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 การพัฒนาฌนรุ่นใหม่ในขบวนการเฌลื่อนโหวของสหภาพแรงงาน (ตอนจบ) 

 นักวชิาการแฉ สปส.หอบเงินถือหุ้นธนาฌารซื๊อพันธบตัรรัฐบาล เสนอตั๊งธนาฌารแรงงาน 

 พลพวงไฌวดิ ฌนตกงานเพีฝบฌวามรุนแรงในฌรอบฌรัวเพิ่ม 

 แรงงานภาฌไรงแรมฯ เสนอกระถรวงเฝีฝวฝา รักผางาน ส่งเสรมิโถฝเถ่ีฝวโถฝ 

 สหภาพรถโฟ-รถโฟฟ๋า จี๊เปิดเดินรถโฟฟ๋าสาฝสีแดง 

 นักวชิาการช๊ีวกิฤตไฌวดิเสี่ฝงตกงาน 3.8 ล้านฌน มากกว่าต้มฝ ากุ้ง 

 สถิติจ านวนพู้ประกันตนถึงกรกฎาฌม 2563 

 

 

ภาพ https://www.facebook.com/Nunsawrongan 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

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

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่47(394) 
ประจาํเดือนกรกฎาคม 2563 สถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ที่สงบน่ิงมาระยะหน่ึง กลับกลายเป็น
กระแสข่าวขึ้นมาอีกจากรณีทหารอียิปต์ 1 คนท่ีเดิน
ทางเขา้มาพกัอยู่ในจงัหวดัระยอง และเด็กหญิงลูก
สาวทูตซูดานที่พกัอยูใ่นกรุงเทพฯติดเช้ือโควดิ-19 ทาํ
ให้การท่องเที่ยวและการคา้ขายในจงัหวดัระยองที่
กาํลงัเร่ิมฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ตอ้งซบเซาลงไปอีกคร้ัง ผูท้ี่
รับผลกระทบโดยตรงคือแรงงานในภาคบริการและ
ผู ้ประกอบการ อีกทั้ งโรงเรียนต่างๆในบริเวณ
ใกลเ้คียงที่บุคคล 2 คนน้ีเขา้พกัอาศยัอยูต่อ้งพลอยถูก
ปิดไปดว้ย 
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ีรัฐบาลตอ้งรับผิดชอบ
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะไม่ได้เกิดจากประชาชน 
“การ์ดตก” แต่มาจากการที่รัฐบาลมีข้อยกเวน้ต่อ
บุคคลบางกลุ่มที่เดินทางเขา้ประเทศไทย ให้ได้รับ
อภิสิทธ์ิไม่ตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑเ์พื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของโควิด-19อย่าง เข้มงวดเหมือน
ประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ีบุคคลที่ติดโรคก็ถือว่าเป็นแขก
ของรัฐบาลที่ไดรั้บอภิสิทธ์ แต่ไม่มีมาตรการป้องกนั
จนเกิดปัญหาขึ้นมา 
 ในดา้นสถานการณ์ทางการเมือง คงยงัจาํกนั
ไดว้่าในช่วงเดือนมีนาคมก่อนเกิดวิกฤตโรคระบาด 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนบางกลุ่มมีการ
ชุมนุมเคล่ือนไหวที่เรียกว่า “แฟลชม็อบ” เพื่อแสดง

ความไม่พอใจต่อการใชอ้าํนาจอยา่งไม่เป็นธรรมของ
รัฐบาลและสถาบนัตุลาการ แต่การเคล่ือนไหวตอ้งยติุ
ลงเน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
 เม่ือสถานการณ์ของโรคระบาดคล่ีคลายไป 
ความไม่พอใจรัฐบาลของประชาชนที่ตอ้งอดกลั้นมา
ยาวนานก็ปะทุขึ้นมา โดยเกิดการชุมนุมทางการเมือง
ที่นําโดย”ก ลุ่มเยาวชนปลดแอก” และสหภาพ
นักเรียนนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย เพื่อแสดง
ความไม่พอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลชุดน้ี 
เร่ิมตน้คร้ังแรกเม่ือวนัที่ 18 กรกฎาคม ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย และขยายไปยงัภาคต่างๆทัว่ประเทศ 
ในขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลยงัคงวุ่นวายอยู่
กับการแย่งชิงอํานาจภายในพรรคและตําแหน่ง
รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ 
 ควบคู่กับวิกฤตทางการเมืองคือวิกฤตทาง
เศรษฐกิจที่มาจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า ก่อนเกิด
ปัญหาโรคระบาด และมาถูกผลกัให้ด่ิงลงเหวเม่ือเกิด
การ “ล็อคดาวน์” ประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ข่าวสารที่ปรากฏในแรงงานปริทศัน์
ฉบบัน้ียงัคงเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวของของการเรียกร้อง
ให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาการ
ว่างงานและการขาดรายได้ของประชาชน และที่จะ
ขาดเสียไม่ไดค้ือการขอใหรั้ฐบาลใชจ่้ายเงินกูส้าํหรับ
แกไ้ขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมให้
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มีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่เดือดร้อนอยา่ง
แทจ้ริง 
 เม่ือพจิารณาสถานการณ์ของประเทศในเวลา
น้ี อาจดูเหมือนมืดมน แต่ทุกปัญหายอ่มมีทางออก ซ่ึง
ค ว รจ ะ ต้อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ร ร ล อ ง ข อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย ทั้งน้ีพลงัที่บริสุทธ์ิของประชาชนกลุ่ม
ต่างๆรวมทั้งพลงัของขบวนการแรงงานจะตอ้งมีการ

รวมตวักนัเพื่อถ่วงดุลอาํนาจ และกดดนัให้ชนชั้นนาํ
ทางการเมืองไม่กลา้กระทาํการอยา่งฉ้อฉล และตอ้ง
ปฏิบตัิตามกฎ กติกาของระบอบประชาธิปไตยที่มี
ความเป็นสากล 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

5 
 

 

 

 
 
 

 

 

ข้อเสนอต่อการพัฒนาผู้น าสหภาพแรงงานรุ่นใหม่ 

จากผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาผู ้นํา

สหภาพแรงงานรุ่นใหม่ มีเร่ืองสาํคญัที่ควรพิจารณา

อย่างน้อย 2 ประการคือ บทบาทของผูน้ําสหภาพ

แรงงานรุ่นอาวุโสและการให้การศึกษาแก่ผูน้ํารุ่น

ใหม่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. บทบาทของผู้น ารุ่นอาวุโสในการพัฒนา

ผู้น าแรงงานรุ่นใหม่ 

 จากการศึกษาความเห็นของผูน้าํแรงงานรุ่น
ใหม่ในขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนในต่างประเทศ(Engelfried, 2018) มีหลักการ
และวธีิการทาํงานระหว่างผูน้าํรุ่นอาวุโสและผูน้าํรุ่น
ใหม่ที่สามารถนาํมาปรับใชเ้พือ่พฒันาผูน้าํรุ่นใหม่ใน
ขบวนการเคล่ือนไหวของสหภาพแรงงานไดด้งัน้ี 
 
 

 
 

 
 1) ผู้น า รุ่นอาวุโสควรเช่ือมั่นในศักยภาพ
ความเป็นผู้น าของคนรุ่นใหม่  
 อารยา แกว้ประดบั อดีตประธานสตรีภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค สหพนัธ์แรงงานนานาชาติในกิจการ
เคมีภัณฑ์พลังงาน เหมืองแร่ ได้ให้ความเห็นที่
น่าสนใจว่า“เราต้องเปล่ียนความคิด ถ้ามองว่า
ประธานตอ้งเป็นตลอดไปละจบแน่ เราตอ้งหาผูน้ํา

นภาพร อติวานิชยพงศ์ 
นักวิชาการ 
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แรงงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้มากกว่ารุ่นเรา เป็นนักอ่าน 
นกัคิด” (นิติรัตน์ ทรัพยส์มบรูณ์, 2559 : 289) 
 การที่ผูน้ ําแรงงานรุ่นใหม่ที่มีศกัยภาพจะมี
โอกาสกา้วขึ้นสู่ตาํแหน่งระดบัสูงในองคก์รได ้ผูน้ํา
แรงงานรุ่นอาวโุสตอ้งมีทศันะที่เปิดกวา้ง และเช่ือมัน่
ว่าผู ้นําแรงงานรุ่นใหม่สามารถพัฒนาตนเองได้
ท่ามกลางการทํางานในบทบาทผู ้นําขบวนการ
เคล่ือนไหวของสหภาพแรงงาน 
 2.) การถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน 
 ผูน้ํารุ่นอาวุโสตอ้งมีการถ่ายทอดทกัษะใน
การทาํงานดา้นต่างๆให้กบัคนรุ่นใหม่ เช่น ทกัษะใน
การจัดเวทีการประชุม จัดประชาสัมพันธ์  การ
ฝึกอบรมที่จะทําให้คนรุ่นใหม่นําไปใช้กับการ
รณรงคแ์ละเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ 

 
 3.)  ยึดหลักประชาธิปไตยและความเสมอ
ภาค 
 ในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูน้าํรุ่นใหม่กบั
ผูน้าํรุ่นอาวุโส พบว่าผูน้าํรุ่นใหม่ตอ้งการให้ผูน้าํรุ่น
อาวโุสรับฟังและใหค้วามสาํคญัต่อความเห็นของคน

รุ่นใหม่ในการทาํงานภายในองค์กร นอกจากน้ีจาก
บทเรียนของผูน้าํรุ่นใหม่ในขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อ
ลดปัญหาภาวะโลกร้อนในต่างประ เทศได้ให้
ข้อคิดเห็นท่ีน่าสนใจคือผูน้ํารุ่นใหม่ต้องการผูน้ํา
ตน้แบบ(mentor) ที่มาแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ความรู้โดยตระหนักว่าผูน้ํารุ่นใหม่ก็มีความรู้และ
ทักษะของตัวเองที่ผู ้นํา รุ่นอาวุโสควรรับฟังและ
ปฏิบติัต่อผูน้าํรุ่นใหม่โดยยดึหลกัประชาธิปไตยและ
ความเสมอภาค 
 2. การให้การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้น าสหภาพ
แรงงานรุ่นใหม่ 
 ขอ้เสนอต่อการให้การศึกษาเพื่อพฒันาผูน้ํา
สหภาพแรงงานรุ่นใหม่ประกอบด้วยเร่ืองหมวด
ความรู้ที่จาํเป็น รูปแบบการให้การศึกษา และองค์กร
ที่ทาํหนา้ที่จดัการศึกษาโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.1 หมวดความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผู้น า
สหภาพแรงงานรุ่นใหม่ 
 จากผลการศึกษาพบวา่ หมวดความรู้ท่ีจาํเป็น
ต่อการพฒันาผูน้าํสหภาพแรงงานรุ่นใหม่ควรมีอยา่ง
น้อย 2 หมวดใหญ่ๆคือ 1) ความรู้ด้านโลกทัศน์ 
จิตสาํนึกทางสงัคมและอุดมการณ์ และ2)ความรู้ดา้น
ทกัษะการเป็นผูน้ําที่เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลกสมยัใหม่ 
 1) ความรู้ดา้นโลกทศัน์ จิตสาํนึกทางสังคม
และอุดมการณ์ 
 ความรู้ด้านน้ีมีความสาํคญัมากสําหรับผูน้ํา
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม ผูน้าํสหภาพแรงงาน
รุ่นใหม่ควรมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกลเพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์เช่ือมโยงปรากฎการณ์ต่างๆ ในสังคมไทย



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

7 
 

และสังคมโลก  ในขณะเดียวกนัตอ้งมีจิตสํานึกทาง
สงัคมและอุดมการณ์ของการต่อสูเ้พือ่ความเป็นธรรม
ให้ชนชั้ นแรงงานหรือคนที่ เ สียเปรียบในสังคม 
ความรู้ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาโลกทศัน์ จิตสาํนึกทาง
สงัคม และอุดมการณ์ของผูน้าํสหภาพแรงงาน ไดแ้ก่ 
ความรู้เ ร่ืองประวัติศาสตร์การต่อสู้ของแรงงาน 
ความรู้เร่ืองปัญหาสังคมไทย สถานการณ์โลก และ
ลทัธิสหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สงัคม 
 2) ความรู้ดา้นทกัษะการเป็นผูน้าํที่เท่าทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกสมยัใหม่ 
 ในปัจจุบนัโลกและสังคมไทยเปล่ียนแปลง
ไปอย่างร วดเ ร็ ว  ผู ้นําสห ภาพ แรงง าน รุ่ นให ม่
จาํเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นทกัษะมากกวา่ผูน้าํในอดีตใน
เร่ืองต่างๆดงัน้ี 
 2.1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร ผูน้ํา
สหภาพแรงงานรุ่นใหม่ควรเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยี
อยา่งสร้างสรรคเ์พือ่พฒันาขบวนการเคล่ือนไหวของ
สหภาพแรงงาน นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการ
ส่ือสารทัว่ๆ และความบนัเทิงแบบคนทัว่ๆไป 

 2.2 การบริหารองคก์รสหภาพแรงงาน เป็น

หัวข้อที่มีการจดัการศึกษาให้ผูน้ําสหภาพแรงงาน

มากที่สุดมาหลายสิบปีแต่ก็ยงัไม่สามารถแก้ปัญหา

การบริหารสหภาพแรงงานได้  การบริหารองค์กร

สหภาพแรงงานในปัจจุบนัควรเร่ิมจากการศึกษาก่อน

ว่า สหภาพแรงงานมีปัญหาการบริหารในเร่ืองใด 

นอกจากน้ีควรมีการจัดการศึกษาในเน้ือหาเชิง

หลกัการ เช่น เร่ืองความเป็นประชาธิปไตยในองคก์ร

สหภาพแรงงานทุกระดบั การพฒันาบทบาทสหภาพ

แรงงานใหเ้ป็นทั้งองคก์รที่ต่อสูเ้พือ่ผลประโยชน์ของ

สมาชิกและเป็นองคก์รเคล่ือนไหวทางสงัคม 

 

 2.3 ภาษาอังกฤษและกฎหมายแรงงาน ทั้ ง

สองเร่ืองน้ีเป็นหัวขอ้ที่ผูน้ ําสหภาพแรงงานรุ่นใหม่

ส่วนใหญ่เห็นวา่มีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกสาํหรับ

ความรู้ที่จาํเป็นต่อการพฒันาตนเองเพื่อการพฒันาสู่

การเป็นผูน้าํระดบัสูง ความรู้ภาษาองักฤษแมมี้ความ

จํา เป็นแต่ผู ้นําสหภาพแรงงานควรมีเป้าหมายที่

ชัดเจนในการศึกษาภาษอังกฤษว่าไม่ใช่เป็นการ

พฒันาทกัษะดา้นภาษาเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล

เท่านั้น แต่ควรเรียนรู้เพือ่นาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อ

ขบวนการแรงงาน เพื่อการเพิ่มโอกาสในการรับรู้

ข่าวสารในระดบัสากล การส่ือสารขอ้มูลของสหภาพ

แ ร ง ง า น ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ใ น ก า ร ร ณ ร ง ค์  แ ล ะ เ พิ่ ม

ความสามารถในการเขา้ร่วมประชุมสัมมนาระหว่าง

ประเทศโดยไม่ตอ้งพึ่งล่ามเป็นตน้ ส่วนความรู้เร่ือง
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กฎหมายแรงงานซ่ึงมกัมีการจดัอบรมกนัอยูเ่สมอโดย

สหภาพแรงงานหรือกระทรวงแรงงาน หากจะให้เกิด

ประโยชน์อยา่งจริงจงั ควรตอ้งเป็นการศึกษาตวัอยา่ง

การใชก้ฎหมายแรงงานในแง่มุมต่างๆ เช่น ศึกษาการ

ที่นายจา้งใช้ช่องว่างของกฎหมาย หรือการตีความ

กฎหมายใหเ้กิดประโยชน์ต่อนายจา้งแต่ทาํให้ลูกจา้ง

ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เป็นตน้ 

 

 2.2 รูปแบบการให้การศึกษา 

 ความรู้ของผูน้าํสหภาพแรงงานมีแหล่งที่มา

ที่หลากหลาย ผู ้นําแรงงาน รุ่นใหม่ ส่วนหน่ึงมี

ความเห็นว่า การจัดการศึกษาในรูปแบบอบรม

สมัมนาไม่เพียงพอที่จะทาํให้ผูน้าํแรงงานรุ่นใหม่ได้

พฒันาตนเอง จําเป็นต้องมีกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้โดยให้ผู ้นําแรงงานรุ่นใหม่ได้ศึกษาจาก

ประสบการณ์จริงในการเขา้ร่วมการเคล่ือนไหวของ

คนงาน ซ่ึงรูปแบบที่ มีผลต่อการเรียน รู้มากคือ 

ประเพณีการไปร่วมให้กาํลงัใจแก่สหภาพแรงงานท่ี

กาํลังชุมนุมนัดหยุดงานเพื่อต่อรองกับนายจา้ง แต่

ปัจจุบันรูปแบบดังกล่าวมีน้อยลง ดังนั้ นการให้

การศึกษาผูน้าํแรงงานรุ่นใหม่ควรตอ้งมีกระบวนการ

ที่กระทําผ่านรูปแบบที่หลากหลาย อย่างน้อย 3 

รูปแบบ ดงัน้ีคือ 

 รูปแบบที่  1  ให้การศึกษาผ่านการมอบ
บทบาทที่ เหมาะสมในการทํางานในขบวนการ
แรงงานให้กบัผูน้ํารุ่นใหม่ โดยผูน้ํารุ่นอาวุโสควรมี
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผูน้าํรุ่นใหม่อยา่ง
เป็นระบบ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัการความรู้โดยผูน้าํ
แรงงานรุ่นอาวุโสหรืออาจมีองค์กรภายนอกเช่น
อง ค์ก ร พัฒ น า เอก ชน  นัก วิชา กา ร  เข้า ม า ช่ว ย
สนบัสนุน ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 

 นอกจากน้ีการจัดโครงสร้างการทํางาน
ภายในองคก์รที่เอ้ือต่อการส่งเสริมบทบาทของคนรุ่น
ใหม่เป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้าํของคนรุ่นใหม่ดังเช่น
กรณีของ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์
(สรส.) ที่ไดมี้การตั้งอนุกรรมการแรงงานหนุ่มสาว
อยู่ในโครงสร้างการทํางานของสรส. ทําให้ผู ้นํา
แรงงานหนุ่มสาวได้มีโอกาสเขา้มาบริหารงานของ
สรส.และเขา้ร่วมกิจกรรมของขบวนการแรงงานมาก
ขึ้น 

 รูปแบบที่ 2 ใหก้ารศึกษาผา่นโครงการอบรม
ต่างๆ โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีเน้ือหาในการพฒันา
จิตสํานึกแรงงาน แนวคิดในการวิเคราะห์ปัญหา
สงัคม ทกัษะและความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน ซ่ึงหลักสูตร
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ดงักล่าวองคก์รสหภาพแรงงานอาจมีขอ้จาํกดัในการ
จัดการศึกษาโดยลําพงั จึงมีความจาํเป็นที่ต้องทํา
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเช่นองค์กรพฒันา
เอกชนหรือนกัวชิาการท่ีมีความใกลชิ้ดกบัขบวนการ
แรงงาน 

 รูปแบบที่  3 ให้การศึกษาผ่านการเข้าร่วม
ขบวนการเคล่ือนไหวของแรงงานและขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมอ่ืนๆ ผูน้ําสหภาพแรงงานรุ่น
ใหม่มีโอกาสเข้าร่วมขบวนการเคล่ือนไหวของ
แรงงานและขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมน้อยกว่า
ผูน้ําแรงงานรุ่นอาวุโส ดังนั้ นควรต้องมีการฟ้ืนฟู
ปฏิบัติการไปเยี่ยมเยียนให้กําลังใจเพื่อนสหภาพ
แรงงานในพื้นท่ีซ่ึงกาํลงัมีขอ้พิพาทหรือนัดหยดุงาน 
นอกจากน้ีในกิจกรรมการชุมนุม เดินขบวนในวนั
สําคัญของแรงงานไม่ควรเป็นเพียงการทําตาม
ประเพณี ควรมีการให้การศึกษาระหว่างผูน้าํแรงงาน
รุ่นอาวโุสและผูน้าํแรงงานรุ่นใหม่ที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
เพื่อให้ผู ้นํา รุ่นใหม่ได้เข้าใจข้อเรียกร้องต่างๆ ท่ี
แรงงานนําเสนอ นอกจากน้ี ในสถานการณ์ทาง
การเมืองที่มีความซับซ้อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบนั ควรตอ้งมีการจดัเวทีเสวนาเพื่อสรุป
บทเรียนการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของผูน้ํา
แรงงาน โดยมีองค์กรท่ีทําหน้า ท่ีดังกล่าวอย่าง
สมํ่าเสมอ 

