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 109 สหภาพ เสนอสร้างประชาธิปไตย แก้ไขรัฐธรรมนูญ เดินหน้าสู่รัฐสวัสดิการ 

และหยุดคุกคามประชาชน 

 สุดทางเลือกของคนตกงานการฟื้ นฟูอาชีพคืออนาคต 

 ผู้น ารุ่นใหม่และความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมหลังวิกฤตโควิด -19 

 จ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 กรกฎาคม 2554- 2563 

 คนงานผลิตชุดชั้นในบอด้ีแฟชั่นช็อก ถูกเลิกจ้างรวดเดียว 800 คน 

 สหภาพแรงงานสากลประณามค าสั่งยุบสหภาพการบินไทย 

 

 

ภาพ https://prachatai.com/ 
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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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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่48(395) 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 กลบัสู่สถานการณ์เกือบ
ปกติในยคุวกิฤตโควดิ-19 พร้อมกบัการกลบัมาเผชิญ
ความจริงในทุกดา้นโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆเป็นขอ้อา้ง
ที่จะตอ้งอดกลั้นหรือมองขา้มปัญหาที่พอกพูนสะสม
มานานอีกต่อไป 

เ ร่ิ ม ต้น ที่ ป ระ เ ด็ น ท า งก า ร เ มื อ ง  ก า ร
เคล่ือนไหวของกลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” ที่ขณะน้ี
ยกระดบัมาสู่ “คณะประชาชนปลดแอก” ซ่ึงด าเนิน
ต่อเน่ืองมาเดือนเศษแลว้ ไดท้  าให้เรามองเห็นความ
จริงหลายเร่ืองที่เด่นชดัขึ้นมา โดยเฉพาะการถกเถียง
ระหวา่ง “คนรุ่นใหม่” ที่มีวธีิคิดและวธีิการแสดงออก
ในแบบฉบบัของคนรุ่นเขาซ่ึงเกิดมาในบริบทของ
สงัคมปัจจุบนั กบั “คนรุ่นเก่า” ที่ไม่ยอมรับความจริง
ของการเปล่ียนแปลง มองเห็นแค่ความกา้วร้าว โง่ ถูก
หลอกใช ้เนรคุณต่อพ่อแม่และสถาบนัหลกัของชาติ 
ฯลฯ ของคนรุ่นใหม่เท่านั้น 

สงัคมไทยจะพฒันาไปต่อไดก้็ต่อเม่ือ คนรุ่น
ใหม่และคนรุ่นเก่ายอมรับฟังซ่ึงกันและกันและ
ร่วมมือกนัผลกัดนัใหส้งัคมขบัเคล่ือนไปขา้งหน้า แต่
ก็ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่ อนาคตของสังคมอยูใ่นมือของ
คนรุ่นใหม่ที่ก  าลงัเติบโตขึ้นมาไม่ใช่คนรุ่นเก่าที่ก  าลงั
โรยราไปตามกาลเวลา ดงันั้นคนรุ่นเก่าท่ีแก่เพราะอยู่
นานแต่ไม่สามารถปรับวธีิคิดเรียนรู้และยอมรับความ

จ ริ งที่ เ ป ล่ี ยนแปลงไปก็ ย่อ มต้อ งตกจาก เ วที
ประวตัิศาสตร์ไปเป็นธรรมดา 

ในสถานการณ์ที่คนรุ่นใหม่ก าลงัมีบทบาท
ต่อการขบัเคล่ือนสังคมไปขา้งหน้า ผูน้ ารุ่นใหม่ใน
ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชน เช่น สหภาพ
แรงงาน และองคก์รพฒันาเอกชน คือ องคป์ระกอบที่
ส าคญัของพลงัที่จะผลกัดนัและพฒันาสังคม ติดตาม
อ่านรายละเอียดของเวทีประชุมวชิาการเร่ือง “ผูน้ ารุ่น
ใหม่และความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชา
สังคมหลังวิกฤตโควิด-19” ได้ในแรงงานปริทัศน์
ฉบบัน้ี 

ท่ามกลางสถานการณ์ทางการ เ มืองที่
ร้อนแรง ปัญหาอันหนักหน่วงด้านเศรษฐกิจยงัคง
เกิดขึ้นทุกวนั แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ีไดน้ าเสนอข่าว
การเลิกจา้งขนานใหญ่ในแทบทุกอุตสาหกรรม ล่าสุด
คือการเลิกจ้างคนงานผลิตชุดชั้ นในบริษัทบอด้ี 
แฟชั่น ประเทศไทย จังหวดันครสวรรค์ 800 คน 
ในขณะท่ีคนหนุ่มสาวจ านวนมากท่ีเพิ่งเรียนจบตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาการไม่มีงานท า เหล่าน้ีคือความจริง
อนัเจบ็ปวดของคนงานและครอบครัว ที่ตอ้งการการ
แก้ไข เยยีวยา ในขณะที่เงินภาษีของประชาชนและ
เงินกู้ของประเทศที่อยูใ่นมือรัฐบาลจ านวนมหาศาล
ได้ถูกใช้ไปในเร่ืองไร้สาระท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  
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ปัญหาต่างๆ ที่สะสมมายาวนานคือสาเหตุ
ส าคัญที่ท  าให้คนรุ่นใหม่ทั่วประเทศซ่ึงเป็นห่วง
อนาคตของชาติและของตวัเขาเองไดม้าถึงจุดที่พวก
เขารู้สึกวา่ไม่อาจอยูเ่ฉยไดอี้กต่อไป แรงงานปริทศัน์
ขอสนบัสนุนการเคล่ือนไหวที่สร้างสรรคข์องคนรุ่น

ใหม่และคน รุ่น เ ก่ าที่ ย ัง มี จิตวิญญาณของการ
เปล่ียนแปลงได้แสดงบทบาทเพื่อน าพาประเทศน้ี
ไปสู่สังคมที่มีความเป็นธรรมเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของ
พวกเราทุกคน 
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 “หนูตกงานโดยไม่รู้ตัว” เสียงสะอ้ืนร้องไห้

ของแคท ซ่ึงแน่นอนเป็นความตระหนกตกใจของ

ผูใ้ชแ้รงงานเม่ือเห็นประกาศการเลิกจา้ง หรือการถูก

เรียกเขา้ห้อง (เยน็) ทีละคน ทีละคน เพื่อให้ยอมรับ

การเลิกจา้ง หรือให้เซ็นยอมรับลาออกจากการเป็น

ลูกจา้ง พร้อมกับขอ้ความที่ต่อทา้ยว่าห้ามเรียกร้อง 

หรือฟ้องร้องใดใดจากนายจา้ง หรือบางบริษทัมีแนบ

ทา้ยว่าห้ามโพสตเ์ร่ือง หรือให้สัมภาษณ์นักข่าวโดย

เด็ดขาด คราบน ้ าตายงัไม่ไดเ้จือจางจากแกม้แมว้่าเธอ

และเขาจะถูกใหอ้อกจากงานมานานนบัเดือน 

 ระหว่างสองถึงสามเดือนที่ผ่านมาภาพข่าว
เกือบทุกช่องทางมีการรายงานเร่ืองการเลิกจ้าง
คนงานจ านวนมาก ช่วงเดือนมีนาคม 2563 มีตวัเลข
การเลิกจา้งถึง 3,123 คน เพราะเป็นช่วงโควิด-19 
ก าลงัระบาด นายจา้งตอ้งใช้ มาตรา 75 คือ จ่าย 75% 
ของเงินเดือน และยงัไม่มีมาตรการเยยีวยาเหตุสุดวิสัย 

62% จากประกันสังคม นายจา้งจึงมีทางเลือกแค่ 2 
ทาง คือ จ่าย 75% ใหลู้กจา้งอยูต่่อ หรือเลิกจา้งไปเลย 
เพราะฉะนั้น นายจา้งอาจเลือกเลิกจา้งไปเลย พอมา
เดือน เมษายน 2563 จ านวนถูกเลิกจา้งลดลง เพราะมี
มาตรการเยยีวยาจากประกนัสังคม” (นายจรัญชยั ก่อ
ศรีพิทักษ์กุล ผู ้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผย ต่อเวบ็ไซต ์กรุงเทพ
ธุรกิจ) 

 

 โดย กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

(กสร.)  เปิดเผยอีกว่า ข้อมูลสถานประกอบการ

วาสนา ล าด ี
voicelabour 

https://siamrath.co.th/ 
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ส าหรับกิจการที่ใช้มาตรา 75 หยุดกิจการชั่วคราว 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม2562 ถึง 5 กรกฎาคม 2563 พบว่า 

มีสถานประกอบการ 4,458 แห่ง กระทบลูกจ้าง 

896,330 คน รวม 247,031 ว ัน ในจ านวนน้ีหยุด

กิจการบางส่วน 2,117 แห่ง หยดุกิจการทั้งหมด 3,030 

แห่ง และมาจาก 3 สาเหตุหลกัที่ใชแ้นวทางน้ี ไดแ้ก่ 

1.การระบาดของโรคโควดิ 2.ลูกคา้ยกเลิกค าสั่งซ้ือ 3.

ขาดทุนสะสมจ านวนมากและไม่มีค  าสัง่ซ้ือจากลูกคา้

ตามปกติ โดยหากดูความรุนแรงยิง่ใช้ ม.75 จ านวน

โรงงาน ลูกจา้งไดรั้บผลกระทบ และหยดุทั้งหมดมาก

แสดงว่าวิกฤติสุด ซ่ึงขณะน้ีจ านวนลดลงดูแนวโน้ม

น่าจะดีขึ้น 

 

 ในความเป็นจริงเม่ือได้มีโอกาสพูดคุยกับ

แรงงานที่เพิ่งตกงานสดๆร้อนๆ ทั้ งอุตสาหกรรม

รถยนต์  อุ ตสาหกรรม ช้ิน ส่ วนยานยนต์  แล ะ

อุตสาหกรรมส่ิงทอตดัเยบ็เส้ือผา้ ที่นายจา้งมีการเปิด

สมคัรใจลาออก และเลิกจา้ง ตวัอยา่งกรณีแคท อดีต

แรงงานช้ินส่วนยานยนตท์ี่เธอถูกเลิกจา้ง ซ่ึงแคทได้

เล่าให้ฟังในฐานะหน่ึงในคนที่ตกงานพร้อมกัน

จ านวน 52 คนว่า การเลิกจา้งนายจา้งจ่ายแต่ค่าจา้ง

เดือนสุดทา้ยไม่ได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้ เพื่อให้มีเงิน

กอ้นสุดทา้ยในการไปด าเนินชีวติ 

ซ่ึงไม่ต่างจากเนย ที่ท  างานตดัเยบ็ชุดชั้นในที่

เล่าถึงสถานการณ์การเลิกจา้งรวมกนัราว 800 คนโดย

ที่ไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย เนยบอกว่าเม่ือถูก

เลิกจา้งทุกคนก็หวงัในเงินกอ้นสุดทา้ยคือค่าชดเชยท่ี

นายจา้งควรจ่ายตามกฎหมายแต่ว่านายจา้งกลับไม่

จ่าย แรงงานทั้ งสองก ลุ่ม น้ีต้องน า เ ร่ือง ร้องต่อ

เจ้าหน้าที่ รัฐเพื่อให้ด า เนินการตามกฎหมายให้

นายจา้งจ่ายค่าชดเชย ซ่ึงแน่นอนปัญหาของแรงงาน

เพยีงหน่ึงคนจะมีอีกหลายชีวติที่รออยูเ่ม่ือไม่มีงานไม่

มีเงิน แถมยงัไม่ได้รับเงินชดเชยก้อนสุดทา้ยแม้ว่า

กฎหมายก าหนดเป็นสิทธิไว ้ 

 แคทเล่าต่อด้วยน ้ าเสียงที่ ดูจะเกิดขึ้ นจาก

ความคบัแคน้ใจในการกระท าของนายจา้ง และเสียใจ

ในความรู้สึกของคนที่เป็นแม่ “หนูอดคิดมากไม่ได้

หรอกค่ะ เมื่อต้องกลายเป็นคนตกงาน และนายจ้างก็

ไม่ยอมจ่ายเงินก้อนสุดท้ายให้เพื่อชดเชยการตกงาน 

หนูมีลูกต้องดูแล ตอนนี้ต้องให้ย่าเลี้ยง แม้สามีจะมี

งานท าแต่ก็ต้องใช้เงินในการรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแบก

ภาระคนเดียว นายจ้างน่าจะเห็นใจลูกจ้างบ้าง เพราะ

เราท างานมานานแล้ว ท าไมท ากับพวกเราแบบนี้” 

https://news.thaipbs.or.th/ 
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 ขณะที่เนยบอกว่า “ตกใจมากเพราะนายจ้าง

ให้ลูกจ้างทั้งหมดไปรับเงินประกันสังคมโดยอ้าง

ผลกระทบจากกรณีโควิด-19 ไม่มีค าส่ังซ้ือ ไม่มี

วัตถุดิบ รับเงินประกันสังคม 62%มา 3 เดือน วันนี้

เราต้องรายงานตัวเพื่อกลับเข้าท างานแต่นายจ้างกลับ

เลิกจ้าง รู้ สึกใจหาย หนูมี ลูกสองคนที่ ต้องดูแล

รับ ผิดชอบยั ง ไ ม่ รู้ จ ะท า อ ย่ า ง ไ ร  ตอน นี้ ก็ ร อ

กระบวนการรัฐเพื่อท าให้แรงงานได้รับความเป็น

ธรรมตามกฎหมาย”   

