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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

 

 บทวิพากษ์ประกันสังคมกับการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 

 เสวนาพัฒนาทักษะแรงงานสู่อาชีพใหม่หลังวิด 

“การพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางาน–ท าไมต้องท าและท าอย่างไร” 

“แรงงานกับการพัฒนาทักษะสู่อาชีพใหม่หลังโควิด” 

 แรงงานเสนอต้ังธนาคารแรงงาน ปฏิรูปโครงสร้างให้เป็นองค์กรอิสระ 

 สถานการณ์เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ไตรมาส 2 (30 มิ.ย.63) 

 ประกันสังคม และ ศรีพันวา การลงทุนท่ีคนพูดไม่เหมือนกัน  
 

 

สู่อาชพีใหม่หลังวิด 
ภาพ voicelabour 

พัฒนาทกัษะแรงงาน 

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_100711/
https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_100711/
https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_100711/
https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_100711/
https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_100711/
https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_100711/
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

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

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัที่ 49 (396) 
ประจ าเดือนกันยายน 2563 พบกันหลงัจากผ่านพน้
วิกฤตการณ์ทางการเมืองจาการชุมนุมใหญ่เม่ือวนัที่ 
19-20 กันยายน 2563 ของคนรุ่นใหม่และคนรุ่น
อาวโุสที่สนบัสนุนขอ้เรียกร้องของคนรุ่นใหม่ภายใต้
การน าของกลุ่ม “มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการ
ชุมนุม” ข้อเรียกร้อง 3 ข้อและ 1 ความฝันของผู ้
ชุมนุมคือ 1).รัฐบาลตอ้ง “หยดุคุกคามประชาชน” ที่
ออกมาใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย 
2). รัฐบาลต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ที่มาจาก
เจตจ านงของประชาชน เพือ่ประโยชน์แก่สาธารณชน
อย่างแท้จริง 3).รัฐบาลต้อง “ยุบสภา” เพื่อให้
ประชาชนสามารถแสดงเจตจ านงในการเลือกผูแ้ทน
ของตนได้อีกคร้ังโดยตั้ งอยู่บน 2 หลักการที่ว่า 
จะต้องไม่มีการรัฐประหารและการจัดตั้ งรัฐบาล
แห่งชาติ ภายใต้ 1 ความฝันคือ การมี “ระบอบ
ประชา ธิปไตยที่ มี พระมหากษัต ริย ์อ ยู่ภ ายใต้
รัฐธรรมนูญ” อยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ียงัมีขอเรียกร้อง 
10 ข้อให้ปฏิรูปสถาบันสูงสุดของชาติ ซ่ึงถือเป็น
ปรากฏการณ์ค ร้ังแรกหลังการปฏิว ัติ  2475 ที่
สงัคมไทยมีการพดูคุยเร่ืองสถาบนัฯอยา่งเปิดเผยในที่
สาธารณะ แทนการซุบซิบนินทาที่เป็นวฒันธรรม
หน่ึงของคนไทยที่ปฏิบติักนัมานาน  

ส่วนผลกระทบต่อแรงงานที่ เกิดจากโรค
ระบาดโควิด-19 ยงัคงเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัส 

ระบบประกนัสงัคมไดเ้ขา้มามีบทบาทในการบรรเทา
ผลกระทบต่อแรงงาที่ตอ้งตกงานหรือมีรายไดล้ดลง 
ในโอกาสน้ีท าให้เราได้มองเห็นจุดอ่อนของระบบ
ประกนัสงัคมที่ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเพื่อให้รองรับกบั
ปัญหาที่ เ กิดขึ้ นได้ดีกว่าในปัจจุบัน  ขบวนการ
แรงงานโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้มี
ขอ้เสนอในการปฏิรูประบบการบริหารส านักงาน
ป ร ะ กั น สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ก อ ง ทุ น
ประกันสังคม และขณะน้ียงัปรากฏข่าวครึกโครม
เก่ียวกบัการน าเงินจากกองทุนประกนัสงัคมไปลงทุน
ในบริษัทเอกชนศรีพนัวา แมเนจเมนท์ซ่ึงมีบริษัท
ชาญอิสระเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ที่อาจมีความเส่ียงต่อการ
ขาดทุน จึงเป็นหน้าที่ ซ่ึงขบวนการแรงงานต้อง
ติดตามและตรวจสอบการท างานของส านักงาน
ประกันสังคมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษา
ผลประโยชน์ของลูกจา้ง นายจา้ง และรัฐบาลซ่ึงเป็น
เจา้ของกองทุนประกนัสงัคมต่อไป 

นอกจาการมีระบบสวสัดิการเพื่อเยียวยาผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แลว้ การพฒันา
ทกัษะสู่อาชีพใหม่หลังวิกฤตเป็นอีกเร่ืองหน่ึงที่จะ
ช่วยให้คนตกงานสามารถเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ ผูส้นใจ
ติดตามอ่านรายงานการเสวนา "แรงงานกบัการพฒันา
ทกัษะสู่อาชีพใหม่หลงัโควิด" ไดใ้นแรงงานปริทศัน์
ฉบบัน้ี ในขณะเดียวกนัเงินกู ้4 แสนลา้นที่รัฐบาลจะ
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น ามาใช้ในโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ภาคประชาชนซ่ึงแต่เดิมจะมีการใชจ่้ายผา่นกระทรวง
ต่างๆ ของรัฐเท่านั้น ในขณะน้ีตวัแทนภาคประชาชน
ไดมี้การเจรจาต่อรองจนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การของบประมาณมาจดัท าโครงการที่จะช่วยฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสงัคม ซ่ึงหวงัวา่จะเป็นอีกช่องทางหน่ึง

ที่ช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่ตอ้งตกงานหรือมี
รายไดล้ดลง 

แมใ้นยามที่ยากล าบาก หากเราร่วมแรงร่วม
ใจกนัฝ่าฟัน วนัหน่ึงจะตอ้งได้หลุดพน้จากห้วงแห่ง
วิกฤติทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองที่รุมล้อมอยู่ใน
เวลาน้ี 
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มติชน  ฉบับวันพุธที่  29 เมษายน  2563 

เผยแพร่มาตรการเร่งด่วนในการบรรเทาวิกฤตการณ์
จากโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ของทุกกรมใน
กระทรวงแรงงานจ านวนคร่ึงหน้ากระดาษนสพ. 
เน้ือหาของมาตรการประกันสังคม มีทั้งหมดดงัน้ี 
 ⍟ การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณว่ีางงาน 
 กรณเีหตุสุดวิสัย (โควิด-19) มีผลบงัคบัใช ้1
มีนาคม-31 สิงหาคม 2563 
  1) ผู ้ป ร ะกันตนที่ ไ ม่ ไ ด้ท  า ง า น 
เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยที่มีความเส่ียงจากการติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดร้้อย
ละ 62 ของค่าจา้ง แต่ไม่เกิน 90วนั 

 2)ผูป้ระกนัตนไม่สามารถท างานได ้
และไม่ไดรั้บค่าจา้งในระหว่างนั้น ทั้งที่นายจา้งหยดุ
ประกอบกิจการเองหรือหยุดตามค าสั่งของทาง
ราชการ ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ร้อยละ 62 
ของค่าจา้งรายวนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 

กรณีลาออก มีผลบงัคบัใช ้1 มีนาคม 2563-
28 กุมภาพนัธ ์2565 ไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้
ร้อยละ 45 ระยะเวลาไม่เกิน 90 วนั 

กรณีเลิกจ้าง มีผลบงัคบัใช้ 1มีนาคม 2563-
28 กุมภาพนัธ ์2565 ไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้
ร้อยละ 70 ระยะเวลาไม่เกิน 200 วนั  
 เพจส านกังานประกนัสงัคมไดช้ี้แจง  
 ⍟ ลดอัตราเงินสมทบและขยายก าหนดเวลา
ยื่นแบบอัตราเงินสมทบ นายจ้าง และผู้ประกันตน 
 น า ย จ้ า ง เ ห ลื อ ร้ อ ย ล ะ  4 ข อ ง ค่ า จ้ า ง
ผูป้ระกนัตน 
 ผูป้ระกนัตนม.33 เหลือร้อยละ 1 ของค่าจา้ง
ผูป้ระกนัตน 
 ผูป้ระกนัตนม. 39 เหลือเดือนละ 86 บาท 
 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจา้งเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม 2563 

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
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 -เดือนมีนาคม 2563 ให้น าส่งเงินสมทบ
ภายในวนัที่ 15 กรกฎาคม 2563 
 -เดือนเมษายน 2563 ให้น าส่งเงินสมทบ
ภายในวนัที่ 15 สิงหาคม 2563 
 -เดือนพฤษภาคม 2563 ให้น าส่งเงินสมทบ
ภายในวนัที่ 15 กนัยายน 2563 
 ⍟ ให้สินเช่ือสถานประกอบการเพื่อส่งเสริม
การจ้างงาน ดอกเบีย้ต ่ากว่าตลาด วงเงิน 30,000 ล้าน
บาท  
 โดยส านกังานประกนัสงัคมจะสนบัสนุนเงิน
ฝากเพื่อให้ธนาคารไปปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ ย
คงที่  3% ต่อปี กรณีมีหลักทรัพย์ค  ้ าประกัน และ
ดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปีกรณีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

-สถานประกอบการที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 50 
คน กูไ้ดไ้ม่เกิน 5 ลา้นบาท 

-สถานประกอบการที่มีลูกจา้ง 51-200 คน กู้
ไดไ้ม่เกิน 10 ลา้นบาท 

-สถานประกอบการที่มีลูกจา้ง 201 คนขึ้นไป 
กูไ้ดไ้ม่เกิน 15 ลา้นบาท 
 บทความน้ี มุ่งตรวจสอบมาตรการปรับเพิ่ม
สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และการลดอัตราเงิน
สมทบนายจา้งและผูป้ระกนัตนเป็นส าคญั ดงัน้ี 

 ⍟ ปฏิกิริยาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(1) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

(กกร.)ประกอบดว้ย -สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย(ส.อ.ท.) สภาหอการคา้ไทย กบัสมาคมธนาคาร
ไทยยื่นหนังสือเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานคดัคา้นการลดเงินสมทบใหน้ายจา้งเหลือ 4% 
ขณะที่ลดใหผู้ป้ระกนัตนเหลือ 1%  

-สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย(สทท.) ขอให้รัฐบาลผ่อนผนัการจ่ายเงินสมทบ
ของนายจา้งและผูป้ระกนัตนออกไป 1 ปี  

-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
เสนอต่อรัฐบาลให้ขยายระยะเวลาจ่ายเงินทดแทน
กรณีวา่งงานชัว่คราวของผูป้ระกนัตนม.33 ที่จ่ายร้อย
ละ 62 ออกไปอีก 150 วันหรือไปจนส้ินปี 2563 เพราะ
เห็นวา่สึนามิคนตกงานจะมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม เพื่อ
รับ มื อ ปัญห า ไ ม่ ให้ ถู ก เ ลิ ก จ้ า ง ม า ก ขึ้ น  ห า ก
ผูป้ระกอบการอยู่ไม่ไหว ต่างคนต่างไป เจ้าของ
กิจการอาจลอยแพคนงาน (ประชาชาติธุรกิจ,13-15 
กรกฎาคม 2563 น.9)  ขอ้เสนออ่ืน เช่น 

-ลดเงินสมทบประกนัสังคมของนายจา้งจาก
ร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1 และขยายระยะเวลาการลด
เงินสมทบของลูกจ้างเหลือร้อยละ 1ไปถึงวนัที่ 31
ธนัวาคม 2563  

-ปรับอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เหลือร้อยละ 0.01 

-ปรับการจ้างเป็นรายชั่วโมงได้ โดยคิด
ค่าจา้งอตัราชัว่โมงละ 40-41 บาท ระยะเวลาการจา้ง 
4-8 ชัว่โมง/วนั 

-อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาต
ท างานเปล่ียนนายจ้างได้ชั่วคราวเม่ือมีการยกเลิก
กิจการ เป็นตน้ ⍟  ขณะที่ ต้น เ ดือนพฤษภาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงข่าวว่าจะ
เสนอครม.ใหเ้พิม่การจ่ายเงินทดแทน 
 กรณีว่างงานเพราะผลกระทบจากโควิด-19
จาก 62% เป็น 75% แต่ไม่เกินเพดาน 15,000บาทให้
เท่ากับกรณีนายจา้งสั่งหยุดงานชั่วคราวตามพ.ร.บ.
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คุม้ครองแรงงานและลดเงินสมทบนายจ้างเหลือ1%
จากเดิม4% แต่คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเอก
ฉันท์ไม่เห็นชอบ (ประชาชาติธุรกิจ,11-13 พฤษภาคม 
2563 น .4)  นับ เ ป็นกรณีแรก  ที่ คณะกรรมการ
ประกันสังคมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ รมว.
แรงงานที่เตรียมเสนอครม.เห็นชอบ? 