 2.3 องค์กรที่ท าหน้าที่ จัดการศึกษาและ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาผู้น าแรงงานรุ่นใหม่ 

 ที่ผ่านมาองค์กรที่ทาํหน้าที่ให้การศึกษาแก่
ผู ้นําแรงงานรุ่นใหม่ มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) 

องค์กรสหภาพแรงงานในระดับต่าง ๆ 2) องค์กร
พฒันาเอกชนที่ทาํงานร่วมกบัขบวนการแรงงานใน
ส่วนขององค์กรสหภาพแรงงานระดับต่าง ๆ  ใน
ทศันะของผูน้าํแรงงานรุ่นใหม่ การจดัอบรมสัมมนา
ในหลกัสูตรต่างๆโดยองค์กรสหภาพแรงงานเพื่อให้
การศึกษาแก่ผูน้าํรุ่นใหม่ในปัจจุบนั ยงัทาํไดไ้ม่ทัว่ถึง
ในองค์กรระดับชาติ บางองค์กรมีข้อจาํกัดในเร่ือง
งบประมาณ ที่จะนาํมาจดัการศึกษาให้องคก์รสมาชิก 
อีกทั้งยงัมีคนทาํงานที่จะบริหารจดัการดา้นการศึกษา
น้อยมาก  นอกจากน้ีผู ้นําแรงงานรุ่นใหม่บางคน
สังกัดอยู่ในองค์กรนําของสหภาพแรงงานหลาย
องคก์รซ่ึงมีบทบาทในระดบัเดียวกนัพบว่า เม่ือไดรั้บ
เงินสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรระหว่าง
ประเทศยงัไม่มีระบบการแบ่งงานที่ชัดเจนในเร่ือง
การจดัการทาํให้เกิดความซํ้ าซ้อนในแผนงานด้าน
การศึกษา 

 

 ในปัจจุบนัมีการนําเสนอ “โครงการจัดต้ัง
สถาบันแรงงานกลาง” โดยมูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงาน
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ไทย และองค์กรสหภาพแรงงานหลายแห่ง เพื่อให้
เป็นสถาบนักลางของแรงงานที่มีบทบาทในการจดั
การศึกษาให้แก่ผู ้นําแรงงาน รวมถึงการเป็นเวที
แลกเปล่ียนในการรณรงค์ขับเคล่ือนประเด็นด้าน
แรงงาน โดยได้มีการจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการคร้ัง
แรก เม่ือวนัที่ 6-7 เมษายน 2562 ณ บา้นกลว้ยรีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก เพื่อระดมความเห็นของผู ้นํา
แรงงานในเร่ืองการจัดการศึกษาของขบวนการ
แรงงาน และต่อมาไดมี้การจดัประชุมระดมความเห็น
ของนักวิชาการด้านแรงงาน เพื่อนําเสนอหัวข้อ
สาํหรับการจดัการศึกษาให้ผูน้าํแรงงาน รวมถึงการ
แลกเปล่ียนเร่ืองหลักการของการจัดตั้ ง “สถาบัน
แรงงานกลาง” 

 

 ข้อ เ ส น อ ต่ อ อ ง ค์ก ร ที่ จ ะ ทํา ห น้ า ที่ จ ัด
การศึกษาเพื่อพฒันาผูน้ําแรงงานรุ่นใหม่ คือตอ้งมี
บทบาทในการจัดการศึกษาและจัดการความ รู้ 
(Knowledge management) ด้วย ทั้ งน้ีเน่ืองจากใน
ปัจจุบันมีความรู้ที่ เกิดจากการทํางานในองค์กร 

บทเรียนจากการเข้า ร่วมขบวนการเคล่ือนไหว
ทางการเมือง หรือขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 
ประสบการณ์ของผูน้าํแรงงานรุ่นอาวโุสที่ไดจ้ากการ
ต่อสูข้องสหภาพแรงงานในระดบัสถานประกอบการ 
หรือการผลกัดนันโยบายระดบัชาติอยูม่ากมายที่ยงัไม่
มีใครมาจดัระบบความรู้และนํามาให้การศึกษาแก่
ผู ้นําแรงงานรุ่นใหม่ ทําให้ความรู้นั้ นกลายเป็น
ประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่จะหมดไปพร้อมกับ
บทบาทของผูน้าํแรงงานรุ่นอาวุโสที่เกษียณอายกุาร
ทาํงานและหมดบทบาทในองคก์รไปแลว้ 

 ในเร่ืองของการจดัการความรู้ดงักล่าวยงัเป็น
ขอ้จาํกดัขององคก์รสหภาพแรงงานในปัจจุบนัที่ขาด
ทรัพยากรบุคคลท่ีจะมาจดัทาํ แม้ว่าบางองคก์รจะมี
งบประมาณแต่ก็ไม่อาจทาํได ้เพราะเป็นเร่ืองที่ตอ้ง
อาศัยพื้นฐานความรู้และทักษะในด้านการจัดการ
ความรู้เช่น ความรู้ในการทาํวิจยั การจดัระบบและ
วิเคราะห์ขอ้มูล  การนําขอ้มูลมาส่ือสารเผยแพร่ จึง
ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรสหภาพ
แรงงานที่มีงบประมาณ มีความใกลชิ้ดกบัขอ้มูลและ
องคก์รอ่ืน ๆ ที่มีเครือข่ายทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะมา
ช่วยในเร่ืองการจัดการความรู้ ทั้ งน้ี  ในปัจจุบันมี
องคก์รแรงงานจาํนวนหน่ึงที่เห็นความสาํคญัของการ
จดัการศึกษาให้กบัผูน้าํแรงงานรุ่นใหม่ มีทรัพยากร
ด้านเงินทุนและมีองค์กรพฒันาเอกชน เช่น มูลนิธิ
ด้านแรงงานต่าง ๆ ที่ท ํางานเก่ียวข้องกับการให้
การศึกษาผูน้ําแรงงาน และจดัเวทีแลกเปล่ียนความ
รู้อยูแ่ลว้ จึงมีโอกาสที่จะร่วมมือกนัเพื่อสร้างองคก์ร
ที่มาทําหน้าที่จัดการศึกษาและจัดการความรู้เพื่อ
พฒันาผูน้าํแรงงานรุ่นใหม่ไดอ้ยา่งเป็นจริง 
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 อย่างไรก็ตาม ในอดีตการจัดการศึกษาให้
ผูน้าํแรงงานซ่ึงแรกเร่ิมใชรู้ปแบบที่เรียบง่ายมีตน้ทุน
ตํ่า เช่น ใช้รูปแบบกลุ่มศึกษาซ่ึงมีการใช้กันมาก
ในช่วงหลัง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 คือก่อนตุลาคม 
พ.ศ. 2519 และระหว่างปี พ.ศ. 2529-2531 เป็น
รูปแบบที่ประหยดัเรียบง่าย เน่ืองจากสามารถใช้
สํานัก งาน ของ สหภา พแรงงา น หรือบ้า นขอ ง
กรรมการสหภาพแรงงานเป็นที่จัดกลุ่มศึกษาได ้
ต่อมาเม่ือมีองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กร
พัฒ น า เอ ก ชน ภ า ยใน ประ เท ศ ให้ ง บ ป ระ ม า ณ
สนับสนุนในการจัดการศึกษาแก่องค์กรสหภาพ
แรงงาน ทาํใหรู้ปแบบการจดัการศึกษาให้กบัคนงาน
ไม่แตกต่างจาก รูปแบบที่จัดให้ก ลุ่มข้าราชการ 
พนักงานบริษัทเอกชนที่ มีงบประมาณในการจัด
อบรม สมัมนาเป็นของตนเอง เช่น มีการจดัการศึกษา
ทั้งที่จดัในวนัเดียวหรือพกัค้างคืนในโรงแรม ซ่ึงมี
ความสะดวกสบาย ซ่ึงองคก์รที่ไม่มีเงินทุนสนบัสนุน
จากสมาชิกมากเพียงพอไม่สามารถจดัการศึกษาใน
รูปแบบดงักล่าวดว้ยตวัเอง ตอ้งขอความสนับสนุน
จากองคก์รภายนอก 

 ในทาํนองเดียวกนั องคก์รพฒันาเอกชนดา้น
แรงงานบางแห่ง  ที่ มี ว ัต ถุประสงค์ด้านการจัด
การศึกษาเผยแพร่ความรู้ให้คนงาน เช่น มูลนิธิ
อารมณ์ พงศ์พงนั และการเป็นสถาบนัคน้ควา้วิจัย
และฝึกอบรมให้ขบวนการแรงงาน เช่น มูลนิธิ
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยก็ขาดแคลนทรัพยากรด้าน
เงินทุนที่จะจดัโครงการดา้นการศึกษาใหผู้น้าํแรงงาน
อยา่งต่อเน่ือง เพราะตอ้งอาศยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องคก์รอ่ืน ๆ ทั้งองคก์รระหว่างประเทศ และองคก์ร
ภายในประเทศ 

 

 อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัพบวา่ องคก์รนาํใน
ระดับกลุ่มสหภาพแรงงาน และสหพนัธ์แรงงาน
หลายแห่งมีการพฒันาในดา้นการจดัเก็บเงินค่าบาํรุง
สหภาพแรงงานจากสมาชิกจนมีฐานะการเงิน
ค่อ นข้าง มั่น คง  ส าม ารถ ท่ี จะ จัด กิจกรรม ด้า น
การศึกษาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ขบวนการแรงงานได ้

 ดว้ยเหตุน้ีถา้จะมีการพิจารณาเร่ืององคก์รที่
ทาํหน้าที่จดัการศึกษาและจดัการความรู้ให้แก่ผูน้ํา
แรงงานรุ่นใหม่ ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการแบ่งบทบาท
และสนบัสนุนกนัในระหวา่งองคก์รที่จะทาํหน้าที่จดั
การศึกษาดงัน้ีคือ 

 (1) องคก์รสหภาพแรงงานตั้งแต่ระดับกลุ่ม
สหภาพแรงงาน สมาพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพ
แรงงานและสภาองคก์ารลูกจา้ง หรือองคก์รสหภาพ
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แรงงานที่รวมตวักนัในระดบัชาติในรูปแบบอ่ืน ๆ มี
หน้าที่ส่งเสริมบทบาทในการทาํงานแก่ผูน้าํแรงงาน
รุ่นใหม่เพือ่การเรียนรู้จากการทาํงาน โดยเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นและให้คนรุ่นใหม่มีอาํนาจใน
การตัดสินใจในระดับหน่ึง โดยผูน้ํารุ่นอาวุโสทํา
หน้าที่ถ่ายทอดและแนะนําทั้ งน้ีตอ้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเสมอภาค และความเช่ือมัน่ว่าคนรุ่นใหม่มี
ศกัยภาพที่จะขึ้นมาเป็นผูน้ําระดับสูงได้ หากได้รับ
การส่งเสริมและพฒันาอยา่งเหมาะสม 

 

 (2) องค์กรที่จะทาํหน้าที่จัดการศึกษาและ
จัดการความรู้ อาจเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ มี
บทบาทในขบวนการแรงงานอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั ซ่ึงมี
เครือข่ายองคก์รสหภาพแรงงานที่ทาํงานร่วมกนัอยา่ง
ใกล้ชิด  หรือมีการสร้างองค์กรขึ้นมาใหม่ที่มีความ
ร่วมมือกนัระหว่างองคก์รพฒันาเอกชนที่มีเครือข่าย
ดา้นทรัพยากรบุคคล กับองค์กรสหภาพแรงงานซ่ึง
เนน้ความสาํคญัเร่ืองการจดัการศึกษาและการจดัการ

ความรู้ และพร้อมที่จะใหค้วามสนบัสนุนดา้นการเงิน
ในการจดักิจกรรมทางการศึกษา 

 (3) องค์กรพฒันาเอกชนควรมีบทบาทใน
การสร้างหลักสูตรหรือหัวข้อการศึกษาร่วมกับ
องค์กรสหภาพแรงงาน โดยเน้นไปที่หลักสูตรที่
เสริมสร้างโลกทศัน์และจิตสํานึก ซ่ึงเท่าทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงโลกในยุคปัจจุบนั ส่วนหลักสูตรด้าน
ทกัษะการทาํงานควรเป็นหลักสูตรที่องคก์รสหภาพ
แรงงานไม่สามารถดําเนินการได้เอง เช่น การนํา
ความรู้ด้าน เทคโนโลยีการส่ือสารมาใช้ให้เ กิด
ประโยชน์ในขบวน การแรงงาน บทเรียนจาก
กฎหมายแรงงาน โดยศึกษาจากกรณีศึกษาที่ทาํให้
ลูกจา้งเพล่ียงพลํ้าในกระบวนการยติุธรรม 

 ในดา้นการจดัการความรู้เป็นบทบาทที่ตอ้ง
อาศัยองค์กรจัดการศึกษาทาํการถอดบทเรียนการ
ทาํงานในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การบริหารองคก์ร การต่อสู้
ใ น ป ร ะ เ ด็ น ข้ อ พิ พ า ท ต่ า ง  ๆ  กั บ น า ย จ้ า ง  
ทั้งที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จ 
บทเรียนในการรณรงคเ์คล่ือนไหวปัญหาแรงงาน การ
ถอดบทเรียนเร่ืองการเขา้ร่วมขบวนการเคล่ือนไหว
ทางการเมือง และขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 
หรือแมก้ระทัง่การเขา้ร่วมกับพรรคการเมืองต่าง ๆ 
ทั้งในอดีตและปัจจุบนั นอกจากน้ีบทบาทในการผลิต
ความรู้ผา่นส่ือออนไลน์ ส่ือเอกสาร เป็นเร่ืองสาํคญัที่
ตอ้งมีองค์กรจัดการศึกษาทาํงานเหล่าน้ีเพื่อนําไป
พฒันาผูน้าํรุ่นใหม่ของขบวนการแรงงาน 

 สรุป 
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 การพฒันาผูน้ํารุ่นใหม่ให้มีศกัยภาพในการ
เป็นผูน้ําสหภาพแรงงานที่มีความเป็นขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคม ตอ้งมีแนวทางที่เหมาะสมกับ
ผูน้ํารุ่นใหม่ซ่ึงเติบโตมาในบริบททางสังคมและ
ประสบการณ์ซ่ึงแตกต่างจากผูน้าํแรงงานรุ่นอาวุโส 
ก ล่ า ว คื อ ผู ้นํ า รุ่ น ใ ห ม่ ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ เ ค ย ผ่ า น
ประสบการณ์ของการต่อสู้อย่างยากลําบากเพื่อให้
ได้มาซ่ึงค่าจ้าง สภาพการจ้างที่ เ ป็นธรรม และ
สวสัดิการที่ดีเหมือนผูน้ําแรงงานรุ่นอาวุโส ไม่ได้
ผา่นการหล่อหลอมจิตสาํนึกทางการเมืองและชนชั้น
จากการเขา้ร่วมขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองที่มี
ความชดัเจนในการต่อสูก้บัรัฐบาลเผด็จการเพื่อสร้าง

ระบอบประชาธิปไตย หรือการเข้าร่วมขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมเพื่อหนุนช่วยประชาชนกลุ่ม
อ่ืนๆ ที่ต่อสูเ้พือ่ความเป็นธรรม 

 อย่างไรก็ตาม ผูน้ําแรงงานรุ่นใหม่สามารถ
พฒันาศกัยภาพของตนเองสู่การเป็นผูน้าํระดบัสูงใน
องค์กรสหภาพแรงงานระดับต่างๆได้ หากได้รับ
โอกาสจากผูน้ําแรงงานรุ่นอาวุโสให้มีบทบาทใน
องค์กรนาํระดบัสูง และมีกระบวนการให้การศึกษา
เพื่อพฒันาผูน้ํา รุ่นใหม่อย่างเหมาะสมทั้ งในด้าน
เน้ือหาความรู้ที่จาํเป็น ผา่นรูปแบบการใหก้ารศึกษาที่
หลากหลาย โดยมีองคก์รที่ทาํหนา้ที่จดัการศึกษาและ
จดัการความรู้ร่วมกบัองคก์รสหภาพแรงงาน 
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ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2519 (โควิด-19)ที่ผ่านมา เสียงของ
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทัว่โลกซ่ึงได้รับผลกระทบ
แบบเท่าเทียมกันเม่ือเกิดการเจ็บป่วย แต่ผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจนั้นคนทาํงานที่ไม่ได้มีปัจจยัการ
ผลิตเป็นของตนเอง ที่เรียกว่าลูกจา้งหรือผูป้ระกอบ
อาชีพอิสระท่ีเรียกว่าแรงงานนอกระบบได้รับ
ผลกระทบอย่างแสนสาหัสจากการประกาศปิดเมือง 
เพือ่ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 แต่แน่นอน
วา่มนัมีความเดือดร้อนไม่เท่ากนัในเร่ืองการจา้งงาน 
ซ่ึงคาํถามว่าประเทศไทยมีคนติดเช้ือและเสียชีวิต
น้อย แต่ทําไมเศรษฐกิจพังและมีผลกระทบกับ
แรงงานจํานวนมาก ค ําตอบคือประเทศไทยเป็น
ประเทศรับจ้างผลิต และเป็นประเทศที่ผลิตเพื่อ
ส่งออก ไม่ได้เน้นการขายภายในประเทศ และ
ประเทศไทยยงัส่งเสริมการจา้งงานราคาถูกให้กบัทุน
ที่ตอ้งการมาลงทุนในประเทศไทยอีกดว้ย  

 วันน้ีอยากยกตัวอย่างของแรงงานเหมา
ค่าแรง หรือซับคอนแทรค ระบบซับพลายเออร์ที่
เก่ียวเน่ืองกับบริษัทแม่ หรือผูน้ําแรงงานใช้ค ําว่า 
บริษทัแบรนดโ์ดยตรงทีมี่การจา้งงานช่วงหลายระดบั
ที่เรียกกนั  

น า ย ม า นิ ต ย์ 
พ ร ห ม ก า รี ย์ กุ ล 
ประธานสภาองค์การ
ลูกจา้งแรงงานยานยนต์
แห่งประเทศไทย ที่เล่า
ถึงสถานการณ์แรงงาน
ผลกระทบจากโควิด-19 
และแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

และสังคม เร่ืองขอ้กังวลห่วงใยอะไรบา้ง เร่ืองการ
เลิกจ้างว่างงานหลังโควิด -19 ที่ตอนน้ีเ ร่ิมจะมี
ผลกระทบจากยอดการส่งออกหรือยอดการผลิต
ลดลงเกิน 50% เกือบทุกบริษทั ทั้งบริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิต
รถยนต์ และซับพลายเออร์รวมทั้งที่เก่ียวเน่ืองและ

วาสนา ล าดี 
voicelabour 
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พนักงานที่เป็นซับคอนแทรคให้ส่งกลับบริษทัต้น
สงักดั ไม่มีระยะเวลาแน่นอนวา่ จะเรียกเขา้มาทาํงาน
เหมาค่าแรง กลุ่มน้ีถูกทิ้งไม่รู้จะไปทางไหน ไปแจง้
ลงทะเบียนขอเงินประกันว่างงาน แต่ในเร่ืองท่ี
นายจา้งที่ส่งกลบัตน้สังกดัตกลงว่าไดเ้ลิกจา้ง เพื่อที่
นายจ้างจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยตาม พ.ร.บ.
คุม้ครองแรงงานมาตรา 118 น่ีคือประเด็นของซับ
คอนแทรค ส่วนมากทางบริษทัซับพลายเออร์จะทาํ
แบบน้ีหมด และตอนน้ีหลายบริษทัคาร์แบรนดเ์ร่ิมจะ
ผลิตประกอบรถยนต์แล้ว แต่อาจไม่เต็มที่ท ําให้
บริษทัซบัคอนแทรคไม่วา่จะเป็นเทียร์ 1 เทียร์ 2 เทียร์
3 โดยเฉพาะ เทียร์ 2 เทียร์ 3 เทียร์ 4 นายจ้างให้
พนักงานม าทํางาน บ้าง  หยุดงานบ้า ง  ทั้ งที่ ใน
สายการผลิตนั้นยงัทาํงานอยู ่อนัน้ีก็ไม่เขา้หลกัเกณฑ์
ของกฎกระทรวงที่วา่ดว้ยเหตุสุดวิสัย ไปขึ้นทะเบียน
กบัประกันสังคม อา้งสุดวิสัยรับ 62% น่ีคือปัญหาที่
เกิดขึ้น กับแรงงานเหมาค่าแรง ซ่ึงมีจาํนวนมากใน
กิจการผลิตยานยนต์ และช้ินส่วน ส่ิงที่กังวลว่า พอ
เลย 3 เดือน แรงงานจะทาํยงัไง แต่ถา้เลิกจา้งคนงาน
เลยจะไดเ้งินประกันว่างงาน 70% เป็นเวลา 200วนั 
มนัจะดีกว่าที่บอกว่า จะเลิกจา้ง หรือไม่เลิกจา้ง จะ
เรียกกลบัมาทาํงานเม่ือไร 
 ดา้นสหภาพแรงงานในกิจการช้ินส่วนยาน
ยนต์โดยตรงเองก็เห็นปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้ น 
แม้ว่าสหภาพแรงงานจะมีความพยายามในการหา
ทางออกดว้ยการส่งเสริมให้สมาชิกไดฝึ้กทกัษะฝีมือ
เพื่อการรองรับอาชีพใหม่ หรือว่าเป็นอาชีพเสริมไม่
วา่จะเป็นเกษตรทางเลือกในครัวเรือนใชแ้นวคิดปลก
ที่กินได้ เลือกแบ่งปันก็ขาย อาชีพช่างล้างแอร์ตาม