 เสียงของแรงงานเพศแม่ทั้งสองคนท าให้เห็น

ว่าส่ิงท่ีกังวลมากคือลูกท่ียงัเล็ก ซ่ึงยงัไม่รู้อนาคตจะ

เดินหน้าอย่างไร และยงัมองไม่เห็นอนาคตขา้งหน้า

ว่าจะเดินไปในเส้นทางไหน เพื่อที่จะท าให้ตนเองมี

งานท าเพื่อเล้ียงดูลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้ ง

การศึกษาดี การกินอยู่ที่ดี และอบอุ่นอยู่ครบพร้อม

หนา้ครอบครัวดงัเดิม เน่ืองจากอายแุรงงานที่ตกงาน

ในกลุ่มนั้นอาย ุ40-50 ขี้นไป อาย ุ30-40 ปีมีน้อยมาก 

เม่ืออายขุองตนเองเป็นอีกหน่ึงในอุปสรรคในการที่

จะหางานท า เนยมองว่า ยงัพอที่จะขายอาหารตามสั่ง

ได ้รับห้ิวของ ห้ิวขนมมาขาย ซ่ึงเคยเป็นอาชีพเสริม

ตอนที่ท  างานอยู ่แน่นอนหากมีการพฒันาฝีมือคงตอ้ง

เป็นเร่ืองการคา้ขายอาหาร หรือกาแฟ  

 ส่วนแคทมองไปที่ เ งินก้อนสุดท้ายใน

ประกนัสังคมนั่นคือเงินบ านาญชราภาพ เพราะวนัน้ี

ไม่มีเงินสักก้อนที่จะลงทุนด าเนินชีวิตจริงๆ หาก

แมว้า่ ไดกู้ย้มืเงินกอ้นนั้นมาสกัคร่ึงหน่ึง ลงทุนคา้ขาย

ก็ยงัท  าใหชี้วติเดินหนา้ได ้การพฒันาฝีมือในความคิด

คือตอ้งเป็นงานที่สร้างรายได ้อยา่งการตดัผม เยบ็ผา้ 

ขายของกินของใชใ้นชีวติประจ าวนั เป็นตน้ 

 

   มนัคือความเป็นจริงของชีวติแรงงาน ทา้ยสุด

ความคาดหวงัเม่ือตอ้งตกงาน หรือถูกเลิกจา้งคือ “เงิน

ค่าชดเชย หรือเงินเกษียณอายุ” การที่ท  างานมาทั้ ง

ชีวติโดยกินค่าจา้งขั้นต ่ามาตลอด เงินเก็บจึงไม่ใช่เงิน

ก้อนท่ีอยู่ในกระเป๋า อาจเป็นบา้น เป็นรถ ท่ียงัตอ้ง

ผ่อนเป็นหน้ีสินระยะยาวอีกด้วย แน่นอนความ

ต้องการในอนาคตคือปลดหน้ี สร้างอาชีพ สร้าง

อนาคตลูกๆและครอบครัวที่อบอุ่น 

เช่นเดียวกบัอดีตลูกจา้งเหมาค่าแรงในกิจการ

ช้ินส่วนยานยนต์ที่เล่าถึงการถูกนายจา้งเลิกจา้ง ไม่

จ่ายค่าชดเชย โดยอา้งสญัญาจา้งที่ก  าหนดระยะเวลาที่

ชัดเจน แม้จะท างานมาหลายปี ได้แค่ค่าบอกกล่าว

ล่วงหนา้เพยีงหน่ึงเดือน การท างานของแรงงานกลุ่ม

น้ีจะเป็นเพียงค่าจา้งรายวนั และการท างานล่วงเวลา 

https://www.khaosod.co.th/ 
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เพือ่หล่อเล้ียงครอบครัว เม่ือวนัน้ีตอ้งตกงานส่ิงแรกที่

ต้องการจึงอยู่ที่ เ งินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน ท่ามกลางกลุ่มแรงงานส่วนใหญ่ที่นายจา้ง

อ้างสถานการณ์โควิด-19 เลิกจ้าง หรือให้หยุดงาน

แบบไม่มีก าหนดจนกว่าปัญหาโควิด-19 จะหมดไป

หรือจนกว่ า จะ มีก า ร เ ปิดท าก ารผลิต เต็ม ร้อ ย

เปอร์เซ็นต์ แม้กระบวนการผลิตจะเปิดท าการผลิต

บา้งเป็นบางส่วน มีลูกจา้งประจ าที่ท  างานอยูบ่า้ง แต่

บางส่วนก็ตอ้งถูกให้ออกงานแบบเกษียณอายุก่อน

ก าหนดจ่ายค่ าชดเชย ซ่ึงบ้างก็อาจได้มากกว่า

กฎหมาย หรือบ้างก็จ่ายเพียงตามกฎหมายก าหนด 

การที่ใช้ชีวิตเป็นแรงงานรับจา้งมากว่า 20 ปี ท  าให้

การกลับไปบา้นเกิดเพื่อท างานด้านเกษตรกรรมจึง

เป็นอีกหน่ึงความทา้ทาย 

 

และในความหมายของหน่ึงในแผนฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสงัคมจากผลกระทบของโควิด-19 เป็น

เงินกู ้4 แสนลา้นบาท คือโครงการฟ้ืนฟูเพื่อการสร้าง

งาน  

 โจก๊ อดีตคนงานผลิตรถยนตท์ีข่อเกษียณอายุ

ก่อนก าหนด ทั้งสามีและภรรยาไดเ้งินค่าชดเชยกลบั

บา้นไปพร้อมความคิดถึงอนาคตเกษตรกรรม แต่เม่ือ

ลงมือท าก็พบว่าไม่ง่ายเลย เพราะการที่ตนอยู่ใน

โรงงานอุตสาหกรรมมาตลอดชีวิต การปรับตวั และ

ความรู้จากการเกษตรจึงไม่มีเลย การเรียนรู้จึงตอ้ง

พึ่งพากูเก้ิล  ส่ิงที่ไดเ้รียนรู้อีกอยา่งจากการพูดคุย คือ 

ตลาดไม่มี สองสามเดือนที่ตดัสินใจลงมือท าการปลูก

ผกัสวนครัว แลว้น ามาขายในตลาดชุมชน พบว่าทุก

คนก็ปลูกแบบเดียวกนัมาขายจึงขายไม่ได ้ตอนน้ีก็คิด

วา่จะปรับมาท าเห็ดเพือ่ขายในตลาด และท าขนมขาย

ดว้ย เม่ือถามว่าจะเป็นอาชีพในอนาคตหรือไม่ก็คง

ต้องทดลองกันไป ตอนน้ีย ังมี เ งินว่างงานจาก

ประกันสังคมและเงินค่าชดเชยที่ได้รับมาหลังออก

จากงานเพื่อเป็นทุน สุดท้ายยงัไม่แน่ใจว่าจะรอด

หรือไม่แต่ตอ้งลงมือท า 

 มันอาจไม่ใช่บทสรุปเดียวของการตกงาน 

การเลิกจา้ง และไม่ใช่ค  าตอบเดียวในการพฒันาฝีมือ

แรงงาน เม่ือคนงานตอ้งถูกเลิกจา้ง ถูกเลือกให้ออก

จากงาน ไม่ไดมี้โอกาสไปต่อกบังานใหม่ในอนาคต 

ซ่ึงแน่นอนแรงงานจ านวนมากยงัคงตอ้งการเดินหน้า

ท างานในโรงงานเพื่อรักษารายได้ให้กบัตนเองและ

ครอบครัว หรือตอ้งการการพฒันาฝีมือเพื่อเดินหน้า

ต่อกับอุตสาหกรรมท่ีตนเองท างานมาเกือบตลอด

ชีวิต การที่รัฐกู ้เงินมาเพื่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และ

สร.ฟอร์ดและมาสด้าฯ 
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สังคมนั้น ในความหมายคือการสร้างอาชีพและงาน

ในอนาคตหรือไม่เป็นค าถามที่ตอ้งการค าตอบที่เห็น

เป็นรูปธรรม เห็นอนาคตดว้ย แต่ก็ตอ้งอาศยัวสิยัทศัน์

ของผูน้ าประเทศในการพฒันา เศรษฐกิจ สังคม และ

แรงงาน  

 ท่ามกลางเสียงร ่าไหข้องผูใ้ชแ้รงงานที่ดงัขึ้น 

เม่ือสถานการณ์การเลิกจา้งหรือท าให้ตอ้งจ าออกจาก

งานเพิ่มมากขึ้นทุกวนั การออกแบบใบเลิกจา้งของ

นายจ้างที่ท  าให้ลูกจา้งตอ้งเซ็นแบบจ ายอม อย่างที่

จงัหวดัภูเก็ตที่เขียนก าหนดไวใ้ห้ลูกจา้งเซ็นยอมรับ

การเลิกจ้าง เพื่อให้ไปรับเงินประกันสังคมกรณี

วา่งงานจากเหตุเลิกจา้งเพราะผลกระทบจากโควิด-19 

หากเลิกจา้งรับเงินว่างงาน 70% ของค่าจา้งเป็นเวลา 

200 วนั เพื่อให้ประทงัชีวิตของลูกจา้งก่อนที่สถาน

ประกอบการจะเปิดใหม่อีกคร้ัง โดยลูกจา้งตอ้งไม่มี

การฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยจากนายจา้งเด็ดขาด พร้อม

กบัมอบลมปากหวานหูให้กบัลูกจา้งว่า “แลว้จะเรียก

กลบัมาท างานร่วมกนัอีกคร้ังหากสถานประกอบการ

เปิดด าเนินการเต็ม100%” ซ่ึงในความเป็นจริงคือ

ลูกจา้งส่วนใหญ่อาย ุ40-50 ปีขึ้นไปแลว้ คงเป็นเร่ือง

ยากที่จะได้กลับเข้าท างานอีก ใช่หรือไม่ว่าการให้

ลูกจ้างออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้ตาม

กฎหมาย เป็นการหลีกเ ล่ียงกฎหมายที่ก  าหนด

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย ตามกฎหมายคุม้ครอง

แรงงาน ซ่ึงมีอตัราต่างๆกนั คือ  

 
 1. ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชย หากนายจา้ง
เลิกจา้งโดยลูกจา้งไม่มีความผดิ ดงัน้ี  
       1.1 ลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 120 
วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30 วนั  
                1.2 ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 1 ปี แต่
ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 90 วนั  
               1.3 ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 3 ปีแต่
ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 180 วนั  
              1.4 ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่
ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธ์ิได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตรา
ค่าจา้งสุดทา้ย 240 วนั  
             1.5 ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 10 ปีขึ้น
ไป มีสิทธ์ิได้รับค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
300 วนั  
            1.6  ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้น
ไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจา้งอัตราสุดทา้ย 400 วนั 
หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของกการท างาน 400 ว ัน

https://www.thansettakij.com/ 
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สุดทา้ย ส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหน่วย  

 

 แต่ในทางปฏิบติัก็ยงัมีการใส่เกียร์ว่างให้เห็น 

และลูกจา้งเองก็ไม่มีทางเลือกเม่ือไม่มีรายไดเ้ขา้มา

จุนเจือครอบครัวที่ตอ้งมีรายจ่ายทุกวนั จึงมีลูกจา้ง

บางส่วนจ าตอ้งยอมรับเง่ือนไขเซ็นหนังสือยอมรับ

การ เ ลิ ก จ้า ง เพื่ อ รับ เ งินกร ณี ว่ า ง ง าน  ใน ช่ว ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ตั้งแต่

วนัที่ 1 มีนาคม 2563) จะได้รับเงิน 70% ของค่าจา้ง

รายวนั แต่ไม่เกิน 200 วนั หากลาออกจากงานเองจะ

ได ้45% ของค่าจา้งไม่เกิน 90 วนั นัน่จึงเป็นทางเลือก

สุดท้ายอีกเ ช่นกันของแรงงานที่ต้องจ ายอมต่อ

สถานการณ์โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีองคก์รสหภาพ

แรงงาน หรือแมจ้ะมีสหภาพแรงงานก็ตาม 

ภายใตแ้รงกดดนัจากภาวะที่ไม่มีรายได ้ถูก

นายจ้างเรียกเข้าไปตกลงในห้อง( เย็น)ทีละคน 

สภาพแวดลอ้มที่ตอ้งพึ่งตนเองในการตัดสินใจ และ

บนพื้นฐานที่ตอ้งรับผิดชอบต่อครอบครัวที่ตอ้งกิน

และใชทุ้กวนั เสียงร ่ าร้องถึงความเป็นธรรมอาจบาง

เบาส าหรับภาครัฐที่จะไดย้นิความตอ้งการความเป็น

ธรรมทางด้านกฎหมายและมนุษยธรรมต่อคนที่

ท  างานสร้างเศรษฐกิจพฒันาประเทศไม่ยิง่หยอ่นกว่า

ผู ้ลงทุนที่ รัฐยิ้ม รับและน้อมฟังพร้อมยื่นมือเข้า

ช่วยเหลือด้วยมาตรการต่างๆทั้ งเงินกู้ เพื่อพลิกฟ้ืน

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆให้เคร่ืองจกัรเดินเคร่ือง

ผลิตได ้

แมว้นัน้ีแรงงานจ านวนมากยงัไม่ไดก้ลบัเขา้

สู่ร้ัวโรงงานเพื่อท างานอย่างเต็มที่ ยงัคงรอการเรียก

ตวัอย่างใจจดใจจ่อ เสียงเรียกร้องต่อการฟ้ืนฟูอาชีพ

ทั้ งระบบดังขึ้ นบ้างประปราย เพื่อการพฒันาฝีมือ

แรงงานที่สอดคลอ้งกบังานใหม่ในอนาคตดว้ยเงินกู้

ที่รัฐบาลกูม้า โดยที่ไม่ตอ้งสูญเสียงานและอาชีพไป 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.thailandplus.tv/ 
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บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 

นักวิชาการสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม 

 
 
 
 

 

 

 

บทสรุปเวที ประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ 

เร่ือง “ผู้น ารุ่นใหม่และความร่วมมือระหว่างองค์กร

ภาคประชาสังคมหลังวิกฤตโควิด -19” เม่ือวนัอาทิตย์

ที่  26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-15.00 น. 