(2) สภาองค์การลูกจ้างหลายแห่ง  
คดัค้านรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงานกรณีปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ผูป้ระกันตน 
กรณีว่างงานเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยกรณีโควิด- 19 
เพราะท าใหก้องทุนประกนัสงัคมตอ้งจ่ายเงินทดแทน
เพิ่ มขึ้ นมหาศาลกองทุน เ กิ ดภา วะถังแตกได ้
จนกระทั่งผู ้บริหารส านักงานประกันสังคมต้อง
ออ กม า ช้ี แ จง ให้สั ง ค มห า ยกั ง ว ลว่ า กอ งทุ น
ประกันสังคมมีทั้งหมดกว่า 2ล้านล้านบาท ไม่ได้
หายไปไหน มีเพยีงพอที่จะจ่ายกรณีว่างงานและอ่ืนๆ 
เงินกองทุนวา่งงานมีอยูก่ว่า 160,000 ลา้นบาทคาดว่า
จะจ่ายกรณีว่างงาน 1.2 ลา้นคนจ านวน 2-30,000ลา้น
บาท และเตรียมส ารองสภาพคล่องไว้จ่ายแล้ว 
(เดลินิวส์, 5พฤษภาคม 2563) 

(3)กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคม  (กลุ่มขอคืนไม่ใช่ขอทาน) 
ยืน่หนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเม่ือ
วนัที่ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อติดติดตามจดหมายเปิด
ผนึกที่เคยยืน่ต่อส านักงานประกนัสังคมเม่ือวนัที่ 22 
เมษายน 2563 เพราะไม่พอใจที่สปส.ตอบกลับด้วย
เน้ือหาอ้างแต่บทบญัญติักฎหมาย ไม่ได้แสดงความ
จริงใจช่วยเหลือผูป้ระกันตนที่ก  าลังเน้ือเดือดร้อน

อย่างสาหัส จึงต้องมาเรียกร้อง และขอค าตอบอีก 
ดงัน้ี 

1.พจิารณาโดยทนัทีให้ผูป้ระกนัตนสามารถ
น าเงินออมกองทุนชราภาพมาใชก่้อนระหว่าง 30% - 
50%  

2.  พิจ ารณาแก้ไขมาตรา  77 ทวิให้
ผู ้ป ระ กัน ตน เ ลื อ ก รั บบ า น าญ  ห รือ ได้ ไ ม่ ว่ า
ผูป้ระกนัตนจะส่งเงินสมทบมาก่ีงวดก่อนอายคุรบ 55 
ปีบริบูรณ์  

3.ให้ก ากับดูแลส านักงานประกันสังคม
ท างานด้วยความรวดเร็วฉับไวกว่าที่เป็นอยู่เพราะ
ความเดือดร้อนความหิวรอไม่ได ้

4.ให้หามาตรการช่วยเหลือผู ้ประกันตน
หลังจากครบก าหนด 90 วนัในมาตรการช่วยเหลือ
กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพราะผูใ้ชแ้รงงาน และ
ผูป้ระกนัตนเช่ือวา่ผูป้ระกนัตนยงัไม่สามารถพลิกฟ้ืน
จากวกิฤตภายใน 90 วนั 

วันที่  2 มิ ถุนายน คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมายระเบียบปรับปรุงวิธีการก าหนด
อัตราเงินสมทบการเพิ่มการจัดเก็บเงินสมทบและการ
พัฒนาสิทธิประโยชน์ (แต่งตั้ งโดยคณะกรรมการ
ประกนัสังคม)ไดป้ระชุมพิจารณาขอ้เรียกร้อง 4 ขอ้
ดงักล่าวที่ประชุมมีมติ คือ 

1)การใหผู้ป้ระกนัตนน าเงินออมกองทุนชรา
ภาพของตนมาใช้ก่อนเกษียณขัดต่อหลักการและ
เจตนารมณ์การตั้ งกองทุนชราภาพ ขณะที่การจะ
ปรับเป ล่ียนเป็นการกู้ เ งินโดยใช้เ งินออมเป็น
หลกัประกนัยงัมีขอ้ดีขอ้เสียไม่ชัดเจน ให้ส านักงาน
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ประกนัสังคมศึกษาหลายรายละเอียดทุกมิติให้รอบ
ดา้นชดัเจนก่อน 

2)มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกันตนในระยะ
ต่อไป ให้ส านักงานประกันสังคมหาขอ้เท็จจริงของ
ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะของผูป้ระกนัตนก่อนว่ามี
ความตอ้งการในเร่ืองอะไรอยา่งไรทั้งน้ีการช่วยเหลือ
เยียวยาความต้อ งการของผู ้ประกันตนขอให้
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐพ. ศ. 2561 

(4)สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่ง
ประเทศไทย (สพท.) และเครือข่ายประกันสังคม
คนท างาน(คปค.)  ได้ท  าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี 
ดงัน้ี 

1)ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินเยยีวยา 5,000บาทแก่
ทุกคนที่มีอาย ุ18 ปีขึ้นไปและผูป้ระกันตน ที่ได้รับ
เงินทดแทนกรณีว่างงานน้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน 
หรือรับเงินบ านาญไม่ถึง 5,000 บาทต่อเดือน 

2)ขอให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทน
ผูป้ระกนัตนกรณีว่างงาน 62% ที่ไดรั้บผลกระทบโค
วิด 19 จาก 90 วนั (3 เดือน)เป็น 180 วนั (6 เดือน) 
และขยายระยะเวลาลดอตัราเงินสมทบจาก 3 เดือน
เป็น 6 เดือน 

3)คัดค้านการน าเงินกองทุนประกันสังคม
กรณีอ่ืนและดอกผลกองทุนชราภาพมาช่วยกองทุน
ประกนัการ 

วา่งงาน ถา้จ่ายไม่เพยีงพอ เพราะถือเป็นหนา้ที่รัฐบาล
น า เ งินงบประมาณฟ้ืนฟู เศรษกิจและสังคมมา
สนบัสนุนเพิม่ 

4)คัดค้านการปรับเพิ่ม เ งินทดแทนกรณี
วา่งงานเพราะเหตุสุดวสิยัจากโควิด-19 จาก 62% เป็น 
75 %ของค่าจา้งเพื่อนายจา้งจะไม่ตอ้งจ่ายเงิน 75% 
แก่ลูกจา้งตามมาตรา 75 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานพ.ศ.
2541 

 สาระส าคัญของกฎกระทรวงปรับเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์กรณว่ีางงาน       

(1) กรณเีหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 
กฎกระทรวงได้รับผลประโยชน์ทดแทน

กรณีว่างาน อันเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจาก
ระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อพ.ศ. 2563 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานลงนามและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 เมษายน 2563 ได้
ผา่นมติเห็นชอบของคณะกรรมการประกนัสังคมเม่ือ
วันที่  20 มีนาคม  2563 ( โดยแก้ไข เพิ่ม เ ติม
กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ.2560 ซ่ึงยังไม่เคย
ถูกใช้บังคบั)ดงัน้ี 

 
1)ค านิยาม 

ความหมายเดมิ ความหมายใหม่ 

"เหตุสุดวิสัย" หมายความว่าอัคคภียัวาตภัยหรือธรณี "เหตุสุดวสิัย" 
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พิบัติตลอดจนภัยอื่นๆอันเกิดจากธรรมชาติซ่ึงมี
ผลกระทบต่อสาธารณะและท าให้ผู้ประกันตนไม่
สามารถท างานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบ
กิจการได้ตามปกติ 
(ที่มา:คู่มือผู้ประกันตน,ส านักงานประกันสังคม: 
สิงหาคม 2562 น.27) 

หมายความรวมถึงภยัอนัเกิดจากการระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคติดต่ออนัตรายอ่ืนตามกฎหมาย
วา่ดว้ยโรคติดต่อ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขณะที่ผูป้ระกนัตนไม่
สามารถท างานไดห้รือนายจา้งไม่สามารถประกอบกิจการได้
ตามปกต ิ

 
2)คุณสมบัติ "ลูกจ้าง" ที่ไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ตามกฎกระทรวง 2563 ไดแ้ก่ 
-ผูป้ระกนัตนที่ไม่ได้ท างานหรือนายจ้าง

ไม่ให้ท างานเพราะถูกกกัตวั 14 วนัเน่ืองจากสมัผสั
หรือใกลชิ้ดผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 

-ผูป้ระกนัตนที่ไม่ได้ท างานและไม่ได้รับ
ค่าจ้างระหว่างน้ันไม่วา่นายจา้งหยดุประกอบกิจการ
ทั้งหมด หรือบางส่วนหรือหยุดตามค าส่ังทางราชการ 

 
 
 

3)ประโยชน์ทดแทนที่เพิ่มขึน้ 
อตัราเดิม อตัราใหม่ 

เงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันตลอด
ระยะเวลาที่ไม่ได้ท างาน เพระเหตุสุดวสัิย 
ทั้งนี้ไม่เกิน 180 วัน 
 

เงินทดแทนร้อยละ 62 ของค่าจา้งรายวนัตลอด
ระยะเวลาที่ไม่ไดท้  างานตั้งแต่วนัที่  
1 มีนาคมถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 หรือตาม
ระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

4)ประเด็นใหม่ คือ ก าหนดให้นายจ้างต้อง
ออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์
ทดแทนตามรายการหนงัสือ 

ที่แนบทา้ยกฎกระทรวง เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยอนัเกิด
จากภยัการระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2519  

-น า ย จ้ า ง ย ั ง มี ห น้ า ที่ แ จ้ ง ส า นั ก ง า น
ประกนัสงัคมเม่ือลูกจา้งไดเ้ขา้ท างานแลว้ตั้งแต่วนัใด 
มิเช่นนั้น จะถูกเจา้หน้าที่ประกันสังคมสั่งให้คืนเงิน
ทดแทนบางส่วนที่จ่ายเกินไประหวา่งท างานแลว้ 

(2)กรณลีาออกหรือถูกเลิกจ้าง 

กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีว่างงานอันเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ พ.ศ.2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่  17 เมษายน 2563 เพิ่ม สิทธิประโยชน์
ผูป้ระกนัตนกรณีว่างงาน เพราะผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจระยะเวลา 2 ปี คือ วันที่ 1 มีนาคม 2563- 28
กุมภาพันธ์2565 มีอตัราดงัน้ี 

ถูกเลิกจ้าง - รับ 70% ของค่าจ้าง คร้ังละไม่

เกิน 200 วัน(เดิม 50% ไม่เกิน 180 วนั) กรณีลาออก
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หรือส้ินสุดสัญญาจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาแน่นอน -
รับ 45% ของค่าจ้างคร้ังละไม่เกิน 90 วัน (เดิม 30% 
ไม่เกิน 90 วนั) 

เครือข่ายประกันสังคมคนท างาน(คปค.) เคย
ท าหนงัสือแสดงความยนิดี และหารือปัญหาแรงงาน
กบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน (ม.ร.ว.จตุัมงคล 

โณกุล) เม่ือธันวาคม 2562 ข้อเสนอกรณีจ่ายเงิน
ทดแทนกรณีวา่งงาน คือ  

" ป รั บ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ก ร ณี ลู ก จ้ า ง
(ผูป้ระกนัตน)ถูกเลิกจา้งลาออกจากงานหรือพน้จาก
การเป็นลูกจา้ง  ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ได้รับอัตราเดียว
ร้อยละ 75 ของค่าจ้างระยะเวลาจ่าย 180 วัน" 

 
 
 

(1)ไม่เห็นดว้ยกบัการขยายความหมาย "เหตุ
สุดวิสัย"ให้รวมถึงโรคระบาดโควิด-19 หรือโรค
อันตรายอ่ืนตามกฎหมายโรคติดต่อเพราะไม่ใช่ภัย
ธรรมชาติแต่เกิดจากพฤติกรรมมนุษยท์ี่เป็นเหตุก่อ
โรคติดต่อขึ้น 

 นอกจากน้ีการขยายความหมายใหร้วมถึงโค
วิด-19 ก็เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะให้กองทุน
ประกนัสงัคมรับภาระจ่ายเงินทดแทนลูกจา้ง กรณีไม่
สามารถท างาน หรือ นายจา้งไม่สามารถประกอบการ
ตามปกติได ้เพราะมาตรการปิดเมือง- หยุดกิจกรรม/
กิจการจ านวนมากยาวนานตามนโยบายศบค. และ
อ านาจรัฐรวมศูนย์ ส่งผลหนักหน่วงเฉียบพลันต่อ
วงจรเศรษฐกิจสังคมและชีวิตคนท างานอยา่งรุนแรง
กวา้งขวาง  

น่ า จ ะ เ ป็ น เ ห ตุ จ า เ ป็ น ที่ มี ม า ต ร ก า ร
สาธารณสุข/มาตรการสังคมป้องกันได้ หรือเหตุ
บังคับจากนโยบายมาตรการรัฐมากกว่าเป็นเหตุ
สุดวสิยั 

( 2) นั บ เ ป็ น ค ร้ั ง แ ร ก ที่ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี
เ ป ล่ี ย น แป ล ง ข้อ เ ส น อ ข อ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประกันสังคมอย่างไม่โปร่งใส คือไม่ช้ีแจงเหตุผล
ความเป็นมาที่ เปลี่ยนแปลงแก้ไข? เหมือนกับว่า
รัฐบาล เ ป็น เ จ้ าของ ผูกขาดการ ใ ช้ เงินกอง ทุน

ประกันสังคมอย่างไรก็ได้?โดยมีประเด็นที่รัฐบาล
แก้ไข คือ 

1)เพิ่ม เหตุสุดวิสัยให้รวมถึงนายจ้างหยุด
ประกอบกิจการเอง  

ขณะที่มติคณะกรรมการประกันสังคมให้
จ่ายสิทธิประโยชน์เฉพาะกรณีที่นายจา้งไม่สามารถ
ประกอบกิจการตามค าสัง่ราชการเท่านั้น 

2)เพิ่มค่าแทนเป็นร้อยละ 62 ไม่เกิน 60 วนั  
ขณะที่มติคณะกรรมการประกันสังคมเสนอ

จ่ายอัตราร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของการ
จ่ายเงินทดแทนทุกกรณีประโยชน์ทดแทนอยูแ่ลว้  

3)เพิ่มเงื่อนไขให้นายจ้างออกหนังสือรับรอง
ลูกจา้งที่ไม่สามารถท างานได ้ 

ท าใหเ้ป็นภาระนายจา้งโดยไม่สมควร เพราะ
น า ย จ้ า ง จ า น วน ม า ก ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ป ร ะ จ า ส ถ า น
ประกอบการ หรือ ไม่มีโอกาสรู้ล่วงหนา้ วา่ลูกจา้งจะ
ไปยืน่ค  าร้องขอรับเงินทดแทนเม่ือใด? ถ้ามีลูกจา้ง
จ านวนมากและไปติดต่อส านักงานประกนัสังคมไม่

ความคดิเห็น 
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พร้อมกัน ย่อมท าให้ นายจา้งตอ้งมาลงนามรับรอง
หลายคร้ัง? 