บา้น เพือ่รายไดเ้สริมหากทาํไดดี้ก็สามารถนาํมาเป็น
อาชีพหลกัไดอี้ก ช่างตดัผมเป็นอีกหน่ึงทางเลือก ซ่ึง
ตรงน้ีมีหลายสหภาพแรงงานเลยทีเดียวที่ตอบรับและ
หาทางในการส่งเสริมและแกไ้ขปัญหากนัเอง  

 
นางสาวศิริจรรยาพร 

แจ้งทองหลาง เลขาธิการ
สหภาพแรงงานช้ินส่วน
ยานยนต์ไทย ได้กล่าวถึง
สถานการณ์แรงงานหลัง
โควิด-19 ความพร้อมเพื่อ
การฟ้ืนฟู เพื่อความมัน่คง

ของชีวิต  เ ร่ืองการเตรียมพร้อม โดยแยกเป็น 2 
สถานะของกลุ่มแรงงานที่มองว่าจะไดรั้บผลกระทบ
มากที่สุดในกลุ่มของยานยนต์ คือ สถานะของกลุ่ม
ลูกจา้งที่เปราะบาง อาจจะเป็นพนักงานเหมาค่าแรง 
เป็นพนกังานสัญญาจา้ง แน่นอนมนัเป็นเร่ืองของขอ้
กฎหมาย เพราะมาตรฐานการจา้งงานที่มันตํ่า และ
อาํนาจการต่อรองก็ไม่มี ฉะนั้น เม่ือเกิดวกิฤตคนกลุ่ม
น้ีจะไดรั้บผลกระทบ สถานการณ์การปรับลดองคก์ร
ของบริษทัขนาดใหญ่ การจ้างงานต้องลดลง และ
เลือกในส่วนของงานที่จาํเป็นตอ้งใช้แรงงาน “คนที่
ท างานด้านงานซับพอตต่างๆพวกงานบริหาร งาน
บัญชี งานจัดซ้ือ อนาคตเขาอาจจะไม่ต้องมาท างานที่
บริษัท เป็นการ work from home ก็ได้ ความมั่นคง
ในการจ้างงานความคุ้มครองในการท างานของเขาก็
จะหายไป ถ้าเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน เจ็บป่วย
แล้วแรงงานท างานอยู่บ้านถือว่า เป็นการเจ็บป่วยด้วย
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ไหม   สถานการณ์การจ้างงานที่มันเปล่ียนแปลง
ไป แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานมันยังเหมือนเดิม”  
 เป็นคาํถามว่า อะไรที่มารองรับการจา้งงาน
เป็นการเปล่ียนแปลงในอนาคต จะเป็นรายเดือน เป็น
รายวัน เป็นรายชั่วโมง เป็นสัญญาจ้างชั่วคราว ที่
ตอนน้ีมีการเสนอขึ้นมาถึงการจา้งงานรายชัว่โมง เพือ่
แก้ปัญหาการว่างงานในอนาคต แต่ประเด็นคือเดิม
การจา้งงานรายชัว่โมงถูกกาํหนดไว ้เพื่อการจา้งงาน
นิสิตนักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษช่วยเหลือ
ครอบครัวช่วงเวลาที่ว่าง หากการจา้งงานรายชัว่โมง
ที่กระทรวงแรงงานเสนอขึ้นมานั้น เพื่อการจดัการให้
คนไดท้าํงานเพื่อไม่ให้เกิดการว่างงาน ประเภทแบ่ง
งานกันทาํ หรือมองว่าคนจะได้มีงานทําเป็นการ
กระจายงาน ภายใต้ระบบคุ้มครองหรือกฎหมายที่
เก่ียวคล้องด้านสิทธิ สวสัดิการ ค่าจ้างที่ เป็นธรรม
สาํหรับการดาํรงชีพจะเป็นอยา่งไรทาํงานก่ีชัว่โมงจึง
จะมีคุณภาพชีวติที่ดีอยูไ่ด ้แลว้ระบบประกนัสงัคมจะ
ทําอย่างไร อันน้ียงัไม่นับถึงสภาพด้านแรงงาน
สมัพนัธ ์ความเป็นลูกจา้งนายจา้งหากวา่ มีการทาํงาน
มากกวา่หน่ึงบริษทั 
 ในมุมมองของนกัวชิาการ  

 รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์ ไดก้ล่าวไว้
อ ย่ า ง น่ า ส น ใ จ  ค น
ว่ า ง ง า น ย ัง ไ ร้ ทิ ศ ท า ง 
แ ร ง ง า น อ า จ ย ัง ร อ ดู

สถานการณ์บริษทัจะเปิด แล้วไดก้ลบัเขา้ไปทาํงาน
ใหม่ สภาพจิตใจย ํ่าแย่ ไม่รู้จะไปทางไหนต่อ จะ

เร่ิมตน้ใหม่ยงัไงดี กว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตวัอาจตอ้งรอ
อีก 1-2 ปี แรงงานทราบความไม่แน่นอนตรงน้ีแค่
ไหน ภาครัฐน่าจะให้ความรู้ให้ขอ้มูลแนวโน้มการ
จา้งงานในแต่ละภาคเศรษฐกิจ ประชาสัมพนัธ์ให้
กวา้งขวางว่า ตกงานแลว้ตอ้งทาํอะไรบา้ง หางานได้
ที่ไหน แนะนําอาชีพที่เหมาะสมทั้งกับตัวแรงงาน
และสภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนการฝึกอบรมทักษะ
ฝีมือเพื่อนําไปสู่อาชีพที่มั่นคงย ัง่ยนื ซ่ึงภาคธุรกิจมี
ขอ้เสนอให้ขยายประกันสังคมออกไปอีก 6-9 เดือน 
ฝ่ายแรงงานเห็นดว้ยหรือไม่ มีทางเลือกอ่ืนที่ดีกว่าน้ี
ไหม ในการจะคิดเร่ืองน้ี ต้องคาํนึงถึงข้อจาํกัดที่มี
ก่อน และควรจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นายจา้งไม่
เลิกจา้ง ในปัจจุบนับริษทัที่ยงัไม่ได้ปิดชั่วคราว ยงั
ผลิตหรือให้บริการบางส่วน ใชว้ิธี leave without pay 
ซ่ึงแรงงานกลุ่มน้ีจะไม่ไดรั้บการช่วยเหลือใดๆแมว้่า 
รายไดจ้ะลดลง และนายจา้งกลุ่มน้ีควรเป็นกลุ่มที่รัฐ
ให้การสนับสนุนดว้ยเพราะถือว่า ยงัจา้งงานอยู ่โดย
อาจใช้เงินจากประกันสังคมจ่ายส่วนต่างบางส่วน
ของรายไดท้ี่ลดลง เช่น หากนายจา้งตกลงกบัลูกจา้ง
แลว้เห็นวา่ใหห้ยดุงานลงคร่ึงหน่ึงของวนัทาํงานปกติ 
รายได้ของแรงงานก็จะลดลงคร่ึงหน่ึง ในส่วนน้ี
ประกนัสงัคมช่วยจ่ายบางส่วนของรายไดท้ี่ลดลง ใน
ขณะเดียวกนั รัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุนแรงงานในการ
หาอาชีพเสริมเพือ่หารายไดเ้พิ่มเติม และที่สาํคญัตอ้ง
อุดหนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมทักษะฝีมือให้กับ
แรงงานเหล่าน้ีอีกดว้ย 
 แน่นอนช่วงน้ี มีการกล่าวถึง แผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ และสังคมหลังโควิด-19 ภายใต้กรอบ
วงเงิน 4 แสนลา้นบาท ตาม พ.ร.ก.กูเ้งินฯ 1 ลา้นลา้น
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บาท (รอบที่ 1) โดยโจทยเ์ป้าหมายสาํคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) การสร้างความเขม้แข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก 
โดยเน้นการจ้างงาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ท่องเที่ยว
ชุมชน กองทุนหมู่บา้น และโลจิสติกส์ 2) เน้นการ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ด้วยการลงทุนใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ ที่มีศกัยภาพ (Nec, NeEC, 
CWEC, SEC) เพื่อรองรับการเติบโตที่ย ัง่ยืนใน
อนาคต เน้นเกษตรสมัยใหม่  เศรษฐกิจชีวภาพ 
ท่องเที่ยวคุณภาพ และ 3) เน้นกระตุน้อุปสงค์ และ
การท่องเที่ยวในประเทศเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจภาค
บริการ และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ1 ซ่ึงมีคน
ออกมาตั้งประเด็นคาํถาม ถึงแนวคิดโครงการที่จะ
ฟ้ืนฟูหลายส่วนมองว่า อาจไม่ตรงจุดแรงงานผู ้ที่
ไดรั้บผลกระทบซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่  
 รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ กล่าวถึง “แผนฟ้ืนฟู
มีความส าคัญมาก อยากให้เอาไปใช้ในการพลิกฟ้ืน
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง  น่า
เสียดายหากดูจากโครงการที่ยื่นของบฟ้ืนฟูส่วนใหญ่ 
เป็นโครงการของภาครัฐ โครงการซ ้ าเดิม ไม่ได้
มุ่ งเน้นเร่ืองการจ้างงาน และการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้าง คดิว่า การใช้งบนี้มีความรีบเร่งมากเกินไป 
เกรงว่า จะขาดการกลั่นกรองที่ดี และเงินจะสูญเปล่า 
อยากให้ประชาชนและภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
มากกว่านี้”  

                                                             
1

 แ ผ น ก า ร ฟ้ื น ฟู เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม จ า ก ผ ล ก ร ะ ท บ 
ข อ งไ ว รั สโ ค ว ิด -1 9 แ ล ะโครงการภายใตก้รอบวงเงิน 4 แสน
ลา้นบาท ตาม พ.ร.ก.กูเ้งินฯ 1 ลา้นลา้นบาท (รอบที ่1) โดย 
คณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ่้ายเงินกู ้

 สุดท้ายแล้วโครงการจะสําเร็จมากน้อย
เพียงไรอาจไม่สาํคญัเท่ากบัประชาชนไดมี้ส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกันและกันในการพฒันา
ประเทศ 

 

  หากดูขอ้เสนอของแรงงาน ต่อแผนฟ้ืนฟู ไม่
ว่าจะเป็น นางสาวศิริจรรยาพร แจง้ทองหลาง หรือ
นายมานิตย ์พรหมการียก์ุล นาํเสนอว่า เร่ืองแผนงาน
ในอนาคต ส่ิงที่มันจาํเป็นจะต้องมีคืออาชีพให้กับ
คนงานมากกว่า 1 อาชีพ เม่ือเดินเขา้ไปในโรงงาน
ทาํงานประจาํ ควรมีโอกาสได้ไปฝึกอบรมพฒันา
ตวัเองในเร่ืองของอาชีพทางเลือก โดยควรจะได้รับ
การสนบัสนุนจากนายจา้งแลว้ก็ภาครัฐ และเร่ืองการ
วางแผนการเงิน เพราะทุกคน เงินมาควรจะตอ้งออม
ส่วนหน่ึงเป็นเงินสาํรอง หรือบริษทัจะตอ้งมีกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ รัฐก็ตอ้งออกมาตรการ เพื่อเป็นแหล่ง
เงิ น อ อ ม ข อ ง ลู ก จ้า ง  ก า รวา ง แ ผน รอ ง รับ ก า ร
เกษียณอายุด้วย เม่ือมาทาํงานก็ควรจะให้นายจา้งมี
การบรรจุไวใ้นหลกัสูตรการฝึกอบรมให้กบัพนักงาน
ดว้ย เพือ่เขาจะไดมี้การวางแผนชีวิตตวัเองไดถู้กตอ้ง 
ในส่วนของภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด กลุ่ม
แรงงานกลุ่มต่างๆท่ีมารวมตัวกัน รวมทั้งอาจารย์
มหาวทิยาลยั นักวิชาการ มีขอ้เสนอหลกัๆต่อรัฐบาล 
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เม่ือคนงานที่ออกจากงาน ยงัไม่สามารถหางานอาชีพ
อ่ืนได้ ฉะนั้นรัฐบาลจะมีโครงการอะไรที่จะมาดูแล
มาเยยีวยา ส่งเสริมด้านเงินทุนไม่ว่าจะทาํงานอาชีพ
อิสระ ขายของออนไลน์หรือทาํอาหารให้ใช้เทคโน
โยลีเข้ามาพัฒนาไปด้วย ส่วนกลุ่มที่อยู่ในสถาน
ประกอบการ ปัจจุบนัเขามีปัญหาเร่ืองรายได้ลดลง
เหลือ 75% บางสถานประกอบการนายจา้งจ่าย 50% 
บางที่ก็เอาเงินประกนัสังคม 62% ตรงน้ีรัฐบาลน่าจะ
มีเงินเยียวยาแรงงานในส่วนของในระบบบา้งและ
หลังจากที่ตอนน้ีการเยยีวยาของประกนัสังคมหมด
ไป แรงงานหลงัจากน้ีจะมีรายไดจ้ากที่ใด 

 

 ในส่วนที่โดนเลิกจา้งกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มใหญ ่

แบ่งเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่มีอายุเกิน 40 ปี 

หรือ 50 ปีขึ้นไปกลุ่มน้ีอาจไม่สามารถปรับตวักบัการ

ทาํงานมนัเปล่ียนไป New Normal หรือการทาํงานวิถี

ใหม่ ท่ีตอ้งใช้เทคโนโลย ีแต่อย่างไรคนในกลุ่มน้ีก็

อาจมีบางสาวนที่สามารถรับการพฒันาฝีมือด้าน

เทคโนโลยีใหม่ๆได้ และบางส่วนอาจต้องพฒันา

อาชีพใหม่ใหก้บัแรงงานกลุ่มน้ีดว้ย   

 อีกกลุ่ม คือ กลุ่มแรงงานท่ีผูน้าํแรงงานมอง

ว่าน่าจะไปต่อกบัธุรกิจที่มีการปรับเทคโนโลยีใหม่

ไดค้ือแรงงานที่มีอาย ุ40 ปี หรือ 39 ปี จนถึงบณัฑิต

จบใหม่ แมจ้ะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ตามแต่ก็มีความ

จาํเป็นในการที่ตอ้งพฒันาฝีมือเพื่อให้มีทักษะด้าน

เทคโนโลยใีหม่ที่จะถูกนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิต

ในอนาคตด้วย โดยรัฐบาลจะมีสถาบันพฒันาฝีมือ

แรงงานที่สามารถทาํให้แรงงานสร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ให้เขาได้ จะเป็นสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 

สถาบนัการศึกษาหรือเอกชนที่จะมาพฒันาแรงงาน 

ซ่ึงแน่นอนเงินกู้ 4 แสนลา้นบาท ที่รัฐบาลจะนํามา

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจรากหญา้ การเขียนโครงการโดยรัฐ

มุมมองในการฟ้ืนฟูหากอยากเห็นอนาคตของแรงงาน

อย่างเราๆสามารถที่จะมีเงิน มีงาน มีอนาคตมีควา

มัน่คงในการมีงานทาํ แรงงานตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วม 

มีขอ้เสนอต่อการฟ้ืนฟูด้วยเศรษฐกิจในความหมาย

คือ การสร้างคน และสร้างงาน เพื่อให้มีรายได้

เพียง พ อต่ อก า รจับ จ่ า ยใช้ส่ อ ยข ย ับ ขับ เค ล่ื อ น

เศรษฐกิจที่สมดุล  และพร้อมแนวคิดการสร้าง

สวสัดิการสงัคมที่มารองรับยามวกิฤติในอนาคตดว้ย  
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 เม่ือวนัที่ 18 กรกฎาคม 2563 เสวนา "กองทุน
ประกันสังคม เงินของใคร บริหารจัดการอย่างไร 
ผู้ประกันตนได้ประโยชน์" จดัโดย สมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวสิาหกิจสมัพนัธ(์สรส.) คณะกรรมการสมานฉนัท์
ฯแรงงานไทย(คสรท.)  ณ ห้องประชุมสหภาพ
แรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) 
กรุงเทพฯ 

 
 ร ศ . ด ร . ณ ร ง ค์  เ พ็ ช ร ป ร ะ เ ส ริ ฐ  ค ณ ะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รังสิต  กล่าวว่า  อีก
ประมาณ 3 ปี จะพบกับปัญหาที่ตกตํ่าลงเร่ือย โดย

สถานการณ์โลก 1 สงครามการค้าที่ขยายตัวเป็น
สงครามดา้นเทคโนโลย ีหรือสงครามเงินตรา ที่ทาํให้
เกิดปัญหาการลงทุน อันที่ สอง โรคระบาดโควิด 
และสามความตึงเครียดในภูมิภาคที่จะรบกนั จึงเป็น
ความตึงเครียดในการที่จะรักษาเศรษฐกิจ ของตนเอง
โ ด ย ล ด ก า ร นํ า เ ข้ า  ซ่ึ ง ไ ม่ ว่ า  จ ะ ป ร ะ เ ท ศ จี น 
สหรัฐอเมริกา หรือ ฯลฯ ซ่ึงประเทศไทย ตอ้งหันมา
พึงตนเองให้มากขึ้ น ด้วยการทําให้ตลาดภายใน
เขม้แข็งมากขึ้น คือการเพิ่มรายได้ให้กับคนซ่ึงเป็น
กาํลงัซ้ือ แต่วา่ ตอนน้ีคนตกงานรุนแรงมากขึ้น  

 ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่า เศรษฐกิจ
ประเทศติดลบ 8 เท่ากับถอยหลังแปดก้าว กรุงศรี
บอกติดลบ 10 ทางไอเอ็มเอฟ บอกวา่ติดลบ 7,8,9, ซ่ึง
ถอยแลว้จะหยดุเม่ือไร หรือหากไม่ถอยอยู่กบัที่แล้ว
อยา่งไร หรือหากถอยหลงัไปจะมีอะไรมารองรับคน
จะตกงานเท่าไร ธนาคารโลกบอก 7.3 ลา้นคน ทุกคน
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มีครอบครัวมีคนต้องดูแล ซ่ึงต้องคูณ 4 หรือคุณ 3 
เท่ากบั 25 ลา้นคน เกือบเคร่ึงประเทศที่ทดถอย 

 สาํหรับเราในฐานะลูกจา้ง ซ่ึงทุกประเภทใน
กลุ่มกินค่าจ้างมี 18 ล้านคน จากคนที่ท ํางานได้
จาํนวน 39 ลา้นคน ภาคเกษตร 12 ลา้น อาชีพอิสระ 9 
ลา้นคน ที่หาบเร่แผงลอย มอเตอร์ไซค์ รับจา้ง คนที่
เป็นราชการ คนทาํงานที่เป็นมนุษยค์่าจ้างรวม 18 
ล้ า น ค น  แ ล ะ ใ น ส่ ว น ข อ ง ค น ท่ี อ ยู่ ใ น ร ะ บ บ
ประกนัสังคม 16 ลา้น 7 แสนคน ที่เป็นผูป้ระกนัตน
มาตรา 33 จาํนวน 11.7 ล้านคน ผู ้ประกันตนโดย
สมัครใจราว 5 ล้านคน รวม 16.7 แสนคน มีเงิน
ประกันสังคม 2.203 ล้านล้านบาท ระยะสั้นพอดูแล
กนัได ้ 

 แต่ทาํไมมาดูแลกนัเองไม่ได ้รัฐบอกว่า ตอ้ง
ใช้ตามพระราชบญัญติั ว่างงานมี 1แสน6 หม่ืนล้าน
บาท แต่ทาํไมไม่พอ ด้วยรัฐบอกว่า จ่ายเงินไม่ถึง
กาํหนด หรือหากจะกู้มาใช้ก็ผิดพระราชบญัญติัอีก 
ในความเป็นจริง คือเงินที่ประกันสังคมใช้ได้ใน
ธนาคาร มีเพยีง1.5 หม่ืนพนัลา้นบาทเท่านั้น ดว้ยเงิน
ส่วนใหญ่เงินกองอยู่ในการลงทุนพนัธบตัรรัฐบาล 
1.4 ล้านล้านบาท ลูกจา้งก็รู้ว่า เป็นการลงทุนไม่ใช่
การกู ้ใหรั้ฐบาลกู ้เรียกว่าเป็นการลงทุนในพนัธบตัร 
และซ้ือหุ้นกูเ้อกชน เป็นการให้เอกชนกู ้1 แสนลา้น
บ า ท  แ ต่ ลู ก จ้ า ง เ จ้ า ข อ ง เ งิ น กู้ ไ ม่ ไ ด้  บ อ ก
พระราชบญัญตัิไม่ใหกู้ ้เงินอีก 4-5 แสนลา้นบาทอยูท่ี่
หุน้  

