนเดิมท่ีผูบ้ริหาร สคร. คนร. และ ครม. 
รับรู้และมีส่วนร่วมนั้ นล้มเหลวโดยส้ินเชิง แต่
ปราศจากผู ้ รับผิ ดชอบ  จนในที่ สุ ดต้อ ง เข้า สู่
กระบวนการลม้ละลายและจะค ้าประกนัเงินกูใ้ห้การ
บินไทยฟ้ืนฟูอีกเป็นจ านวน 54,000 ล้านบาท จน
สังคมตอ้งก่นด่าผ่านส่ือออนไลน์รวมทั้งส่ือมวลชน
ต่ า งพ ร้อ ม ใจกัน เ สนอข่ า ว  แล ะ เ ป็ น ช่ ว ง ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และ
รัฐบาลตอ้งออก พ.ร.ก. กูเ้งิน 1.9 ล้านล้านบาทเพื่อ
เยียวยาประชาชน และยงัไม่ทนัเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลาย ยงัไม่ยื่นต่อศาลล้มละลาย ยงัไม่มีการ
แต่งตั้งคณะท างานในการฟ้ืนฟู กระทรวงการคลงัก็
ไดข้ายหุ้นบริษทัการบินไทยออกไปทนัทีจ  านวน 69 
ลา้นหุน้ ๆ ละ 4.03 บาท จ านวนเงิน 278 ลา้นบาท คิด
เป็นสดัส่วน 3.17 เปอร์เซ็นต ์ 

 
 ทั้ง ๆ ที่การบินไทยมีหน้ีสินสูงถึง 246,000 
ลา้นบาท ซ่ึงการขายหุน้ออกไปจ านวนดงักล่าวไม่ได้
ช่วยให้สถานะหน้ีของการบินไทยเปล่ียนแปลงไป
อย่างมากแต่ประการใด แต่การขายหุ้นออกไปจาก
กระทรวงการคลังถือหุ้นน้อยว่าร้อยละ 51 ท าให้
บริษทัการบินไทยพน้สภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ และ
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ท าใหก้ารตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู จาก
พนักงานการบินไทยส้ินสุดลงตามนัยของกฎหมาย
เพราะจะท าให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบิน
ไทยส้ินสภาพไปด้วย จากน้ีไปการด าเนินการก็
ปราศจากการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบจากคน
การบินไทย 
 จากที่กล่าวมาคงกล่าวไดว้า่น่ีคือ “ขบวนการ
ป ล้นก าร บิน ไทย  ส าย ก า ร บินแ ห่ งชา ติ ”  คื อ 
“ขบวนการล้มสหภาพแรงงาน” ซ่ึงไดพ้ยายามท ามา
ก่อนหน้าน้ีและมาบรรลุในสถานการณ์ไวรัสโควิด-
19 และการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และที่ส าคญั 
“คนที่พยายามท าลายการบินไทย สายการบิน
แห่งชาติ ต้ังแต่ต้น นับแต่ปี พ.ศ.2544 ก็ยังเป็น
เสนาบดีในรัฐบาลชุดนี้” ทั้ งที่จริงแล้ว เม่ือมีเหตุที่
ตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูโดยผา่นกระบวนการโดย
ศาลลม้ละลายทุกอยา่งตอ้งหยดุ เพื่อรอค าสั่งของศาล
ว่าให้ด าเนินการอย่างไร แต่กรณีน้ีเร่งรีบในการขาย
หุ้น เร่งรีบแย่งชิงในการเสนอคนของตนเองเขา้ไป
เป็นคณะท างาน และคณะกรรมการในการตรวจสอบ
ของรัฐมนตรีและพรรคการเมืองที่เก่ียวข้อง…ซ่ึง
ช้ีใหเ้ห็นถึงเง่ือนง าที่ไม่น่าไวว้างใจ 

 
 สมาพันธ์แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์
(สรส.) มีนโยบายที่แจ่มชดัในการต่อตา้นการแปรูป