วิ ท ย า ลั ย พั ฒ น ศ า ส ต ร์ ป๋ ว ย  อ๊ึ ง ภ า ก ร ณ์ 

มหาวิทย าลัยธรรมศาสต ร์  ได้ ร่ วมกับ มูล นิ ธิ

พิพิธภณัฑแ์รงงานไทย และมูลนิธิหญิงชายกา้วไกล 

จดัการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ เร่ือง ผูน้ ารุ่น

ใหม่และความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชา

สงัคมหลงัวกิฤตโควดิ -19 ณ หอ้งประชุมบอลรูม 1-2 

โรงแรม อีสติน  มักกะสัน  ก รุง เทพฯ  ซ่ึ งส รุป

สาระส าคญัแต่ละประเด็นได ้ดงัน้ี 

            กล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒน
ศาสตร์ ป๋วย อี๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ซ่ึ งก ล่ าวว่ า  ง านวัน น้ี มีภาร กิจ  2 เ ร่ื อ ง  คื อ

 
 1) เป็นพนัธกิจของวิทยาลยัที่ตอ้งด าเนินการ
จากการที่ได้รับทุนมาจากธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงมีการ
เชิญนักวิชาการจากหลากหลายประเทศ หลากหลาย
สาขา  มาท า งานร่วมกับอาจารย์คณะต่างๆใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ ง น้ีทางคณะที่สอน
ทางด้านสังคมศาสตร์ก็ได้ขอทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยร่วมดว้ย ซ่ึงทางวิทยาลยัป๋วยก็ไดจ้ดัท า
โครงการเสนอไปเช่นกนั ได้งบประมาณมาไม่มาก
นกั ทางวทิยาลยัก็สบทบงบประมาณร่วม โดยเน้นไป
ที่การท างานเร่ืองคนรุ่นใหม่ 2 เร่ือง คือ วิธีคิดคนรุ่น
ใหม่ที่มององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) กับมอง

https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_092547/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_092547/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_092547/
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ขบวนการแรงงาน ว่ามีมุมมองอย่างไร ยงัสนใจ
ท างานพฒันาชนบท พฒันาสงัคมอยูห่รือไม่ 
 2)  ใน ปั จ จุบันพบว่ า ง านวิ จัยท างด้ าน
สังคมศาสตร์เม่ือจดัท าแลว้ขาดการเผยแพร่จึงท าให้
กลายเป็นจุดอ่อน สังคมยงัรู้จกัไม่มากเท่าที่ควร จึง
เป็นที่มาของการจดังานประชุมในวนัน้ี 

 
 ส่วนช่วงบ่ายจะเน้นไปที่การหาทางวิธีการ
หลุดจากโควิด 19 ได้อย่างไร โดยคิดว่า ขบวนการ
แรงงานตอ้งคิดหนกั ภาคเกษตรก็คิดหนัก แต่ในภาค
เกษตรยงัมีการไปต่อไดแ้ต่ภาคแรงงานมีแต่แรงกาย
และความรู้ ตอ้งหาหนทางไปต่อให้ได้ ซ่ึงย่อมยาก
ขึ้น ซ่ึงมีขอ้สังเกตว่า คนรุ่นใหม่มีจ านวนน้อยลงใน
ทุกแวดวง น้ี เป็นผลมาจากอัตราการเกิดน้อยลง 
ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด กรณีที่นั่งในมหาวิทยาลัย 
วนัน้ีมีที่นั่งว่างถึง 1 แสนคนที่ยงัขาดนักศึกษามา
เรียนต่อ แต่ในขณะเดียวกนัอีกดา้นหน่ึงคนรุ่นใหม่ก็
ต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้ น คนรุ่นเก่าๆเวลาพฒันา
ประเทศดา้นต่างๆจะใชง้บประมาณมาก ท าให้คนรุ่น
ใหม่ต้อ งมาแบกรับภาษีจากคน รุ่น น้ี ต่อไปใน
อนาคต  คนรุ่นเราจะกลายเป็นคนที่รัฐบาลตอ้งดูแล
ในอนาคต รวมถึงคนรุ่นใหม่ในปัจจุบนัน้ี 
           รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์ 
เสนองานวิจัยหัวข้อที่ 1 : เร่ืองการพัฒนาคนรุ่นใหม่

ในขบวนการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน ดังนี้ 
เหตุที่มาศึกษาเร่ืองน้ีคือ ปัญหาการขาดช่วงของผูน้ า 
ให้ความส าคัญกับคนรุ่นใหม่ ความจ าเป็นของการ
ร่วมมือกนัของภาคประชาสงัคม 
 แนวคิดในการศึกษา ใช้ 3 แนวคิด คือ ผูน้ า
ในอดีต/ผูน้ าอาวุโสในรุ่นปัจจุบนั, สหภาพแรงงานที่
เป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม , ขบวนการ
เคล่ือนไหวเร่ืองโลกร้อนที่น าโดยคนรุ่นใหม่ โดย วิธี
การศึกษา ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เจาะลึก
ผูน้ ารุ่นใหม่/กลางจ านวน 13 คน ร่วมกับศึกษาจาก
เอกสารที่เขียนถึงผูน้ าในอดีต /รุ่นอาวโุส ซ่ึงบางคนก็
เสียชีวติไปแลว้ 
 เร่ืองแรกที่ดูคือ บริบททางครอบครัวและ
การศึกษา  พบว่า  ผู ้น า รุ่นอ ดีต/อ าวุโส มาจาก
ครอบค รัวย ากจน  กา ร ศึกษาน้อย  ผ่ านความ
ยากล าบากในการตั้ งสหภาพแรงงาน เกิดการหล่อ
หลอมส านึกของชนชั้นแรงงาน ส่วนผูน้ ารุ่นใหม่ มา
จากครอบครัวปานกลาง มีการศึกษา เขา้ร่วมสหภาพ
แรงงานจากการชกัชวนของรุ่นพี-่เพือ่น 
 ในเร่ืองสหภาพแรงงานในแนวขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคม พบว่า ผูน้ าอาวุโสเขา้ใจโดย
พื้นฐานเพราะผา่นประสบการณ์โดยตรง ส่วนผูน้ ารุ่น
ใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ตอ้งเรียนรู้จากเวทีการศึกษา 
ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตว่า การเขา้ร่วมการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา ไดส้ร้างให้เกิดความ
สับสนแต่ยงัไม่สามารถน าไปสู่การยกระดบัความรู้
ทางการเมืองได ้
 หลกัสูตรการศึกษาที่ผูน้  ารุ่นใหม่ผ่าน อยา่ง
น้อยมี 4 หลกัสูตรน้ี ได้แก่ การพฒันาศกัยภาพแกน

https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_095546/
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น าในการเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรม, การพฒันาผูน้ า
แรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม การศึกษาพฒันา
ผูน้ าแรงงานระดับสูง (หลักสูตร 100 ชั่วโมง) การ
พฒันาส่ือสนบัสนุนการขบัเคล่ือนขบวนการแรงงาน 
หรือหลกัสูตรนกัส่ือสารแรงงาน 
 ผลจากการผ่าน 4 หลักสูตร พบว่า ไดส้ร้าง
ให้ผูน้ ารุ่นใหม่ ให้มีการพฒันาความสามารถในการ
คิดเชิงวิเคราะห์ เพราะเน้ือหาและกระบวนการให้
การศึกษาแตกต่างจากหลักสูตรทั่วๆไป สามารถ
ท างานร่วมกนัในหมู่ผูท้ี่มีความเห็นต่างทางการเมือง 
ทศันะที่แตกต่างกนัไดรั้บการยอมรับ 
 
 ปัญหาในการพฒันาผูน้ ารุ่นใหม่ แบ่งไดเ้ป็น 
2 กลุ่ม 
 กลุ่มที่ 1 มองว่า ขาดความมั่นใจในตวัเอง
และผูน้ ารุ่นใหม่ยงัไม่มีวฒิุภาวะเพยีงพอในการรับมือ
กับความกดดัน  ไม่กล้าโต้แยง้ผูน้ าอาวุโส  ไม่มี
เครือข่ายกบัผูน้ าแรงงานมากพอ ยงัไม่พร้อมในดา้น
เศรษฐกิจ / ครอบครัว ตอ้งทุ่มเทเวลา ดงันั้นจึงขอพึ่ง
ผูน้ าอาวโุสไปก่อน 
 กลุ่มที่ 2 มองว่า เช่ือมั่นว่าผูน้ ารุ่นใหม่มี
ความพร้อมแต่ผูน้ าอาวุโสไม่มีระบบคดัสรรผูน้ าที่
เหมาะสม ผูน้ าอาวุโสวางตัวเป็นเจ้าส านัก  ผู ้น า
อาวโุสไม่ใหอิ้สระทางความคิด 
 แบบอยา่งของผูน้ ารุ่นอาวโุสที่กลุ่มเป้าหมาย
ที่ผูว้ิจยัไปสัมภาษณ์ และตอบตรงกันเป็นส่วนใหญ่ 
คือ  นางสาววิไลวรรณ  แ ซ่ เ ตีย  อ ดีตประธาน
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.) เป็น
ผูน้ าแรงงานที่มาจากคนงานพื้นฐานอยา่งแทจ้ริง ซ่ึง

การเป็นผูน้ าที่มีความเสียกสละมาก กับนายสาวิทย ์
แก้วหวาน  อ ดีต เลขา ธิกา รสมาพันธ์แ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ เป็นผูน้ าแรงงานที่เสียสละ มี
วาทศิลป์ในการโน้มนาว น่าสนใจพูดจูงใจได้เก่งมี
ความน่าเช่ือถือ 

 
 ความเห็นของผูน้ าอาวุโสต่อขอ้จ ากดัคนรุ่น
ใหม่ ได้แก่ ผูน้ ารุ่นใหม่ไม่ได้ผ่านการต่อสู้ ความ
ยากล าบากเหมือนผู ้น า รุ่นเก่า ขบวนการแรงงาน
ปัจจุบนัไม่มีอุดมการณ์ร่วม ท าให้ผูน้ ารุ่นใหม่ไม่มี
เป้าหมายการต่อสูท้ี่ชดัเจน คนรุ่นใหม่เก่งเทคโนโลย ี
แต่ไม่เขา้ใจว่า จะน ามาใชพ้ฒันาขบวนการแรงงาน
อยา่งไร 
 ข้อเสนอต่อการพัฒนาผู้น าสหภาพแรงงาน
รุ่นใหม่ 
 1. บทบาทของผูน้ ารุ่นอาวุโส ตอ้งเช่ือมัน่ใน
ศักยภาพคนรุ่นใหม่ มีระบบการถ่ายทอดประสบ 
การณ์/ทกัษะ ยดึหลกัประชาธิปไตยและความเสมอ
ภาค 
 2. การใหก้ารศึกษา ความรู้ที่จ  าเป็น เช่น โลก
ทศัน์ จิตส านึกทางสังคม อุดมการณ์ ทกัษะการเป็น
ผูน้ าที่ทนัโลกสมยัใหม่ เทคโนโลยกีารบริหารองคก์ร 
ภาษาองักฤษและกฎหมายแรงงาน 
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 รูปแบบการให้การศึกษา ประกอบดว้ย การ
มอบบทบาทการน าที่เหมาะสม , ให้การศึกษาผ่าน
โครงการอบรมเสวนา ให้การศึกษาผ่านการเขา้ร่วม
การเคล่ือนไหว เยี่ยมเยียนเพื่อนที่ก  าลงันัดหยุดงาน 
รณรงค ์แลกเปล่ียน ซ่ึงองคก์รที่จดัการศึกษา ได้แก่ 
สหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
มหาวิทยาลยั กระทรวง และสถาบนัแรงงานกลาง ที่
ตอนน้ีมีมูลนิธิพพิธิภณัฑแ์รงงานไทยด าเนินการอยู ่

 