 จริงแล้ว  ปร ะกันสังคมถื อหุ้นธนาคา ร
กรุงเทพอนัดบั 3 ธนาคารกสิกรไทยอนัดบั 4 ธนาคาร

ไทยพานิชยอ์ันดับ 5 ตอนน้ีประกันสังคมถือหุ้นใน
ธนคารกรุงเทพ 86 ล้านหุ้น ธนาคารกสิกรไทย 86 
ลา้นหุน้ ธนาคารไทยพานิชย ์102 ลา้นหุ้น เงินอยูต่รง
น้ี หากอยากไดเ้งินคืนตอ้งขายหุ้น ซ่ึงหากขายตอนน้ี 
ก็ขาดทุน ตรงน้ีรัฐไม่พูดถึง บอกว่าเงินอยู่ครบ แต่
เป็นกระดาษ ขายคืนไม่ได้ จะเอาเงินสดมาใชไ้ม่ได ้
เงินที่ใชไ้ดมี้เพียง 1 .5 หม่ืนลา้นบาทเท่านั้น  ยงัไงก็
ตอ้งนาํเงินกองทุนประกนัสังคมมาใชใ้นชีวิตคนงาน
ให้ได้  ด้วยจริง แล้วมอ งการเป ล่ียนแ ปลงด้า น
เศรษฐกิจที่กระทบกับแรงงานมาเป็นเวลานาน ไม่
ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ช่ ว ย ค น ง า น ไ ด้  แ ม้ มี ก อ ง ทุ น
ประกนัสงัคม การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยเีขา้มา
มีคนตกงาน  

 

 ซ่ึงตนได้มีการทดลองด้วยการสร้างบ้าน
มัน่คง รองรับคนงานที่ปราจีนบุรี โดยคิดว่า วนัหน่ึง
ตอ้งพบกบัปัญหาแน่นอน จึงตอ้งสร้างหลกัประกัน
ของคนงานไวบ้า้งหากตกงาน จึงไดเ้สนอเร่ืองการนาํ
เงินประกันสังคมไปตั้งธนาคาร ซ่ึงไดเ้สนอมานาน
นับสิบปี การที่เราอยูใ่นระบบทุนนิยม หากจะมีชีวิต
อยูไ่ดต้อ้งมีปัจจยัการผลิตเป็นเคร่ืองยงัชีพของคนใน
ยคุทุนนิยม ปัจจยัการผลิต หน่ึงคือ แรงงาน สองที่ดิน 
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สามเงินทุน ทุกคนมีแรงงานแต่ไม่มีที่ดินไม่มีเงินทุน 
ฉะนั้ นเ ม่ือกองทุนประกันสังคมใหญ่ที่ สุด เดิม
กระทรวงแรงงานเรียกว่า กระทรวงจบักังไม่มีใคร
อยากเป็นรัฐมนตรี แต่วนัน้ีมีคนแยง่กันอยู่ 3 พรรค 
เพราะเพิ่งรู้ว่ามีเงินอยู ่2 ล้านลา้นบาท ซ่ึงทุกปีมีเงิน
จะเขา้มา 2-3 แสนล้านบาท แล้วพระราชบญัญตัิยงั
บอกวา่เงินที่สมทบเขา้มาสามารถหากได1้0%เป็นค่า
บริหารจดัการได ้ซ่ึงอยูท่ี่ 2-3 หม่ืนลา้นบาท  

 หน่ึง หากนาํเงินที่หกัออกมาทุกปี ปีละ 10% 
นาํมาตั้งธนาคารของแรงงานไดห้รือไม่ หากจะทาํก็
เป็นไปไดเ้พราะไม่ไดกู้ ้ 

 สอง รัฐบาลเอาเงินจากเราไป1.4 ล้านล้าน
บาท ขอคืน 3 หม่ืนล้านบาทเพื่อมาตั้งเป็นธนาคาร
แรงงาน แต่ก็อา้งไม่ไดอี้ก บอกวา่ ไม่ให้คนงานกูเ้งิน 
พระราชบญัญติับอกไม่ใหค้นงานกูเ้งิน ที่น่าเสียใจคือ 
ผูน้าํแรงงานเองกลบัพดูวา่ ให้คนงานกูไ้ม่ได ้หรือนาํ
เงินไปตั้งธนาคารไม่ได ้เพราะพระราชบญัญติัไม่ให้
ทาํ ถูกราชการและนายทุนป้อนให้พูด ผูป้ระกนัตน
เป็นเจา้ของเงิน แต่กูเ้งินตนเองไม่ได ้เงินน้ีถูกนาํไป
ให้นายทุน หรือรัฐบาลกูไ้ด ้ที่รัฐบาลเอาเงินไปแล้ว 
ขอให้รัฐบาลดึงกลับมาโดยการออกพนัธบตัรพิเศษ 
มาใหก้บัประกนัสังคม จากเงิน 1.4 ลา้นลา้นบาท ให้
รัฐบาลออกพันธบัตรใหม่  3 หม่ืนล้านบาทให้
ดอกเบี้ ย 5 % เพื่อเอาเงิน 3 หม่ืนล้านบาท มาใส่ใน
ธนาคารของรัฐเพื่อให้ผูป้ระกันตนที่เป็นลูกจ้างกู้
อย่างเดียว เพื่อคนงานทําได้แต่ไม่ทํา  เพราะว่า
หลกัการของธนาคาร คือ การเอาเงิน 3 หม่ืนลา้นบาท

มาปล่อยกู ้คนงานกูไ้ด ้3 เท่าของเงินเดือนผ่อนได ้3-
5 ปี ดอกเบี้ย 10%  

 ตอนน้ีคนงานไม่ไดเ้บิกกบัฝ่ายบุคคลแลว้ มี
ATM เบิกเอง โดยโรงงานทุกแห่งเอาเงินใส่ธนาคาร
แลว้ใหลู้กจา้งกดเงินเอง และที่พบตอนน้ีคนงานจะกู้
เงินนอกระบบในโรงงาน ซ่ึงจะมีการยดึบตัรATMไว้
แลว้ดอก 10% หากมีการตั้งธนาคารแรงงานขึ้นมาก็
ให้นายจา้งโอนเงินค่าจา้งเงินเดือนเขา้มาในธนาคาร
แรงงาน หากคนงานกูธ้นาคารก็หกัเงินได ้ซ่ึงหน้ีน้ีได้
คืนแน่นอน แต่รัฐไม่ทํา เพราะเงินที่ตั้ งธนาคาร
แรงงานนั้น มาจากเงินที่กูอ้ยูแ่ลว้ รัฐบาลทาํไมเอาเงิน
ไปใส่ในกองทุนหมู่บ้านได้ให้ชาวบ้านกู้ได้ แต่
แรงงานกูไ้ม่ได ้ขอ้เสนอการตั้งธนาคารแรงงานน้ีได้
เ ค ย ถู ก กํา ห น ด ไ ว้ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ล้ว  แ ต่ ว่ า 
รัฐธรรมนูญนั้นถูกฉีกดว้ยการรัฐประหาร ซ่ึงหากทาํ
การตั้งธนาคารแรงงาน เพื่อให้คนงานกู ้ตวัอยา่งเช่น 
ตอ้งมีเง่ือนไขสาํหรับการกู้ เช่น ตอ้งมีการหักเงินกู
เพื่อฝากประจาํ 10%  กู ้30,000 บาทก็หักฝากประจาํ 
3,000 บาท ฝากไวใ้นธนาคารไม่ได้เอาไปไหน กู ้
10,000 บาท ก็หัก 1,000 บาท กู้ 20,000 บาทหัก 
2,000 บาท ครบ 3 ปีใชห้น้ีหมด จะมีเงินเหลืออยู ่3-5 
พนัล้านบาท เก็บไวต้ั้ งธนาคารต่อไป ธนาคารที่
เกิดขึ้นเป็นของคนงานทุกคนเพราะเงินทีฝ่ากไวไ้ปตั้ง 
เงินที่ฝากไว้เป็นการถือหุ้นตามจํานวนเงินที่ฝาก
ประจาํไว ้

 คําถาม ที่ ถูกถ ามคือ ตั้ งธน าคารคนงา น 
บริหารเป็นหรือ เด๋ียวเจ๊ง ความจริงมีคนที่เก่งๆ เรียน
จบด็อกเตอร์จาํนวนมากที่เป็นสมาชิกประกนัสังคม 
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ผูจ้ ัดการสาขาธนาคารพานิชยท์ุกแห่งเป็นสมาชิก
ประกนัสงัคม เขาบริหารใหธ้นาคารนายทุนได ้ทาํไม
จะบริหารธนาคารตวัเองไม่ได ้ซ่ึงตอ้งมีการประชุม
กนัทุกเดือน เพื่อดูว่ามีการนาํเงินไปลงทุน หรือกูไ้ป
ทาํอะไรกนับา้ง โดยมีหลกัเกณฑก์าํหนด เงินที่ปล่อย
กู้ดอกเบี้ ย 10%ต่อปีหักให้รัฐบาล 5% หรือ 7% 
เพื่อให้รัฐบาลนาํเงินไปใชป้ระกนัสังคม 5% อีก 2% 
เป็นกาํไรให้รัฐบาลหรือ 3 % ให้ธนาคาร อีก 2 %ใช้
จ่ายใน 10% สามารถทาํไดห้มด แต่เพราะว่า การเกิด
ของธนาคารแรงงานจะไปขวางผลประโยชน์ของ
ธนาคารพานิชย ์หากมีธนาคารแรงงานจริงๆ วนัน้ี
อาจกูไ้ปสร้างธุรกิจเล็กๆ เพื่อรองรับวิกฤติตอนน้ีได้
จริง สามารถคา้ขายกนัเองไดอ้ยา่งโครงการขา้วหอม
มะลิอีสาน แลกปลาทางใต ้ผลไมท้างภาคตะวนัออก
แลกกบัทางอีสาน ทางเหนือ ทางใตท้าํไดห้มด เพราะ
มีทุนสามารถแข่งขนักับห้างได้ ขายออนไลน์ก็ได ้
ทั้งหมดทาํไดแ้ต่รัฐบาลไม่ใหท้าํ  

 สุดทา้ยคาํถามต่อรัฐบาล 1.4 ลา้นลา้นบาทที่
รัฐบาลยมืไปนั้นเอาไปทาํอะไร ตอนน้ีรัฐบาลเป็นหน้ี
อยู่แล้ว 6.9 ล้านล้านบาท กู้ไปอีก 1 ล้านล้านบาท  
รวมเป็น 7.9 ล้านล้านบาท เป็นหน้ี ไม่รวมดอกเบี้ ย 
เขาบอกยงัไม่ถึงเพดาน 60% ยงัไม่ถึงเพดาน เรามีจีดี
พี 16 ล้านล้าน เป็นหน้ี7.9 ล้านล้านบาท หากบวก
ดอกเบี้ยถึงเพดาน 60% ซ่ึงคนไทยตอ้งใชห้น้ีราว 77 
ปี ถึ งจะหม ด เ งินกู้ที่ กู ้ม า คนง านได้ประ โยชน์
อะไรบา้ง ขนาดเงินของเราก็ยงัไม่ไดป้ระโยชน์อะไร
เลย ผูน้าํแรงงาน หรือผูแ้ทนก็ไม่รู้เร่ือง ซ่ึงอยากเสนอ
วา่ กฎหมายต่างๆไม่ไดห้้ามหากคุณจะเสนอคนนอก
ที่เป็นผูแ้ทนแรงงานเขา้ไปเป็นคณะกรรมการต่างๆ 

เพราะไม่ไดก้าํหนดว่าคระกรรมการประกนัสังคมผุ ้
แทนแรงงาน ตอ้งเป็นแรงงานเท่านั้น ทาํไมไม่เชิญ
คนที่รู้เร่ืองไปเป็นผูแ้ทน ยคุดิจิตอล วนัน้ีขอ้มูลและ
ความรู้เท่านั้นท่ีจะนาํไปสูก้บัเขา จึงอยากฝากไว ้

 นางศิริรัตน์  รัตนพันธ์ สหภาพพนักงาน
ประกนัสงัคม กล่าววา่ระบบการจา้งงานในสาํนักงาน
ประกนัสังคม มีขา้ราชการ 2,000 คน ลูกจา้งของรัฐ 
ซ่ึงเป็นพนักงานราว 4,500 คน และยงัมีการจา้งงาน
รูปแบบอ่ืนๆอีก หากกล่าวถึงระบบประกันสังคม 
หลายเร่ืองท่ีมีการกล่าวถึงนั้ นตนเองก็ยงัไม่รู้ ซ่ึง
ประกันสังคมมีการเก็บเงินสมทบมาจากนายจ้าง 
ลูกจา้ง และภาครัฐ เพื่อดูแลสวสัดิการให้ลูกจา้ง การ
บริหารมี 3 ขั้นตอน มีส่วนของงบประมาณ 10%ใน
การบริหารประกันสังคม และเร่ืองการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายกําหนด คือกรณีเจ็บป่วย 
ทุพพลภาพ คลอดบุตร เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร 
ว่างงาน ชราภาพ และ ขั้นตอนที่สามคือ การนําเงิน
สมทบ ตรงน้ีไปลงทุน ในฐานะเจา้หน้าที่ที่ทาํงานอยู่
ในสํานักงานประกันสังคม ซ่ึงต้องมองดูว่า เงิน
สมทบตรงน้ี เป็นของเรา การบริหารเป็นระบบ
ราชการมาบริหาร ซ่ึงข้าราชการไม่ใช่เจ้าของเงิน
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สมทบ ขา้ราชการไม่ใช่ผูป้ระกนัตนที่จ่ายเงินสมทบ 
เขามีสิทธิได้รับเงินเดือนจากกระทรวงการคลัง 
สวสัดิการต่างๆ แล้วมาบริหารตรงน้ีขา้ราชการมอง
ภารกิจตรงน้ีหรือไม่ การมาทาํงานมองแค่ตาํแหน่ง
หน้าที่หรือไม่ได้ต้องมององค์กรว่าจะเดินหน้า
อยา่งไร 
 ในฐานะเจา้ของกองทุน ผูป้ระกันตนจะทาํ
อยา่งไรกบักองทุน ที่จะใหอ้อกจากระบบราชการ ซ่ึง
เห็นมีอะไรหลายอย่าง เ ช่น  มีการจัดให้คนไป
ต่างประเทศบ่อยเม่ือในอดีต และทาํไมมีการอบรม
กนับ่อย เป็นโครงการ และอยา่งประกนัสังคมมาตรา 
40 ตรงน้ีมายงัไง ซ่ึงมีข้อสงสัย และได้มีการศึกษา
เร่ืองประกันสังคมมาราว 10 ปี ศึกษายุทธศาสตร์
ประกนัสังคม ซ่ึงเห็นว่า มีการเขียนโครงการในกอง
สาํนักงานใหญ่ แต่ว่าไม่ได้มีการมาดูเขตพื้นที่ว่า มี
การทํางานอย่างไร ซ่ึงการทํางานต้องมองเ ร่ือง
วตัถุประสงคข์องเจา้ของกองทุน  
 ประกันสังคมเป็นองค์กรที่น่าทาํงานที่สุด 
เพราะได้ช่วยเหลือคน และตอนน้ีตนก็ไดดู้แลคนที่
ทุพพลภาพ ผูป่้วยโรคไต ซ่ึงดูแลเร่ืองการรับสิทธิ
ป ร ะ โ ยช น์ ข อ ง ผู ้ป ร ะ กัน ต น  อี ก ป ระ เด็ น ก า ร
เกษียณอายุของแต่ละโรงงานก็ไม่ได้เหมือนกันใน
การดูแลสิทธิ หากมองประกนัสังคมหลกัการบริหาร
คล้ายกบัระบบสหกรณ์ คือเหมือนเป็นการออมเพื่อ
สวสัดิการ ซ่ึงเม่ือเรียนจบทาํงาน และเกษียณอายทุุก
คน เ ม่ื อกลับไ ป บ้านต่ างจังห วัดก็ต้อ งมีอา ชีพ
เกษตรกรรม ก็สามารถดูแลกันได้ หากทําระบบ
สหกรณ์ ทาํใหค้นมีรายได ้การแลกเปล่ียนสินคา้แบบ
คา้ขายกนัขา้มภูมิภาคก็ทาํได ้

 เร่ือง การจ่ายการว่างงานเหตุสุดวิสัย นั้ น 
เป็นการบริหารภายในซ่ึงรับบาลกาํหนด จริงๆก็มี
ปัญหาเร่ืองระบบประกันสังคมที่เก่าจริงๆ และมี
ผูป้ระกันคนท่ีจ่ายเงินสมทบไม่ครบตามกาํหนดจึง
ไม่ไดสิ้ทธิ ตอนน้ีไดมี้ส่งเร่ืองไปยงักระทรวงการคลงั 
เพื่อให้ช่วยเหลือซ่ึงทางกระทรวงการคลังได้อนุมัติ
แลว้คนละ 5,000 บาท จาํนวน 3 เดือน รอดาํเนินการ
อยู ่
 การทาํโครงการเป็นเร่ืองของการบริหาร
ภายใน ประกนัสังคมมีการกาํหนดยุทธศาสตร์ แล้ว
ใหแ้ต่ละกองในสาํนักงานประกนัสังคมทาํโครงการ
ขึ้นมา ซ่ึงไม่รูที่มาที่ไปของโครงการวา่มาอยา่งไร ซ่ึง
ก็น่าศึกษาวา่ ใช่หรือไม่กบัการที่ผูป้ระกนัตนจ่ายเงิน
สมทบมากับโครงการที่แต่ละกองในสํานักงาน
ประกนัสงัคมทาํโครงการมาวา่สอดคลอ้งหรือไม่  

 
 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า เ ร่ือง
กองทุนประกนัสงัคม ตอนน้ีมี 2.2 ลา้นลา้นบาท 90% 
ไดมี้การไปลงทุนเก่ียวกบัหลกัทรัพยท์ี่มีความมัน่คง
สูง  ประมาณ 81 % เงิน1.6  แสนล้านบาท เงิ น
พนัธบตัรรัฐบาล1.4 ล้านลา้นบาท เงินตราสารหน้ี 9 
แสนลา้น เงินฝากธนาคาร 7.9 หม่ืนกว่าลา้น ยงัมีการ



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
24 

 

ลงทุนใน เงินหุ้นกู้เอกชน เงินทุนหลักทรัพยท์ี่เป็น
ตร า ส า รห น้ี ต่ า งป ร ะ เทศ  ต ร าส า ร ห น้ี หุ้น ไ ท ย 
พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ โดยผลตอบแทนตั้งแต่ปี 2534-
2562 ประมาณ 666,030 ล้านบาท ราว 34%  ก็ได้
กาํไรพอสมควรในการที่ไดไ้ปลงทุนมา แต่ว่าเงินถูก
แปลเป็นกระดาษ ซ่ึงการลงทุนมีทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว ซ่ึงคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด
สปส.) ตอ้งเป็นผูพ้จิารณา  
 ขอ้สงสยัคือ เงินรัฐบาลที่จดัสรรงบประมาณ
มาให้ประกันสังคม 2.75% ซ่ึงคา้งอยู่ราว 87,737.6 
ลา้นบาท ปี 2554 -2556 คา้งอยู่ 65,371 ล้านบาท ปี 
2557-2558 คา้งจ่าย 22,000 กว่าล้านบาท ปี 2559-
2562 ไม่มีคา้งจ่าย รัฐบาลจ่ายทุกปี สองช่วงที่ไม่จ่าย 
ยงัคงคา้งจ่ายอยู ่ซ่ึงรัฐบาลชุดน้ีอา้งว่า ชุดน้ีไม่ไดค้า้ง
จ่ายแต่ที่คา้งจ่ายเป็นรัฐบาลชุดเก่า แลว้เป็นเช่นน้ีจะ
อยา่งไร แลว้ดอกเบี้ยจะไดห้รือไม่ ตน้จะจ่ายหรือไม่
อย่างไร ซ่ึงต้องพิจารณาว่าผู ้ประกันตนจะทวง
อยา่งไร 

 
 โครงสร้างประกันสังคม เป็นโครงสร้าง
ประจาํปี 2558 ซ่ึงมีบอร์ดประกนัสงัคมเป็นนายจา้ง 7 
คน ลูกจา้ง 7 คน ขา้ราชการ 7 คน เป็นระบบไตรภาคี 
ส่วนของนายจา้ง และลูกจา้งที่มา ก่อนปี 2557 บอร์ด