ขณะที่นายจา้งจ านวนมากไม่รู้ว่าตนมีหน้าที่
ต้องลงนามรับรองการขอรับเงินทดแทนกรณว่ีางงาน
ของลูกจ้างเพราะเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจท างานได้? 
เพราะส านักงานประกนัสังคม (สปส.) ไม่ไดส่ื้อสาร
เข้า ถึงนายจ้างได้ทั่ว ถึ งรวดเ ร็ว เพียงพอ ท าให้
เจา้หน้าที่สปส.หลายพื้นที่ตอ้งเร่งไปตามหานายจา้ง
ใหล้งนามรับรอง ขณะที่ผูป้ระกนัตนจ านวนมากตอ้ง
อดทนรอคอย-ทวงถามความคืบหน้าอย่างเหน่ือย
หน่าย 

(3)นายจ้างและผู้ประกันตน เป็นผู้จ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นส่วนใหญ่ประจ า
ต่อเน่ือง 

ขณะที่รัฐบาลจ่ายเงินสมทบน้อยกว่านายจา้ง
และผูป้ระกันตน และจ่ายล่าช้าโดยไม่ตอ้งถูกปรับ
เหมือนนายจา้งกรณีจ่ายชา้หรือไม่ครบถ้วน รัฐบาล
ควรเป็นผูรั้บผิดชอบจ่ายเงินทดแทน หรือเงินเยยีวยา
แก่ผูป้ระกันตนทุกประเภท เพราะทุกคนยอ่มได้รับ
ผลกระทบจากโควิด -19 ระบาด และควรใช้
กฎกระทรวงกรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัยฉบบัเดิม
ได ้

การน า เ งินกองทุนประกันสังคมมาจ่าย
ทดแทนแก่ผูป้ระกันตนที่ว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัย
อนัเกิดจากโควดิ-19 ก็คือรัฐบาลโยนภาระให้นายจ้าง
และลูกจ้างรับผิดชอบกันเอง (ดว้ยเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม) โดยรัฐบาลไม่แยแสถึงเสถียรภาพ

กองทุนประกันสังคม และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
รัฐบาล 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ก ร ณี ที่ เ งิ น ก อ ง ทุ น
ประกันสังคมไม่พอจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีใด 
กฎหมายประกนัสังคมยงัให้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุน 
หรือเงินทดรองราชการตามความจ าเป็น (ตามมาตรา 
24 วรรคทา้ย) 

(4)กฎกระทรวงการไดรั้บประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างานเพราะเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ
โรคติดต่ออันตราย (โควิด-19) กบั กฎกระทรวงการ
ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เ น่ืองจาก
ผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจอาจท าให้ผูป้ระกนัตนม.
33 มีโอกาสไดรั้บเงินทดแทนทั้ง2กรณีต่อเน่ือง ถ้า
ลูกจา้งไดก้ลบัท างานปกติภายหลงัมาตรการผ่อนผนั
ของราชการแลว้ แต่กิจการขาดสภาพคล่องจนไม่อาจ
ด าเนินการต่อไปได้ ต้องเลิกจ้าง หรือให้ลูกจ้าง
ลาออก ลูกจ้างคนน้ันย่อมมีสิทธิขอรับเงินทดแทน
กรณีวา่งงานเพราะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอีก 

ปัญหา คือ นายจา้งอาจใหลู้กจา้งมาขอรับเงิน
ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 
ร้อยละ 62ของค่าจา้งเพือ่ไม่จ่ายค่าจา้งหรือไม่แจง้การ
กลับเขา้มาท างานปกติของลูกจา้งที่รับเงินทดแทน
กรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 ท  าให้
กองทุนประกนัสังคมมีภาระจ่ายเงินทดแทนมากขึ้น
โดยไม่สมควร? 
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 มาตรการลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและ
ผู้ประกันตน      

 ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออก
เงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนกรณีการ
ระบาดของโควิดติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19)  ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เ ม่ือวันที่  15 
เมษายน 2563 พร้อมกบักฎกระทรวงกรณีเหตุสุดวิสัย
จากโรคระบาดติดต่ออันตรายฯ 2563 และมีผลใช้
บงัคบัพร้อมกนัตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 

สาระส าคญั คือ 
-ลดอตัราเงินสมทบนายจา้งและผูป้ระกนัตน 

3 เดือนตั้งแต่งวดค่าจา้งมีนาคม-พฤษภาคม 2563 
-นายจา้งลดอัตราเงินสมทบจาก 5 %เหลือ

อตัรา 4 % 

-ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ลดอตัราเงินสมทบ
จาก 5 %เหลือ 1%  

(ฐานค่าจา้งคิดสมทบขั้นต ่า 1,650 บ.- ขั้นสูง 
15,000 บ./เดือน) 

-ผูป้ระกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ลด
อตัราเงินสมทบจากเดือนละ 432 บาทเหลือ 86 บาท 

(ฐานค่าจา้งคิดเงินสมทบ 4,800 บ.เท่ากนัทุก
เดือน โดยจ่ายเงินสมทบ 2 เท่าของม.33=9% และ
ไดรั้บความคุม้ครอง 6กรณี ยกเว้นการว่างงาน) 

-ผูป้ระกนัตนโดยสมคัรใจมาตรา40 ไม่มีการ
ลดเงินสมทบ 

-รัฐบาลยงัร่วมจ่ายเงินสมทบคงเดิม ทั้ ง
ผูป้ระกนัตนมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40  

 
 
 
 

 

 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ C168 ว่าด้วยการส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองกรณี
ว่างงาน ค.ศ. 1988 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
1.ประเทศสมาชิกคุม้ครองการวา่งงานเป็นเงินทดแทนการขาดรายไดร้ายเดือนไดไ้ม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 

45 ของค่าจา้งก่อนการวา่งงาน 
2.มีการรักษาสิทธิประกนัสงัคมต่อเน่ืองในช่วงที่มีการวา่งงาน 
3.มีมาตรการส่งเสริมการจา้งงานที่มีผลิตภาพควบคู่ไปดว้ยกนั 
4.ไม่ลดแรงจูงใจในการจา้งงานของนายจา้งหรือการหางานท าของลูกจา้งจากการใหสิ้ทธิประโยชน์

มากเกินไป 
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(1)พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัที่ 4) 

พ.ศ.2558 มาตรา 46/1 “ก าหนดให้คณะรัฐมนตรี
ประกาศหลกัเกณฑใ์ห้ ลดหย่อนการออกเงินสมทบ
ของนายจ้างและผูป้ระกันตนได้คราวละไม่เกิน 6
เดือน กรณีทอ้งที่ใดประสบภยัพิบัติอย่างร้ายแรงที่
ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดย
ค านึงถึง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพของ
กองทุนเป็นส าคญั” สรุปคือ 

กฎหมายไม่ใหอ้  านาจคณะรัฐมนตรีเพิม่ หรือ
ลดอตัราเงินสมทบของรัฐบาลได ้ แต่ภายหลงัวิกฤต
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  2540รั ฐ บ า ล ไ ด้ แ ก้ ไ ข  โ ด ย อ อ ก
พระราชบญัญติัประกันสังคม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2542 
เพือ่ตดัค  าวา่ “ฝ่ายละเท่ากนั” กรณีการออกเงินสมทบ
เขา้กองทุนเพือ่จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์
บุตร ชราภาพและว่างงาน (มาตรา 46 วรรคสอง) ท า
ให้รัฐบาลทุกชุดกว่า 20ปีก าหนดอัตราเงินสมทบ
รัฐบาล จ่ายน้อยคงที่มาตลอดทั้งในกรณีชราภาพ 
สงเคราะห์บุตรและวา่งงาน 

(2)คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดอตัราเงินสมทบ
ผูป้ระกันตนมาตรา 33 เหลืออัตราร้อยละ 1 ของ
ค่าจา้งขณะที่นายจา้งจ่ายเงินสมทบเหลือร้อยละ 4 ซ่ึง
ไม่สอดคล้องกับมติคณะกรรมการประกันสังคม 

เสนอให้ลดอัตราเงินสมทบเท่ากันเหลือฝ่ายละ 1% 
ของค่าจ้างในช่วง 3 เดือนคืองวดค่าจา้งเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม 2563 เหตุผลคือ 

 นายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินสมทบอัตรา
เท่ากันทุกกรณีประโยชน์ทดแทนมาตลอด 

เพื่อความเป็นธรรมเม่ือมีการลดอัตราเงิน
สมทบจึงควรลดอตัราเท่ากนัดว้ย 

 เม่ือค  านึงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดโควดิ-19 
และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และเสถียรภาพ
ของกองทุนในอนาคต ไม่ควรลดเงินสมทบ
จ านวนมากทันที  เพราะอาจพิจารณา
ลดหยอ่นเงินสมทบต่อไปไดอี้ก 

(3)ควรให้ความส าคญักับมาตรการลดอตัราเงิน
สมทบของนายจ้า งและ ผู้ประกันตน  โดย
เช่ือมโยง-บูรณาการกบันโยบาย 

คุม้ครองความมั่นคงในการท างาน และพยุงกิจการ
นายจา้งให้ด าเนินการต่อเน่ืองได้นานที่สุด โดยเลิก
จา้งคนงานใหน้อ้ยที่สุด และชา้ที่สุด     

( 4) ก า ร ล ด เ งิ น ส ม ทบ ข อ ง น า ย จ้ า ง แ ล ะ
ผูป้ระกนัตน ยอ่มกระทบต่อประโยชน์ทดแทนกรณี
ชราภาพที่ผูป้ระกนัตนจะขอรับเม่ืออายเุกิน 55ปี และ
ออกจากงาน โดยเฉพาะจ านวนเงินบ าเหน็จที่จ่ายให้
คร้ังเดียว เพราะมาจากเงินสะสมของนายจา้ง และ
ผูป้ระกันตนฝ่ายละ 3% ของค่าจา้ง (ไม่เกิน 15,000 
บ./เดือน)+ดอกผล  

ขณะที่เงินบ านาญรายเดือน จะมีสูตรค านวณ
แน่นอน คือ ร้อยละ 20 ของค่าจา้งเฉล่ีย 60 เดือน
สุดทา้ยก่อนออกจากงาน กรณีจ่ายเงินสมทบเกิน 180
เดือนหรือ15ปี จะเพิม่อตัราเงินบ านาญร้อยละ 1.5 ต่อ
ระยะจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน 

(5)กรรมการประกันสังคมบางคนเสนอให้การ
พจิารณาลดเงินสมทบ ควรค านึงถึงประเด็นอ่ืน คือ 

ความคดิเห็น 
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 การลดเงินสมทบไม่ได้ช่วยนายจ้างและ
ผู้ประกันตนโดยตรงในการลดการเลิกจ้าง
งาน  ภาครัฐสามารถแนะน าให้นายจ้าง/
สถานประกอบการในการพิจารณามาตรการ
อ่ืนประกอบ  เช่น ลดชั่วโมงการจ้างงาน
ในช่วงเกิดวกิฤตแทนการเลิกจา้ง 

 การลดเงินสมทบเป็นการส่งสัญญาณตรง
ข้ามกับทิศทางที่ กองทุนประกันสังคม
ต้องการด าเนินการในอนาคต เน่ืองจาก
กองทุนประกนัสังคมเก็บเงินสมทบอัตราที่
ค่อนข้างต ่าแล้ว 

 มาตรการลดอตัราเงินสมทบควรท าควบคู่กบั
ฝ่ายนายจา้ง เช่น การลดอัตราเงินสมทบให้
เฉพาะแก่นายจ้างที่ไม่มีการเลิกจ้าง เป็นตน้ 

 
 
 
 

การเปล่ียนแปลงมติ คณะกรรมการประกันสังคม
หลายประเด็นที่เสนอผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน (ม.ร.ว.จตัุมงคล โสณกุล) ไปสู่การพิจารณา
ของคฯรัฐมนตรีเกิดจากสาเหตุใด? เช่น อัตราเงิน
ทดแทนและระยะเวลาการจ่าย กรณีว่างงานเพราะ
เหตุสุดวิสัย? การลดอัตราเงินสมทบนายจา้ง และ
ผูป้ระกันตนไม่เท่ากันเป็นคร้ังแรกในประวตัิการ
บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น ป ร ะ กั น สั ง ค ม ? แ ส ด ง ว่ า 
คณะกรรมการประกันสังคมไร้อ านาจตัดสินใจ
ตัดสินใจอย่างแท้จริง  

ข้อสงสัย คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
หรือใคร? เปล่ียนแปลงก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเห็นชอบ หรือรัฐมนตรีส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย
กับข้อเสนอของคณะกรรมการประกันสังคมกับ
รัฐมนตรีแรงงาน จนกระทั่งกลายเป็นรัฐมนตรีคน
แรกที่ลาออกจากสมาชิกพรรค เพราะความไม่เป็นอิ
สะในการท างาน หรือถูกกดดันจากคณะผูบ้ริหาร
พรรค? จยกระทัง่เป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ลาออกจาก
สมาชิกพรรค และต่อมายอมลาออกจากรัฐมนตรี 
(เป็นคนทา้ยๆ)เม่ือวนัที่ 20กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ไทย เป็นประเทศเดียวในประชาคมอาเซียน

ที่มีสิทธิประโยชน์ระบบประกนัสังคมครบทุกกรณ ี
และมีเพยีง 2 ประเทศ คือ ไทยและเวียดนาม ที่มีสิทธิ
ประโยชน์กรณีว่างงาน (ส านักงานประกันสังคม,
ระบบประกันสังคมอาเซียน :น.สุดทา้ย) 

 ผูแ้ทนส านักงานประกันสังคมได้น าเสนอ
ภาพรวมการใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน กองทุน
ประกันสังคมต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษา
เ ชิ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย แ ร ง ง า น  ใ น
คณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรเม่ือ
วันพฤหัสบดีที่  6 สิงหาคม 2563 สรุปได้ว่า  มี

สู่ปีท่ีผูป้ระกนัตนใชสิ้ทธิรับเงินทดแทนกรณีว่างงานมากท่ีสุดในรอบ 30 ปี 
แห่งการก่อตั้ง สปส.และพ.ร.บ.ประกนัสังคม พ.ศ.2533 
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ผูป้ระกนัตนรายใหม่รับเงินทดแทนกรณีว่างงานทุก
กรณีตั้งแต่มกราคม-กรกฎาคม 2563 รวม 1,630,708 
คนคดิเป็นเงิน 31,681 ล้านบาท และคาดวา่จะใชสิ้ทธิ

กรณีว่างงานทั้งปีจ  านวน 2.24 ล้านคน คิดเป็นเงิน 
47,309 ลา้นบาท (ดูตาราง) 

 
 ก่อนปี2563 มีผูไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์กรณีวา่งานประมาณ 6-7 แสนคน ขณะที่ปีน้ีช่วงระยะเพียง 7 เดือน 

เพิม่เป็นจ านวนมากถึง 1.6 ลา้นคน 
 

รายการ 
ใช้สิทธิแล้ว ม.ค.-ก.ค.2563 คาดว่าจะใช้สิทธิทั้งปี2563 

จ านวนคน จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จ านวนคน จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

ว่างงาน (เลิกจ้าง,ลาออก,ส้ินสุดสัญญาจ้าง) 713,904 17,224 1,242,241 31,212 

ว่างงานเพราะเหตุสุดวสัิยจากโควิด-19 916,084 14,457 1,000,000 16,097 

รวม 1,630,708 31,681 2,242,241 47,309 

 
  ณ เดือนมิถุนายน 2563 กองทุนวา่งงานมีเงินส ารอง 161,101 ลา้นบาท 
 ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563   คาดวา่จะมีเงินคงเหลือ  149,033 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี ผูแ้ทนส านกังานประกนัสงัคม ไดแ้จง้
ถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือผู ้ประกันตนและ
นายจ้างของส านักงานประกันสังคมระยะต่อไป 
ไดแ้ก่ 