 ดร. เกศกลุ สระกวี เสนองานวิจัยหัวข้อที ่2 : 
เ ร่ืองคนรุ่นใหม่ในภาคประชาสังคม กรณีศึกษา
นักพัฒนารุ่นใหม่ในองค์กรพัฒนาเอกชน โดยสรุปว่า 
จุดเร่ิมตน้ของการศึกษาวิจัยมาจากการมีค  าถามว่า 
NGOs รุ่นใหม่ไปไหนหมด /มองแต่เร่ืองเงิน/ไม่
สนใจต่องาน NGOs / แลว้ใครจะขบัเคล่ือนงานภาค
ประชาสังคม ใครจะเขา้มาช่วยกันแก้ไข แล้วคนรุ่น
ใหม่มองเร่ืองการท างานทางสังคม มองปัญหาทาง
สังคมอยา่งไรโดย ระเบียบวิธีวิจยั: เน้นเชิงคุณภาพ 
เลือกกลุ่มเป้าหมายจากนักพฒันารุ่นใหม่ใน gen y 
อายไุม่เกิน 35 ปี จ  านวน 12 คน จาก 12 องคก์ร โดย
เลือกจากบริบทความหลากหลายต่างๆ เช่น ทุน การ
ก่อตั้ง ใชร้ะยะเวลาศึกษาในเร่ืองน้ี คือ 1 ปี ซ่ึงพบว่า 
สามารถจ าแนกนักพฒันาได้ 4 รุ่น คือ รุ่นเกษียณ, 
อาวโุส, กลาง, ใหม่ 

 1. แรงจูงใจต่องาน NGOs ประกอบดว้ย 
 – ลกัษณะงาน ทา้ทาย อิสระ ส่งผลต่อสงัคม 
 – เน้ือหางาน มีคุณค่าก่อนค่าตอบแทน 
 – ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ตามมาตรฐาน
สมัพนัธก์บังาน แตกต่างตามทุนองคก์ร 
 – พี่เล้ียงและการสอนงาน สร้างการเรียนรู้ 
ซึมซบัอุดมการณ์ ขดัเกลาทางสงัคม 
 – วฒันธรรมองค์กรแบบครอบครัวผูกพนัมี
ค่าต่อความรู้สึก เยยีวยาจิตใจ 
 – เวลางาน มีอิสระ ยดืหยุน่ ภาระงานหนกั 
 – ส านกังาน คือ บา้นเม่ืองานยุง่ 
 2. การระดมทุน 
 – มุมมองต่อทุนแตกต่างกบัรุ่นเก่า 
 – ทุนมีความส าคญั 
 3. แหล่งทุนที่หลากหลาย 
 – ระดมทุนแบบพึ่งตนเอง 
 – ธุรกิจเพือ่สงัคม 
 – อุดมการณ์-บทบาทการตรวจสอบ 
 – อุดมการณ์ -การเลือกแหล่งทุน 
 4. การพัฒนาตนเอง 
 1. การพฒันาตนเองจากภายใน ในเร่ืองความ
สนใจงาน, การสร้างพลงัในการท างาน, ปัญหาสังคม 
ท างานเพือ่สงัคม, เวน้วรรคพกัใจ เรียนรู้ใจในตนเอง 
 2.  การพัฒนาจากภายนอก ทั้ งใน เ ร่ือ ง
ภาษาต่างประเทศ, ส่ือและเทคโนโลย,ี ศึกษาต่อ แผน
เสน้ทางอนาคต, กิจกรรมทางสงัคม อาสาสมคัร, ดูแล
สุขภาพกายและใจ 
 5. ความคาดหวัง 
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 1. คาดหวงัต่อตนเอง ในเร่ืองการเรียนรู้และ
เขา้ใจในงานองคก์รทุกดา้น 
 2 คาดหวงัต่อองคก์ร ในเร่ืองการสนับสนุน
งบประมาณและเวลา, การท างาน การพฒันาของคน
รุ่นใหม่, เงินเดือนและสวสัดิการที่มาตรฐานและ
มัน่คง 
 3. คาดหวงัต่องานพฒันา ทั้งการสนับสนุน
จากภาครัฐ, การสร้างเครือข่ายการท างาน, การท างาน
ทางสงัคมในมิติใหม่ๆ, การระดมทุน 
 คนรุ่นใหม่ คือ พลังพัฒนาสังคม พบว่า 
บทบาทคนรุ่นใหม่ มีบุคลิกการท างานต่างกนั, มอง
ความมั่นคงในชีวิต-ขับเค ล่ือนงานของ NGOs, 
ประเด็นงาน, อุดมการณ์ 

 คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อะไรจากงานพัฒนา 
พบว่า เกิดความเขา้ใจสังคม, การเปล่ียนแปลงทาง
ความคิด, การเยยีวยาตนเอง, ทกัษะงานเฉพาะดา้น, 
ประสบการณ์ที่มีค่า, เรียนรู้ในส่ิงที่ไม่มีสอนในระบบ
การศึกษา 

 6. บทบาทและทิศทางขององค์กรพัฒนา
เอกชนในมุมมองคนรุ่นใหม่ 
 – ตรวจสอบและสร้างการเปล่ียนแปลงจาก
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 – สนับสนุนและส่งเสริมการท างานของ
ประชาชนและชุมชน 
 – ท างานยืดหยุ่นตามสภาพของปัญหา
ประชาชนและพื้นที่ท  างาน 
 – ท างานแบบเครือข่าย 

 

 ช่วงท่ีสอง รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร อติ
วานิชยพงศ์ เสนองานวิจัยหัวข้อที่ 3 : เร่ืองความ
ร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานกับองค์กรพัฒนา
เอกชน โดยสรุปว่า องคก์รพฒันาเอกชนยคุแรกเป็น
องค์กรท างานแนวสงเคราะห์ เช่น สภากาชาดไทย 
โดย องคก์รจดัตั้งแรงงานยคุแรกเป็นสมาคมคนงาน 
กรรมกรรถรางสยาม ต่อสู้เพื่อค่าจา้งและสวสัดิการ 
ในยุคของความร่วมมือ พบว่า หลังเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 มี NGOs ที่ท  างานในแนวสิทธิมากขึ้น 
ซ่ึงหลงัรัฐประหาร 6 ตุลาคม NGOs มีบทบาทมากขึ้น 
เกิด NGO ดา้นแรงงาน เช่น มูลนิธิอารมณ์ พงศพ์งนั 
สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน กลุ่มเพื่อนหญิง กลุ่ม
เยาวชนคนงาน ซ่ึงความร่วมมือที่ส าคญักบัสหภาพ
แรงงาน เช่น การขบัเคล่ือนเร่ือง พ.ร.บ.ประกนัสังคม 
การลาคลอด สถาบนัความปลอดภยั เป็นตน้ 
 โดยค าถาม ความจ าเป็นของความร่วมมือใน
ปัจจุบัน ของภาคประชาสังคม กับองค์กรแรงงาน 
 – มีความห่างเหินในความร่วมมือหรือไม่
อยา่งไร 
 – หลัง วิก ฤติ โควิ ด  ภ าคประชาสั งคม
จ าเป็นต้องร่วมมือกันในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สงัคม 
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 – แรงงานเ ป็นก ลุ่มที่ ไ ด้ รับผลกระทบ
โดยตรง 
 – ผู ้น า รุ่นใหม่ใน NGOs และสหภาพ
แรงงานจะมีบทบาทความร่วมมือกนัอยา่งไร 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส ป่ินตบแต่ง 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย โดยสรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ งานวจิยัทั้ง 2 เร่ือง ไดช้ี้ให้เห็นว่าการศึกษาเร่ือง
คนรุ่นใหม่ เป็นโจทยท์ี่ไม่ค่อยมีคนศึกษามากนัก 
ดงันั้นน้ีเป็นเร่ืองส าคญัที่ยอ่มท าใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจ
คนรุ่นใหม่ไม่มากก็น้อย เพราะโจทยศึ์กษาแบบน้ีได้
สะทอ้นว่า คนรุ่นใหม่หายไปไหน แต่เราอาจไม่มี
แวดวงไปท างานกับคนรุ่นใหม่ก็เป็นไปได้ ตน
เสนอแนะเร่ือง การท างานจริงจงักบัคนรุ่นใหม่ ที่ใน
ปัจจุบนัเข้าไปอยู่ในที่ทางต่างๆ แต่ไม่ได้สังกัดใน
รูปการท างานแบบสถาบนัหรือในองค์กรแบบเดิมๆ 
ตอ้งเขา้ไปเรียนรู้ โดยงานของ รศ.ดร.นภาพร อตวานิ
ชยพงศ ์ช่วยท าให้เขา้ใจคนรุ่นใหม่ ตั้งค  าถามต่อคน
ต่อการด ารงอยู ่ส่วนงานของ ดร. เกศกุล สระกวี ได้
ช้ีให้ เ ห็นถึงการเ ติบโตของ NGOs ที่ มีความ
หลากหลายมาก นับตั้งแต่ปี 2523 ที่เป็น NGOs ดา้น

สาธารณกุศล หรืออีกดา้นหน่ึงคือ การเกิดขึ้นมาของ
โครงการพฒันาชนบทลุ่มน ้ าแม่กลอง 
 ในปัจจุบนัเวลาพูดค าว่า คนรุ่นใหม่ จะไม่
สามารถหนีจากบริบททางสังคมได้ มีข้อสังเกตว่า 
ความขัดแยง้ทางสังคมมีความหลากหลาย ปัญหา
สังคมไม่ใช่ปัญหาเชิงประเด็นเด่ียว เช่น แรงงานคง
ไม่ใช่แค่มิติเศรษฐกิจเท่านั้น ไม่ได้เผชิญแค่ค่าจา้ง
แรงงาน แต่ยงั เ ก่ียวข้องกับอธิปไตยทางอาหาร
เช่ือมโยงไปชนบทดว้ย ที่ยงัตอ้งพึ่งค่าจา้งแรงงานอยู ่
เราจึงเห็น NGOs ในมิติใหม่ๆ เช่น LGBT, ความ
มัน่คงทางอาหาร เป็นตน้ 
 ซ่ึงมองว่า สหภาพแรงงานจึงไม่สามารถ
ท างานแบบเนน้มิติเดียวแบบปากทอ้ง ค่าจา้งแรงงาน
เท่านั้น สหภาพมีอุดมการณ์ 3 แบบ คือ มองตนเอง
คือ หน่ึงปากทอ้งเศรษฐกิจ สองสหภาพแบบสหภาพ
นิยม และสามสหภาพแรงงานแบบเน้นการเมือง 
พรรคการเมือง แต่การท าความเขา้ใจเร่ืองแบบน้ีไม่
ง่าย ต้องมีแว่นความเข้าใจ ต้องมีการออกแบบ
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ เพื่อเห็นภาพส าคญัว่า
เราเป็นส่วนหน่ึงของภาคประชาสงัคมใหญ่ทั้งหมด 

 ส าหรับประเด็นย่อยๆ เห็นว่า NGOs ใน
ปัจจุบนัพบปัญหาเศรษฐกิจ เขา้ไม่ถึงแหล่งทุน แม้มี
แหล่งทุน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) /สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)ฤ(พอช.) แต่ก็ได้สร้างขอ้จ ากดัจ านวนมาก 
ซ่ึงในเร่ืองมีงานศึกษาพอสมควรมากแล้วในการ
สะทอ้นปัญหาของแหล่งทุนดงักล่าว ซ่ึงไม่เห็นดว้ย
กบัการตั้งค  าถามคนในหรือคนนอก ท าให้เกิดปัญหา

https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_110221/
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ในการท างาน เป็นข้อสรุปขาวหรือด ามากเกินไป 
เสนอ เ ร่ื อ งก า รต้อ งสะสมคว า ม รู้ เ ช่ี ย ว ช าญ
ประสบการณ์ให้ชัดไปเลย วนัน้ีมี NGOs แบบน้ี
จ านวนมากขึ้นแต่เน้นท างานเคล่ือนไหว แต่ก็ลงไป
ท างานเช่ือมโยงเครือข่ายยงัไม่มากนัก โดยสรุป 
งานวิจยัน้ีมีคุณูปการในการน าไปสู่การสร้างคนรุ่น
ใหม่ แต่ในสงัคมไทยก็มีความขดัแยง้แตกต่างก็หลาย
มิติ ดงันั้นใครท างานประเด็นเด่ียวก็จะเป็นขอ้จ ากัด 
ตอ้งมองหลายๆมุมหลายๆภาคส่วน ขอ้ดีคือก่อใหเ้กิด
การสนทนาแลกเปล่ียนเป็นส าคญัมากกวา่ 

 

 ช่วงบ่าย เสวนาเร่ือง “องค์กรภาคประชา
สังคมกับสหภาพแรงงานควรร่วมมือกันอย่างไรหลัง
วิกฤตโควิด-19?” 

  นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการ
อาวุโสด้านแรงงาน กล่าวว่า  มี 2 ประเด็นใหญ่ในการ
น าเสนอ คือ ประเด็นที่หน่ึง เป็นความร่วมมือองคก์ร
แรงงานกบัภาคประชาสังคม กับประเด็นที่ 2 เร่ือง
หลังโควิด มองว่าหลงัโควิดจะมีอะไรที่ทา้ทายมาก
ขึ้ น และดูว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน 
อย่างไร ซ่ึงในทางเศรษฐกิจ อะไรจะเกิดขึ้นในโลก

หลงัโควดิ ตอนน้ีอยูใ่นโลกเสรีนิยมใหม่ ที่เร่ิมตั้งแต่
ช่วง 1970-1980 โรงงานออกจากสายพานการผลิต
แบบเดิม สร้าง global supply chain ขึ้นมา โรงงานที่
มีขนาดใหญ่ลดลง มีการสร้างระบบการผลิตท่ี
กระจายไปทัว่โลก แต่สถานการณ์โควิดท าให้ห่วงโซ่
น้ีมนัพงั หยดุชะงกั กระบวนการผลิตหยดุ ซ่ึงตอ้งใช้
ระยะเวลาหน่ึงพอสมควรในการฟ้ืนฟู และการ
กลบัไปใชต้น้ทุนเดิมจะสูงมาก เพราะจะผลกัไปที่ตวั
แรงงาน เพื่อลดตน้ทุนการผลิต อ านาจใหญ่ยงัคงอยู่
กบัทุน 

 มีงานวชิาการของนักวิชาการจากแคนาดา ที่
พบว่า ทุกคร้ังที่โลกเกิดวิกฤติมนักลายเป็นการเปิด
โอกาสให้เกิดการบ าบัดทางเศรษฐกิจ ลดทอน
สวสัดิการต่างๆ ใช้ระบบอ านาจนิยมมาแทนระบบ
ตลาด กรณีในช่วงต้มย  ากุ ้ง ก็จะเห็นว่ามีการจัด
โครงสร้างใหม่ในการโอบอุ้มประคับประคองทุน
ไม่ใหล้ม้ลง แต่ท าใหค้นตวัเล็กตายตามยถากรรม ซ่ึง
เราตอ้งเผชิญกบัมนั 

 

 ส าห รับประเทศไทยที่พึ่ งพิง เศรษฐกิจ
ภายนอกกว่า 70 % ไดน้ ามาสู่การเลิกจา้งมากมาย น้ี
คือประเด็นที่ทา้ทาย อีกส่ิงหน่ึงที่เกิดขึ้น คือ สงคราม

https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e3/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_095240/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e3/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_095240/
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การคา้จีน-อเมริกา ท าให้คนที่มีอ  านาจไดป้ระโยชน์
มากยิง่ขึ้น 

 

 ในทางการเมือง อ านาจมักไปตกที่รัฐซ่ึงมี
อ านาจพิเศษ อา้งวิกฤติในการใชอ้  านาจเบ็ดเสร็จ รัฐ
จะมีอ านาจมากในการแทรกแซงตลาด เอ้ืออ านาจฝ่าย
ทุน อ านาจแบบเผด็จการจะมีมากขึ้น วิกฤติจะผลัก
คนใหเ้ดือดร้อน ดงันั้นการเช่ือมร้อยคนเดือดร้อนเขา้
มาดว้ยกนัจะส าคญัมาก คนที่เดือดร้อนลุกขึ้นมาสู้ น้ี
คือเง่ือนไข ที่จะท าให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทขึ้น 
การอยู่ใตอ้  านาจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คส
ช.มายาวนาน ส่งผลต่อกระแสการต่อสู้ทางการเมือง 
ดึงอ านาจกลับมาที่ประชาชน จากที่รัฐฉวยโอกาส
จากความแตกแยกของภาคประชาชน ที่แบ่งสีเส้ือ
ออกจากกนั มีคนรุ่นใหม่ที่หลุดออกจากการครอบง า
ของรัฐ ไม่ไดอ้ยู่กบัส่ือแบบเดิมๆโมเมนตั้มของการ
เรียกร้องแบบใหม่ๆ เราจะหล่อเล้ียงส่ิงเหล่าน้ีต่อไป
ไดอ้ยา่งไร  
 ค าถาม แล้วขบวนการแรงงานจะร่วมมือ
อย่างไร ที่ส าคัญคือ ต้องหลุดออกจากร้ัวโรงงาน
ตามที่กฎหมายไปขงัไวแ้ละท าให้อ่อนแอ ท าอยา่งไร
ให้ความหลากหลายกลับมา ความส าเร็จของความ

ร่วมมือ คือ เรามีจินตนาการร่วมกนัไหม หาจุดร่วม
ในการท างาน เพือ่สลายความขดัแยง้เหลืองแดง 
 เร่ืองแรก คือ รัฐธรรมนูญ ทุกคนเห็นตรงกนั
ว่า รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไม่ได้เร่ือง ท าให้การเมือง
คลุมเครือ แต่ก็ปล่อยให้ฝ่ายการเมืองท าอย่างเดียวก็
ไม่ได้ เสนอว่าต้องสร้างพนัธมิตรข้าม generation 
และสร้างความร่วมมือกนั และเห็นวา่ กระแสเร่ืองรัฐ
สวสัดิการก็เป็นประเด็นร่วม เสรีนิยมใหม่ ตลาด ท า
ใหชี้วติเราแย ่
 ดงันั้นการลืมเร่ืองความขดัแยง้ พูดเป็นเสียง
เดียวกนั จะมีพลงัในการถ่วงดุลกลไกประชารัฐของ
รัฐบาล ให้ดึงกลับมาที่ประชาชน เง่ือนไขที่เกิดขึ้น
หลังโควิด ถ้าปล่อยธรรมชาติจะตายกันหมด และ
เง่ือนไขทางการเมืองเช่นกัน อย่าปล่อยไป เราจะ
ร่วมกนัตรงจุดไหนไดบ้า้ง เดินไปด้วยกนัเพื่อท าให้
ประชาชนไดป้ระโยชน์ที่สุด 

 
 ค าวา่ ลืมในที่น้ี ตอ้งเขา้ใจวา่มนัเป็นไปไม่ได้
ที่จะลืม แต่คือการละไว ้ผมฝันเร่ืองการถกเถียงกนัแต่
ทุกคนยงัยดึที่เดิม ไม่เอาอดีตมาดึงไวก้บัที่ เอาอนาคต
มาผลกัไปขา้งหนา้ แต่ไม่ไดห้มายถึงการลืม และตอ้ง
สรุปบทเรียนจริงๆ แต่ก็อยู่กับผูเ้ก่ียวขอ้งว่าพร้อม
ไหม 
 ตนมีความหวังกับขบวนการแรงงาน แต่
ความขัดแยง้ที่ผ่านมาได้ท  าลายพลังไปอย่างมาก 

https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_095853/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_103313/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_095853/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_103313/
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สถานการณ์เฉพาะหน้าท าลายความมุ่งมั่นเหล่าน้ี 
ตอนน้ีตอ้งคิดรูปแบบใหม่ การถูกขงัในโรงงานเป็น
ปัญหา ตอ้งท าลายคุกเพื่อน าไปสู่การจดัตั้งใหม่ ท า
ใหม่ รูปแบบสหภาพแรงงานมีหลากหลาย โดยนึกถึง
พันธมิตรที่ หลากหลาย เพื่อ ปิดช่องว่างแต่ละ 
generation จะเช่ือมร้อยกนัอยา่งไร 
 ส่ิงที่ตอ้งถามคือ เรามีทางเลือกอ่ืนที่ไปพน้
จากรัฐทุนนิยมเสรีไหม น้ีเป็นเร่ืองที่ตอ้งท าใหช้ดัเจน 

 น . ส . ธ น พ ร  วิ จั น ท ร์ 
ประธานกลุ่ มบูรณาการ
แ ร ง ง า น ส ต รี  ก ล่ า ว
ว่า  ตน เองก็ไม่ใช่คนรุ่น
ใหม่เพราะเข้ามาท างาน
แรงงานตั้งแต่ช่วงรณรงค์

เร่ืองประกนัการว่างงานที่ทอ้งสนามหลวง เม่ือก่อน 
NGOs ให้การสนับสนุนขบวนการแรงงานมาโดย
ตลอด 
 ตั้งแต่มี พ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ์ เกิดขึ้ นมา
แรงงานก็เรียกร้องเร่ืองค่าจา้งและสวสัดิการ แต่ช่วงที่
เกิดวิกฤติโควิด บริษทัได้ขอลดสวสัดิการทั้ งหมด 
เช่น โบนัส ดังนั้ นการท าประเด็นเชิงองค์รวมจึง
ส าคัญมาก ถ้าเป็นรัฐสวสัดิการ นายจ้างจะยึดคืน
ไม่ได ้ตอนน้ีหลงัโควิดโรงงานจะตายชา้หรือเร็วเท่า
นั้นเอง มีการจา้งงานแบบplatform ใหม่ๆ เช่น ค่าจา้ง
รายชัว่โมง  ที่ผา่นมาขนาดรายวนัยงัมีปัญหา วนัหน่ึง
หา้มต ่ากวา่ 4 ชัว่โมง ขนาด 300 บาท ยงัไม่พอกินเลย 
แลว้ค่าจา้งรายชัว่โมงจะเกิดปัญหาขนาดไหน 

 กรณีที่เสนอเร่ืองการกลับมาท างานด้วยกัน 
ลืมความขดัแยง้ ใครไม่ลืมก็จ  าไว ้ตอนน้ีรัฐบาลได้
สร้างความเกลียดชังต่อเด็กที่ออกมา เหมือนโควิด
รักษาทุกโรค หากเราไม่ลุกขึ้ นมาก็จะไม่สามารถ
แก้ไขได้ การรวมตัวต้องคิดแบบใหม่ จัดตั้ งใหม่ 
สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จ  านวน 250 คนก็มีปัญหามาก 
ไดค้นที่ไปอยูใ่นอ านาจเหมือนเดิม น่ีไม่ใช่เร่ืองไกล
ตวัของสหภาพแรงงาน ดู พ.ร.ก. ฉุกเฉิน สหภาพ
แรงงานจะท าอะไรบา้ง 
 สหภาพแรงงานจะออกมาแสดงตัวตน
อย่างไรกับการตกงาน เศรษฐกิจแย่ในภาวะแบบน้ี 
การแสดงตวัตนทางสาธารณะตอ้งออกมาเคล่ือนได้
แลว้ ใหค้นเห็นภาพ ถา้ไม่เคล่ือนจะไม่เห็นอะไร ยืน่
แบบเดิมๆ พบรัฐมนตรีไม่ไดผ้ลแลว้ ควรท ารูปใหม่ๆ 
ดูเด็กๆที่มีกิจกรรมมากมาย เสนอว่า เอาประเด็นร่วม
กลบัไปคุยกนั เช่น รัฐธรรมนูญปี 2540 กลบัไปที่ตรง
นั้น เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีภาคประชาชนมีส่วน

ร่วมอยา่งมาก 
น.ส . ศิ ริจรรยาพร  แ จ้ง
ทอ งหล า ง  เ ลข า ธิ ก า ร
สหภาพแรงงานช้ินส่วน
ยานยนต์ไทย กล่าวว่า ใน

ส่วนสหภาพแรงงาน เราก็มีภาคีในการท างานกบัภาค
ประชาสังคม แม้ว่าอาจไม่ใช่เป็นขนาดระดับกลุ่ม
หรือสหพนัธ์ แต่เป็นในส่วนสหภาพเองโดยตรงที่มี
การท างานกบัภาคประชาสงัคม 
 ตนเคยไปร่วมเวทีที่มีการสะทอ้นประเด็น
เร่ืองนิยามองค์กรภาคประชาสังคมว่าไม่ครอบคลุม
สหภาพแรงงาน เขา้ไปถกเถียงเร่ืองน้ี ซ่ึงในเวทีก็มี

https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1-2/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%8b/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1-2/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%8b/
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การเสนอว่าสหภาพแรงงาน มี พ.ร.บ.ตนเอง คือ 
แรงงานสมัพนัธ ์ส่วนการท างานกบัภาคประชาสังคม 
เช่น สลมั 4 ภาค , ผูสู้งวยั , แรงงานนอกระบบ ก็ควร
เช่ือมร้อยกนั 
 แน่นอนการเกิดขึ้นมาของสหภาพแรงงาน 
ประเด็นส าคญัคือเร่ืองค่าจา้ง สวสัดิการ แต่ก็ตอ้งมอง
ถึงรอบๆโรงงานดว้ย เราเป็นประชากรแฝงมาท างาน 
เราไม่ใช่คนที่น่ี การผลกัดนัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มชุมชนก็
นอ้ยมาก เพราะเราแค่เช่าบา้น มีหอพกัหลบันอน แต่
ไม่รู้วา่การท างานในโรงงานสร้างอะไรบา้งให้ชุมชน 
ว่าชาวบา้นไดรั้บผลกระทบใดบา้ง เช่น กรณีจราจร
ติดขดั 
 แต่พอรู้จกัภาคประชาสังคม แต่ยงัเป็นการ
ท างานเฉพาะส่วนแค่สหภาพ ก็อาจไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงไดท้ั้งหมด อาจตอ้งก าหนดเป็นนโยบาย
ใหร้ะดบัสมาพนัธ ์คสรท. หรือแบ่งเป็นกลุ่มพื้นที่เขา้
มาร่วมขบัเคล่ือนร่วมกบัภาคประชาสังคม เช่น การ
สร้างพื้นที่เศรษฐกิจร่วมกนัในชุมชน มีเครือข่ายดา้น
อาหาร มาเช่ือมกบัสหภาพแรงงาน เพื่อให้คนงานได้
กินอาหารที่ดีๆ 