กาํลังจะหมดวาระ และจะให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าจา
การที่ปพดูคุยกนัวา่ การเลือกตั้งตามมาตรา 8 วรรค 3 
ที่ เขียนว่าให้ผู ้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู ้แทนฝ่าย
ผู ้ประกันตนตามวรรค1 มาจากการเลือกตั้ งโดย
คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของฝ่ายนายจา้ง 
และฝ่ายผูป้ระกนัตน สัดส่วนระหว่างหญิง และชาย 
รวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคน
พิการและผูด้้อยโอกาส ทั้งน้ีหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามรัฐมนตรีกาํหนด  
 ฉะนั้นตอนนั้นทางสาํนักงานประกนัสังคม
ได้บอกว่า หากจะเลือกตั้งมีค่าใช้จ่ายถึง 2,000 กว่า
ลา้นบาท จึงไม่ยอมใหมี้การเลือกตั้ง กรรมการชุดเก่า
หมดวาระ และเม่ือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.)เขา้มาก็ใชม้าตรา 44 แต่งตั้งบอร์ดชุดปัจจุบนั
ที่เราเห็นกนัอยู ่ผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง 5 คน ตอนน้ีลาออก
ไป 2 คนเหลือ 3 คน ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง 5 คน ภาครัฐ 
5 คน ซ่ึงหากผูแ้ทนลูกจา้งลาออกอีกหน่ึงคนเท่ากับ
ตอ้งยบุทั้งคณะเพราะกฎหมายกาํหนดไวเ้กินก่ึงหน่ึง 
หน่ึงคน ในไตรภาคีของแต่ละฝ่าย แต่ยงัอยู ่3 คนเลย
ยงัทาํงานได้ แต่ตอนน้ีก็หมดวาระแลว้ แต่คสช.ก็ยงั
แต่งตั้งใหม่ใหรั้กษาการ และจดัการเลือกตั้งบอร์ดชุด
ใหม่ภายในวนัที่ 8 กรกฎคม2564 การเลือกตั้งหน่ึง
คนหน่ึงเสียงจะทาํอย่างไร จะมีการเลือกตั้งโดยใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอน มีการยกร่างปี 2562 รับ
ฟังความคิดเห็นแล้ว และรับทราบความคิดเห็นแล้ว 
ยกร่างแล้ว วนัน้ีเสนอคณะกรรมการประกันสังคม 
เก่ียวกบัการยกร่างผ่านเรียบร้อยแลว้ อยูร่ะหว่างการ
ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานในเดือนสิงหาคม 2563  
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 วิธีการเลือกตั้งจะใช้ประเทศไทยเป็นแบบ
แบ่งเขต ใช้บัตรลงคะแนนอาจใช้หน่วยในบริษัท 
หรือการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่อาจใช้ระบบ
ลงทะเบียนก่อนใชสิ้ทธิ และผูป้ระกนัตนตอ้งใชสิ้ทธิ
ได้ไม่เกิน 3-6 เดือน และผู ้ลงสมัครได้ต้องเป็น
ผูป้ระกนัตนไม่น้อยกว่า 36 เดือน ตอนน้ีพิจารณาว่า 
จะให้เสียค่าสมัครหรือไม่ คาดการว่า จะใช้เงินราว 
100 ล้านบาทในการจัดการเลือกตั้ งคร้ังน้ี เป็นค่า
บริหารจดัการ แลว้จะมีการคดัคา้นมากน้อยแค่ไหน 
หากมีการร้องทั่วประเทศหลังการเลือกตั้ ง เพราะ
ขนาดการเลือกตั้งแบบ 1 สหภาพแรงงาน หน่ึงเสียง
ยงัเป็นปัญหาฟ้องร้องกนั น้ีก็ตอ้งช่วยกนัคิดดว้ย 
 เร่ืองสุดทา้ยปัญหาอุปสรรคก์ารเปิดศูนยร์ับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ ประกันสังคมที่ออกมาช่วงของ
วิกฤตโรคระบาดที่มีการออกมาตราพิเศษว่าดว้ยเหตุ
สุดวสิยักรณีปิดงานดว้ยผลกระทบจากโควิด ซ่ึงตอ้ง
เป็นลูกจา้งของบริษทักับสมาชิกประกันสังคมหาก
ปิดงานไปรับเงิน 62% ช่วงเดือนมีนาคม สาเหตุ
น า ย จ้ า ง เ ก็ บ เ งิ น ส ม ท บ ลู ก จ้ า ง แ ล้ ว ไ ม่ จ่ า ย
ประกันสังคม ลูกจา้งก็ไปใชสิ้ทธิรับเงิน 62%ไม่ได ้
แจง้ประกันสังคมตั้งแต่เดือนมีนาคม เดือนเมษายน 
2563 ย ังไ ม่ได้รับ เ งิน  หรือปัญหานายจ้างแจ้ง
ประกันสังคมแต่ไม่ครบเง่ือนไง ด้วยตอ้งการผลัก
ภาระใหไ้ปรับ 62% ดว้ยไม่อยากจ่าย 75% ให้ลูกจา้ง 
และปัญหาการทาํงานของสํานักงานประกันสังคม
ล่าช้า ท ําให้รับสิทธิของลูกจ้างยงัไม่ได้ และการ
ประกาศเล่ือนการนําส่งเงินประกันสังคม เดือน
มีนาคม ถึงวนัที่ 15 กรกฎาคม2563 ตามที่ประกาศ
ออกมาใครไม่จ่ายเงินก็เล่ือนได้ ใครที่ไม่มีปัญหา

ฐานะการเงินใหจ่้ายได ้แต่ไม่บอกใหช้ดัเจนนายจา้งก็
เล่ือนกันหมด แล้วการจ่ายเงินจะต้องจ่ายยอ้นไป
เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบนัก็ไม่ไดแ้จง้อีกมีปัญหาอีก  
 การท่ีรัฐบาลคา้งจ่ายอยูรั่ฐจ่ายดอกเบ้ียไหม 
แต่หากเป็นทางผูป้ระกนัตนมาตรา 39 ที่ไปจ่ายที่ร้าน
สะดวกซ้ือ จ่ายเกินไปหน่ึงวนั ร้านสะดวกซ้ือหักเงิน
ดอกเบี้ย 1.75 บาท ดว้ยเป็นสูตรในการหักเงิน ซ่ึงมี
การร้องทุกข์มา และได้นํา เ ร่ืองน้ี ร้องรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงานแล้ว และร้านสะดวกซ้ือบอกว่า
รับผดิชอบและคืนให ้10 บาท รัฐบาลที่ไม่จ่ายเงินให้
กองทุนจะต้องจ่ายดอกเบี้ ยให้กองทุนเท่าไร ซ่ึง
อํานาจการบริหารเป็นของภาครัฐ ส่วนผู ้แทน
ประกนัสงัคมฝ่ายแรงงานก็ไม่เคยนาํขอ้มูลมาเผยแพร่
ใหผู้ป้ระกนัตนไดรั้บทราบถึงการบริหารกองทุนเลย
วา่ ขณะน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง เพื่อให้มีการตรวจสอบให้
เกิดความโปร่งใสใหก้ารบริหารจดัการประกนัสงัคม 

 
 เร่ืองที่ เคยร้องต่อศาลปกครองไว้ 2 เร่ือง 
เร่ืองค่าหวัที่กาํหนดไวห้วัละ 80 บาทนั้นเงินตรงน้ีอยู่
ในส่วนของผูป้ระกนัตนที่มีการจ่ายในการเหมาหัว
แล้ว จึงคิดว่า เป็นการจ่ายซํ้ าซ้อน ซ่ึงคร้ังแรกศาล
ปกครองไม่รับเร่ือง บอกว่า สาํนักงานประกนัสังคม
เป็นผูเ้สียหาย ซ่ึงตน และคณะจึงไดอุ้ทธรณ์ 2 ปี ว่า
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ผูป้ระกนัตนเป็นผูเ้สียหายโดยตรงด้วยเป็นผูจ่้ายเงิน
ประกันสังคม 5% เขา้สู่กองทุน เห็นว่า เงินน้ีที่จ่าย
ออกไปไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ
ขอ้บงัคบัประกันสังคม และตอนน้ีมีการทาํวิจยัว่า 
เงินกองทุนประกนัสังคม ปี 2586 คาดว่า เงินจะหมด 
มีแนวจะเพิม่การเกษียณอายจุาก 55 ปี เป็น 60 ปี น่ีคือ
ความเสียหาย ซ่ึงอุทธรณ์ชนะตอนน้ี เร่ืองยงัอยู่ใน
ศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งสองเร่ืองที่ได้ฟ้องร้อง ซ่ึงตอ้งคิด
ต่อวา่ จะทาํอยา่งไรใหป้ระกนัสงัคมเป็นองคก์รอิสระ
และการตั้งธนาคารแรงงาน  

 
 นายสมศักด์ิ โกศัยสุข ที่ปรึกษาสมาพนัธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) กล่าววา่ ในฐานะ
ที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียกร้องกฎหมายน้ี และได้
ร่วมร่างกฎหมายประกนัสงัคมฉบบัดงักล่าว และมีอีก
หลายคนแม้ว่า จะออกมาไม่ได้ตามใจเท่าไร และ
พอใชม้าสักพกัรัฐบาลจ่ายเงินสมทบน้อยลงกว่าเดิม
จาก 5% เท่ากัน เหลือเพียง 2.75 ทราบอยู่แล้วว่า 
ประกนัสังคมสาํหรับลูกจา้งฝ่ายเดียว เป็นสวสัดิการ
สําหรับลูกจ้าง ว ัน น้ี เ ม่ือโควิดมาทําให้ รู้ว่า เ งิน
ประกันสังคมมีประโยชน์ได้ใช้กรณีว่างงาน 62% 
ประกันสังคม คือ  สวัสดิการเพื่อดูแลลูกจ้างใน
อนาคต เป็นระบบรัฐสวสัดิการ แต่มีบางคนที่เสนอ

วา่ เอาเงินประกนัชราภาพเป็นเงินกอ้นไดห้รือไม่ ขอ
บอกว่า คิดสั้นมาก กองทุนสํารองเล้ียงชีพขอถอน
ก่อนไดห้รือไม่ ขอบอกวา่ คิดสั้นมาก ต่อไปจะไดกิ้น
อะไร ในฐานะคนที่ รับบํานาญเกษียณอายุย ัง มี
เงินเดือนใช ้ซ่ึงหากเกษียณตอ้งการเงินกอ้นเขาให้อยู่
แล้วเขาคาํณวนว่าอยูไ่ด้ 54 เดือน คาํถามหากรับมา
ครบ 54 เดือนเงินหมดไม่ตายจะกินอะไร ใครรู้ไหม
วา่ จะมีชีวติอยูก่ี่ปี แต่อยา่งน้อยตอ้งคิดสัก 80 ปีก่อน 
หากไม่ตายจะกินใชชี้วติอยูอ่ยา่งไรตอ้งคิดก่อน  
 ตอนน้ีต้องมาเรียกร้องประกันสังคมเป็น
หลักสวัสดิการ ไปเรียกร้องนายจ้างได้ไหม ซ่ึง
ต่อไปน้ีจะเลิกจา้งเท่าไร น่ีคือของจริงวิกฤติของโลก
จริงตอนน้ี มีการเลิกสหภาพแรงงานไปมากแล้ว 
ตอนน้ีสหภาพแรงงานมีราว 3-4 แสนคน การเลือกตั้ง
ประกนัสงัคมจะมีแต่คนของนายจา้งเขา้ไป ดว้ยอยูท่ี่
ความรู้และจิตสาํนึก คน 11 ลา้นคนมาเลือกตั้ง ทั้งที่
สมาชิกสหภาพแรงงานมีเพียง 3-4 แลนคน ชราภาพ
ยงัร่างในกฎหมายประกันสังคมไวท้ี่  15,000 บาท 
ตั้งแต่ปี 2533 แถมยงันาํ 5 เดือนสุดทา้ย 60 เดือนหาร
เฉล่ียออกมา การรับเงินสุดวิสัยประกนัสังคม 62% ที่
เราเรียกร้องใหเ้ป็น 75% มีจาํนวนกวา่ 8 หม่ืนคนที่ได้
ไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ซ่ึงคนที่ไม่เห็นด้วยคือ
บอร์ดประกนัสังคม ตอ้งคิดว่าหากมีคนว่างงานตอ้ง
จ่าย 75% ทาํให้รัฐตอ้งเร่งรีบหางานให้ทาํ ทุกวนัน้ี
นายจา้งก็จ่ายให ้75 % อยู ่
 ประกันสังคมในยุโรปโดยเฉล่ียเก็บสมทบ
ประมาณ 20.90% หากเฉล่ียโลกเก็บ 15.75%  อเมริกา 
13% เอเชีย 14% แอฟริกา 11% ประเทศไทย 5% เวลา
แก้ปัญหาเราก็ไปต่อรองให้ลดลงอีก จริงแล้วควร
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เสนอใหใ้ส่เพิ่มลงไปเพราะเงินไดแ้กแรงงานจะกลวั
ทาํไมตอนน้ีนายจ้างก็ลด ลูกจ้างก้ลดจะเอาสิทธิ
ประโยชน์เพิม่ไดอ้ยา่งไร 

 
 จากนั้นไดมี้การแถลงข่าวรวมกนัโดยนายสา
วิท ย์ แ ก้ว หว า น  เล ข า ธิก า รส ม า พัน ธ์แ รง ง า น
รัฐวสิาหกิจสมัพนัธ(์สรส.)เป็นผูแ้ถลง ดงัน้ี 
 นบัตั้งแต่พระราชบญัญตัิประกนัสังคม พ.ศ. 
2533 ประกาศใช้และได้มีการเก็บเงินสมทบจาก
คนงาน ผูป้ระกอบการและรัฐบาลในอัตราส่วนที่
เท่ากนั แมว้า่ต่อมาภายหลงัไดมี้การแกไ้ขกฎหมายทาํ
ให้รัฐจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมใน
อตัราส่วนที่น้อยกว่าคนงานและผูป้ระกอบการ แต่
การบริหารจัดการทั้ งหมดก็อยู่ภายใต้รัฐบาล  โดย
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น มี อํ า น า จ ใ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมก าร  (บอร์ด )  ประกันสังคมรวมทั้ ง
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยปราศจากการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจของผูป้ระกนัตนที่จ่ายเงินสมทบเขา้
กองทุนมากกวา่รัฐ จนถึงปัจจุบนั ตวัเลขอยา่งไม่เป็น
ทางการ  กองทุนประกันสังคมทั้ง 7 กองทุนมีเงิน
ประมาณ  2.3 ล้านล้านบาท จากผูป้ระกันตนตาม
มาตรา 33 ประมาณ 12 ลา้นคน มาตรา 39 ประมาณ 1.5 
ลา้นคน และมาตรา 40 ประมาณ 1.2 ลา้นคน ที่จ่ายเงิน

สมทบให้กบักองทุนประกนัสังคม ส่วนจาํนวนเงิน
ทั้งหมดนั้นจะนาํไปบริหารจดัการกนัอยา่งไร ลงทุน
ที่ไหน ใชจ่้ายกนัอยา่งไรแทบจะไม่มีใครทราบ หรือ
แมก้ระทัง่ข่าวรัฐบาลนอกจากจ่ายในสัดส่วนท่ีน้อย 

และยงัคา้งจ่ายตวัเลขที่แน่นอนเป็นจาํนวนเท่าใด ก็
ไม่มีใครยนืยนัตวัเลข จึงเกิดคาํถามและขอ้เรียกร้อง
ของผูป้ระกนัตนเสมอมา ประมวลไดว้่าตอ้งการให้
สาํนกังานประกนัสังคมบริหารงานอยา่งโปร่งใส ให้
ผูป้ระกันตนมีส่วนร่วม  และตอ้งการให้สํานักงาน
ประกนัสังคมมีผูบ้ริหารที่เป็นมืออาชีพ ให้องค์กรมี
สถานะเป็นอิสระปราศจากการครอบงาํสั่งการจาก
รัฐบาล และนักการเมือง แต่เสียงเรียกร้องและ
ขอ้เสนอไม่ไดรั้บการตอบสนองแต่อยา่งใด 

ความไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน ความล่าชา้และ
การบริหารจัดการที่ล้มเหลว ปรากฏชัดเจนจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสาย
พัน ธุ์ ให ม่ ห รือ  โค วิด -19 ผู ้ป ร ะ กัน ต น ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการสั่งการของรัฐให้ปิดกิจการ การ
ประกาศใหก้ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหตุ
สุดวสิยั หรือการปิดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของ
ผูป้ระกอบการเอง ทาํให้ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกันตน
ตอ้งไปขอรับเงินเยยีวยาแกปั้ญหาความเดือดร้อนจาก
กองทุนประกันสังคม ซ่ึงจนถึงขณะน้ีกว่า 4 เดือน
นับตั้ งแต่การแพร่ระบาดมีคนงานผู ้ประกันตน
จาํนวนมากที่ยงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือเยยีวยาดว้ยเหตุ
ผลต่าง ๆ นา นา เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์เก่า ไม่พร้อม 
นายจา้งไม่แจง้แสดงฐานะลูกจา้ง บุคลากรน้อย ซ่ึง
แตกต่างโดยส้ินเชิงกบัประชาชนทัว่ไป เกษตรกร ท่ี
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ไม่จาํเป็นตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนใด ๆ แต่ไดรั้บ
การช่วยเหลือเยยีวยาจากรัฐบาลอยา่งทนัท่วงที 

โดยแท้จริงแล้ว เ งินที่รวมอยู่ในกองทุน
ประกันสังคมล้วนเป็นเงินของผู ้ประกันตนไม่ว่า
สดัส่วนที่รัฐจ่ายสมทบก็มาจากภาษีของผูป้ระกนัตน
และประชาชน สัดส่วนที่ผูป้ระกอบการหรือนายจา้ง
จ่ายสมทบถูกรวมอยู่ในตน้ทุนราคาผลผลิต แต่การ
บริหารจัดการแม้ข้อเสนอที่ เ ป็นประโยชน์  และ
ผูป้ระกนัตนตอ้งการกลบัไม่ไดรั้บการตอบสนองต่อ
ผูป้ระกันตน ดังนั้ น สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ (สรส.)และ คณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย (คสรท.) จึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลและ
สาํนกังานประกนัสงัคม ดงัน้ี 

 

 1. เปิดเผยข้อมูลสถานะทางการเงินของ
ส านักงานประกันสังคมทั้งหมดว่ามีจ านวนเท่าใด
รัฐบาลยังค้างจ่ายเงินสมทบเท่าใด น าไปลงทุนที่ไหน
บ้าง จ านวนเท่าใด เงินส าหรับการบริหารในอัตราร้อย
ละ 10 ของเงินประกันสังคมที่ จัดเก็บได้ในแต่ละปี
น าไปใช้จ่ายอะไรบ้าง 

 2. ด าเนินการให้มีสถานพยาบาล บุคลากร
ทางการแพทย์ และสาธารณสุขเป็นของส านักงาน
ประกันสังคมเองทั้งในภูมิภาคต่าง ๆ และส่วนกลาง 
เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและการลงทุนใน
กิจการนี้ ยังสามารถหารายได้จากบุคคลภายนอกได้ 

 3. ใ ห้ ผู้ประกันตนเข้าถึ งแหล่งเงินของ
ประกันสังคมในรูปแบบการฝาก การกู้ ยืม เพื่อ
มาตรฐานการด าเนินชีวิตและการประกอบการสร้าง
อาชีพ โดยการจัดต้ัง “ธนาคารแรงงาน” ตามแนวคิด
ของรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 

 4. ส าคัญที่ สุดให้มีการปฏิรูปการบริหาร
จัดการส านักงานประกันสังคมเสียใหม่ “ให้เป็น
องค์กรอิสระ”ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล 
นักการเมืองและข้าราชการ มี บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาบริหารจัดการโดย
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ประกันตน ทั้ง
ระดับนโยบาย โครงสร้างผู้บริหารและการบริหาร
จัดการ 

 ขอ้เสนอในคร้ังน้ีเป็นขอ้เสนอที่ตกผลึกและ
เสนอมาหลายคร้ังในหลายสถานการณ์ แต่ยงัไม่ได้
รับการตอบสนองแต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด –19 ทาํให้เห็นถึงความไม่แน่นอน 
ไม่ชดัเจนความล่าชา้และการบริหารจดัการที่ลม้เหลว
ปรากฏชัดเจน ด้วยเงื่อนไข สถานการณ์ ระยะเวลา
จาก ปี 2533 จนถึงปัจจุบนัจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ที่
ผูป้ระกันตนจะตอ้งร่วมกันผลักดันให้มีการปฏิรูป
ระบบการประกนัสงัคมใหมี้การพฒันา กา้วหน้า และ
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ย ัง่ยืนเพื่อประโยชน์ของผูป้ระกันตนเองทั้งในยาม
สถานการณ์ปกติและยามวิกฤต สมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะกรรมการ
ส ม า น ฉัน ท์แ ร ง ง า น ไ ท ย ( ค ส ร ท . ) จะ ติ ด ต า ม 