(1) ลดอตัราเงินสมทบนายจา้งและผูป้ระกนัตน
มาตรา 33 เหลือฝ่ายละ 2% และผูป้ระกัน
มาตรา 39 เหลือ96 บาทต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 3เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม 2563) 
โดยมติกรรมการประกนัสังคมเห็นชอบ อยู่
ระหวา่งเสนอต่อรัฐมนตรี 

(2) เยยีวยาผูป้ระกนัตนม.33 ที่ส่งเงินสมทบไม่
ครบ 6เดือนภายใน15 เดือนจ านวน 59,776 
คน โดยจ่ายรวดเดียวคนละ 15,000 บาทรวม

เงิน 869.640 ล้านบาท (ตามมติครม. 21 
กรกฎาคม 2563) 

(3) เยียวยาผูป้ระกันตน ม.33 ที่ยื่นขอรับสิทธิ
ทดแทนกรณีเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของ
โควดิ-19 ไดรั้บนอ้ยกวา่ 5,000/30 วนัจ านวน 
296,104 คนจ านวน 746.8500 ลา้นบาท (อยู่
ระหว่างเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานเพื่อลงนามถึง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั) 
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เดชรัตน์ สุขก าเนิด (นกัวชิาการเศรษฐศาสตร์) และ 

วริษา สุขก าเนิด (นกัศึกษาคณะสงัคมวทิยา ม.ธรรมศาสตร์) 

 ได้ส ารวจความพึงพอใจที่ มีต่อผลงานรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านการพัฒนาระบบ
สวสัดิการในรอบ 1ปี (กรกฎาคม 2562- มิถุนายน 2563) โดยใช้วิธีตอบแบบออนไลน์ ระหว่าง 1-6 
กรกฎาคม 2563 น าเสนอในงานเสวนาสาธารณะ “365 วนัรัฐบาลประยทุธ์: รัฐสวสัดิการไทยถดถอยหรือ
กา้วหนา้” ณ หอ้งประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา, 11กรกฎาคม 2563) มีผูต้อบจ านวน 660ราย ส่วนใหญ่อยู่
ในวยัก าลงัท างานอาย ุ20-45 ปี ร้อยละ 57 มีรายได ้10,000-30,000 บาท/เดือนร้อยละ 41 และส่วนใหญ่
อาศยัในกทม.และปริมณฑลร้อยละ 33, และมีสมาชิกครัวเรือนอยูใ่นวยัแรงงานร้อยละ 85  

 ครัวเรือนร้อยละ 43 มีสมาชิกที่ไดป้ระกนัสงัคม ประเด็นน่าสนใจ คือครัวเรือนที่มีสมาชิกเข้าร่วม
ประกันสังคมมาตรา 33 (คุ้มครองแรงงานในระบบ) กลับให้คะแนนความพึงพอใจต ่ากว่าครัวเรือนที่ไม่มี
สมาชิกเข้าร่วม (3.13 และ 4.00 คะแนนตามล าดบั) ซ่ึงสะทอ้นถึงความไม่พอใจของผูป้ระกนัตนม.33 ต่อ
การด าเนินการของระบบประกันสังคมอย่างชัดเจน ขณะที่ผูต้อบคาดหวงัการพฒันาสวสัดิการในรอบปี
หนา้ ที่มีผูเ้ลือกมากที่สุด คือ ระบบหลักประกันสุขภาพที่มีคุณภาพบริการทัดเทียมกัน 
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วาสนา ล าดี

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ 23 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมอีสติน 

แกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มกักะสัน กทม.ได้มี

การจดัเสวนา “แรงงานกับการพัฒนาทักษะสู่อาชีพ

ใหม่หลังโควิด” จดัโดย วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อ๊ึง

ภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สภาองค์การ

ลูกจา้งแรงงานยานยนตแ์ห่งประเทศไทย ภาคีสังคม

แรงงานสูว้กิฤตโควดิ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) 

 นางเวสน่า โรดิช ผูอ้  านวยการมูลนิธิฟรีดริค 

เอแบร์ท กล่าวว่า การที่ได้มาคุยกัน เร่ิมด้วยมีการ

เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และการที่จะ

พฒันาอุตสาหกรรมให้ส าเร็จตอ้งมีการท างาน ซ่ึง

คนท างานต้องมีศักยภาพ รู้สึกประทับใจถึงความ

ร่วมมือทั้งภาคประชาสงัคม และภาคแรงงานในการที่ 

 

มีการกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาทักษะฝีมือ

แรงงาน และความพยายามในการร่วมมือในการ

รับมือกับโรคระบาด เป็นอย่า ง ดี  แม้ว ัน น้ี จะ มี

ผลกระทบก็ยงัมีความร่วมมือในการที่จะกล่าวถึงการ

พฒันาฝีมือแรงงาน เพือ่งานในอนาคตดว้ย 

 

 ผศ .ดร . จิตติ  ม งคลชัยอ รัญญา  คณบ ดี

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

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_092925/
https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_092925/
https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_092925/


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

18 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เป็นการท างาน

หลากหลายภาคีทั้งองคก์รพฒันาเอกชน ภาครัฐธุรกิจ 

และภาคแรงงานที่ท  างานร่วมกนั ซ่ึงอยากคิดดงัๆใน

สถานการณ์ที่โควิคจะอยูก่ ับเราไปอีกนาน จะมีการ

ปรับทกัษะกนัอยา่งไร การที่จะเปล่ียนจากแรงงานใน

ระบบเป็นแรงงานนอกระบบ สถานการณ์เปล่ียนผูใ้ช้

แรงงานจะปรับตัวกันอย่างไร ซ่ึงด้วยระบบของ

ประเทศยงัไม่มีความเอ้ือต่อการดูแลแรงงาน เม่ือตอ้ง

ออกมาอยู่นอกระบบ และคนที่เป็นแรงงานนั้ นมี

ความแตกต่างกบัคนที่เป็นเกษตรกรอยา่งชดัเจน ดว้ย

ชนบทยงัมีปัจจัยการผลิตอยู่ด้วยมีการสร้างความ

มัน่คงทางอาหารไดส่้วนหน่ึง แต่คนในเมืองไม่มีตรง

น้ีเลย แล้วจะมีเศรษฐศาสตร์แบบไหนที่จะสร้าง

เศรษฐ กิ จแบบ น้ี  ซ่ึ ง ไ ด้ เ ค ย เ ห็นคน  Solidarity 

economy ที่มีการจบัมือกนัในหลายภาคส่วนที่จะมี

ความร่วมมือกันสร้างความร่วมมือกันเพื่อ ดูแล

คุณภาพชีวิต และสวสัดิการร่วมกันได้ เป็นกลุ่มที่

ร่วมมือและแรงงานเป็นคนริเร่ิม 

 หลงัจากชมวดิีทศัน์ ปัญหาและความตอ้งการ

พฒันาฝีมือของแรงงานที่ ถูกเลิกจ้าง ต่อด้วยการ

เสวนา “การพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัดหางาน –

ท าไมต้องท าและท าอย่างไร” 

รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขณะน้ีการระบาด

ของโควิดยงัคงอยู ่แม้ว่า ประเทศไทยจะควบคุมได้

แลว้ก็ตาม ซ่ึงตวัตั้งตน้ยงัเป็นปัญหาหากประเทศไทย

เ ปิ ดประ เทศก็ อ า จระบาด อี กค ร้ัง  และท า ให้

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆยงัมีปัญหา 

และแรงงานทุกคนมีรายไดเ้ฉล่ียลดลง ช่วงเมษายน – 

พฤษภาคม 2563 ยงัติดลบอยู่ 7.5% แย่กว่าที่คิด 

ประเทศรอบประเทศไทยก็ติดลบอยู่ เช่นกัน มีแต่

ประเทศเวียดนามที่บวกอยู่ 3% เท่านั้น นอกนั้นติด

ลบหมด  

 

 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ พึ่ ง พิ ง

นักท่องเที่ยวต่างชาติ และมีความล่าช้าที่จะเปิดรับ

นักท่องเที่ยว ปัญหาที่สองคือ ภาคเกษตรมีภัยแล้ง 

การที่แรงงานตกงาน แรงงานไม่มีรายไดก้็ไม่มีก าลงั

ซ้ือ  เพื่อกระ ตุ่นเศรษฐกิจ และแรงงานก็ มีห น้ี

ครัวเรือน ปัญหาระดบัโลกยงัมีสงครามทางการค้าที่

เกิดขึ้นระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัประเทศจีน เม่ือไม่มี

ก าลงัซ้ือภายในประเทศ ส่งออกก็ไม่ได ้อุตสาหกรรม

ก็ปิดตวัลง ซ่ึงคิดวา่ หากจะท าใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตอ้งใช้

เวลานานถึง 3-5 ปี ซ่ึงลกัษณะการฟ้ืนตวัอาจเป็นแบบ

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_100725/
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ตวัไอคือค่อยๆฟ้ืน แต่การจา้งงานอาจไม่เหมือนเดิม 

ดว้ยเหตุ ที่โรงงานต่างๆปรับตวัไปพร้อมดว้ย คือ การ

ใชเ้ทคโนโลยใีหม่เขา้มาแทนการจา้งงานคนแลว้ อาจ

เป็นเศรษฐกิจผลผลิตโต แต่การจา้งงานลดลง เป็น

ความน่ากลวัในการที่จะลดการจา้งงาน การลดชัว่โมง

การท างานลง ไม่จ้างงานเต็มเวลา เพิ่มเป็น 2% 

เพิม่ขึ้น และร้อยละ 54 เป็นคนวา่งงานจากภาคบริการ 

และคา้ปลีกคา้ส่ง และคนที่ว่างงานส่วนใหญ่อายมุา

กว่า 40 ปี มีระดบัการศึกษาน้อยระดับมธัยมตน้เอง 

คนที่รับสิทธิกรณีวา่งงานเพิม่มากขึ้น หลงันายจา้งใช้

เหตุสุดวิสัยประกันสังคมให้ลูกจา้งรับ 62 %ของ

ค่าจา้ง รัฐบาลให้แรงงานนอกระบบรับ 5 พนับาท 

รวมถึงกรณีคนงานที่ส่งสมทบประกนัสังคมไม่ครบ 

6 เดือน ซ่ึงกลุ่มที่มีความเส่ียงอยู่ที่  ที่ถูกเลิกจ้าง

แน่นอน 2 ลา้นคน และยานยนตก์็น่าจะเป็นอีกกลุ่ม

หน่ึงที่มีความเส่ียงดว้ย แต่ว่าอาจไม่เลวร้ายถึง 8 ลา้น

คนที่จะถูกเลิกจา้ง ซ่ึงก็มีภาคเกษตรกรรมที่ยงัพอจะ

รองรับกลุ่มคนตกงานไดบ้า้ง 

 

 การวางแผนชีวิต ก็มีกล่าวถึงการท างานฟรี

แลนซ์ งานคา้ขาย เป็นตน้ และกลุ่มคนแรงงานเร่ิมไม่

มัน่ใจในการมีงานท า มีแนวคิดหางานเสริมมากขึ้น 

และมีแนวโนม้  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ไม่มีการจา้ง

งานเพิม่ขึ้น ที่จา้งงานเพิม่ขึ้น คือ ดิจิตอลเท่านั้น กลุ่ม

ยานยนตจ์ะมีการจา้งงานลดลง ตอนน้ีอาจมีการรักษา 

แต่หลงัจากน้ี จะมีการปรับองคก์รใหม่ และหลงัจาก

น้ีจะมีการลดองคก์ร ลดพนกังานลง การจา้งงานแบบ

จ่ายค่าจา้งสูงขึ้น แต่ตอ้งเป็นคนที่ท  างานไดใ้นทกัษะ

หลากหลาย จากการจ้างงานชั่วโมง เป็นรายเดือน 

เน้นงานออนไลน์ มีการแบ่งงานคนที่มีทักษะให้

ท  างานได้หลายที่ และมีความตอ้งการแรงงานที่มี

ทักษะหลากหลาย การใช้เงินจะผ่านอี เพย์เมนต ์

อินเตอร์เน็ตโมบายแบงก์ ก้ิงมากขึ้ น ตอนน้ีการ

ขยายตวัผลกระทบทั้งสายการบิน การโรงแรมมาก

ขึ้น ระบบแพลตฟอร์มไม่ไดรั้บผลกระทบ วิกฤตคร้ัง

น้ีต้องเผชิญไปอีก 3-5 ปี ไม่มีฮีโร่ รัฐบาลก็ไม่

สามารถช่วยได ้ยอมรับความจริงว่าโลกกระทบ และ

ตอ้งร่วมกนัต่อสูเ้พือ่ใหผ้า่นไปดว้ยกนั 

 กรณีรัฐจะหางานให้ลูกหลานท าได้อยา่งไร 

ภาครัฐอาจมีลงทะเบียนไทยมีงานท า ซ่ึงก็จะมีการ

จบัคู่กนัระหวา่งนายจา้ง และลูกจา้ง โดยก าหนดเสร็จ

กลางเดือนสิงหาคม 2563 เป็นแพลตฟอร์มที่เราท าได ้

ซ่ึงในต่างประเทศมีเว็บไซต์ในการที่จะต้องการ

เปล่ียนงาน หรือตกงานก็หางานได ้ที่อเมริกา ก็จะมี

ให้กรอกว่าจะอยากเป็นอะไร และมีให้กรอกว่า

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_093953/
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ตอ้งการพฒันาฝีมือแบบไหน และหากไม่รู้ก็ใหก้รอก

ขอ้มูลความตอ้งการ มีการประมวลให้เสร็จว่า เหมาะ

กับอาชีพแบบไหน งานแบบน้ีตอ้งมีลักษณะแบบ

ไหน ทกัษะความรู้แบบไหน ความสามารถดา้นภาษา 

การ ส่ือสารแบบไหน บุค ลิกควร เป็นอย่างไร 

การศึกษาที่ตอ้งการ หากไม่มีก็จะมีขอ้มูลใหไ้ปอบรม

พฒันา งานมีอนาคตหรือไม่ และเงินเดือนเท่าไร 

พื้นที่บริษทัที่จา้งงานตรงน้ีอยูท่ี่ไหนจงัหวดัอะไรก็จะ

ประกอบใหเ้ห็นชดัขึ้น 

 