 
 ผลจากวกิฤติโควิด ตอนน้ีจากตอ้งมาท างาน
ทุกวัน ก็ไม่ต้องมา ท าให้บริษัทสามารถควบคุม
ตน้ทุนการผลิตได ้สถานการณ์ตอนน้ีถา้โรงงานพยงุ
เศรษฐกิจไปได้ก็รอดแล้ว  อย่าไปหวังเ ร่ืองข้อ

เรียกร้องเลย บางที่ไม่มีสหภาพแรงงานก็ต้องรับ
ขอ้เสนอนายจา้ง ลดค่าจา้งลงมาต ่ากวา่ 75 % 
 ตอนน้ีโรงงานไม่มีนโยบายรับคนรุ่นใหม่ ก็
ส่งผลต่อปัญหา แต่มาท างานสหภาพก็ตอ้งพร้อมดว้ย
และสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้ก่อน ท าให้
สมาชิกรู้สิทธิ รู้หน้าที่ ก็จะท าให้การเลิกจา้งเกิดได้
ยากขึ้น ท าใหค้่าตวัแพงขึ้นก่อนเลิกจา้ง 
 ในสหภาพตนเองก็ท  างาน CSR กับชุมชน 
ดังนั้ น เสนอเร่ืองท างานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 
ก  าหนดใหช้ดั ช่วงน้ีเป็นวิกฤติในโอกาส แน่นอนเรา
ตอ้งอยู่ภายใต ้พ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ์ แต่ตอ้งทลาย

ใ ห้ ไ ด้  ผ ลั ก ดั น แ ก้ ไ ข 
รั ฐ ธ รรม นูญ  แ ละ ก า ร
รั บ รอ งอ นุ สัญญา  ILO 
ฉบบัที่ 87 และ 98 เพื่อ
น าไปสู่การรวมตัวจัดตั้ ง
ก ลุ่มองค์กรให้ เข้มแข็ง 

ไม่ใช่แค่มิติเศรษฐกิจ และค านึงเร่ืองอ่ืนๆเช่น รัฐ
สวสัดิการร่วมดว้ย 
นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อ านวยการมูลนิธิหญิงชาย
ก้าวไกล มีค  าถามว่า ท  าไมคนงานเช่ือเผด็จการ ถา้จะ
สร้างจินตนาการใหม่ต้องล้างกันใหม่  สหภาพ
แรงงานมาจากตะวันตก ถ้าไม่มีประชาธิปไตยก็
รวมกลุ่มกันไม่ได้ จะน ามาสู่ความเท่าเทียม ความ
เสมอภาค ความเป็นมนุษยก์็ไม่ได ้เพราะอีกฝ่ังจะเช่ือ
เร่ืองความดีเท่านั้น 
 ดังนั้ นต้องมานั่งวิเคราะห์กันใหม่ เยาวชน
ไม่ได้โง่ เขารู้ว่า ใครร่วมกับใครอย่างไร ดังนั้นเรา
ตอ้งให้โอกาสคนใหม่ๆเร่ืองความเท่าเทียม คนรุ่น

https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_103343/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%94/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_103343/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%94/
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ใหม่จะเปล่ียนขบวนการแรงงาน ถา้คนรุ่นเก่าไป อาจ
ไม่มีสิทธิได้เขา้ร่วมก็ได้ ผมเสนอเร่ืองสหภาพแนว
ชุมชน เช่น คนตกงานจากโรงงานคุณ จดัตั้งคนกลุ่ม
น้ีก่อนไดไ้หม สร้างเง่ือนไขคนใหม่ๆก่อน 
 สหภาพแรงงานตอ้งเช่ือมคนตกงานให้ได ้
ดึงเขา้มาเคล่ือนไหว แต่จะมองแค่มิติสิทธิแรงงาน
อยา่งเดียวคงไม่พอ มันจะเกิดความตนั เพราะในวนั
หน่ึงๆชีวิตคนงานยงัมีเร่ืองการกิน เร่ืองสุขภาพ 
ในช่วงโควิดมีคนงานขาดอาหาร ตอนน้ีก าลังท า 
project เร่ืองพื้นที่อาหารร่วมกนั หรือพื้นที่ขายอาหาร
ราคาถูก  เราไม่ได้เป็นคนงานเพียวๆ แต่ยงัเป็น
เกษตรกรดว้ย ส่วนระบบประกนัสังคมก็มีปัญหาไม่
เพยีงพอ ตอ้งแกไ้ข 
 การจดัตั้งรูปแบบใหม่ๆจึงส าคญั ที่ส าคญัคือ 
อุดมการณ์ ไม่อย่างนั้นเราจะถูกชนชั้นน าหลอกใช ้
คนไดป้ระโยชน์คือนายทุน สหภาพตอ้งยดึมัน่ความ
เท่าเทียม อย่าไปเช่ือผูน้ า ตอ้งคิดว่า พาไปทางไหน 
ถ้าไม่ใช่ก็จะถูกชักจูง สหภาพแรงงานคือระบบ
ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของคนงานที่ตอ้งยดึกุมให้
ได ้

 นายวิฑูรย์ เลี่ยน
จ ารูญ ผู้อ านวยการมูลนิธิ
ชีววิถี กล่าวว่า ตนมีอาย ุ
60 ในปีน้ี ถือเป็นคร้ังแรก
ที่พูดประเด็นแรงงานใน
ชีวิต สมัยตอนเรียนจบ

ใหม่ๆ เราเจอแต่คนกลุ่มเดียวกนั ชุดความคิดเดียวกนั 
ไม่ว่าอาชีพใดๆ เป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตย การ
พฒันาแบบมีส่วนร่วม เป็นค่านิยมชุดหน่ึง การต่อสู้

ช่วงนั้นมีชุดอุดมการณ์เดียวกนั จุดเปล่ียนคือการต่อสู้
กบัเผด็จการ 
 ในปี 2540 มีรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าที่สุด
ผนวกกบัการเติบโตของชนชั้นกลาง และการเติบโต
ของทุนเสรี การเปิดการคา้การลงทุน ปี 2543 เร่ิมตน้
องค์การการคา้โลก ปี 2540-50 คือ การเรียนรู้เร่ือง
ประชาธิปไตยและการเรียนรู้การเปิดเสรีทางการคา้ 
ตอนน้ีตกหลุมบางอยา่งคือ แยกเศรษฐกิจกบัหลกัการ
ทางประชาธิปไตยออกจากกนั ตนไม่เขา้ใจวา่ เราแยก
ขาดจากกนัไดอ้ยา่งไร น้ีคือ ความผิดพลาดอยา่งยิง่ น้ี
คือส่ิงที่เห็นในช่วง 10 ปีที่ผา่นมา 

 
 ต่อมาในช่วงปี 2550-63 คือ จุดเปล่ียนส าคญั 
2 เร่ือง ที่มาผนวกกันแล้ว คือ ทุน รัฐเผด็จการ กับ
ขา้ราชการ มารวมกนั ดงันั้นเราตอ้งมารวมกนัไดแ้ลว้ 
กลบัมายนืในจุดยนืเดียวกนัไดแ้ลว้ ดงันั้นเราจะสร้าง
คนที่ยนือยูค่นละขั้วให้มาอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งไร แต่ที่
ส าคญัคือ ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลง 
 เม่ือตอนที่เร่ิมท างาน แรงงานภาคเกษตร 70-
80 % ตอนน้ีแรงงานภาคเกษตรไม่ใช่บทบาทหลัก 
แรงงานตอนน้ี ก็มีภาคบริการ เม่ือวิกฤติโควิดมา จะ
เผยโฉมให้เห็นความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจทั้ง
เมืองและชนบท ท่ีชนบทอยูไ่ดเ้พราะท่ีดิน 

https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_103040/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%91%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_103040/
https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%91%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c/
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 ถ้า เราวิ เคราะห์จริงๆแล้ว คือ  เศรษฐกิจ
ครัวเรือน เร่ืองอาหาร ไปดูความล่มสลายภาคเกษตร 
ท าให้เห็นเร่ืองวิกฤติเ ร่ืองอาหารเป็นส าคัญ น้ีคือ
รูปธรรมท่ีจะเช่ือมโยงกนัได้ทั้งระบบ  ทั้งสหภาพ
แรงงาน แรงงานนอกระบบ และภาคประชาสังคม 
ตอ้งสร้างระบบเศรษฐกิจที่อยากเห็นร่วมกนัดว้ย 
 
 เ ศ รษฐ กิ จแบบทุน เส รี ไ ด้ท  า ล า ยด้ า น
เกษตรกรรม และถูกผลักมาสู่ด้านแรงงาน เกษตร
แบบทุนเชิงเด่ียวตอ้งขนาดใหญ่ถึงจะอยูไ่ด ้ในระบบ
แบบน้ีร้านโชวห่์วยจะตายหมด การจา้งงานหลังโค
วิด จะจา้งงานไดน้้อยลงมาก ผมเสนอเร่ืองการสร้าง
ระบบหลักประกันพร้อมไปกับการสร้างระบบ
เศรษฐกิจแบบใหม่ขึ้นมาคู่ขนานกนัไป 
 รศ.ดร. ประภาส ป่ินตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว แม้ว่าตอนน้ีความ
เช่ือมโยงเกษตรกรรายยอ่ย ชนบท คนงาน เป็นส่วน
เดียวกนัแต่กลบัไม่ไดเ้ช่ือมโยงกนั คนงานปลูกขา้วก็
อยู่ด้วยขา้วอย่างเดียวไม่ได้ ตอ้งมีการปลูกพืชเสริม 
เล้ียงสัตว์ แปรรูปมาเป็นผู ้ประกอบการรายย่อย 
ครัวเรือน 60 % เขา้มาท างานในโรงงาน ประมาณ 50 
% ของคนที่เขา้มาในโรงงาน พบวา่ อยา่งน้อยมี 2 คน
ในครัวเรือนเดียวกนัท่ีมาจากครอบครัวชาวนา 
 ปัญหาคือ เกษตรกรรายยอ่ยก็อยูย่ากในช่วง
โควิด ส่วนรายได้ที่ ส่งกลับครัวเรือนภาคเกษตร
หายไปคร่ึงหน่ึง คนตกงานประมาณ 22 % รายได้
ลดลง 25 % อนัน้ีคือสภาพที่เราก็ทราบกนัดี 

 เกือบ 30 % ที่ตกงานหรือว่างงานชัว่คราวจะ
อยู่ต่อในชนบท แต่จะอยู่อย่างไร ระบบการผลิต 
ตลาด การเอารัดเอาเปรียบ ที่ดินหลุดมือ การกระจุก
ตัวของท่ีดิน การเข้าถึงรัฐสวัสดิการ ดังนั้ น ต้อง
กลบัมาหาประเด็นร่วม คือ นโยบายรัฐสวสัดิการที่จะ
หนุนเสริมร่วมกนั 

 
 การเปล่ียนมาสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบ
จารีตประเพณี ท าให้พื้นท่ีทางการเมือง การต่อรอง
ทางนโยบายมีปัญหามาก งบ 4 แสนล้าน ก็มีปัญหา 
การตรวจสอบก็เป็นไปไดย้าก น้ีคือ ประเด็นร่วมของ
ชะตาชีวิตความร่วมมือมีหลายมิติ แต่ส าคญัคือ ตอ้ง
สร้างการเปล่ียนแปลงการเปล่ียนกติกา 
 ประเด็นส าคญั คือ การปรับโครงสร้างการ
ผลิต ขา้วอินทรีย ์ขา้วปลอดภยั การกินแต่ขา้วถุงจะ
อยู่รอดยาก มันต้องการปรับในโครงสร้าง  คือ 
อิสรภาพของเมล็ดพนัธุ ์ระบบตลาด กฎหมายคา้ปลีก 
ดังนั้ น ชีวิตคนงานต้องปรับ เสนอเร่ือง การจัด
ความสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวนัให้สอดคล้องกับ
ความมัน่คงทางอาหาร อาจเป็นประเด็นในการท างาน
ร่วมกนัได ้
   
 

  
 

 
 

https://voicelabour.org/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3/20200726_095858/
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จ านวนผูป้ระกนัตนมาตรา 33,มาตรา 39 ,มาตรา 40 เดอืนกรกฎาคม2554- 2563 

หน่วย:คน 

เดือน/ปี มาตรา33 มาตรา 39 มาตรา 40 
ก.ค. 2554 9,057,785 812,058 413,846 

ก.ค. 2555 9,265,175 947,049 952,424 

ก.ค. 2556 9,653,813 1,036,059 1,462,028 
ก.ค.2557 9,890,353 1,099,497 1,842,789 

ก.ค. 2558 10,176,391 1,164,841 2,566,554 

ก.ค. 2559 10,389,934 1,236,398 2,211,848 

ก.ค. 2560 10,653,972 1,340,491 2,310,445 

ก.ค. 2561 11,475,042 1,490,871 2,627,237 
ก.ค. 2562 11,629,684 1,627,105 3,064,842 

ก.ค. 2563 11,168,914 1,749,794 3,398,121 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ,มาตรา 39 ,มาตรา 40 ทั้งหมดรวม 16,316,829 

 

ที่มา : ขอ้มูล ส านกัเงินสมทบ ส านกังานประกนัสงัคม โดย : กองวจิยัและพฒันา ส านกังานประกนัสงัคม 
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คนงานผลติชุดช้ันใน บอดี ้แฟช่ัน ช็อกนายจ้าง

เลกิจ้างรวดเดยีว 800 คน 

 วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 หน้าบริษัทบอด้ี 

แฟชัน่ (ประเทศไทย) จงัหวดันครสวรรค ์ไดป้ระกาศ

เลิกจา้งลูกจา้งจ านวน 800 คน โดยประกาศเม่ือวนัที่ 

30 กรกฎาคม 2563  ในหนงัสือประกาศแจง้เลิกจา้ง มี

เน้ือหาโดยสรุปดงัน้ี ตามที่ลูกจา้งไดก้ระท าความผิด

ต่อบริษัทฯและผูบ้ริหารระดับสูง ได้ละท้ิงงานใน

เวลาท างานระหวา่งเวลาประมาณ 15.00 น. ของวนัที่ 

1 เมษายน 2563ต่อเน่ืองถึงประมาณเวลา 24.00 น.