ตรวจสอบ และผลกัดนัอยา่งเขม้ขน้โดยคณะทาํงานที่
จะจดัตั้งขึ้นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกาํหนดแนวทาง
ในการขบัเคล่ือนต่อไป 
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 วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีเวทีอภิปราย
รวมพลงัสู่ทางเลือก-ทางรอดของทุกเพศภาพ Gender 
Co-Solutions EP.1 :วิกฤตและทางรอดของแรงงาน
หญิง VS.โควดิ – 19 ณ หอ้งประชุมกุมาวิกา โรงแรม 
สวนดุสิต เพลส เขตดุสิต กทม. จดัโดย สถาบนัวิจยั
บทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ อนุกรรมาธิการกิจการ เด็ก เยาวชน 
สตรี และผูมี้ความหลากหลายทางเพศ สภาผูแ้ทนรา
ษฏร และInternational Republican Institute (IRI) 

 
 น า ง พู ล ท รั พ ย์  ส ว น เ มื อ ง  ตุ ล า พัน ธ ์
ผูอ้าํนวยการมูลนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ 
กล่าววา่ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบมีจาํนวน 2 

ใน 3 ของกาํลังแรงงานทั้งประเทศ ทางโฮมเนทได้
ร่วมกับทางสถาบนัวิจยัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี
การรวบรวมขอ้มูลแรงงานนอกระบบต่างๆในเมืองที่
ได้รับผลกระทบ 400 คนช่วงเดือนเมษายน2563 
พบวา่ เขาไม่มีงานทาํ รายไดล้ดลง และยดืเยื้อไปหลงั
โควิด ทั้งกลุ่มที่ผลิตสินคา้พื้นเมือง กลุ่มเยบ็ผา้ และ
หมอนวด อีกอยา่งท่ีพบคือ รัฐอยา่คิดว่า แรงงานกลบั
บ้านต่างจังหวัด ซ่ึงจริงแล้วมีเพียง 2% เท่านั้ นที่
กลบัคืนถ่ิน ตอนน้ีสายป่านในการดาํเนินชีวิตสั้นการ
จะประคองภาวะเศรษฐกิจครอบครัวอยู่ได้เพียง 3 
เดือน ตอนน้ีกาํลงัจะกระทบมากขึ้น และผลกระทบ
ทางรายไดพ้บว่ามีปัญหาแม้แต่คนขบัวิน คนทาํงาน
บา้นก็ยงัลดลง ช่างเสริมสวย กับหมอนวด ก็รายได้
ลดลงแมว้า่จะมีการเปิดใหมี้การทาํงานไดแ้ลว้ก็ตาม 
 ลูกจา้งทาํงานบา้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นตเ์ป็น
แรงงานหญิง และส่ิงที่พบคือเดือดร้อน ซ่ึงคนที่
ทาํงานกับต่างชาติ กลุ่มน้ีนายจ้างจะให้หยุดเพราะ
กลัวนําโควิดไปติดกับคนที่บา้น ทาํให้คนงานขาด

วาสนา ล าดี voicelabour 

https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2/20200710_201307/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2/20200710_201307/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2/20200710_201307/
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รายได้อยูใ่นภาวะเครียดมาก กลวัตกงาน คนทาํงาน
พาร์ทไทมก์็ใหห้ยดุงานยาว และก็พบวา่ มีคนทอ้งที่มี
การถูกเลิกจ้างด้วย ลูกจ้างที่มีงานประจาํก็ถูกลด
เงินเดือน ลดวนัทาํงาน ตอ้งจาํยอมไม่กลา้ต่อรอง ขาด
โอกาสในการหางานใหม่ เพราะไม่มีใครรับในช่วง
สถานการแบบน้ี ส่วนแรงงานขา้มชาติทอ้งก็ถูกเลิก
จา้ง นายจา้งจ่ายเงินเดือนสุดทา้ยแลว้ให้ออกจากงาน 
ซ่ึงลูกจา้งที่ทาํงานบา้นที่เป็นแรงงานขา้มชาติไดรั้บ
ผลกระทบหลายคนกลบับา้นยงัไม่ได ้เงินก็ไม่มีหรือ
มีก็เหลือนอ้ยเตม็ที 
 การช่วยเหลือกันด้วยความเป็นองค์กรที่
รวมกลุ่มกนั มีการช่วยกันในช่วงปิดเมือง คือ มีการ
ช่วยเหลือด้านถุงยงัชีพ มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้เปิด
โครงการตามสั่งตามส่ง เพื่อช่วยกลุ่มทาํอาหารและ
ขับวินมอเตอร์ไซค์และผูบ้ริโภคให้อยู่ได้ เพื่อหา
อาชีพในการทาํงาน กลุ่มหมอนวดก็มีการชวนมา
ผลิตสินคา้จากสมุนไพรธรรมชาติ 
 มีการส่ือสารช่วงที่ลงทะเบียนให้กับกลุ่ม
แรงงานนอกระบบที่ไม่สามารถลงทะเบียนเองได ้
เพือ่ใหเ้ขา้ถึงสิทธิตรงน้ี ไม่ว่าจะเป็นกบลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มแรงงานนอกระบบทุกกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยในกลุ่มที่
เป็นสมาชิก แน่นอนตอ้งมีกลุ่มคนที่ตกหล่นแน่นอน 
 กรณีการฟ้ืนฟูท่ีมีการกูเ้งินมานั้นแมแ้รงงาน
นอกระบบจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบ แต่
กลุ่มน้ีก็จะกลับมาเป็นกลุ่มสุดท้าย และยงัไม่มี
โครงการในการที่จะฟ้ืนฟูด้วย ทั้ งที่แรงงานนอก
ระบบที่ไดรั้บผลกระทบหนกัอยูใ่นเมือง และแรงงาน
นอกระบบเป็นแม่เล้ียงเด่ียวถึง 50 % ผลกระทบส่วน

ใหญ่จะเป็นผูห้ญิงเพราะส่วนใหญ่ผูห้ญิงดูแลลูกและ
ครอบครัว 
 ขอ้เสนอคือ อยา่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั ไม่ทาํร้าย
หรือซํ้ าเติม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดบัตั้งแต่
ปฏิบตัิการจนถึงการตดัสินใจในเชิงนโยบาย และคิด
ว่า รัฐตอ้งมีการดูแลแรงงานที่เป็นแมเ้ล้ียงเดียวเป็น
พิเศษกว่าหรือไม่ และการที่จะมีการส่งเสริมเงินกู้
ดอกเบี้ยต ํ่า คนกรุงเทพฯไม่ไดรั้บการดูแล เป็นเพราะ
เราไม่ได้เลือกตั้ งในพื้นที่ใช้หรือไม่ ตอนน้ีลาํบาก
มาก ตอนน้ีหมอนวดลาํบากมากเร่ืองที่พกัอาศยัและที่
ทาํมาหากิน และการที่กล่าวถึงNew normal รัฐตอ้ง
ส่ิงเสริมที่รัฐหรือไม่เพราะเป็นภาระสําหรับแรงงาน 
รัฐตอ้งส่งเสริมเร่ืองการทาํงาน ให้คนมีอาชีพ เร่ือง
ศูนยเ์ล้ียงเด็กก่อนวยัเรียน เงินอุดหนุนเด็กทัว่หนา้ พ่อ 
แม่ตอนน้ีไม่มีเงินที่จะดูแล เด็กไม่มีพื้นที่ ในการ
เรียนรู้ช่วงที่แมต้อ้งไปทาํงาน ตอ้งกกัขงัลูกไวใ้นห้อง
ลาํพงั ซ่ึงรัฐควรมีการดูแล 

 
 น า ง อ ภัน ต รี  เ จ ริ ญ ศัก ด์ิ  รอ ง ป ระ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
กล่าวว่า คสรท.และสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สมัพนัธ ์(สรส.) ไดมี้การรวบรวม ขอ้มูลรับเร่ืองราว
ร้องทุกขม์าตั้งแต่ 7 เมษายน2563 ตอนน้ีขยายถึง 19 
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มิถุนายน2563 วิกฤตคร้ังน้ีทาํให้แรงงานทุกกลุ่ม
ไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก โดยเฉพาะแรงงานในภาค
บริการในระบบการท่องเที่ยวที่หนักมาก ส่ิงที่ไดรั้บ
ผลกระทบคือ มีการปิดกิจการ เลิกจา้ง ให้หยุดงาน
จ่ายค่าจา้ง ซ่ึงมีทั้งแจง้และไม่แจง้ภาครัฐ 
 จากการรวบรวมมีการแบ่งพื้นที่การรับ
เร่ืองราวร้องทุก 14 เขต มีสาํนักเขตรับเร่ืองราวร้อง
ทุ ก ข์  แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร นํ า เ ส น อ ข้อ เ รี ย ก ร้ อ ง ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว เช่น ไดเ้สนอ
ให้ประกันสังคมจ่ายเงินให้กับผู ้ประกันตนที่ ถูก
นายจา้งปิดงาน 75 % หากเป็นการใชเ้หตุสุดวิสัย ซ่ึง
ปัจจุบนัประกันสังคมจ่าย 62%ก็ไดแ้ต่ว่าที่เหลืออีก 
13% รัฐบาลตอ้งจ่ายเพิ่มเขา้มาเพื่อให้เป็น 75% และ
วนัน้ีจาํนวนมากยงัไม่ได้สิทธิเน่ืองจากนายจา้งไม่
ยอมแจ้งปิดงานด้วยเหตุสุดวิสัย ซ่ึงในส่วนของ
กิจการโรงแรมก็ไดรั้บผลกระทบแต่ไม่ไดสิ้ทธิตรงน้ี 
เกิดการเลิกจา้งว่างงานจาํนวนมาก แมว้่ารัฐบาลจะมี
การหาเสียงเสนอนโยบายดา้นแรงงาน และสวสัดิการ
สังคมไว ้จนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดท้าํตามนโยบายที่หา
เสียงไว ้และยิ่งมากระทบจากโควิดยิง่ไม่มีการดูแล
แรงงานซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ 
 ปัญหาใหญ่คือ การเลิกจา้งคนที่ทอ้ง ที่ได้มี
การร้องเรียนมา 30 กว่าคน การท่ีจะช่วยกลุ่ม
เปราะบางตอ้งดูแลมากกว่าคนปกติ ดว้ยมีทั้งกลุ่มแม่
เล้ียงเด่ียว คนท้องแก่ และคนพิการด้วย ซ่ึงก็ตอ้งมี
การร้องไปในหลายที่ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวง
การพฒันาสังคม และความมั่นคงของมนุษย(์พม.) 
ฯลฯ เพื่อให้มีการช่วยเหลือแบบเต็มรูปแบบ วนัน้ี
กระทรวงแรงงานยงัไม่ได้ให้คาํตอบต่อการแก้ไข

ปัญหา ซ่ึงมีทั้งคนพกิารและคนที่ทอ้ง ซ่ึงใหค้นที่ทอ้ง
เดินทางไปรับเงิน พม.จงัหวดัเพื่อให้รับเงิน 2 พนั
บาท ซ่ึงคนทอ้งแก่คงลาํบาก 
 ในช่วงโควิด คสรท. และสรส.ไดมี้ขอ้เสนอ 
2020 มี 10 กว่าขอ้ ทั้งมีเร่ืองโควิดว่า การลาออก
เท่ากับการเลิกจา้ง ตอนน้ีนายจา้งจะให้ลูกจา้งเขียน
ใบลาออกมากกว่าการเลิกจา้งทาํให้ลูกจา้งเสียสิทธิ
กรณีว่างงาน  และการเลิกจา้งช่วงน้ี นายจา้งตอ้งจ่าย
ค่าชดเชย ซ่ึงมีจาํนวนมากที่เล่ียงกฎหมาย ในเร่ือง
ความเดือดร้อนทุกคนเท่ากัน จึงควรได้สิทธิเยียวยา 
5,000 บาทต่อเดือนด้วย และให้ได้รับสิทธิว่างงาน
กรณีจากการเลิกจ้าง แม้ว่าจะเป็นการเซ็นลาออก 
เน่ืองจากเป็นการถูกกระทาํให้ตอ้งเขียนใบลาออก 
และขอให้แรงงานข้ามชาติได้รับสิทธิในระบบ
ประกนัสงัคม เช่น เดียวกนั เพราะเขาคือ ผูป้ระกนัตน
เช่นกนั 

 
 นางสาวธนพร วิจนัทร์ ประธานกลุ่มบูรณา
การแรงงานสตรี กล่าวว่า ช่วงโควิดทาํให้เป็นตวัเร่ง
ให้สถานการณ์ต่างๆมีผลกระทบเพิ่มมากขึ้น สังคม 
และวฒันธรรม ท่ีครอบงาํทาํให้เกิดปัญหาการแกไ้ข
ไม่ตรงจุด โครงสร้างทางการเมืองแบบชายเป็นใหญ่
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ก็เป็นประเด็นในระดบันโยบาย และการที่ไม่มีผูห้ญิง
ในคณะกรรมการไตรภาคี ชุดต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
แรงงานทาํใหน้โยบายที่ออกมาดูแลไม่มีมิติหญิง ชาย 
ความแตกต่างในการดูแล นโยบายไม่มีผูห้ญิงเขา้ไปมี
ส่วนร่วมกําหนดจึงจะเห็นถึงปัญหาแก้ไม่ตรงจุด 
เพราะปัญหาของผู ้หญิงแตกต่างกับผู ้ใช้ความ
เดือดร้อนของแม่เล้ียงเด่ียวที่ตกงานจึงเดือดร้อนหนัก
กวา่ และรัฐเองก็ไม่มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผูห้ญิงอยา่งจริงจงัอยา่งที่แทจ้ริง เช่น พ.ร.บ.
แรงงานสมัพนัธ ์2518 ก็ยงัไม่มีการแกไ้ข รวมถึงการ
แต่งกายที่ไม่สอดคลอ้งกบัเพศที่หลากหลาย ตอนน้ีก็
มีกฎหมายคู่ชีวิต และกฎหมายตอ้งมีเหตุและผลดว้ย
อย่างที่ มีการส่ือสารเ ร่ืองความรุนแรงที่ เ กิดขึ้ น 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็มีปัญหามาก ในการ
คุม้ครองแรงงาน ไม่มีการดูแลตรวจสอบการปฏิบติั
ตามกฎหมายของนายจา้ง อยากให้กระทรวงแรงงาน
มีการตรวจสอบการใช้เหตุสุดวิสัยเพราะโควิด ที่
ล อ ย แ พ แ ร ง ง า น  แ ล ะ ใ ห้ แ ร ง ง า น ไ ป รั บ สิ ท ธิ
ประกนัสงัคม 62% หมด ทั้งที่จริงแลว้นายจา้งไม่ไดมี้
ผลกระทบจริงก็แอบมาใชต้รงน้ีดว้ย 
 ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีก็ไม่
ชดัเจนมากขึ้นในช่วงโควิด-19ในครอบครัวแรงงาน 
ซ่ึงรัฐมีแต่การเยยีวยาเหตุเกิดแลว้เยยีวยา แต่รัฐควรมี
กฎกติกาในการที่จะป้องกันคุ ้มครอง การออก
นโยบายมาตรการเยียวยา แรกๆเยียวยา และระยะ
ฟ้ืนฟูตอ้งทาํใหมี้การจา้งงาน ตอ้งทาํให้คนมีงานทาํที่
ย ัง่ยนื แต่ว่า โครงการที่มีการเสนอเพื่อการฟ้ืนฟูกับ
เป็นเร่ืองโครงสร้าง สร้างถนนหนทาง ขุดบ่อ ขุดห
คลอง ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซ่ึงแผนฟ้ืนฟูต่างๆยงัไม่

มีแผนชัดเจน ต้องมีการปรับอย่างไร และการขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นส่วนที่สําคัญเร่ือง
อาชีพ การส่งเสริมจะให้เป็นอยา่งไร อาชีพที่หายไป 
และอาชีพท่ีย ัง่ยืนในอนาคตคืออะไรจะได้มีการ
ส่งเสริมมากขึ้น 
 กรณีการเลิกจา้งดว้ยเหตุตั้งครรภ ์แต่การเลิก
จา้งเขาไม่ได้อา้งเร่ืองเพราะตั้งครรภ์ แต่ตอ้งดูกันที่
เจตนา เร่ืองศูนยเ์ล้ียงเด็กก็เป็นปัญหา ที่เป็นศูนยเ์ล้ียง
เด็กในชุมชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล แรงงานขา้ม
ชาติที่มีครอบครัวมีเด็กตอ้งใช้สิทธิน้ีได้ด้วย ไม่ใช่
มองวา่เด็กขา้มชาติจะมาแยง้ทรัพยากรในชุมชนทั้งที่
เราก็ต้องการแรงงานพ่อแม่เขา และเขาก็อาจเป็น
แรงงานให้ประเทศเราในอนาคตด้วย แม้รัฐบอกว่า
ประชากรนอ้ยลงคนสูงอายมุากขึ้น ตรงน้ีแมจ้ะอยาก
มีลูกกนัแต่วา่การมีลูกหน่ึงคนตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงมาก
จึงไม่กลา้ที่จะตั้งครรภ ์และตอนน้ีผูห้ญิงก็ตดัสินใจที่
จะเป็นโสดมากขึ้นดว้ย 

 
 นางสาววรรณวภิา ไมส้น สส.พรรคกา้วไกล 
ในถานการณ์โควดิน้ีจะแกไ้ขปัญหาผูห้ญิงอยา่งไร … 
กฎหมายที่มีช่องว่างเร่ืองเพศ กล่าวว่า ปัจจุบันเรา
กาํลงัที่จะเดินเขา้สู่สังคมสูงวยั แต่เราก็มีการเกิดของ
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เด็กนอ้ยมากดว้ยมุมมองว่า การมีลูกคือการเพิ่มภาระ
ให้พ่อแม่ ดว้ยการเล้ียงดูตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก และ
การเรียนการศึกษาก็ไม่ไดฟ้รีจริงมีค่าใชจ่้ายที่ตอ้งจ่าย
จาํนวนมาก และช่วงสถานการณ์โควิดรัฐบาลก็แกไ้ข
ปัญหาส่วนหน่ึง ทั้ งงบเงินกูและงบเยียวยาพบว่า 
แรงงานในระบบไม่ไดรั้บแมแ้ต่บาทเดียว แต่ตอ้งใช้
หน้ีร่วมกันเพราะเป็นงบที่กู ้ของคนทั้งประเทศ แต่
ภาระไปตกอยูท่ี่ประกันสังคม และประชาชนทัว่ไป
เองก็ยงัไม่ไดรั้บการเยยีวยาอีกทัว่หน้า ซ่ึงยงัมีคนที่
ตกหล่นอีกจาํนวนมากของผูสู้งวยัด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ๆไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะผู ้ที่อยู่ใน
ต่างจงัหวดั การแกไ้ขปัญหาดา้นกฎหมายปัจจุบนัก็
ไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ขณะน้ี
พรรคกา้วไกลไดเ้สนอแกพ้.ร.บ.คุม้ครองแรงงานซ่ึง
อยูร่ะหว่างการรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงอยูใ่นเว็บไซต์
ของสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงมีประเด็นที่เก่ียวกับวัน
ทาํงาน และเพิม่วนัลาคลอดที่มีการเรียกร้องกนัมาให้
เป็น 180 วนั ขอให้ช่วยกนัแสดงความคิดเห็น แมจ้ะ
เป็นฝ่ายคา้น แมว้่านโยบายจะไม่สามารถปฏิบติัได้
ทนัทีแต่ก็ก็จะใชช่้องทางเช่นการเสนอพ.ร.บ.หรือตั้ง
กระทู ้ถามญัติ ต่างๆ เข้า สู่สภาตอนน้ีร่างพ.ร.บ.
คุม้ครองแรงงานอยูร่ะหวา่งการรับฟังความคิดเห็น 
 อีกประเด็นคือ เร่ืองการคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบ ซ่ึงแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้
เขา้สู่ระบบเพราะว่าไม่เห็นเร่ืองสิทธิการคุม้ครองที่ดี
พอในระบบประกันสังคม ที่การรักษาพยาบาลก็ไม่
ต่างกบัการใชสิ้ทธิ  30 บาทรักษาจึงไม่มีแรงจูงใจที่
จะเขา้สู่ระบบประกนัสังคม ตอ้งคิดว่าจะทาํอย่างไร
ให้แรงงานนอกระบบกลับเขา้สู่ระบบ จะมีการอัด