 นายวุฒิศกัด์ิ ปฐมศาสตร์ กรมการจดัหางาน 

กล่าววา่ ช่วงโควิด เป็นช่วงของการเปล่ียนแปลงจริง 

และคนก็ไม่ไดมี้การเตรียมตวัในการที่จะรองรับ และ

ช่วงก่อนโควิดก็มีการคุยกันเ ร่ืองที่ มีการเปล่ียน

เทคโนโลยีที่มากระทบกับคน และมีการมองมาที่

กระทรวงแรงงานให้มีการดูแล กับคนที่จะสามารถ

ไปต่อได้ และกลุ่มที่ไปต่อไม่ได้จะดูแลกนัอยา่งไร 

ซ่ึงมองว่า กระทรวงมีขอ้มูล ในการที่จะท างาน การ

ส่งเสริมการมีงานท า การเปล่ียนแปลงที่เขา้มาจะมี

การเตรียมความพร้อมอย่างไร ทั้งคนที่ตกงาน และ

คนที่จบใหม่ ที่จะเขา้มาสู่อาชีพตอ้งรู้ว่า เขาตอ้งการ

ปรับเปล่ียนและท าอะไร ซ่ึงทางกรมฯไดล้งพื้นที่เขา้

ไปดู การจดัหางานก็มีความพยายามที่จะท าให้คนสู่

งานที่ตอ้งการท าได้ และการเขา้ไปดูจะพบว่า กลุ่ม

แรงงานที่ไม่สามารถไปหางานท าได ้ซ่ึงก็ไม่ไดม้าหา

งานที่กรมฯ ซ่ึงคนท างานภาครัฐก็มีความพยายามที่

จะขอเป็นตวักลางในการจดัหางานให้ทุกคนมีงานท า 

และท าให้คนหางานเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงกรมฯมีการท า

แพลตฟอร์ม เพื่อ เ ป็นฐานข้อ มูล  เพื่อให้ มีการ

ช่วยเหลือไดเ้ร็วมากขึ้น ซ่ึงเป็นเพราะขอ้มูลกระจดั

กระจายท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลล่าชา้ก็เลยจะมีการขยายให้

ถึงนายจา้งที่ตอ้งการแรงงาน ซ่ึงแพลตฟอร์มน้ีจะเป็น

แพลตฟอร์มเดียวในการสมคัรงาน หางาน นายจา้งหา

ลูกจา้งสามมารถท าได้เลย กรณีที่มีการพูดถึงอาชีพ

เสริม THAIมีงานท า เป็นงานที่มีเงินกู้ 4 แสนล้าน

บาท เพื่อให้เกิดการจา้งงาน สมัครงานตรงรู้ได้ ม่ี

หลักสูตรอบรมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และทุกคน

ตอ้งเขา้มาสู่เทคโนโลยแีลว้ 

 กรมฯมีการส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพ

อิสระ ซ่ึงก็มีการท างานกบักลุ่มแรงงานนอกระบบ 

กลุ่มคนรับงานไปท าที่บา้นใหเ้ขา้ถึงเงินกู ้

 กลุ่มหน่ึงก็คนงานที่ ถูกส่งให้ไปท างาน

ต่างประเทศ ซ่ึงนายจา้งก็ช่ืนชมว่า แรงงานไทยที่ไป

ท างานในต่างประเทศ แล้วกลับมาจะมีวินัยในการ

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_103507/
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ท างานมากขึ้น แต่ก็มีบา้งส่วนที่เรียกร้องของปรับ

ค่าจา้งที่สูงขึ้น และแรงงานที่ไปส่วนใหญ่อายุมาก 

การไปท างานเพราะตอ้งการใหเ้ป็นงานที่มีฝีมือไม่ใช่

รายไดท้ี่สูงขึ้น 

 อีกประเด็น คือ การดูแลแรงงานก็อาจตอ้ง

ดูแลคนไทยก่อน ซ่ึงแรงงานต่างดา้วหากงานไหนคน

ไทยท าต้องให้คนไทยก่อน ซ่ึงการจ้างงานหาก

นายจา้งตอ้งการตอ้งรับคนไทยก่อน หากคนไทยไม่

ท าค่อยเป็นแรงงานต่างดา้ว ซ่ึงตอนน้ีแรงงานต่างดา้ว

ที่มีอยูก่็ตอ้งให้เขาท างานไปก่อน แต่ยงัไม่มีการรับ

เพิม่เขา้มา ซ่ึงอาจมีการด าเนินคดีกบัแรงงานต่างดา้ว

ที่มาท างานห่วงหา้มที่เป็นงานของคนไทย 

 

 นายเฉลิมพงษ ์บุญรอด กรมการพฒันาฝีมือ

แรงงาน กล่าวว่า การพฒันาฝีมือแรงงานตอ้งท าทั้ง

ระดบัสูงถึงระดบัรากหญา้ รวมหน่วยงานหลากหลาย

ดว้ย แต่ภาพรวมของการพฒันาฝีมือแรงงาน คือ การ

ท าใหค้นท างานมีวสิยั และมีฝีมือการท างาน และเท่า

ทนัเทคโนโลยี เพื่อการท างาน มีหน่วยทุกหน่วยมา

รวมกัน และมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีการประกาศ

การรับรับความรู้ความสามารถ ซ่ึงคนที่จะผ่านตอ้งมี

ประสบการณ์ การพฒันาตวัเอง และการอบรม ตอ้งมี

การผ่านมาตรฐานก่อนที่จะออกไปท างานได้ อย่าง

การเดินไฟในอาคาร ซ่ึงตอนน้ีได ้แสนกว่าคนไดรั้บ

การรับรอง ต่อไปก็ช่างแอร์ และช่างรถยนต ์ซ่ึงตอ้งมี

การ รับรองการท างานที่มีมาตรฐานฝีมือ มีสถาบนัใน

การพฒันาอบรมมี 964 แนวทาง หลักสูตรในการ

ฝึกอบรม มีการกระจายไปทัว่ประเทศ และสามามา

รถเขา้ไปใช้บริการได้ ผ่านศูนย ์มีศูนยฝึ์กคูโบตา้ที่

พฒันาคนขบัทั้งรถเก่ียว รถปลูก หากไม่มีรถสามารถ

ที่จะเช่า หรือคูโบตา้มีรถให้รับจา้งได ้ยงัมีการพฒันา

ฝีมือคนท าอาหาร นวดที่มีความตอ้งการสูงมาก และ

ไดมี้การขอเงินไปที่สถาบนัพฒันาเศรษฐกิจฯ 4 พนั

กวา่ลา้นบาทเพือ่การพฒันาฝีมือแรงงาน การปลูกผกั

ไฮโดรโปนิกส์ ฯลฯ การท างานออนไลน์ ฯลฯ ซ่ึง

เงินกูใ้น 4 แสนลา้นจะได ้1 พนักว่าลา้น ในการที่จะ

มาดู เ ร่ืองการท างานผ่ านระบบดิ จิตอล ระบบ

ออนไลน์ ตอ้งใหค้นไดใ้ชส้มาร์ทโฟน เพือ่การคา้ขาย

ได ้

 เร่ืองการเขา้ถึงการพฒันาฝีมือแรงงานมี 81 

ศูนย์ ที่ ดูแลหุ่นยนต์  มีสถาบันในการพฒันาฝีมือ

แรงงานยานยนต ์และมีสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน ที่

เขา้ถึงทุกสาขาอาชีพ และมีแอพพลิเคชัน่ในการท าให้

เขา้ถึงการพฒันาฝีมือแรงงาน การพฒันาอบรมจะท า

ผ่านนายจ้างท าให้คนงานจ านวนหน่ึงไม่มีโอกาส 

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_105220/
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และไม่ทราบว่า มีการพฒันาฝีมือแรงงานเหล่าน้ี จึง

ไดมี้ความพยายามที่จะเขา้ถึงกลุ่มมเป้าหมายในการที่

จะพฒันา และอยากให้รวมกลุ่มกนัเขา้มามาตอ้งการ

พฒันาฝีมืออะไร เพือ่การเขา้ถึงขอ้มูลที่แทจ้ริง 

 การพัฒนาอา ชีพ  ฝึกอบรม  ซ่ึ งตอน น้ี

งบประมาณยงัไม่ลงมาที่กรมฯเลย ซ่ึงก็มีการตั้งงบ

พิเศษในการอบรมให้ก่อน ตอนน้ีรองบประมาณลง

มาอยู่ ในส่วนของต่างจังหวดัมีการตั้ งพฒันาฝีมือ

แรงงานประจ าอ าเภอเพื่อให้เกิดความทัว่ถึง ซ่ึงการ

ประชุมก านันผู ้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีการประชุม ผูแ้ทนในอ าเภอก็จะมีการเสนอ

ว่า มีการพฒันาฝีมืออย่างไรบา้ง ซ่ึงในพิษณุโลกมี

การท าอยู ่ซ่ึงจะมีการเสนอผูใ้หญ่ใหมี้การปรับ 

 

 นายวิเชียร เจษฎากานต์ เครือข่ายธุรกิจเพื่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า กรณีโรคอุบติัใหม่

เกิดเพิม่ขึ้นหลงัจากอุณหภูมิภาวะโลกร้อน ซ่ึงในสตัว์

ยงัไม่ไดมี้วคัซีนในการที่จะรองรับ ตอ้งช่วยตนเอง มี

การดูแลและให้สัตวส์ร้างภูมิคุม้กันได้ แต่คนไม่ได้

ตอ้งมีการผลิตวคัซีน ซ่ึงตอนน้ีก็ยงัไม่สามารถพฒันา

ได ้และไวรัสก็มีการพฒันาตนเองที่จะสร้างสายพนัธุ์

ใหม่ตลอดเวลา และวคัซีนก็ยงัไม่ออกมา แมมี้ก็ยงัคง

อาจไม่ไดค้รอบคลุมป้องกนัไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์

 ดว้ยระบบเศรษฐกิจที่เปล่ียน การปรับฝีมือ

แรงงานก็ยงัไม่แน่ใจว่าจะท าให้คนมีงานท า และเงิน 

4 แสนล้านบาท ที่รัฐจัดสรรจากพรบ.เงินกู ซ่ึง

งบประมาณน้ีอยู่ในมือรัฐทั้งหมด เป็นการส่งเสริม

ทั้งหมดทั้ง มองวา่ไม่ย ัง่ยนื ไม่ตอบเจตนาของการร่าง

แผน แลว้จะท าอยา่งไรใหภ้าคเอกชนท า ซ่ึงอยา่งไรก็

เป็นโครงการที่รัฐท าอยู่ดี ซ่ึงจะท าอย่างไรให้คนมี

ทักษะเพิ่ม โดยต้องตั้ งดีมานเทียมอย่างเช่นผลิต

เส้ือผา้นกัเรียนเพือ่แจกเด็กทัว่ประเทศ หรือโครงการ

อะไรที่เกิดการจา้งงาน และมีการใชจ้ริง ซ่ึงตอนน้ีมี

โครงการท าทางสร้างถนน มีการร้ือถนนที่ดีอยูแ่ล้ว 

และสร้างใหม่ให้ดีเท่าเดิมหรือแย่กว่าเดิม ซ่ึงมันมีดี

อยูแ่ลว้ ที่ไม่ดีก็ไม่ว่า แต่การน าเงินมาสร้างงาน จา้ง

คนจริงๆตอ้งท าอยา่งการพฒันา 

 ตนได้มีการท ากรอบคิดมา คือ  ท่ามกลาง

สถ า น ก า ร ณ์ โ ค วิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค น ต ก ง า น  มี

กระบวนการผลิตเกิดขึ้ น แต่ว่า การขนส่งยงัเป็น

จุดอ่อน ท าให้ตอนน้ีอีคอมเมิร์ชที่มาขนส่งเป็นของ

คนต่างประเทศ และประเทศไทยยงัคงเก็บภาษีเขา

ไม่ไดแ้ละเสียประโยชน์มหาศาล ประเทศไทยตอ้งมี
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การปฏิรูประบบขนส่งไปรษณีย ์และงานที่จ  าเป็นคือ 

งานที่ท  าให้คนไทยเขา้ถึงกระบวนการผลิตที่แทจ้ริง 

และผกัที่กินมีสารพษิ ท าใหค้นป่วยเป็นมะเร็งจ านวน

มาก 

 

 จากอาหารที่ไม่ปลอดภยั จึงคิดว่า ควรมีการ

สร้างระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภยัขึ้น และมีการ

สร้างระบบอีคอมเมิร์ชของไทยเอง มีการสร้างตลาด

ให้กับชุมชน ซ่ึงได้เพียงนิดหน่อยในการเน้นการ

สร้างอาหารที่ปลอดภยั และมีระบบขนส่งผ่านระบบ

ขนส่งของไทย และสถานีรถไฟควรมีนัดการขาย

อาหารปลอดภัยในแต่ละจังหวดันั้ นๆ ช่วยทั้ งการ

ท่องเที่ยวดว้ย และการคา้ขายท่องถ่ินดว้ย 

 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ยงัคงท างานเชิงรับ

มากกวา่เชิงรุก ท าใหไ้ม่เห็นเน้ืองาน ท าให้อาชีพที่อยู่

ในชุมชนเป็นงานที่ต้อง ฝึกอบรม ต้องดูว่า  เขา

ตอ้งการพฒันาฝีมือดา้นใด เพือ่ใหเ้กิดการจา้งงาน ซ่ึง

บางพื้นที่ มีศักยภาพในการท่องเที่ยวก็ควรต้อง

ส่งเสริมอยา่งโฮมสเตย ์เป็นหลกัคิดที่ดี ตอ้งส่งเสริม 

OTOPตอ้งดึงดูดคนเขา้ไปพื้นที่ เพื่อเป็นการจดัการ

ความเส่ียงและลดตน้ทุน คนตอ้งการที่จะเขา้สู่วถีิชีวติ

ชนบท ต้องท าจริง ลงทุนจริงไม่ใช่ท าแบบมั่วๆ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาอยา่งรถไฟฟ้าเราก็ท  าเองกนัได ้

ทั้งมอเตอร์แบตเตอร่ีเราสามารถท าได ้เพื่อให้เกิดขึ้น

ได้จริง และสร้างระบบนิเวศได้ เพราะเราผลิต

พลังงานเองไดผ้่านโซล่าเซลที่ท  าให้คนเป็นเจา้ของ

พลงังานเองได ้เรามีไบโอแก๊สที่ใชเ้ทคโนโลยไีม่สูง

ชาวบา้นผลิตไฟฟ้าไดเ้อง เพือ่ลดการบริโภคพลงังาน

ไดม้หาศาล 

 

 ช่วงบ่าย เสวนาเร่ือง  “แรงงานกับการพัฒนา

ทักษะสู่อาชีพใหม่หลังโควิด” ตัวอย่างที่ดีจากฝ่าย

แรงงาน 

 นางสาวอรุณี ศรีโต สมาคมส่งเสริมสิทธิ

ชุมชนเพือ่การพฒันา กล่าววา่ เคยอยูใ่นอุตสาหกรรม

ส่ิงทอไทยเกรียง และตกงานปี 2543 ซ่ึงเป็นกลุ่ม

แรงงานที่ไดรั้บผลกระทบจากตม้ย  ากุง้ ตกงานมา 20 

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_151047/
https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_140451/
https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_151047/
https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_140451/
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กว่าปีแล้ว ก่อนที่จะออกจากงานกฎหมายคุม้ครอง