โดยเข้า ร่วมชุมนุมกับกลุ่มพนักงานของบริษัท 

บริเวณพื้นท่ีของบริษทั สาขานครสวรรค ์ร่วมกระท า

การและหรือสนบัสนุนใหเ้กิดการหน่วงเหน่ียว กกัขงั 

และปราศจากเสรีภาพแก่ผูบ้ริหารระดับสูงรวมถึง

ผูเ้ก่ียวขอ้งของบริษทั โดยการกระท าดังกล่าว เป็น

การฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกับการท างานของบริษทัฯ 

การกระท าดังกล่าวท าให้บริษทัได้รับความเสียหาย

เป็นอยา่งมาก และประพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ

การท างาน การบงัคบับญัชา เป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจ

ร่วมงานกันได้ อย่างปกติสุขและเป็นพฤติกรรมที่

บริษทัไม่สามารถไวว้างใจให้ร่วมงานกบับริษทัฯได้

อีกต่อไป ดว้ยเหตุดงักล่าว บริษทัฯ จึงขอเลิกจา้งโดย

ไม่สิทธ์ิไดรั้บค่าจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และ

ค่าชดเชย ตามกฎหมาย และหรือผลประโยชน์อนัพึง

ได้อ่ืนใดทั้งส้ิน โดยให้มีผลเป็นการเลิกจา้งนับแต่

วนัที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

 นางสาวอนรรฆวรรณ ศรีจนัทร์(เนย)  อาย ุ

34 ปี อดีตคนงานบอด้ี แฟชัน่ จงัหวดันครสวรรคเ์ล่า

ว่า ว ันน้ี(31ก.ค.63)ตนและเพื่อนๆร่วมงานได้มา

รายงานตวั เพือ่มาท างาน เน่ืองจากนายจา้งก าหนดให้

กลบัมาท างาน หลงัจากที่นายจา้งใชสิ้ทธ์ิปิดงานอา้ง

เหตุสุดวสิยัผลกระทบจากโควิด-19 โดยให้ลูกจา้งไป

รับสิทธิประกนัสังคมกรณีว่างงาน 62% เป็นเวลา 3 

เดือน แต่เม่ือกลบัมารายงานตวัเพือ่เขา้ท  างานกลบัถูก

นายจา้งประกาศเลิกจา้งไม่จ่ายค่าชดเชย และค่าบอก

กล่าวล่วงหน้า โดยอ้างยอ้นหลังถึงวนัที่ 1 เมษายน 

2563 กรณีการชุมนุมของลูกจ้างตอนนั้ น ซ่ึงก็ไม่

Visut Reangrit FB 
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เขา้ใจขอ้อา้งดงักล่าวเพราะว่าคนที่ถูกเลิกจา้งบางคน

ไม่ไดม้าท างานอยูล่ะหวา่งลางานก็มีติดร่างแหมาดว้ย 

ซ่ึงปัญหามาจากผลกระทบกรณีมีลูกจา้งร้องทุกขต่์อ

สวสัดิการจงัหวดักรณีการไม่จ่ายสวสัดิการ โบนัสที่

คา้งจ่ายมาจากเดือนธนัวาคม 2562 ซ่ึงนายจา้งบอกว่า

จะจ่ายให้ในเดือนเมษายน 2563 หรือไม่ ทั้งน้ีทาง

เจ้าหน้าที่สวสัดิการได้ช้ีแจงสิทธิขั้นพื้นฐานตาม

กฎหมายแรงงานที่คนงานควรได้รับ ซ่ึงีวมถึงกรณี

ว่างงานที่ยงัต้องรอตรวจสอบสิทธิการเลิกจ้างว่า

นายจา้งเลิกจา้งดว้ยเหตุผลกระทบโควิด หรือไม่ หาก

ใช่ผูป้ระกันตนจะได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาด

รายได้ร้อยละ70 ของค่าจา้งเป็นเวลา 200 วนั หรือ

หากการเลิกจ้างที่ เ กิดขึ้ นมิใช่เหตุกระทบโควิด 

ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้

ร้อยละ 50 เป็นเวลา 180 วนั 

 “ช่วงที่ทุกคนรู้ว่าถูกเลิกจา้ง ณ วินาทีนั้นมี

ความหลากหลายอารมณ์ของเพื่อนๆแต่ละคนอย่าง

มาก มีความเครียด ตกใจที่ตกงานโดยไม่รู้ตวัมาก่อน 

เพราะอายุพนักงานส่วนใหญ่ที่ถูกเลิกจ้างอยู่ที่อาย ุ

30-40 ปีแล้ว หากจะไปเร่ิมงานท่ีไหนต่อก็ยากแล้ว 

เครียดวา่จะท าอยา่งไรต่อไปในอนาคต เหมือนไม่มีที่

พึ่ง จะไปต่อกนัอยา่งไร และจะมีใครเขา้มาช่วยเหลือ 

มีความกังวลอย่างมาก และส่วนใหญ่มีครอบครัว

อยา่ง ตนเอง มีลูกท่ีตอ้งดูแล 2 คน ซ่ึงอยากให้เร่งรัด

กระบวนการเพื่อให้ลูกจา้งเขา้ถึงสิทธิและความเป็น

ธรรมทางกฎหมายโดยเร็ว ส่วนตอนน้ีคงต้องหา

สมัครงาน และรับจา้งห้ิวขนม หรือว่าจะท าอาหาร 

อยา่งขา้วผดักระเพราขายราคาถูกๆเพื่อช่วยเหลือกัน

ในยามที่ตอนน้ีคนส่วนใหญ่เดือดร้อนกนัทั้งนั้น คิด

วา่งานคงหายาก” เนย กล่าว 

 ทั้งน้ี คนงานได้เขียนค าร้อง คร.7 เร่ืองที่

นายจา้งไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานแล้ว 

โดยวนัจนัทร์น้ีจะมีการรวมตวักันไปยืน่ขอรับสิทธิ

ประกนัสงัคมกรณีวา่งงานดว้ย 

 บริษทับอด้ี แฟชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั ถือ

วา่ ป็นผูน้ าในวงการแฟชัน่และเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก

ในการผลิตเคร่ืองแต่งกาย ชุดชั้นใน ชุดว่ายน ้ าให้แบ

รนด์ชั้ นน า สาขาจังหวัดนครสวรรค์ มีพนักงาน

จ านวน 927 คน ประกาศเลิกจ้างมีผลบังคับใช้ใน

วนัที่  1 สิงหาคม 2563จ านวน  800 คน คงเหลือ

ลูกจา้งจ านวน 127 คน ซ่ึงบรัทไดป้ระกาศปิดกิจการ

ชัว่คราว ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน มาตรา 

75 โดยอา้งสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

ที่ยงัไม่คล่ีคลาย ท าใหค้  าสัง่จา้งผลิตลดลง และวสัดุที่

ตอ้งน าเขา้จากประเทศจีน ยงัไม่สามารถน าเขา้มาเพื่อ

ท าการผลิตได้ในขณะน้ี จึงจ าเป็นตอ้งหยุดกิจการ

ชั่วคราวตั้ งแต่วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีการแจง้เปล่ียนแปลง โดยทางบริษทัแจง้

ว่าจะจ่ายค่าจา้งในระยะเวลาท่ีหยุดกิจการชั่วคราว

อตัรา 75%ของค่าจา้งในส่วนที่ไม่ถูกเลิกจา้ง 
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 ทั้งน้ีล่าสุด นายวิสุทธ์ิ เรืองฤทธ์ิ อดีตผูน้ า

แรงงาน ไดร้ายงานความคืบหนา้อดีตพนักงานบริษทั

บอด้ี แฟชั่น (ประเทศไทย) จงัหวดันครสวรรคท์ี่ถูก

เลิกจ้างได้มีการด าเนินการทางกฎหมายกับทาง

นายจ้าง หลังยื่นคร.7แล้ว และในประเด็นที่หน่ึง 

ค่าจ้างค้างจ่ายที่  ย ังอยู่ในการพิจารณาของศาล

แรงงาน ประเด็นที่สอง เร่ืองเงินค่าชดเชยการเลิกจา้ง

ซ่ึงพนักงานตรวจแรงงาน ไดบ้นัทึกการสอบปากค า

ผูแ้ทนแล้ว ประเด็นที่สาม เร่ืองการฟ้องร้องเงิน

โบนสัและเงินรางวลัอายงุานศาลจะนัดไกล่เกล่ียคร้ัง

ที่ 2 ในวนัที่ 26 สิงหาคม 63 และประเด็นสุดทา้ย. 

การแจง้ความด าเนินคดีอาญาต่อนายจา้งในขอ้หา ไม่

ปฏิบัติตามค าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ซ่ึงศาลได้

ออกหมายจับให้เ รียบร้อยแล้วขณะน้ีพนักงาน

สอบสวนได้ส่งหมายจับให้กับพนักงานสืบสวน

ทอ้งท่ีด าเนินการติดตามตวัมาด าเนินคดี 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

สหภาพแรงงานสากล ประณามค า ส่ั งยุบ
สหภาพการบินไทย 

 เม่ือวนัที่ 17 สิงหาคม 2563 นายชารัน โบว์

โรว ์ เลขาธิการสมาพนัธ์สหภาพแรงงานสากล 

(ITUC) และนายสตีเฟน คตัตอน เลขาธิการสหพนัธ์

แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) ไดส่้งหนังสือ

ถึง นายสุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แ ร ง ง า น    ท า ง อี เ ม ล์  info@labour. mail. go. th  

webmaster@mol.mail. go. th, น า ย สุ ท ธิ  สุ โ ก ศ ล 

ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น      ท า ง อี เ ม ล ์

info@labour.mail.go.th  webmaster@mol.mail.go.th 

และนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายทะเบียน 

ทางอีเมล์ anan.b@labour.mail.go.th ต่อการประกาศ

ค าสั่งส้ินสภาพสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบิน

ไทยโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานลงวนัที่ 

13 กรกฎาคม 2563 โดยเน้ือหาหนงัสือมีดงัน้ี 

 

 สมาพันธ์สหภาพแรงง านสากล  ( The 

International Trade Union Confederation: ITUC) 

และสหพันธ์แร งงานขนส่ งระหว่ า งประ เทศ 

(International Transport Workers’ Federation: ITF) 

ขอประณามการออกค าสั่ งให้สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการบินไทยส้ินสภาพ ที่ออกโดยกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ณ วนัที่ 13 กรกฎาคม 

2563 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยเป็น

สมาชิกของสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ ์

mailto:webmaster@mol.mail.go.th
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(สรส.) ซ่ึงเป็นองคก์รสมาชิกของทั้ง ITUC และ ITF 

ในประเทศไทย 

 ในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563 บริษทั การบิน

ไทย จ ากดั (มหาชน) ยืน่ค  าร้องต่อศาลลม้ละลายตาม 

พ.ร.บ.หมวด 3/1 เพื่อ เข้าสู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึง

น าไปสู่การขายหุ้นบริษทัโดยกระทรวงการคลังใน

วนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 และมีผลให้บริษทัการบิน

ไทยส้ินสถานะรัฐวสิาหกิจ หลงัจากนั้น นายทะเบียน

ของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานประกาศใน

วนัที่ 13 กรกฏคมว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ

บินไทย “ ส้ินสภาพความเป็นสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจในวนัเดียวกนัดว้ย” โดยมีผลทนัทีในวนั

เดียวกัน (ประกาศนายทะเบียนที่ 1/2563 วนัที่ 13 

กรกฎาคม 2563) 

 ปัจจุบนั สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบิน

ไทยมีสมาชิก 10,302 คน โดยมีคณะกรรมการที่

ไดรั้บเลือกตั้งเม่ือเดือนสิงหาคม 2562 และมีการจด

ทะเบียนคณะกรรมการภายใต้พ.ร.บ. แรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 2543 ในเดือนมกราคม 

2563 และมีวาระ 3 ปี 

 ITUC และ ITF มีความเห็นว่า การส้ินสภาพ

ของสหภาพแรงงานควรเป็นการตดัสินใจด้วยความ

สมคัรใจโดยสมาชิกของสหภาพเองตามกฎระเบียบ

ของสหภาพหรือกระบวนการยตุิธรร ภายใตห้ลกัการ

เสรีภาพในการสมาคม ค  าสั่งให้ส้ินสภาพโดยกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจึงเป็นการละเมิดขอ้ที่ 

4 ของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ฉบบัที่ 87 วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคม อยา่งโจ่งแจง้ 