งบประมาณเข้าไปเพื่อให้เขา เข้า ถึงสวัสดิการ
เช่นเดียวกบัผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ให้ไดท้าํไมถึงจะ
มีการส่งเสริมให้คนเขา้สู่ระบบประกนัสังคมเพื่อให้
คนทุกคนมีระบบสวสัดิการ ส่วนกฎหมายท่ีไม่เอ้ือ
ต่อการคุม้ครองตอ้งช่วยกันในการแก้ไขทั้งรัฐบาล 
ฝ่ายค้าน และการมีส่วนร่วมของแรงงาน ซ่ึงใช้มา
นานแลว้ไม่วา่จะเป็นกฎหมายคุม้ครองแรงงาน หรือ
กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ ปัจจุบันยงัไม่ครอบคลุม
คุม้ครองสิทธิในการรวมตวัเจรจาต่อรอง เพราะยงัไม่
มีการให้สัตยาบนัอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศ(ILO)ฉบบัที่ 87 และ98 ทาํให้แรงงานนอก
ระบบไม่สามารถใชสิ้ทธิการรวมตวัเจรจาต่อรองได ้
 ทั้งน้ีอยากเห็นรัฐสวสัดิการทัว่หน้า อยา่งเงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิดทัว่หนา้ 

 
 นางสาวธนิกานต ์พรพงษาโรจน์ สส.พรรค
พลังประชารัฐ เขตบางซ้ือ-ดุสิต กทม. กล่าวว่า จาก
การที่ลงพื้นที่ไดพ้บวา่ มีปัญหาปากทอ้งเศรษฐกิจ ไม่
มีงานทาํ หาบเร่แผงลอย ออกมาคา้ขายไม่ได้ หมอ
นวด ทาํมาหากินไม่ได ้ยงัมีประเด็นสังคมที่คนไม่มี
ผ้า ปิดจมูก รู้สึกไม่ปลอดภัยที่ จะออกมา และมี
ประเด็นสุขภาพ ความปลอดภยัในชีวิตของเขาทั้งใน 
และนอกบา้น  
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 ขอกล่าวถึงงบประมาณของรัฐควรมีการเน้น
เร่ืองผู ้หญิงโดยเฉพาะทั้ งด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สงัคม เพราะมีปัญหามาก และช่วงที่เกิดโควิดมีความ
รุนแรงในครอบครัวสูงขึ้น ดว้ยคนเราอยูบ่า้นมากขึ้น 
ซ่ึงไดข้อ้มูลจากศูนยพ์ึ่งได้กระทรวงสาธารณสุข ตวั
เลขที่เพิ่มขึ้น จากการที่โดนทาํร้าย 90%เป็นผูห้ญิง 
ซ่ึงก็มีบางกรณีที่ไม่ได้แจง้ดาํเนินการทางกฎหมาย 
เข้า สู่กระบวนการสืบค้นเพื่อ ดูแล ประกอบกับ
สงัคมไทยที่ผูช้ายเป็นใหญ่ มีความอายที่จะมาส่ือสาร
เร่ืองเหล่าน้ี กรณีที่โดนพอ่ทาํร้ายและโดนข่มขืน เป็น
ผลกระทบมาต่อเน่ืองจากที่มีการปิดเมือง มีปัญหา
เหล่าน้ีเพิ่มขึ้น ประเด็นคาํถามคือจะทาํอยา่งไรที่จะ
ช่วยใหแ้รงงานหญิงที่วา่งงานสามารถมีรายไดใ้นการ
ดูแลตวัเอง ดูแลครอบครัวไดโ้ดยไม่เครียด และไม่ก่อ
เกิดความรุนแรงในครอบครัว ประกอบดว้ยลูกๆไม่
สามารถไปเรียนได้ ต้องมีการดูแลเด็กที่จะเป็น
อนาคตของชาติต่อไปจะทาํอยา่งไร ในฐานะสส.เขต
เท่าที่ทาํไดน้อกจากพน่ยา และหมอเพือ่ลงพื้นที่ไปให้
ความรู้วา่จะดูแลกนัอยา่งไรดูแลครอบครัว ชุมชนคน
รอบขา้งให้ปลอดภยั และการที่จะสร้างสังคมแบบ
ใหม่ ซ่ึงเช่ือว่าปัญหาโควิดหลังจากน้ีไปอาจเจอ
ปัญหาอาชญากรรม ซ่ึงมีการเขา้ไปรับฟังปัญหา และ
มีการอบรมทาํเพจ็ออนไลน์เพื่อให้เขาสามารถที่จะมี
การขายของออนไลน์ ของดีชุมชน ทาํงานออนไลน์
ไดด้ว้ย 
 แม้ว่าจะไม่มีปัญหาโควิด แต่ก็จะมีปัญหา
เร่ืองของการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีใหม่ที่ เข้ามา
กระทบต่ออาชีพอยู่เช่นกัน จึงต้องมีการปรับตัว
เพือ่ที่จะใหมี้งานทาํ ตอ้งมีการปรับเร่ืองศกัยภาพเพื่อ

การมีงานทาํช่วงวิกฤติโควิดผูห้ญิงทาํงานมากขึ้ น 
อย่างงานบา้นก็ตอ้งทาํแต่ไม่ได้ค่าจา้ง และผูห้ญิงที่
เขา้มาเป็นกระบอกเสียงในรัฐสภา ระบบโควตา้ เราก็
อยากได้เพราะเสียงส่วนใหญ่ในสภาเป็นเสียงของ
ผูช้าย เม่ือเขา้มาทาํงานการเมืองก็ตอ้งเขม้แข็งในการ
กล้าที่จะยืน และอยากให้มีผู ้หญิงเข้ามาทํางาน
การเมืองจาํนวนมากขึ้น 

 
 นายธานี  ศิ ริล้น  ผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้าน
คุม้ครองแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเด็นเพศในสถานที่
ทาํงาน พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน มีระบุไวใ้น
มาตร 15 ซ่ึงมีการกาํหนดเร่ืองความเท่าเทียม เช่นให้
นายจา้ง กาํหนดการจา้งงานลูกจา้งชาย และหญิงโดย
ไม่เลือกปฏิบติั ซ่ึงแน่นอนอาจมีการละเมิดบา้ง ซ่ึง
การตรวจสอบภาครัฐไม่สามารถจะตรวจสอบได้
หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ และตอ้งมีการแจง้เขา้มาจึงจะ
ทราบว่า มีการละเมิดสิทธิแรงงานหญิง หรือมีการ
เลือกปฏิบติัเกิดขึ้น ซ่ึงตอ้งลงไปตรวจสอบทุกอาทิตย ์
ได้เขา้ไปดูแลกระทรวงแรงงาน มีการส่งเสริมเร่ือง
ความเท่าเทียมทางเพศตอนน้ีก็มีผูห้ญิงในตาํแหน่ง
บริหารจาํนวนมากเกือบคร่ึงหน่ึง และยงัส่งเสริมมุม
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นมแม่ ใหส้ถานประกอบการ ดว้ยมองวา่ เด็กแรกเกิด
มาตอ้งการนมแม่ ซ่ึงส่งเสริมผ่านทางนายจา้ง ซ่ึงแต่
ละปีก็มีจาํนวนมากที่เข้าร่วมโครงการ และมีการ
ส่งเสริมเร่ืองศูนยเ์ล้ียงเด็กในสถานประกอบการ และ
มีส่งเสริมในสถานก่อสร้างด้วย และมีการส่งเสริม
การรวมกลุ่มของผูห้ญิงในสถานประกอบการ เป็นที่
ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบการ ด้วย
ผูห้ญิงเวลามีปัญหาก็ตอ้งการปรึกษาผูห้ญิงด้วยกัน
มากกว่าผู ้ชาย หรือฝ่ายบุคคล ซ่ึงกรณีคําถามว่า 
ผูห้ญิงเขา้มาเป็นกรรมการไตภาคีน้อย ก็ตอ้งบอกว่า 
ใหมี้ผูห้ญิงเขา้มาเป็นผูน้าํแรงงานให้มากๆเพื่อจะได้
เขา้มามีสัดส่วนตรงน้ี และกรณีที่ผูห้ญิงยคุใหม่ไม่มี
ครอบครัว ด้วยผูห้ญิงมีการทาํงานทางสังคมมากขึ้น 
จึงไม่มีเวลาเพยีงพอในการมีครอบครัวซ่ึงก็น่าช่ืนชม 

 การจะแกไ้ขกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 2541
มาตรา 16 ห้ามนายจา้ง หัวหน้างาน ผูค้วบคุมงาน 
หรือผูต้รวจงานกระทาํการล่วงเกินคุกคาม หรือก่อ
ความรําคาญทางเพศต่อลูกจา้ง ตอ้งมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ี
ตอ้งการแกไ้ขกฎหมายก่อน ขา้ราชการแกเ้องไม่ได ้
ซ่ึงอยา่งกรณีเหตุสุดวสิยัประกนัสงัคมกรณี 62% เป็น
การเสนอเร่งด่วนโดยสาํนกังานประกนัสงัคม (สปส.) 
ตอ้งการที่จะช่วยเหลือผูป้ระกนัตนที่ไดรั้บผลกระทบ
จากโควดิ จึงออกเป็นกฎกระทรวง แต่ไม่ไดผ้่านการ
ประชาพิจารณ์เหมือนกฎกระทรวงฉบบัอ่ืนๆ อยาก
บอกวา่ ขา้ราชการจะทาํงานฝ่ายเดียวไม่ได ้ตอ้งไดรั้บ
การสนับสนุนจากภาคประชาชน และภาคประชา
สังคมด้วย ส่ิงที่จะทาํงานร่วมกนัได ้กรมสวสัดิการ
มัน่ใจว่าจะทาํงานเพื่อผูใ้ชแ้รงงาน แต่บทบาทอยูแ่ต่
ละสถานะแต่ละคนก็ทาํงานตามหนา้ที่ 
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ตารางสถติ ิจ านวนผู้ประกันตนภาคบงัคบัมาตรา 33 

รายเดอืนตัง้แตป่ ี2554-เดอืนมถิุนายน 2563 
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จ านวนผูป้ระกนัตน มาตรา 33.มาตรา 39 และมาตรา 40 

ณ วันที ่15 กรกฎาคม 2563 ขอ้มลูส านกังานประกนัสงัคม 
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แรงงานภาคโรงแรมและบริการ เสนอกระทรวง 
เยยีวยา-รักษางาน พร้อมส่งเสริมไทยเทีย่วไทย 

เม่ือวันที่  16 กรกฎาคม 2563 ภาคีสังคม
แรงงานสู้วิกฤตโควิด นําโดย นายมานิตย ์พรหมกา
รียก์ุล ประธานสภาองค์การลูกจา้งแรงงานยานยนต์
แห่งประเทศไทย นายวิจิตร ดาสันทัด  ประธาน
สหพนัธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการ จ.ภูเก็ต 
ร่วมกับมัคคุเทศ ได้เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน 
น า ยสุ ท ธิ  สุ โก ศ ล  เ พื่ อ ยื่น ข้อ เส น อ  แ ล ะ ร่ ว ม
แลกเปล่ียนสถานการณ์แรงงานภาคบริการ ซ่ึง
นางสาวอาํพนัธ์ ธุรวิทย ์รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
และขา้ราชการที่เก่ียวข้อง มาร่วมรับขอ้เสนอและ
ร่วมแลกเปล่ียนในคร้ังน้ี 

 
นายวิจิตร ดาสันทดั ประธานสหพนัธ์ธุรกิจ

โรงแรมและบริการ จ.ภูเก็ต ไดย้ื่น ขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายต่อกระทรวงแรงงานเร่ือง การฟ้ืนฟูแรงงาน
ภาคการท่องเท่ียว ดงัน้ี 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวไทย
ประสบความสาํเร็จเป็นอย่างสูง สร้างรายไดค้ิดเป็น 

22% ของ GDP ประเทศ การท่องเที่ยวเป็นแหล่งจา้ง
งานที่สําคัญ  มีการจ้างงานประมาณ 6 ล้านคน 
แรงงานที่ท ํางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี
หลายกลุ่ม โดยกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ แรงงาน
ในกิจการโรงแรมและกิจการการขนส่ง แรงงานแทบ
ทั้งหมดตอ้งหยดุงานตั้งแต่โควิดเร่ิมระบาด ปัจจุบนั 
แมส้ถานการณ์จะดีขึ้นมาก แต่ธุรกิจการท่องเที่ยวยงั
เปิดบริการเพียงบางส่วน แรงงานส่วนใหญ่ยงัไม่ได้
กลบัมาทาํงาน ขณะที่การช่วยเหลือเยยีวยาระยะแรกก็
ส้ินสุดลงแล้ว จึงกาํลงัเดือดร้อนอยา่งหนัก ไม่มีเงิน
เล้ียงชีพ 

ผู ้ใช้แรงงานภาคการท่องเที่ยวในกิจการ
โรงแรม การขนส่งทางอากาศและมัคคุเทศก์ ได้
ปรึกษาหารือกนัถึงปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า และมี
ขอ้เสนอเพื่อปรึกษาหารือกบักระทรวงแรงงาน เพื่อ
ช่วยเหลือแรงงานที่ เ ป็นผู ้ประกันตน มาตรา 33 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ปัญหาการขาดรายได้และไม่มีเงินเลี้ยงชีพ 
เน่ืองจากมาตรการช่วยเหลือกรณีประกนัว่างงานจาก
เหตุสุดวิสัย 62% เป็นเวลา 3 เดือน ไดส้ิ้นสุดลงแล้ว 
แต่ผูใ้ชแ้รงงานยงัไม่ไดก้ลบัเขา้ทาํงานและไม่ไดรั้บ
ค่าจา้ง โดยไม่มีความชดัเจนจากนายจา้งว่าจะจา้งงาน
ต่อหรือไม่  
 ข้อเสนอ ให้ขยายเวลาการช่วยเหลือเยยีวยา
ลูกจา้งและรักษาการจา้งงานโดยมีเง่ือนไข กล่าวคือ 
จดัให้มีคณะกรรมการทาํการตรวจสอบกลั่นกรอง
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ศกัยภาพทางการเงินของสถานประกอบการ และ
กาํหนดแนวปฏิบติัต่อลูกจา้งตามศกัยภาพทางการเงิน 
ดงัน้ี 
 (1.) กรณีสถานประกอบการที่ยงัมีศกัยภาพ
และจะดาํเนินธุรกิจต่อ แต่ยงัไม่ไดเ้ปิดบริการตอนน้ี 
ต้องจ่ายค่าจ้างร้อยละ 75 ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน 
 (2.) กรณีสถานประกอบการที่จะลดขนาด
กิจการหรือปิดกิจการ ตอ้งการเลิกจา้งบางส่วนหรือ
ทั้ งหมด ต้องจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างให้ลูกจ้างตาม
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
 (3.) กรณีสถานประกอบการที่ประสงค์จะ
ดาํเนินกิจการต่อแต่มีปัญหาทางการเงิน ภาครัฐตอ้ง
ใหค้วามช่วยเหลือโดยขยายเวลาการช่วยเหลือเยยีวยา
ลูกจา้งหรือสมทบการจ่ายค่าจา้ง โดยใชง้บประมาณ
จากกระทรวงการคลัง และตอ้งกาํหนดเง่ือนไขว่า
นายจา้งตอ้งไม่เลิกจา้งลูกจา้ง  
 2. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน  มีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
จาํนวนมากโดยอา้งเหตุจากโควิด เช่น การเลิกจา้งไม่
เป็นธรรม การเลิกจา้งหญิงมีครรภ ์การไม่จ่ายค่าจา้ง/
ค่าชดเชยตามกฎหมาย การบังคับให้เซ็นเอกสาร
ลาออก/ลดสวสัดิการ เหล่าน้ีทางฝ่ายลูกจ้างอยู่ใน
ภาวะจาํยอม และไม่มีกาํลงัทรัพยท์ี่จะดาํเนินการทาง
กฎหมาย 
 ข้อเสนอ ขอปรึกษาหารือวา่ ทาํอยา่งไรจึงจะ
บงัคบัใชก้ฎหมายไดโ้ดยไม่เป็นภาระต่อลูกจา้ง 
 1. ปัญหาการว่างงาน  
 ข้อเสนอ 

 1) พฒันาฝีมือแรงงานตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ การขาย
ของออนไลน์ ฯลฯ รวมทั้งพฒันาบทบาทเชิงรุกของ
หน่ ว ยง า น ด้า น พัฒ น า ฝี มื อ แ รง ง า น  เ ช่ น  ก า ร
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรให้กวา้งขวาง จดับริการที่
เขา้ถึงไดง่้ายและอุดหนุนดา้นการเงิน 
 2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ไทย
เที่ยวไทย” 
 3)  พัฒ น าระ บบ ก ารจัด หาง า น โดยนํา
เทคโนโลยมีาช่วย 
 4) พฒันาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน เพื่อแก้ปัญหาการหางานใหม่โดยไม่ตอ้งใช้
วฒิุการศึกษา 
 5) สินเช่ือที่เขา้ถึงได้ง่าย สําหรับคนที่ไม่มี
สินทรัพยค์ ํ้ าประกนั เพื่อนํามาลงทุนทาํธุรกิจขนาด
เล็กโดยช่วยประสานนโยบายกบัหน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวขอ้ง 
 2. ปัญหาหนี้สินค้างช าระ จากการซ้ือ รถ 
บา้น ฯลฯ 
 ข้อเสนอ ขยายเวลาการพกัชําระหน้ี อย่าง
นอ้ยถึงส้ินปี 2563  โดยช่วยประสานกบัหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง 

(รายงานโดย วาสนา ลาํดี) 

สหภาพรถไฟ-รถไฟฟ้า จีเ้ปิดเดินรถไฟฟ้าสาย

สีแดง 

 วนัที่ 21 กรกฎาคม 2563สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) และ 
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สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.) ได้

ร่วมกันแถลงข่าว “ จุดยืน สร.รฟท. และ สร.รฟฟ. 

ต่อประเด็น  ” การเดินรถไฟฟ้าในโครงการระบบ

รถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ” 

 

 นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพ

แรงงานสร.รฟท. ไดแ้ถลงว่า จากที่รัฐบาลไดก้าํหนด

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้

ความสําคัญกับการ ลงทุนที่ จะ ช่ว ยให้ เ กิดกา ร

ประหยดัพลงังาน การลดตน้ทุนการขนส่ง และการ

ลดปัญหามลพิษ จึงไดมี้การพิจารณาการลงทุนดา้น

การขนส่งทางระบบราง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2550 อนุมัติโครงการรถไฟ

ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต – บางซ่ือ – ตล่ิงชนั 

ประกอบดว้ยช่วงบางซ่ือ – รังสิต ระยะทางประมาณ 

26 กม. และ ช่วงบางซ่ือ – ตล่ิงชนั ระยะทางประมาณ 

15 กม. โดยรัฐบาลเป็นผูรั้บภาระการลงทุนในส่วน

โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด รูปแบบของโครงการเป็น

ระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีมีการเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศ

ไทยในปัจจุบนั ได้แก่ ขบวนรถไฟทางไกล รถชาน

เมือง และรถสินคา้ ที่ลากจูงดว้ยหัวรถจักรดีเซล เดิน

รถร่วมกบัระบบรถไฟฟ้าชานเมือง โดยติดตั้งระบบ

การป้องกนัขบวนรถอตัโนมติั (Automatic Train Protection 

– ATP) เพิ่มเติมเพื่อให้ขบวนรถทั้งสองระบบเดินรถ

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อ

ป้อนผูโ้ดยสารเขา้สู่โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ

ไทย (รฟม.) หรือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยมี

สถานีหลกัคือ สถานีกลางบางซ่ือ โดยใชง้บประมาณ

ในการก่อสร้างรวมทั้งหมด 99,840.40 ล้านบาท เร่ิม

ก่อสร้างเม่ือวนัที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552 มีกาํหนดเปิด

ให้บริการในช่วงปลาย พ.ศ. 2564 หรืออย่างช้าต้น 

พ.ศ. 2565 

 โครงการน้ียงัมีส่วนต่อขยายที่ออกแบบเพื่อ

ทดแทนระบบรถไฟชานเมืองเดิม ที่มีแผนก่อสร้าง

ส่วนต่อขยายออกไปถึง ธรรมศาสตร์รังสิต-บา้นภาชี 

/ บางซ่ือ-หัวลําโพง -มหาชัย-ปากท่อ/ ตล่ิงชัน–

ศาลายา–นครปฐม /บางซ่ือ -พญาไท -หัวหมาก -

ฉะเชิงเทรา และยงัเป็นโครงการเสริมเพื่อยกระดับ

ทางรถไฟปัจจุบนัจากทางเด่ียวเป็นทางคู่ ซ่ึงเป็นการ

ยกระดับทางรถไฟทัว่ประเทศคร้ังใหญ่ อ้างอิงตาม

แผนแม่บทโครงการระบบรถไฟชานเมือง โดยใน

ระยะแรกของโครงการทางคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้มีมติ “กาํหนดให้เอกชนร่วม

ลงทุนและเป็นผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงและ 
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ARL แทนการให้ รฟท. เป็นผูด้าํเนินการเอง เพื่อลด

ภาระการลงทุนของภาครัฐในภาพรวม” 

 จากมติดงักล่าว สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

รถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) และ สหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.) ได้เขา้พบ

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม( นายอาคม 

เติมพทิยาไพสิฐ) เม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560 เพื่อเสนอ

ให้รัฐบาลมอบให้การรถไฟฯเป็นผู ้บริหารงาน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ซ่ึงการรถไฟฯ มีบริษทั

ลูกคือบริษทัรถไฟฟ้า รฟท. จาํกดั (รฟฟท.) ซ่ึงมีองค์

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการ

ปฏิบติัการเดินรถและซ่อมบาํรุงรถไฟฟ้า(แอร์พอร์ต

เรลลิงค์) และเพื่อที่จะให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

การต่อยอดองค์ความรู้เร่ืองรถไฟฟ้าสู่ภายในการ

รถไฟฯไดใ้นอนาคต ซ่ึง คนร. ไดมี้มติในการประชุม

คร้ังที่ 4/2560 เม่ือวนัที่ 11 ตุลาคม 2560 “ เห็นชอบใน

หลักการเร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ

ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยให้ รฟท. 