แรงงานยงัไม่มีเร่ืองปิดเทอมหยดุงานจ่าย 75% ด้วย

ไทยเกรียงตอนนั้นมีการปิดงานแลว้นายจา้งจ่าย 50% 

ช่วงแรกดีใจว่าหยดุแล้วไดเ้งิน พอ 3 เดือนก็ไม่ไหว

ไม่มีเงินใชก้นัก็มีการชุมนุม และมีการแกไ้ขกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานปี 2540 พร้อมทั้งมีการเพิ่มเงิน

ชดเชยกรณีเลิกจ้างที่เพิ่มมากขึ้ นจากเดิมไม่ว่าจะ

ท างานไดก่ี้ปีก็ไดรั้บค่าชดเชยเพียง 6 เดือน เพื่อให้มี

การเพิ่มขึ้นของค่าชดเชยซ่ึงปัจจุบนัเพิ่มขึ้นเป็น 400 

วนัหากท างานมามากกว่า 10 เดือน แต่เร่ืองตกงาน

ไม่ใช่เร่ืองใหม่ ขอบอกว่าตกงานตอ้งไม่ตกใจมีสติ 

โรงงานไม่ใช่ของเรา การที่จะฝึกอาชีพ ชีวิตต้อง

เดินหน้า รวมกลุ่มกันให้ได้ ปี 2543 คนตกงาน 500 

คนอยู่กับเรา คนงานไม่มีทุนไม่มีเงินออมเลย เม่ือ

ออกมาคร่ึงเดือนก็แย่แล้ว ตนก็ต้องไปเจรจากับ

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไม่ให้เก็บค่า

เทอมลูก ซ่ึงคร้ังน้ีน่าจะอีกหลายปีที่จะมีการเลิกจา้ง

ตกงาน ตอนน้ีก็ทยอยเลิกจา้งบา้งแลว้ตอ้งตั้งสติใหดี้  

 กรมพฒันาฝีมือแรงงานขึ้นอยู่กับรับมนตรี

ช่วย ซ่ึงเป็นผูห้ญิง เพื่อขอให้มีการพฒันาฝึกอาชีพ 

เม่ือเราอยูใ่นระบบทุนนิยมความแน่นอนในการจา้ง

งาน การตกงานไดเ้ม่ือนายจา้งรู้สึกว่าเขาขาดทุน การ

รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมีการเรียกร้องต่อรองให้มีการ

ฝึกอาชีพ การดูแลสิทธิ ซ่ึงโดยอาชีพการพฒันาฝีมือ

ตอ้งไม่ใช่ท าแบบเดียวกนั เยบ็ผา้ก็รายไดไ้ม่พอวนัละ 

120 บาท อาชีพที่รอดไปได้ คือ การพฒันาฝีมือนวด

แผนโบราณ เป็นอาชีพที่ย ัง่ยนื คนไทยเกรียงไดไ้ปที่

มาเล เกาะสมุย ภูเก็ต เปิดร้านนวดเดือนละ 2-3 หม่ืน

บาท ตอนน้ีก็สามารถปรับเป็นนวดสปาดว้ย 

 

 การจะพฒันาอาชีพตอ้งดูวา่ อาชีพไหนไปได ้

อย่างเคยขอให้มีการพฒันาด้านซ่อมมือถือ เป็นช่าง 

แต่ตอนนั้ นไม่มีแนวการส่งเสริมตรงน้ี และเท่าที่

สังเกตตอนน้ีคนขับรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้ นมาก

ในช่วงโควิด-19 รายไดน้้อยลงกว่าเดิมดว้ยคนขบัรถ

รับจา้งเพิ่มขึ้น ส่วนคนที่ยงัไม่ตกงาน ตอ้งตั้งหลกัมี

การออมเงินไวบ้้าง ซ่ึงเงินออมามาจากการลดด่ืม

เบียร์ กินเหลา้ สูบบุหร่ี เพือ่เก็บเงินออม จากการที่ตก

งานไม่สามารถกูเ้งินไดก้็มารวมกนัตั้งกลุ่มออมทรัพย์

จากปี 2543 ไดเ้งิน 1,700 บาทวนัน้ีมีเงินตั้งหลายลา้น

บาทในกลุ่ม เพือ่ที่จะช่วยเหลือกนัในกลุ่ม ตกงานอยา่

ตกใจ ไปหารัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน เพื่อให้

เกิดการดูแลหาทางออกร่วมกนั 

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_134753/
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 นางสา วศิ ริ จ ร รย าพร  แจ้งท อ งหล า ง 

เลขาธิการสหภาพแรงงานช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

กล่าวว่า ที่มาของการฝึกอาชีพทางเลือก คนที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมยานยนตก์็ทราบดีอยูแ่ลว้ ว่าเม่ือปี 2560 

เป็นตน้มา ออเดอร์ผลิตสินคา้ลดลงในส่วนของการ

ใชร้ะบบเทคโนโลยเีขา้มาแทนที่ในกระบวนการผลิต

ท าให้โอทีลดน้อยลง ซ่ึงตอ้งยอมรับว่า แรงงานส่วน

ใหญ่ที่ท  างานในโรงงานอยู่ได้เพราะมีโอที (งาน

ล่วงเวลา) สหภาพแรงงานเม่ือเรียกร้องก็จะเรียกร้อง

สวัสดิการ ที่เป็นตัวเงินต่างๆ ซ่ึงเป็นการขอจาก

นายจา้งฝ่ายเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กบัผลประกอบการของ

นายจ้างด้วย และไม่มีอะไรที่จะมาบอกถึงความ

แน่นอนได ้วา่ ยอดขายดีหรือไม่ไดเ้ท่าไร ตน้ทุนการ

ผลิตเท่าไร  

 สหภาพแรงงานฯจึงไดมี้การปรึกษาหารือกนั

เพือ่ที่จะใหส้มาชิกสหภาพแรงงานไดใ้ชเ้วลาวนัหยดุ 

มีทางเหลือที่จะเพิ่มรายไดใ้นการท าอาชีพเสริม โดย

สหภาพแรงงานฯไดอ้อกแบบสอบถามกบัสมาชิกถึง

ความตอ้งการพฒันาอาชีพเสริมดา้นใดบา้ง ซ่ึงที่ตอบ

กลบัมาไม่ถึง 50% ซ่ึงเราก็น ามาเป็นขอ้มูลเพือ่ใหเ้ห็น

ว่า อาชีพที่เขาตอ้งการท านั้น โดยมองจากการที่เรา

เร่ิมเขา้สู่สังคมสูงวยั และการจา้งงานของนายจา้งที่

เปล่ียนไปดว้ยการจา้งงานคนรุ่นใหม่จะเป็นการจา้ง

งานแบบไม่ประจ าแลว้ ใชก้ารจา้งงานเหมาค่าแรง ท า

ให้เห็นว่า ความไม่มัน่คงในการมีงานท าเร่ิมขึ้นแล้ว 

การท างานเม่ือเรามีอายมุากขึ้นท างานหนกัขึ้นก็ท  าให้

สภาพร่างกายเราเองก็ไม่เหมือนเดิมก าลงัวงัชาลดลง 

 

 สหภาพแรงงานเองก็เห็นว่า บทบาทสหภาพ

แรงงานที่มีการเรียกร้องดา้นสวสัดิการ ค่าจา้ง และ

โบนัส และคิดว่า ความรู้ที่เราสามารถให้กบัสมาชิก

ไดน้อกจากเงินงบประมาณที่สหภาพแรงงานฯพอมี 

ด้วยเน่ืองจากสหภาพแรงงานฯ เก็บค่าบ ารุงเป็น

ระบบเปอร์เซ็นต ์จึงไดมี้การแบ่งงบประมาณออกมา

เพื่อท าการทดลองในการฝึกอาชีพ แรกเร่ิมก็ได้

ประสานกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน เพือ่ใหม้าช่วยใน

การพฒันาฝีมือแรงงานแต่วา่ ไม่ไดรั้บค าตอบที่จะมา

ช่วยในการพัฒนาฯที่ตอบโจทยข์องคนงานอย่าง

แทจ้ริง เช่น ตอ้งกรอกใบสมคัร เง่ือนไขที่ตอ้งไม่ใช่

แรงงานในบริษัทเดียวกัน ซ่ึงก็เข้าจ่ากรมพฒันาฯ

ตอ้งการที่จะกระจายความช่วยเหลือให้คนงานทุก

กลุ่มเข้าถึงสิทธิในการที่จะพัฒนาอาชีพท าให้มี

ขอ้จ ากัดเพราะเราก็ตอ้งการที่จะให้พฒันาสมาชิก

สหภาพฯของเราทั้งรุ่น 20-30 คนซ่ึงกรมพฒันาฯไม่

สามารถท าได้ และที่ส าคัญคือต้องมีการสอบวัด
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ระดบัดว้ย ซ่ึงก็เป็นขอ้จ ากดัของคนงานที่ตอ้งสอบวดั

ความสามารถและสอบขอ้เขียนอีก 

 จากการที่ได้ปรึกษากันก็ไปติดต่อในส่วน

ของวิทยาลัยสารพดัช่าง ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่จังหวดั

ฉะเชิงเทรา ซ่ึงก็ไดรั้บการตอบรับ และได้รับความ

ร่วมมือ แน่นอนก็มีงบประมาณค่าใช้จ่ายเน่ืองจาก

ขอให้ทางวิทยาลัยมาช่วยพฒันาฝีมือแรงงาในวนั

อาทิตย ์ซ่ึงเป็นวนัหยุดจึงมีค่าใชจ่้ายเร่ืองค่าอุปกรณ์ 

และค่าวิทยากร แต่ก็อยู่ในงบประมาณที่สามารถ

ต่อรองกันได้ ซ่ึงวิทยาลัยก็แจ้งมาว่า หากสหภาพ

แรงงานฯไม่มีงบประมาณก็ให้แจง้ได้ ทางวิทยาลัย

ยนิดีที่จะฝึกอบรมให ้ซ่ึงหลกัสูตรดงัน้ี ช่างซ่อมบ ารุง

เค ร่ืองปรับอากาศ หรือช่างแอร์ ท  าอาหาร เช่น         

เบเกอร่ี ช่างตัดผมชาย และหลักสูตรเหล่ียมกรอบ

พระเพิม่ขึ้นดว้ย แต่ละหลกัสูตรเรียนวนัอาทิตยว์นัละ 

5-6 ชัว่โมง รวมเป็น 30 ชัว่โมง แลว้ก็ไดรั้บใบรับรอง

จากกระทรวงศึกษาธิการ เง่ือนไขที่ไดมี้การคุยกนัใน

ส่วนของสหภาพแรงงานคือ เงินน้ีเป็นเงินจากค่า

บ ารุงสมาชิก ซ่ึงสมาชิกที่ลงช่ือเรียนตอ้งไปเรียนตาม

วนัเวลานั้ น ให้ครบหลักสูตรด้วย หากไปไม่ครบ

สมาชิกตอ้งจ่ายเงินตามที่สหภาพคิดเป็นค่าใชจ่้ายต่อ

หัวคืนให้กับสหภาพฯ เพื่อเงินน้ีจะได้ให้สมาชิกที่

ไม่ไดไ้ปฝึกอบรมได้ไปฝึกอบรมต่อ โดยก าหนดว่า 

สมาชิกหน่ึงคนเรียนได ้2 อาชีพ ตอนน้ีเปิดอบรมช่าง

แอร์ไป 3-4 รุ่น ช่างตดัผมปีน้ีครบ 3 รุ่น เหล่ียมกรอบ

พระเรียนเป็นรุ่นแรก ซ่ึงก็มองเร่ืองหลกัสูตรการท า

เกษตรอยู่ ด้วยคนงานยงัท างานแบบปกติอยู่ ช่วง

ตั้งแต่เมษายน-กรกฎาคม2563 นายจา้งใชม้าตรา 75 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานซ่ึงเป็นการพลัดเปล่ียน

หมุนเวียนกันมาท างาน เป็นการบริหารหมุนเวียน

ไม่ไดใ้หใ้ครตอ้งหยดุรับเงิน 75%ตลอด เพื่อให้เฉล่ีย

รายได้กัน เพราะค่าใช้จ่ายยงัคงมีเท่าเดิมแต่รายได้

ลดลง เม่ือเดือนมิถุนายน2563 ก็ยงัมีบางส่วนที่ยงั

หยดุงานตามมาตรา 75 อยูบ่า้ง 

 

 หลังจากสหภาพแรงงานได้มีการจัดอบรม

พฒันาอาชีพปี 2562 ได้รับการตอบรับที่ดี สหภาพ

แรงงานก็ มีงบประมาณที่จ  ากัดอยู่ด้วย สหภาพ

แรงงานฯ จึงไดมี้การยืน่เป็นขอ้เรียกร้องเม่ือปลายปี 

2562 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอาชีพทางเลือก

นอกจากการพฒันาความสามารถตามหน้างานของ

พนักงาน เช่น ช่างแอร์ ช่างเช่ือม การเดินสายไฟฟ้า

ในอาคาร เป็นตน้ ทางบริษทัก็ตอบรับ รวมถึงได้มี

การกล่าวถึงการอบรมการวางแผนการเงินให้ดว้ย ซ่ึง

เป็นเร่ืองส าคญัเพราะแรงงานมีการออมเงินน้อยมาก 

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad/20200823_150857/
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พอวิกฤติเกิดขึ้นจะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้ นกับเขา

อย่างมาก หากไม่มีความรู้ด้านการเงินการบริหาร

จดัการตวัเขาได ้แมจ้ะเป็นหน้ีมากแต่ก็สามารถออม

เงินได ้ซ่ึงบริษทัไดต้อบรับและพร้อมจะจดัอบรมให้

ในปี2563น้ี หลังโควิดก็จะติดตามเพื่อให้บริษัทท า

ตามขอ้ตกลงที่ท  ากนัไว ้และการฝึกอาชีพไม่พอ และ

เราก็ห้ามนายจา้งเลิกจา้งไม่ได ้แต่ตอ้งมองว่า จะท า

อยา่งไรให้นายจา้งเลิกจา้งได้ยากมากขึ้น เม่ือบริษทั

จะเลิกจ้างคนงานไม่ได้ท  าผิด นายจ้างต้องจ่าย

ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 118 

แต่นายจา้งตอ้งจ่ายเพิ่มอีกหน่ึงเท่า ไม่ว่า จะเป็นการ

เปิดโครงการเลิกจ้าง สมัครใจลาออกอะไรก็ตาม

สหภาพแรงงานไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องให้นายจา้งจ่ายเพิ่ม