รัฐวิสาหกิจ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีองค์กร
สมาชิกที่เป็นสหภาพแรงงานทั้งรัฐวิสาหกิจ เอกชน
และลูกจ้างภาครัฐ จ านวน 44 แห่ง และมีสาขา
ภูมิภาค 9 สาขา และศูนยป์ระสานงาน สรส. ประจ า
จงัหวดัเกือบทุกจงัหวดั ไดส่ื้อสารและหารือกันเป็น
ระยะในสถานการณ์ที่ผา่นมา และใหค้วามร่วมมือกบั
รัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิดและรัฐวิสาหกิจเป็นก าลงัอนัส าคญัในการเป็น
เคร่ืองมือของรัฐบาล 
 แต่ส าหรับ เร่ืองการบินไทยกบัการตดัสินใจ
ของรัฐบาลในคร้ังน้ี ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมาก สรส. จึงได้เชิญประธานสหภาพแรงงาน
องค์กรสมาชิกทุกแห่ง ที่ปรึกษา และ “คนการบิน
ไทย” มาร่วมประชุมหารือเม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 
2563 ซ่ึงที่ประชุมไดอ้ภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวาง แต่
เป็นทิศทางเดียวกนัคือ “ไม่ไว้วางใจต่อกระบวนการ
ในการฟ้ืนฟูของรัฐบาล” เพราะการฟ้ืนฟูนั้น ไม่ได้
เร่ิมท่ีการค้นหาความจริงและการท าความจริงให้
ปรากฏ เพราะทราบกันดีว่าปัญหาที่แทจ้ริงของการ
ลม้ละลายของบริษทัการบินไทย สายการบินแห่งชาติ 
คือการทุจริต ของนกัการเมืองและผูบ้ริหาร ทั้งทุจริต
เชิงนโยบายและการบริหารงานในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่นการจดัซ้ือเคร่ืองบิน การ
เปล่ียนเคร่ืองยนต ์การใหผู้แ้ทนจ าหน่ายบตัรโดยสาร 
การตั้งบริษทัลูกเพื่อแข่งขนัในสายการบินตน้ทุนต ่า 
เป็นตน้ แต่สุดทา้ยมาจบลงที่การลดเงินเดือน ใส่ร้าย
พนักงานที่ตั้งใจท างานและยุบสหภาพแรงงาน คือ
เง่ือนง าท่ีไม่อาจไวว้างใจและยอมรับได ้
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 ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะต่อ สู้
ร่วมกนัจนถึงที่สุด เพื่อให้บริษทัการบินไทยเป็นสาย
การบินแห่งชาติ ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติ
ต่อไป และได้มีการตั้ ง “คณะท างานฟ้ืนฟูการบิน
ไทย” โดยคณะท างานประกอบดว้ย ประธานสหภาพ
แรงงานองค์กรสมาชิกของ สรส. และ “คนการบิน
ไทย” ที่ยงัมีจิตใจต่อสู้ โดยมีเลขาธิการ สรส. เป็น
ประธานคณะท างาน และจะเชิญภาคี  แนวร่วม 
พนัธมิตร ทั้ งที่เป็นองค์กรภาคประชาชน องค์การ
แรงงาน นักวิชาการ ที่ยงัคงรัก หวงแหนการบินไทย 
สายการบินแห่งชาติ และวางจังหวะก้าวในการ
ขบัเคล่ือนคู่ขนานกับรัฐบาล และจะแถลงให้ทราบ
การด าเนินงานเป็นระยะต่อไป ขอให้องคก์รสมาชิก
ติดตามและร่วมกันขับเคล่ือนตาม มติ สรส. และ
คณะท างานต่อไป 
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สพท. และสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
เรียกร้องยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเร่งเยียวยา
ประชาชนแบบถ้วนหน้า 

 เ ม่ือวันที่  27 พฤษภาคม 2563 สหพันธ์
แรงงานอุตสากรรมส่ิงทอการตัดเย็บเส้ือผ้าและ
ผลิตภณัฑห์นงัแห่งประเทศไทย(สพท.) ร่วมกบักลุ่ม
สหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ,สหภาพ
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษาแห่งประเทศไทย, กลุ่มพฒันา
แรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ,สถาบันแรงงานและ
เศรษฐกิจที่เป็นธรรม,สหภาพแรงงอุตสาหกรรมวสัดุ
ก่อสร้าง ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ พลเอกประยุทธ ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่ืองให้“รัฐบาลต้อง
ยกเลิก  พ.ร.ก . ฉุก เฉิน  และแจกเงิน เยียวยาให้
ประชาชนอย่างถ้วนหน้า” ที่ ศูนยรั์บเร่ืองราวร้อง
ทุกขข์องรัฐบาล ส านกังานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
ชั้น 1 อาคารส านักงาน ก.พ. โดยมี นายสมภาสนิล
พนัธ์ ที่ปรึกษาส านักงานปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี 
เป็นผูรั้บเร่ือง ซ่ึงทางกลุ่มขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยดุ
ใชเ้ช้ือโรคเป็นขอ้อา้งในการเหยยีบย  ่าประชาชน และ
ขอเรียกร้องใหรั้ฐบาลเร่งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 
 1. ยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และน า
กฎหมายที่สามารถใชค้วบคุมโรคแต่ไม่สามารถใช้
จ า กั ด สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  เ ช่ น 
พระราชบญัญตัิโรคระบาดร้ายแรง พ.ศ.2558 มาใช้
แทน 
 2. เยียวยาประชาชนทุกคนอย่างถ้วนหน้า 
โดยผูใ้ชแ้รงงานทุกภาคส่วน เช่น แรงงานนอก ระบบ
ประกันสังคม แรงงานที่จ้างตวัเอง แรงงานในภาค
เกษตรกรรม ต้องได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม เพื่อให้
ประชาชนทุกคนเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ
อยา่งทัว่ถึง เท่าเทียม และทนัท่วงที 
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