จดัตั้งบริษทัลูกเพื่อเดินรถและซ่อมบาํรุง (Operation & 

Maintenance)  แ ล ะ ใ ห้ จัด ตั้ ง บ ริ ษัท ลู ก เ พื่ อ บ ริ ห า ร

สินทรัพยข์อง รฟท. โดยหากผลการดาํเนินงานของ

บริษทัลูกไม่เป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว ้รวมทั้ง

ไม่สามารถปฏิบัติตามตัวช้ีวดัได้ในระยะเวลา 5 ปี 

การรถไฟฯ จะตอ้งดาํเนินการคดัเลือกบริษทัเอกชน

อ่ืนมาใหบ้ริการเดินรถแทนโดยเร็วต่อไป 

 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัที่ 27 

มีนาคม 2561 อนุมตัิโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม

สามสนามบิน โดยมอบสิทธิโครงการแอร์พอร์ต เรล 

ลิงก์ ให้เอกชนที่ไดรั้บการคดัเลือกร่วมลงทุน (CPH) 

ซ่ึงจะเร่ิมดาํเนินโครงการดงักล่าวเม่ือเอกชนชาํระค่า

สิทธิภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วนัที่ลงนามในสัญญาร่วม

ลงทุนของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ และหลงัจาก

นั้นบริษทั รถไฟฟ้า รฟท. จาํกัด (รฟฟท.) จะหมด

สภาพการเป็นผูด้าํเนินงานบริหารแอร์พอร์ตเรลลิงก ์

การรถไฟฯได้นําเสนอต่อ กระทรวงคมนาคมขอ

ความเห็นชอบในการจดัตั้งบริษทัลูกเพือ่เป็นผูบ้ริหาร

จดัการธุรกิจรถไฟฟ้าภายใตโ้ครงการระบบรถไฟฟ้า

ชานเมือง (สายสีแดง) โดยใช้แนวทางการจัดตั้ ง

หน่วยธุรกิจขึ้ นภายใต้บริษทั รฟฟท. ให้เป็นผูเ้ดิน

รถไฟฟ้าในโครงการฯ ซ่ึงสามารถส่งต่อความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบตัิการเดินรถ

และซ่อมบาํรุงรถไฟฟ้า ใหมี้การถ่ายทอดและต่อยอด

ภายในการรถไฟฯได ้และยงัเป็นการช่วยลดภาระใน

ดา้นการจา้งพนักงานใหม่และการปลดพนักงานเก่า

ออกบางส่วน ทั้งน้ี คนร. ไดมี้มติในการประชุมคร้ังที่ 

2/2562 เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 

 “  เห็นชอบการเพิ่มพันธกิจให้แก่บริษัท 

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จาํกดั (รฟฟท.) ให้เป็นผูเ้ดินรถและ

ซ่อมบํา รุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ตาม ท่ีกระทรวง

คมนาคมเสนอ ซ่ึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จาก
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ทรัพยากรและบุคลากรของ รฟฟท. ที่มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า 

เน่ืองจาก รฟฟท. มีประสบการณ์ในการเดินรถและ

ซ่อมบาํรุงโครงการ ARL โดยใหป้รับปรุงแผนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความสามารถในการหารายไดแ้ละ

ทํา กํ า ไ ร  แ ล ะ ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีแดงและ รฟฟท. ให้มีประสิทธิภาพได้

มาตรฐานเทียบเท่าเอกชน เป็นไปตามแผนการ

ดาํเนินงานและตวัช้ีวดัที่กาํหนดโดยไม่เป็นภาระของ

ภาครัฐในอนาคต ” 

 จากกรณีที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 

นายศกัด์ิสยาม ชิดชอบ ได้มีนโยบายเปล่ียนแผนใน

การเพิ่มพนัธกิจให้แก่บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จาํกัด 

(รฟฟท.) ใหเ้ป็นผูเ้ดินรถและซ่อมบาํรุงรถไฟฟ้าสาย

สีแดง เป็นการเปิดทางให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน 

(PPP) โดยอ้างว่าเพื่อการลดความเส่ียงภาครัฐในการ

ลงทุน ลดภาระหน้ีสิน ร.ฟ.ท. จากการบริหารจดัการ 

และด้วยสาเหตุที่เกิดปัญหาการก่อสร้างโครงการ

ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง บางซ่ือ – 

รังสิต ล่าช้าจ ําเป็นต้องขยายระยะเวลาก่อสร้าง

ออกไป ส่งผลกระทบต่อการเปิดให้บริการในเดือน 

มกราคม 2564 ตอ้งเล่ือนออกไปด้วย ซึงขอ้เท็จจริง

ความคืบหน้าของโครงการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

นั้น สญัญา1 (สถานีกลางบางซ่ือ) คืบหนา้ร้อยละ 99.80 

(ล่าขา้ 0.20%) งานสญัญาที่ 3 (งานระบบ) แผนงาน 100% 

ผลงาน 83.72% แยกเป็นสัญญาที่ 3A (บางซ่ือ-รังสิต) 

แผนงาน 100% ผลงาน 85.12% สญัญาที่ 3B (บางซ่ือ-ตล่ิง

ชนั) แผนงาน 100% ผลงาน 76.82% ซ่ึงส่วนใหญ่เหลือ

งานระบบไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณสําหรับรองรับ

รถไฟทางไกล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ(บอร์ด) เม่ือ

วัน ที่  16 ก . ค . 63 ไ ด้ เ ห็น ชอ บ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร

เปรียบเทียบการบริหารจดัการการเดินรถโครงการ

ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ระหว่าง การรถไฟ

ฯ ดาํเนินการ กับการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ซ่ึง

ทาง สร.รฟท. และ สร.รฟฟ. ไม่เห็นดว้ยกบันโยบาย

การให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในการบริหารจดัการ

เดินรถโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) 

เน่ืองจากเป็นโครงการที่มีความแตกต่างในเชิงบริบท

กบัโครงการอ่ืนๆเน่ืองจากมีการลงทุน จดัซ้ือจดัจา้ง

ทั้งหมดแลว้โดยรัฐผ่านทางเงินกูจ้าก JICA ดว้ยอตัรา

ดอกเบี้ยที่ต ํ่า(ร้อยละ 0.3 ) ระยะยาว 20 ปี 

 ดั ง นั้ น จึ ง ไ ม่ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ด้ า น

ประสิทธิภาพในการลงทุนและจดัหาของเอกชน และ

ความตอ้งการในการลดความเส่ียงจากความล่าชา้ของ

รัฐ ดงัเช่นในกรณีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอ่ืน ๆ 

จากการวเิคราะห์ โครงการพบว่าโครงการน้ีมีโอกาส

คุม้ทุนได้ตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนาน ความเป็นไปได้

ทางการเงินของโครงการในระยะเวลา 30 ปี จะมีกาํไร

ก่อนหกัดอกเบี้ยภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) เป็น
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บวกในปีที่  13 และมีอัตราผลตอบแทนภายใน

โครงการ (IRR) เป็นร้อยละ 2.53 ซ่ึงไม่สามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่พึงพอใจให้เอกชนได ้หากเอกชนเขา้

มาบริหารโครงการ เน่ืองจากผลตอบแทนที่เอกชน

ยอมรับไดอ้ยู่ที่ประมาณร้อยละ 12.5-13.5 (อา้งอิงจาก 

MRT standardization) หากรอใหเ้อกชนมาร่วมลงทุนรัฐคง

ตอ้งเสียผลประโยชน์อ่ืนเพิ่ม ในการเชิญชวน จูงใจ

ให้เอกชนเขา้มาร่วมลงทุน และทาํให้การเปิดเดินรถ

ล่าช้าออกไป แต่หากให้ทาง รฟท.รับดําเนินการ

ต่อไป 

 ทาง รฟท.และ รฟฟท. ยืนยนัว่า มีความ

พร้อม และมีความสามารถในการบริหารจดัการเดิน

รถไม่แพเ้อกชน ซ่ึงเวลาน้ีทุกอย่างอยู่ระหว่างการ

เตรียมพร้อม โดยเฉพาะบุคลากร และที่สําคัญใน

อนาคตโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงจะมีการขยาย

เส้น ทา ง ออ ก ไ ปเพื่ อก ระ จา ยควา ม เจ ริญ แ ล ะ

ประสิทธิภาพในการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ของ

ประเทศไปยงัภูมิภาคดังที่การรถไฟฯและรัฐบาล

กาํลังสร้างทางคู่ทัว่ประเทศในเวลาน้ี ซ่ึงขนาดทาง

เป็นขนาดเดียวกันกบัรถไฟฟ้าสายสีแดงซ่ึงสามารถ

ใช้ทา ง ร่ วม กัน ได้  ซ่ึ งห าก ยก ให้ เอ กชนเข้า ม า

ดาํเนินการแทนรัฐในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่

จะเปิดให้บริการในปี 2564 ก็เท่ากับว่าเอกชนที่ได้

สัมปทาน จะกินรวบระบบรางทั้ งประเทศ นั่น

หมายถึงประเทศชาติจะไม่ไดป้ระโยชน์ ประชาชน

ขาดโอกาส เขา้ถึงบริการไดย้ากเพราะราคาแพง ดงัที่

เ กิ ด ขึ้ น กั บ ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ใ น เ มื อ ง จ น เ ป็ น ก ร ะ แ ส

วพิากษว์จิารณ์วา่ค่าโดยสารรถไฟฟ้าในเมืองประเทศ

ไทยแพงที่สุดในโลก 

 จุดยนืของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ

แห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) และ สหภาพแรงงานรัฐ

วิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.) เห็นว่าจากเหตุผลท่ี

กล่าวมาจึงไม่มีเหตุอนัใดที่จะเล่ือนการเปิดให้บริการ

ออกไปในปี 2566 เพราะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการ

รถไฟฯ ต่อประเทศชาติ และประชาชนขาดโอกาส 

ดังนั้ น เพื่อมิให้กระทบต่อแผนการฝึกอบรมและ

สามารถเปิดใหบ้ริการเดินรถไฟฟ้าในโครงการระบบ

รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง บางซ่ือ – รังสิต และ

บางซ่ือ – ตล่ิงชัน ในปี 2564 เห็นสมควรให้เพิ่มพนัธ

กิจให้ รฟฟท. เป็นผูเ้ดินรถและซ่อมบาํรุง (รูปแบบ

บ ริ ษัท ลู ก ที่  ร ฟ ท . ถื อ หุ้น ร้ อ ย ล ะ  100)  ต า ม ม ติ

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เม่ือวนัที่ 

15 พฤษภาคม 2562 ให้ รฟฟท.เป็นผูเ้ดินรถและซ่อม

บาํรุง เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ

ประชาชนต่อไป 

(รายงานโดย วาสนา ลาํดี) 

นักวิชาการช้ีวิกฤตโควิดเส่ียงตกงาน 3.8 ล้าน

คน มากกว่าต้มย ากุ้ง 
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 วนัอาทิตยท์ี่  28 มิถุนายน 2563 มูลนิธิฟรีด

ริค เอแบร์ท (FES) ร่วมกบั ภาคีสงัคมแรงงานสู้วิกฤต

โควิด จดัโครงการเสวนา เร่ือง การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

และการจา้งงานหลังโควิด ณ ห้องประชุม โรงแรม 

อะบลูม เอ็กซ์คลูซีฟ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์  ถนน

พหลโยธิน ซอย 3 กทม. (พร้อมถ่ายทอดสดทาง 

https://www.facebook.com/voicelabour.org/ )  

 

            ผ ศ . ด ร . อ นุ ส ร ณ์  ธ ร ร ม ใ จ  อ ดี ต ค ณ บ ดี

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้บรรยายใน

หัวข้อ  การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการจ้างงานหลัง 

Covid–19 ว่ า  พลวัต เศรษฐกิจโลก และ  ทิศทาง

เศรษฐกิจโลก 2020-2024 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก

เติบโตในระดับเพิ่มขึ้ น เล็กน้อ ยโดยเฉล่ีย โดย 

เศรษฐ กิจ จีน  ญี่ ปุ่น แล ะเอ เ ชียตะ วัน ออ ก อา จ

ขยายตวัตํ่ากว่าประมาณการ ประเทศไทยไทยตอ้งมี

การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในนโยบายเศรษฐกิจ 

การบริหารเศรษฐกิจและ กระบวนทศัน์ใหม่ในการ

บริหารธุรกิจ จากการวิเคราะห์ผลกระทบของ 

COVID–19 กับการถดถอยของ เศรษฐกิจไทย โดย

มองว่า ผลกระทบที่รุนแรงจาก COVID-19 สะทอ้น

ความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย จากโครงสร้าง

เศรษฐกิจที่กระจุก ตัวสูงในภาคการท่องเที่ยวและ

ความเช่ือมโยงทางการค้ากับประ เทศจีน โดย

ผลกระทบไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ค่ภาคการท่องเที่ยว แต่จะ

ลุกลามไปยงัธุรกิจตน้นํ้ าและปลายนํ้ าที่อยูใ่นห่วงโซ่

อุปทาน ของภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เก่ียวโยงกับ

ห่วงโซ่การผลิตของจีน รวมทั้งผลกระทบรอบสอง

จากรายไดท้ี่ลดลง ซ่ึ แรงงานในภาคบริการทั้งในและ

นอกระบบเส่ียงตกงานและสูญเสียรายได ้ขณะที่ภาค

การเกษตรและภาคการผลิต ไม่สามารถทาํหน้าที่ดูด

ซับแรงงานเหล่าน้ีไดใ้นภาวะปัจจุบนั และส่ิงท่ีตอ้ง

ติดตาม คือ (1) การแพร่ระบาดจะยดืเยื้อและลุกลาม

ในไทยหรือไม่ (2) มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของ 

ภาครัฐจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดในการ

ประคบัประคองเศรษฐกิจ 

 โควิด -19 ผลกระทบที่เกิดกับแรงงานจะมี

การฟ้ืนฟูได้อย่างไร ผลกระทบจากโควิด เศรษฐกิจ

โลกบอกวา่ จะติดลบ 49 เปอร์เซ็นต ์ส่งผลอยา่งไรกบั

เศรษฐกิจไทย การท่ีประเทศไทยหนักกว่าประเทศ

อ่ืนๆดว้ยประเทศไทยมีความพึ่งพาการท่องเที่ยวมาก

ขึ้น และยงัมีการส่งออกที่พึ่งพาก็ได้รับผลกระทบ

หมด ซ่ึงทั้งลดค่าจา้ง เลิกจา้ง หากบริษทัขนาดใหญ่มี

การจ่ายตามกฎหมายแรงงาน หรือเพิม่ให้เล็กน้อย แต่

บางส่วนก็มีการด้ินเพื่อความอยู่รอดอาจทาํแค่ตาม
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กฎหมาย หรือแมอ้าจมีน้อยกว่ากฎหมาย ภาคธุรกิจ

และบริการที่ต่อเน่ืองจากภาคการท่องเที่ยวประเทศ

ไทยมีการเช่ือมกบัเศรษฐกิจการท่องเที่ยวประเทศจีน

อย่างมาก หากกล่าวว่าประเทศไทยเป็นการจดัการ

เร่ืองการระบาดของโรคคอ้นขา้งดี เม่ือมีการจดัการที่

ไม่ดีที่ประกาศปิดกิจการหลายประเภทโดยไม่มี

มาตรการดูแลทาํให้เกิดการระบาดไปทั่วประเทศ 

และการที่มีการคลายล๊อคในแง่เศรษฐกิจอาจดีขึ้น แต่

วา่ยงัไม่ถึงจุดตํ่าสุดของการจา้งงานของแรงงาน 

 ปัญหาการว่างงานที่รุนแรงที่สุด ที่ประเทศ

ไ ท ย ป ร ะ ส บ คื อ วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์ ต้ ม ย ํา กุ ้ ง  ต อ น

แฮมเบอร์เกอร์ ยงัไม่มีมีปัญหาการว่างงานมากนัก 

ตอนวกิฤตตม้ยาํกุง้มีอยู ่4.4 เปอร์เซ็นต ์และกระทรวง

แ ร ง ง า น คิ ด ว่ า  อัต ร า ก า ร ว่ า ง ง า น จะ อ ยู่ที่  3-4 

เปอร์เซ็นต ์ราว 2-3 ลา้นคน ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตม้ยาํกุ ้ง 

แต่คิดว่า น่าจะอยู่ที่ 3.8 ลา้นคน และคิดว่า ตวัเลขวิ่ง

ไปถึง 5 ลา้นคน เป็นภาวะที่น่าเป็นห่วงอยา่งมากใน

จาํนวนแรงงาน 38 ลา้นคน ซ่ึงจะกระทบกบัสถาบนั

ครอบครัวอย่างมาก และสังคมไทยที่ไม่ได้รับการ

ดูแลดีนัก จะกระทบจนทาํให้คนออกมาก่อความ

วุน่วายไดห้ากไม่ไดรั้บการดูแลดีพอ 

 การจะแกปั้ญหาตอ้งการเพิ่มความหนืด ใน

การผ่อนคลายการเลิกจา้ง เพราะหากไม่เพิ่มความ

หนืดอาจมีการเลิกจา้งมากขึ้น ดว้ยสถานการณ์โควิด

มีความเส่ียงและยาวนานไปอีก ซ่ึงตอ้งมีการเสนอ

เพิ่มเงินชดเชยกรณีเลิกจา้ง และการว่างงานให้มาก

ขึ้นอีก จริงๆแลว้แรงงานตอ้งการที่จะทาํงานแต่ก็ตอ้ง

เห็นใจดว้ยเม่ือนายจา้งขายของไม่ได้จริง แต่ตอ้งใช้

ระบบแรงงานสัมพนัธ์เขา้มาคุยกันจริงๆ หาจุดตรง

กลางร่วมกนั ตอ้งมีสหภาพแรงงาน ซ่ึงตอ้งให้รัฐบาล

รับรองอนุสัญญาฉบบัที่ 87 และ 98 ด้วยการจัดตั้ ง

สหภาพแรงานปัจจุบนัขึ้นอยู่กับอาํนาจรัฐ ตอ้งคิด

แบบเปิดกวา้ง การบริหารแบบมีส่วนร่วมนายจา้งตอ้ง

คิดแบบน้ี ให้ลูกจา้งเป็นคนในครอบครัว มีคนงาน

เป็นเจา้ของร่วมกนั 

 ปัญหาการว่างงาน นโยบายการเงินที่มีการ
ความเก่ียวขอ้งกับการเงินที่มีดอกเบี้ ย และเก่ียวกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นนโยบายอนุรักษ์
นิยม แต่ไม่ได้คิดโจทย์ที่ก้าวหน้ากว่าน้ี  ไม่ได้มี
นโยบายการเงินแกปั้ญหาวิกฤติอยา่ไร มาตรการการ
คลงัก็เก่ียวกบัภาษี รายได ้ซ่ึงก็เม่ือมีการล็อกดาวน์ก็มี
การชดเชยการขาดรายได้ และเงินกู้อีก 4 แสนล้าน
บาท แรงงานยงัไม่มีบทบาทเร่ืองน้ี และตอนน้ีมีคน
เสนอโครงการมาแลว้ 1ลา้นล้านบาท ซ่ึงตนก็เสนอ
ใหเ้นน้ไปท่ีการส่งเสริมการจา้งงาน แต่ก็เท่าท่ีรู้ขอ้มูล
คือจะเป็นงบสนับสนุนเชิงโครงสร้าง เม่ือเลยเวลา 
การเสนอคงช้าไป คงตอ้งไปร่วมกบัรัฐที่มีเสนอไป 
และตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบ 

 (รายงานโดย วาสนา ลาํดี)

 