จากค่าชดเชยที่ตอ้งจ่ายตามกฎหมายอีกหน่ึงเท่า ซ่ึงก็

เป็นขอ้ตกลง และไดใ้ชไ้ปเม่ือเดือนพฤษภาคม2563ที่

ผา่นมา เน่ืองจากบริษทัเปิดโครงการสมคัรใจลาออก 

อาจมาจากวิกฤตโควิด-19ด้วย แต่เม่ือมีเงินตงน้ีเพิ่ม

ท าใหค้นงานไดมี้การวางแผนชีวติไดม้ากขึ้น 

 

 สถานการณ์ที่ เ กิดขึ้ นแบบน้ี คุณค่ าของ

แรงงานยงัมีอยู่ ดว้ยเขาท างานให้กับนายจา้งมาคร่ึง

ค่อนชีวติ นายจา้งตอ้งดูแลเขาเช่นกนั เร่ืองการออมก็

เป็นเร่ืองส าคญั ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพกฎหมาย

ไม่ไดบ้งัคบัให้นายจา้งตอ้งจดัตั้งขึ้นมา หากสหภาพ

แรงงานไหนกบันายจา้งพูดคุยกนัไดก้็ให้น าเสนอให้

จดัตั้งขึ้นมาเพราะวา่เป็นเร่ืองที่จ  าเป็น เร่ืองพรบ.กอง

ทุนการออมแห่งชาติ ที่มีแล้วก็เงียบหายไป เพื่อมา

บงัคับให้นายจ้างต้องเลือกว่าจะตั้ งกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ หรือว่าจะเป็นการเขา้กองทุนออมแห่งชาติ 

เพือ่ส่งเสริมให้ลูกจา้งมีเงินออม เพื่อวางแผนอนาคต

ของเขา การตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ท  ายากหาก

นายจา้งไม่ร่วมในการที่จะมีสถานที่ตั้ง และการหัก

เงินใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยด์ว้ย ซ่ึงอาจตอ้งมีการหา

ขอ้มูลกระทรวงแรงงานตอ้งมีการสนับสนุน และเขา้

ไปน า เสนอนายจ้างด้วย การเ ช่ือมร้อยเครือข่าย

ระหว่างแรงงาน กบัเกษตรกร ชุมชนเพื่อสร้างตลาด

ชุมชน คนซ้ือคือแรงงานเพื่อการเก้ือกูลกนั และเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้กับแรงงานด้วยหากตอ้งการที่จะเขา้

ไปเรียนหากอยากเขา้สู่วถีิการเกษตรไดด้ว้ย 
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ส านักงานประกันสังคม รายงานสถานการณ์บริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม 

ไตรมาสท่ี 2 ณ 30 มิถุนายน 2563 

 

 

ที่มา https://www.prachachat.net/ 
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คสรท. และสรส.เสนอสปส.ตั้งธนาคารแรงงาน 
ปฏรูิปโครงสร้างให้เป็นองค์กรอสิระ 

 วนัที่ 3 กันยายน 2563 คณะกรรมการ
สมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) พร้อมดว้ยสมาพนัธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.)ไดเ้ขา้ยืน่หนังสือ
ต่อเลขาธิการส านกังานประกนัสงัคม นาย ทศพล กฤ
ตวงศว์มิาน เพือ่ติดตามขอ้เรียกร้อง และขอ้เสนอเพื่อ
การปฏิรูปประกันสังคม ซ่ึงนายนันทชัย ปัญญาสุร
ฤทธ์ิ  ผู ้อ  านวยการส านัก เงินสมทบ ส านักงาน
ประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน รับหนงัสือแทน 

 

 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย ได้น าเสนอว่า คสรท.ได้มี
การยืน่ขอ้เสนอเพือ่ขอปฏิรูปส านกังานประกนัสังคม
มากว่า 20 ปี และเฝ้ารอและติดตามการด าเนินการ
ปฏิรูประบบประกนัสงัคมตามขอ้เสนออยา่งต่อเน่ือง 
แต่วา่กลบัเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้ ในช่วงของการระบาด
ของโควิด-19 ทางคสรท. และสรส.ได้ศูนย์รับ

เร่ืองราวร้องทุกข ์กระจายตามพื้นที่ จ  านวน 14 แห่ง 
และรวบรวมปัญหาที่ เ กิดขึ้ นจากผลกระทบต่อ
ผูป้ระกนัตน ซ่ึงมีขอ้เสนอ เรียกร้องเพิ่มเติม เพื่อการ
ปฏิรูปสปส.ดงัน้ี 

 1. รัฐต้อ งปฏิ รูปโครงส ร้างการบ ริหาร
ส านกังานประกนัสงัคมใหเ้ป็นองคก์รอิสระ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และให้ผืประกันตนมีส่วนร่วมอย่าง
แทจ้ริง 

 2. ใหเ้ลขาธิการประกนัสังคม เร่งด าเนินการ
ให้รัฐบาล น าเงินสมทบคา้งจ่าย จ  านวน 87,737 ลา้น
บาท มาคืนให้กับประกันสังคมทั้งหมดเป็นกรณี
เร่งด่วน 

 3. ให้รัฐบาลจัดตั้ งธนาคารแรงงาน เพื่อ
ใหบ้ริการผูป้ระกนัตน 

 4. ใหรั้ฐบาลสร้างโรงพยาบาล เพือ่ให้บริการ
ผูป้ระกนัตน 

 

https://voicelabour.org/%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%aa-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87/118403898_781314729346985_2344177916712304736_o/
https://voicelabour.org/%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%aa-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87/118403898_781314729346985_2344177916712304736_o/
https://voicelabour.org/%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%aa-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87/118403898_781314729346985_2344177916712304736_o/
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 นายสาวิทย ์แกว้หวาน เลขาธิการสมาพนัธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) กล่าววา่ สปส.ได้
น าเงินไปซ้ือหุ้นไวใ้นธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงการซ้ือ
หุ้นเป็นการซ้ือแบบธรรมดา เวลาจะไดเ้งินกลบัมาก็
ตอ้งขาย ท่ามกลางสถานการณ์โลกและประเทศไทย
เศรษฐกิจเป็นแบบน้ี แลว้สปส.ไปถือหุน้ธนาคารแลว้
ยงัไม่รู้ว่าอนาคตธนาคารจะเป็นแบบไหน จะเป็น
แบบปี 2540 หรือไม่ เพราะตอนน้ี IMF หรือ
ธนาคารโลกอยูใ่นภาวะที่หนกัมาก ซ่ึงIMFบอกวา่ จะ
วกิฤติหนกัมากอีก 10 ปีต่อจากน้ี ซ่ึงกงัวลวา่ เงินที่ไป
ลงทุนซ้ือหุ้นในธนาคารจะคงถาวรหรือว่า จะด่ิงลง
จะท าให้ประกันสังคมเสียหายแค่ไหน จึงควรให้
ผู ้ประกันตนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารเงิน
ประกนัสงัคม และเห็นวา่ ควรตั้งเป็นธนาคารแรงงาน 
ซ่ึงการตั้งธนาคารแรงงานแลว้จะท าให้ประกนัสังคม
ไม่มีพื้นที่ก็ไม่ใช่ ด้วยมองว่าธนาคารแรงงานจะมา
ช่วยให้แรงงานเข้าถึงแหล่งเงิน เข้าถึงงาน เข้าถึง
แหล่งอาชีพ ดว้ยการกูเ้งินน้ีไปประกอบอาชีพไดด้ว้ย 

 อี กข้อ เสนอคื อการส ร้างโรงพยาบาล
ผูป้ระกนัตน ซ่ึงทราบดีว่า มีโรงพยาบาลอยู่มาก แต่
เราก็ไม่ไดใ้หส้ร้างในทุกจงัหวดั ประกนัสงัคมก็มีเงิน
อยู่มากพอที่จะผลิตแพทย ์พยาบาล โดยอาจสร้าง
ภูมิภาคละหน่ึงแห่ง อย่างภาคเหนือ อีสาน และใต ้
เป็นตน หากกา้วหนา้เจริญมากขึ้นก็เพิ่มขยายออกไป 
และโรงพยาบาลประกนัสังคมก็ยงัสามารถหารายได้
จากผูป่้วยนอกไดด้ว้ยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูป้ระกนัตน
อยา่งเดียว ดูตวัอย่างหลายโรงพยาบาลในกรุงเทพที่
บริการดีๆมีคนต่างประเทศมาใชม้ารักษาจ านวนมาก 
ประเทศไทยเป็นแหล่งชีวภาพมีแพทยท์างเลือกมี

สมุนไพรใช้ในการรักษาได้ ซ่ึงประกันสังคมอาจมี
หลายรูปแบบในดา้นการรักษาพยาบาลได ้น่ีเป็นเพียง
ข้อเสนอเชิงโครงสร้าง ซ่ึงขอฝากผู ้ตรวจการถึง
เลขาธิการสปส. และคงน าเรียนถึงรัฐมนตรีกระทรวง
แรงงาน คนปัจจุบนั โดยทางคสรท.คงจะขอเขา้พบ
ต่อไป ทั้ งน้ีในวันที่  7 ตุลาคม 2563 ซ่ีงเป็นวัน
แรงงานที่มีคุณค่า (Decent Work Day) จะมาทวงถาม
ค าตอบกนัอีกคร้ัง 

 

 น า ย ส ม พ ร  ข วั ญ เ น ต ร  ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.)กล่าว
ว่า ดว้ยวนัสถาปนาส านักงานประกนัสังคม ซ่ึงกรณี
เงินค้างจ่ายนั้ นค้างมานานมากแล้ว ซ่ึงส านักงาน
ประกนัสังคมแจง้ว่า ตอนน้ีเงินคา้งจ่ายไม่ใช่ 9 หม่ืน
ล้านบาท ขณะน้ีลดเหลืออยุ่ที่ 8.7 หม่ืนล้านบาท
โดยประมาณ ซ่ึงตอนน้ีทางรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร์
อาจเคลียร์แล้วว่า  ตัว เลขที่ จะคืนให้ส านักงาน
ประกนัสงัคมนั้นจ านวนเท่าไร แน่นอนการทวงถาม
เพื่อให้รัฐบาลคืนเงินที่ติดคา้งเป็นหน้าที่ของทุกคน
รวมถึงผูป้ระกนัตน ต่อประเด็นโควิด-19 หลายคนก็
ตั้ งค  าถามว่า  การ ช่วยเหลือผู ้ได้ รับผลกระทบ

https://voicelabour.org/%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%aa-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3-4/
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ประชาชนได้รับ 5 พนับาท แต่ท าไมผูป้ระกันตน
มาตรา 33 ถึงตอ้งใชเ้งินประกนัสงัคมของตนเอง ดว้ย
อา้งเหตุสุดวสิยั ซ่ึงแบบน้ีเป็นธรรมหรือไม่ เพราะเงิน
ผูป้ระกันตนล่วงกระเป๋าจ่ายสมทบ ของราชการ 
หรือสป.สช.งบประมาณมาจากรัฐมาจากภาษีร้อย
เปอร์เซ็นต ์ฉะนั้นเงินภาษีตอ้งเจียดมาใหผู้ป้ระกนัตน
บ้าง แค่ เ งินที่ รัฐบาลค้างจ่ายก็ควรน ามาคืนกับ
ผูป้ระกนัตน ซ่ึงตอ้งขบัเคล่ือนร่วมกนั ที่ในส่วนของ
ขา้ราชการที่ใหข้อ้จ  ากดัอะไรที่คสรท.พอช่วยได ้ที่จะ
หนุนเสริมกนัได ้

 

 นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธ์ิ ผูอ้  านวยการ
ส านักเงินสมทบ ส านักงานประกนัสังคม กระทรวง
แรงงาน ตอบวา่ เห็นดีดว้ยในขอ้เสนอการตั้งธนาคาร
แรงงาน การที่คสรท.มาก็ถือเป็นก าลังเสริมให้กับ
สปส. ซ่ึงจะน าเสนอให้ทางเลขาธิการสปส.รีบตอบ
ในข้อเสนอดังกล่าว พร้อมให้ทางคสรท.เสนอ
นักวิชาการที่เขา้ใจและเสนอแนวคิดการตั้งธนาคาร
แรงงาน สปส.คิดเองก็ต้องดูถึงความเป็นไปได้
ห รื อ ไ ม่ ด้ ว ย  ซ่ึ ง เ ร่ื อ ง แ บบ น้ี ไ ม่ ใ ช่ เ ร่ื อ ง ง่ า ย 
กระทรวงการคลงัก็มองว่า ภารกิจของประกนัสังคม
ตอ้งตอบสนองตามกฎหมายไม่ไดใ้ห้มาตั้งธนาคาร 
เขาให้การลงทุนดว้ยการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล ซ้ือหุ่น

ไดเ้ล็กๆนอ้ยๆ โดยมองวา่ ตรงไหนมีก าไรเยอะใหซ้ื้อ
หุ่นระยะยาว ซ่ึงเงินมีการแบ่งเป็นกอง ทั้ งหมด 4 
กรณี เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตายก็แยกไป 
ซ่ึงไม่ให้น ามาเก่ียวขอ้งกนั สงเคราะห์บุตร ชราภาพ
อยา่งน ามาเก่ียวขอ้งกนั เก็บมาแบ่งในการบริหาร ซ่ึง
ดอกผลมีเท่าไร ไม่ใช่จะน ามาใช่ได ้ซ่ึงไดอ้ธิบายกบั
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนก่อน ซ่ึงมีวินัย
ในการใช ้ซ่ึงอยา่งที่วา่เงินที่เก็บมีไวใ้นประกนัสังคม 
1.7 หรือ 1.8 แสนล้านล้าน เป็นเงินเก็นของ
ผูป้ระกนัตน ซ่ึงเป็นกองทุนชราภาพดว้ย 

 การน าเงินประกันสังคมมาใช้ในการหยุด
งานเหตุสุดวิสัย จ่ายให้กับผูป้ระกันตนนั้น ด้วยไม่
อยากให้ภาครัฐมีการกู้เ งินมากกว่าน้ี และมองว่า 
ประกันสังคมมีเงินอยู่ และภาครัฐเองก็มีการส่งเงิน
สมทบเขา้กองทุนประกันสังคมอยู่แล้ว ซ่ึงในการ
ประชุมภาครัฐบาลใช้ค  าว่า เงินประกันสังคมมีอยู่
จ  านวนมากเอามาช่วยประ เทศไ ม่ได้ห รือ  ท า
เหมือนกบัวา่ ขา้ราชการประกนัสังคมไม่มีส านึกดว้ย
ซ ้ า แต่ก็อธิบายแลว้วา่เงินประกนัสงัคมมีผูป้ระกนัตน
เป็นเจ้าของ และมีเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน ไม่ใช่เงินของรัฐ 