โดยละเมิดสิทธิของลูกจา้งบริษทัการบินไทยในการ

เลือกเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่ตนต้องการ 

นอกจากนั้น กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานยงั

ได้ฝ่าฝืนกระบวนการบังคับใช้ พรบ. แรงงาน

รัฐวสิาหกิจสมัพนัธอ์ยา่งร้ายแรง โดยการละเมิดสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของสหภาพและสมาชิก การกระท าอนัไม่

สมควรเหล่าน้ี ถือเป็นการแทรกแซงและกีดกัน

สหภาพในการท างานปกป้องผลประโยชน์ของ

สมาชิกของตน 

 ในม า ตร า  5 7  ข อ ง  พ . ร .บ .  แ ร ง ง า น

รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ สมาชิกมีสิทธิในการตดัสินใจ

เลิกสหภาพแรงงานผา่นการประชุมใหญ่ของสหภาพ 

ประกาศนายทะเบียนที่ 1/2563 ไม่จดัเป็นเหตุผลอัน

ชอบธรรมในการเลิกสหภาพตามมาตรา 66 ของ

พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ ซ่ึงอนุญาตให้

นายทะเบียนสั่งเลิกสหภาพด้วยเหตุผลเพียง 5 ข้อ

เท่านั้น ไดแ้ก่  

 1. เม่ือการจดทะเบียนสหภาพไม่เป็นไปตาม

มาตรา 45 และ 46  
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 2. เม่ือการด าเนินการของสหภาพขัด ต่อ

วตัถุประสงค์หรือกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อความ

มัน่คงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ  

 3. เม่ือสหภาพไม่ด าเนินการเลือกตั้งภายใน

ระยะเวลาที่ก  าหนด  

 4. เม่ือสหภาพไม่ด าเนินกิจการติดต่อกนัเป็น

เวลาเกินสองปี และ  

 5. เ ม่ือมีจ  านวนสมาชิกเหลือน้อยกว่าที่

ก  าหนด ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม  

 การขายหุ้นของรัฐบาล  ซ่ึงน าไปสู่การ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างในรัฐวิสาหกิจ ตอ้งไม่จ ากัด

สิทธิของลูกจา้งบริษทัการบินไทยในการรวมตวัและ

เขา้ร่วมสหภาพแรงงานที่ตนเองเลือกอยา่งอิสระ เพื่อ

ปกป้องผลประโยชน์ในการท างาน 

 นอกจากนั้น มาตรา 67 ของ พ.ร.บ. แรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ก าหนดให้นายทะเบียนแจ้ง

สหภาพเก่ียวกับการส้ินสภาพโดยไม่รอช้า เพื่อให้

สมาชิกสหภาพสามารถตดัสินใจด าเนินการต่างๆ 

ตามกฎหมาย รวมถึงการอุทธรณ์ แต่ประกาศนาย

ทะเบียนที่ 1/2563 ว่าด้วยการส้ินสภาพของสหภาพ

การบินไทยโดยอัตโนมั ติ ซ่ึงมีผลต้ังแต่วันที่  22 

พฤษภาคม ถูกประกาศในวันที่ 13 กรกฎาคม  2563 

โดยแกนน าสหภาพได้รับแจ้งผ่านจดหมายทาง

ไปรษณียใ์นวนัที่ 15 กรกฏาคม2563 ในช่วงเวลา

ดงักล่าว สมาชิกสหภาพถูกละเมิดสิทธิในการไดรั้บ

แจ้งภายในเวลาที่ เหมาะสม ซ่ึงเป็นการขัดขวาง

สมาชิกและสหภาพแรงงานในการท าการตดัสินใจ

เพื่อปกป้องประโยชน์ของตนเอง เพื่อรับมือกับการ

ปรับโครงสร้างของบริษทั ดงันั้น เม่ือแกนน าสหภาพ

ไม่ทราบค าสั่งของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานดงักล่าว ก็ไม่อาจถือไดว้่า แกนน าสหภาพอยู่

ในสถานะที่ เท่า เทียมกับฝ่ายอ่ืนๆ ในการเจรจา

ไตรภาคี ซ่ึงไดล้งนามในวนัที่ 24 มิถุนายน และมีผล

ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี 

 มาตรา 67 ของ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพนัธ์ยงัไม่สอดคล้องกับขอ้ที่ 4 ของอนุสัญญา

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัที่ 87 เน่ืองจาก

มาตรา 67 ให้อ  านาจในการตดัสินใจโดยสมบูรณ์ต่อ

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในการออกค าสั่งเลิก

สหภาพแรงงาน แทนที่จะกระท าผ่านกระบวนการ

ศาล อย่างไรก็ตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานยงัควรตอ้งอนุญาตให้มีการยืน่อุทธรณ์เป็น

ระยะเวลา 60 ว ัน  และรอค าตัดสินสุดท้ายจาก

รัฐมนตรีก่อนการประกาศค าสั่งในราชกิจจานุเบกษา 

การที่กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานประกาศ

ค าสั่งส้ินสภาพในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  17 

กรกฏาคม (ประกาศนายทะเบียนที่ 1/2563  เล่ม 137 

ตอนพิ เ ศษ  164)  จึ ง เ ป็นความอยุติ ธรรม เ ชิ ง
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กระบวนการที่ร้ายแรงเน่ืองจากไม่เคารพสิทธิขั้นต ่า

ของสหภาพแรงงานในการยืน่อุทธรณ์ 

 ITUC และ ITF ขอย  ้าเตือนว่า รัฐบาลไทยมี

พันธกิจในการเคารพมาตรฐานแรงงานระหว่าง

ประเทศและสิทธิของแรงงานในการตั้งและเขา้ร่วม

องคก์รแรงงานที่ตนตอ้งการตามอนุสัญญาองคก์าร

แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี  87 ซ่ึงพันธกิจ

ดงักล่าวก าหนดว่า รัฐบาลจะตอ้งงดการประกาศเลิก

หรือระงบัสหภาพแรงงาน หรือแทรกแซงในกิจการ

ของสหภาพแรงงาน ซ่ึงเป็นการจ ากัดหรือขดัขวาง

การใชสิ้ทธิของสหภาพตามกฎหมาย 

 พวกเราขอเ รียกร้องให้ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงานยกเลิกค าสั่งที่ 1/2563 คืนสถานะ

ทางกฎหมายให้แก่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ

บินไทย  ซ่ึ งจดทะ เบี ยนตาม  พ .ร .บ.  แรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ และเคารพสิทธิของสหภาพใน

การตดัสินใจเก่ียวกบัสถานะและการบริหารจดัการ

สมาชิกดว้ยตนเองโดยปราศจากการแทรกแซง 

 ทั้ ง น้ี  หนัง สือฉบับ น้ีจะ ถูกส่งต่อไปย ัง

คณะกรรมการวา่ดว้ยเสรีภาพการสมาคมขององคก์าร

แรงงานระหวา่งประเทศเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบกรณี

ร้องเรียนที่ 3180 ต่อไป 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

 

109 สหภาพ เสนอสร้างประชาธิปไตย แก้ไข
รัฐธรรมนูญ เดินหน้าสู่รัฐสวัสดิการ และหยุด
คุกคามประชาชน 

 
 เม่ือวนัที่ 21 สิงหาคม 2563 สมชัชาแรงงาน

แห่งชาติ และเครือข่ายแรงงานต่อต้านการคุกคาม

ประชาชน จ านวน 109 สหภาพฯไดจ้ดัการชุมนุม ที่

หนา้บริเวณสภาองคก์ารลูกจา้งแรงงานยานยนตแ์ห่ง

ประเทศไทย ติดแฮ็ทแท็ก #แรงงานปฏิวติั ต่อตา้น

เผด็จการ แถลงจุดยนื 4 ขอ้หลกั ของผูใ้ชแ้รงงาน ลง

หลักปักฐานสร้างรัฐสวสัดิการที่แทจ้ริงในประเทศ 

โดยมี มีหลายส่วนเข้า ร่วมไม่ว่าจะเป็นสหภาพ

แรงงาน องคก์รนิสิตนักศึกษา ประชาชน โดยมีการ

ร่วมกนัปราศรัยและแถลงการณ์ร่วมดงัน้ี 

 จากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนัไดมี้ความ

เหล่ือมล ้ า ท่ีขยายออกอย่างต่อเน่ืองภายใต้รัฐบาล

ตลอด 6 ปีที่ผา่นมา การละเมิดสิทธิแรงงานเกิดขึ้นใน

วงกวา้ง สหภาพแรงงานถูกคุกคามจากรัฐบาลทั้ง

ท า งตรงและโดยอ้อ ม  ก ลุ่ มทุ น ขนาดใหญ่ มี

ความสัมพนัธ์แนบชิดกบัรัฐบาล ส่งผลให้ชีวิตความ

เป็นอยู่ของผูใ้ช้แรงงานซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่
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ของประเทศตกต ่า ไม่สามารถต่อรองได ้และเม่ือเกิด

วกิฤติโรคระบาดก็ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงความเหล่ือม

ล ้ ายากจนที่ ฝังรากลึกในประเทศน้ี ผู ้คนนับล้าน

สูญเสียงาน กลุ่มนายจา้งจ านวนมากฉกฉวยช่องว่าง

ทางกฎหมายในการเลิกจ้าง บังคับลาออกเปล่ียน

สภาพการจา้ง ผูใ้ช้แรงงานจ านวนมหาศาลตอ้งใช้

ชีวติอยา่งส้ินหวงั รอคอยการถูกเลิกจา้ง ลดเงินเดือน 

อยา่งไร้อ านาจการต่อรอง เพราะกลไกทางกฎหมาย

และรัฐสภาก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ ประเด็นที่ก้าว

หน้าที่น า เสนอโดยชนชั้ นแรงงาน เช่น พ.ร.บ.

คุ ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข หรือ พ.ร.บ.บ านาญ

แห่งชาติก็ถูกยื้อเวลา จนท าให้ขบวนการแรงงานทั้ง

ผองรู้สึกส้ินหวงัในกลไกสืบทอดอ านาจของรัฐบาลที่

ท  าใหรั้ฐสภาไร้ความหมายโดยส้ินเชิง 

 

 ความเดือดร้อนแผไ่ปทุกหยอ่มหญา้ กลุ่มคน

รุ่นใหม่ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มองเห็นถึง

ความไม่เป็นธรรมในสังคมและความส้ินหวงัของ

ประเทศน้ีได้ออกมาแสดงจุดยืนเพื่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงการเมืองสู่ความเป็นประชาธิปไตย กลบั

ถูกคุกคามจากอ านาจรัฐ ถูกตั้ งข้อหาอย่างไม่เป็น

ธรรม แม้ความตอ้งการของพวกเขาจะเป็นเพียงแค่

การปรารถนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมืองที่

เป็นประชาธิปไตย และสังคมที่ เท่าเทียมอันเป็น

ขอ้เสนอเดียวกนักบัขบวนการแรงงานทุกยคุทุกสมยั 

ที่ผู ้น าแรงงานจ านวนมากน าชีวิตเข้าเส่ียงภัย ถูก

สังหารและอุ้มหายมาตลอดหลายสิบปี การคุกคาม

ประชาชน คือการท าลายประชาธิปไตย ท าลายสิทธิ

ในการส่งเสียง คือการท าลายขบวนการแรงงานดว้ย

เช่นเดียวกัน สมัชชาแรงงานแห่งชาติจึงขอประกาศ

แถลงขอ้เรียกร้อง ส่ีประการดงัน้ี 

 1. หยดุคุกคามประชาชนทุกรูปแบบ ไม่วา่จะ

เป็นทางตรงโดยใชก้ฎหมายที่ไม่มีความชดัเจน หรือ

ทางอ้อมในการกดดันให้เจ้าหน้าที่ รัฐใช้อ  านาจ

แทรกแซงการเคล่ือนไหว หรือการข่มขู่ประชาชนใน

รูปแบบต่างๆ 

 2. แกไ้ขรัฐธรรมนูญที่เอ้ือต่อระบอบอ านาจ

นิยม ยกเลิกการรองรับค าสั่งประกาศและการกระท า

ของ คสช. และหัวหน้า คสช. เพื่อให้ผูค้นสามารถ

โตแ้ยง้รัฐธรรมนูญได ้และยกเลิกสมาชิกวุฒิสภาจาก

การแต่งตั้งที่เป็นกลไกส าคญัต่อการสืบทอดอ านาจ 

พร้อมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ที่ตอ้งมีคุณสมบตัิสาม

ประการ ดงัต่อไปน้ี  
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 1) อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่าง

แทจ้ริงพร้อมทั้งตอ้งมีหลกัประกนัดา้นสิทธิเสรีภาพ

ทั้งในความคิดและการแสดงออก  

 2) ตอ้งมีหลกัประกนัดา้นความเสมอภาค  

 3) ตอ้งมีหลกัประกนัดา้นคุณภาพชีวติ 

 3 .  ยุบสภา เ ลือกตั้ ง ใหม่  คืนอ านาจให้

ประชาชน 

 4. เดินหนา้สู่รัฐสวสัดิการถว้นหนา้ครบวงจร 

เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต คืนศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย ์เพือ่รับประกนัเสรีภาพในชีวติ และสร้างสงัคม

ประชาธิปไตย 

 นกัส่ือสารแรงงาน รายงาน

 