 ทั้งน้ี ทางคสรท.และสรส.ยงัได้ยื่นหนังสือ 
เพือ่ขอเอกสารขอ้มูลรายละเอียดตาม พระราชบญัญตัิ
ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อขอขอ้มูลสถานะทางการเงินที่ไม่
ตรงกนัอยากต่อการส่ือสารต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิด
ความชดัเจนและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้คส
รท. และสรส จึงขอให้ส านักงานประกนัสังคมน าส่ง
ขอ้มูลตามพรบ.ขอ้มูลข่าวสาร ดงัต่อไปน้ี 

https://voicelabour.org/%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%aa-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87/%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97-18/
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 1. งบการเงินยอ้นหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบนั 

 2. งบการเงิน รายเดือนปี 2563 เ ดือน
มกราคม –สิงหาคม 

 3. รายละเอียดเงินกองลงทุนทั้งหมด แยก
ออกแต่ละกองทุนส้ินสุดเดือนสิงหาคม2563 

 4. รายละเอียดเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด 
ส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2563 

 5. เงินลงทุนทั้งหมด ส้ินสุดสิงหาคม 2563 

 6 .  ยอด เ งินสมทบค้า ง จ่ ายของ รัฐบาล 
หน่วยงานไหนที่รับผิดชอบจ่าย เอกสารการติดตาม
ทวงถามยอ้นหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบนั 

 7.  ข้อ มูลการใช้ จ่ าย เ งินแ ต่ละกองทุน 
ยอ้นหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบนั 

 8. ข้อมูลการใช้จ่ายงบบริหารไม่เกน 10% 
ยอ้นหลงั 5 ปีจนถึงปัจจุบนั 
 ซ่ึ งท า ง คสรท .  แล ะสรส .หวัง ว่ า ท า ง
ประกันสังคมจะด าเนินการน าส่งขอ้มูลให้ในล าดับ
ต่อไป 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

คสรท.และสรส.เสนอรมว.แรงงานแก้ปัญหา
ด่วน 6 ข้อ ติดตาม 10 ข้อ 

 วันที่  11 กันยายน 2563 คณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) สมาพนัธ์แรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์(สรส.) ไดย้ืน่ขอ้เรียกต่อรัฐบาล

ในวนักรรมกรสากล  และวนังานที่มีคุณค่าสากลเป็น

ซ่ึงยื่นกันประจ าทุกปี ให้กับ นายสุชาติ  ชมกล่ิน  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้อง ศ.นิคม 

จนัทรวทิุร ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน 

 

 นายสมพร ขวญัเนตร ประธาน คสรท. กล่าว

วา่ ในแต่ละปีคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย 

และสมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ไดร้วบรวม

ประเด็นปัญหาและผลกระทบที่  เกิดขึ้ นต่อผู ้ใช้

แรงงาน  บรร จุ เ ป็นข้อ เ รี ยก ร้องยื่น ต่อ รัฐบาล 

วตัถุประสงค์ เพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงปัญหา 

และเขา้มา แกไ้ขปัญหาเพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

ผูใ้ชแ้รงงานใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นอยา่งมัน่คงย ัง่ยนื 

ซ่ึงได้ติดตามข้อเรียกร้อง และขับเคล่ือนประเด็น

ปัญหาแรงงานมาอย่างต่อเน่ือง แต่ขอ้เรียกร้องและ

ปัญหาของผู ้ใช้แรงงานก็ยงัไม่ได้ รับการแก้ไข

ปรับปรุงอยา่งที่ควรจะเป็น ในทางกลบักนัปัญหาที่

เกิดขึ้นบางเร่ืองกลบัลุกลามบานปลาย ขยายขอบเขต 
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ไปอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 ยิง่เป็นการซ้าํเติมปัญหาแรงงาน

มากยิ่งขึ้ นไปอีก  ขณะที่การด าเนินการช่วยเหลือ

เยียวยาของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามนโยบายเร่งด่วน การ

บงัคับใช้กฎหมาย ยงัขาด ประสิทธิภาพไม่ทันต่อ

เหตุการณ์ มาตรการควบคุมการระบาดท าให้ผูใ้ช้

แรงงานตอ้งตกงานครอบครัวไดรั้บความ เดือดร้อน

มากที่สุดอยา่งไม่เคยมีมาก่อน  

 

 ดังนั้ น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของผู ้ใช้

แรงงาน  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ และเครือข่าย

แ ร ง ง า น จึ ง ข อ เ ข้ า พ บ  น า ย สุ ช า ติ   ช ม ก ล่ิ น 

รัฐมนตรีวา่การ กระทรวงแรงงาน เน่ืองในโอกาสเขา้

มารับต าแหน่งใหม่ เพื่อแสดงความยินดี  และเพื่อ

ติดตามขอ้เรียกร้องของวนักรรมกรสากลประจ าปี 

2560 ซ่ึงมีดงัน้ี 

 1. รัฐตอ้งจดัให้มีรัฐสวสัดิการถ้วนหน้าที่มี

คุณภาพให้ประชาชนทุกคน ไดเ้ขา้ถึงอยา่งเท่าเทียม

โดยไม่เลือกปฏิบติั 

  1.1 ด้านสาธารณสุข ประชาชนทุก

คนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มี คุณภาพและไม่มี

ค่าใชจ่้าย 1.2 ดา้นการศึกษาตามความตอ้งการในทุก

ระดบั โดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

 2. รัฐตอ้งก าหนดค่าจา้งแรงงานที่เป็นธรรม

ใหค้รอบคลุมผูใ้ชแ้รงงานทุกภาคส่วน 

      2.1 ก าหนดนิยามค่าจา้งขั้นต่าํแรก

เข้าที่ มีรายได้เพียงพอต่อการเล้ียงชีพตนเองและ

ครอบครัว อีก 2 คนตามหลกัการขององคก์ารแรงงาน

ระหวา่งประเทศ และตอ้งเท่ากนัทั้งประเทศ 

      2.2 ก าหนดให้มีโครงสร้างค่าจา้ง 

และปรับค่าจา้งทุกปี 

 3. รัฐต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วย

เสรีภาพในการสมาคม และการคุม้ครองสิทธิในการ

รวมตัวกัน และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการ

ปฏิบติัตามหลกัการแห่งสิทธิใน การรวมตวัและการ

ร่วมเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในการ

รวมตวัและ  การเจรจาต่อรอง และอนุสัญญาฯ ฉบบั

ที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา (ตาม

รัฐธรรมนูญ หมวด 3 มาตรา 48) 
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 4. รัฐตอ้งปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการ

พฒันาศักยภาพรัฐวิสาหกิจในการให้บริการที่ดี มี

คุณภาพ เพื่อ  ประโยชน์ของประเทศชาติและ

ประชาชน ดงัน้ี 

  4.1  ยก เ ลิกนโยบายการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจและการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุก

รูปแบบ 

  4.2 จดัตั้งกองทุนพฒันารัฐวสิาหกิจ 

  4 . 3  ให้ มี ก า รบ ริห า รจัด ก า รที่

โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมจากภาคส่วน

ต่างๆ 

 5. รัฐต้องยกเลิก นโยบายที่ว่าด้วยการลด

สวสัดิการพนกังานรัฐวสิาหกิจและครอบครัว 

 6. รัฐตอ้งปฏิรูประบบประกนัสงัคม ดงัน้ี 

  6 . 1   ป ฏิ รู ป โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร

บริหารงานส านักงานประกันสังคม  ให้เป็นอิสระ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ ผูป้ระกันตนมีส่วน

ร่วม 

  6.2   จ่าย เ งินสมทบเข้ากองทุน

ประกันสังคม ในสัดส่วนที่ เท่ากัน ระหว่าง รัฐ 

นายจา้ง ลูกจา้ง ตามหลกัการของ พรบ. ประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2533 และน าส่งเงินสมทบที่รัฐบาลคา้งจ่ายให้

เตม็ตามจ านวน 

  6 . 3   เ พิ่ ม สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ 

ผูป้ระกนัตน มาตรา 40 ใหเ้ท่ากบั มาตรา 33 

  6.4  เพิม่สิทธิประโยชน์ ชราภาพ 50 

เปอร์เซ็นต ์ของเงินเดือนสุดทา้ย 

  6.5  ให้ส านักงานประกันสังคม

ประกาศใช ้อนุบญัญติัทั้ง 17 ฉบบั ที่ออกตาม พ.ร.บ.

ประกนัสงัคม ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2558 

  6.6  ขยายกรอบเวลาการเขา้ถึงสิทธิ

ประโยชน์ในกองทุนเงินทดแทน จนส้ินสุดการรักษา

ตามค าวนิิจฉยัของ แพทย ์

 7. รัฐตอ้งดูแลให้มีการปฏิบตัิตามและบงัคบั

ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่นายจ้างไม่จ่าย

ค่าชดเชยตาม กฎหมาย เช่น การปิดกิจการ หรือยุบ

เลิกกิจการในทุกรูปแบบ (ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 

มาตรา 53) 

 8. รัฐต้องจัดตั้ งกองทุนประกันความเส่ียง

จากการลงทุนโดยให้นายจา้งจ่ายเงินเขา้กองทุนเพื่อ

เป็นหลกัประกนัใน การคุม้ครองสิทธิแรงงาน เม่ือมี

การเลิกจา้งหรือเลิกกิจการไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผูใ้ช้

แรงงานมีสิทธิไดรั้บเงิน ชดเชยจากกองทุน รวมทั้ง
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การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีระหว่าง

นายจา้งกบัลูกจา้งได ้

 9. รัฐต้องเร่งรัดให้มีการพฒันากลไกการ

เขา้ถึงสิทธ์ิ การบงัคบัใช้ พ.ร.บ.ความปลอดภยั อาชี

วอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 

2554 อยา่งจริงจงั ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ช้

แรงงานทุกภาคส่วน และยกเลิกการใชแ้ร่ใยหินในทุก

รูปแบบ 

 10. รัฐต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้กับ

สถาบนัความปลอดภยัฯ เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ

ด้านความปลอดภัยฯ อย่างเพียงพอ เพื่อให้สถาบัน

ความปลอดภยัฯบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคสรท. เป็น

ผูแ้ทนในการน าเสนอขอ้เรียกร้องเพิ่มเติมประจ าปี

2563 จากการที่ได้เปิดศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์ใน

พื้นที่ 14 แห่ง ครอบคลุมเขตอุตสาหกรรม และพบ

กับปัญหามากมายและฝากมาน าเสนอ ซ่ึงมีปัญหา

เร่งด่วน เพื่อหารือทางออก และให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาร่วมกันในล าดับต่อไป โดยข้อ เสนอให้

รัฐมนตรีแกไ้ขประเด็นปัญหาเร่งด่วน คือ 

 1. ใหรั้ฐตอ้งจดัให้มีรัฐสวสัดิการถว้นหน้าที่

มีคุณภาพใหป้ระชาชนทุกคน ไดเ้ขา้ถึงอยา่งเท่าเทียม

โดยไม่ เลือกปฏิบติั ด้านสาธารณสุข ประชาชนทุก

คนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มี คุณภาพและไม่มี

ค่าใช้จ่าย ด้วยปัญหาโควิด-19 ที่จ่อจะระบาดรอบ

สอง อาจเน่ืองความคาดหมายและแม้ว่าจะมีการ

ป้องกันและเฝ้าระวงัดีอยู่แล้วแต่หากเจ็บป่วยก็ควร

ไดรั้บการดูแล และทางดา้นดา้นการศึกษาตามความ

ตอ้งการในทุกระดบั โดยไม่มีค่าใชจ่้าย อยา่งแทจ้ริง 

 2. ให้รัฐต้องจัดหางานให้ประชาชนวัย

ท างานมีงานท าอย่างทั่ว ถึ ง  จัดหาอาชีพให้กับ

ประชาชนที่ออกจากงาน และมีมาตรการช่วยเหลือค่า

ครองชีพให้กบัประชาชนที่ไม่มีงานท าอยา่งเพียงพอ 

ซ่ึงมาตรการต่างๆที่ออกมาอาจยงัไม่ครอบคุมและ

ตอนน้ีแรงงานก็ตกงานจ านวนมากเพิ่มขึ้น และเงิน

ค่าชดเชยที่ หรือเงินส ารองเล้ียงชีพที่ไดรั้บถิอเป็นเงิน

ก้อนสุดทา้ยของผูใ้ช้แรงงาน ที่จะใช้ในการด าเนิน

ชีวติในอนาคตต่อไป รัฐยงัมีการหกัภาษี ณ ที่จ่ายอีก 

 3.  รัฐต้องปฏิ รูปโครงสร้างการบริหาร 

ส านักงานประกันสังคม ให้ เ ป็นองค์กรอิสระ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผูป้ระกันตนมีส่วน

ร่วมอยา่งแทจ้ริง 

 4. ให้เลขาธิการประกนัสังคมเร่งด าเนินการ

ใหรั้ฐบาลน าเงินสมทบคา้งจ่าย จ  านวน  87,737  ลา้น

บาท มาคืนให้กับประกันสังคมทั้งหมดเป็นกรณี

เร่งด่วน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ตอ้งท าหนา้ที่ในการทวงเงินกอ้นน้ีที่รัฐบาลยงัติดหน้ี

กองทุนประกันสังคมมาคืน เพื่อให้เกิดความมั่นคง

ของกองทุนประกนัสังคม เน่ืองจากช่วงวิกฤติโควิด-
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19ได้มีการอนุมัติเงินออกมาจ านวนมาก ในการใช้

เพือ่รองรับวกิฤตการณ์คร้ังน้ี 

 5. ให้รัฐบาลจัดตั้ งธนาคารแรงงาน เพื่อ

ให้บ ริการผู ้ประกันตน เ น่ืองจากในยามวิกฤติ

ผูป้ระกนัตนมีปัญหามากมายดา้นการเงิน เพื่อใชจ่้าย

ในชีวิตประจ าวนั และปัญหาการเขา้ถึงแหล่งเงินกู ้

เพือ่การน ามาใชใ้นกิจกรรมสร้างเสริมอาชีพ และเงิน

ประกนัสงัคมเองที่มีการฝากไวใ้นธนาคารต่างๆก็เป็น

เงินก้อนใหญ่แต่ผู ้ประกันตนก็เข้าไม่ถึงในฐานะ

เจา้ของเงินนั้นดว้ยเง่ือนไขต่างๆ 

 6. ใหรั้ฐบาลสร้างโรงพยาบาลเพื่อให้บริการ

ผูป้ระกนัตน  เป็นตน้แบบ ด้วยสปส.มีโรงพยาบาล

ด้านเอกชนอยูใ้นเครือข่ายกว่า 200 แห่ง การสร้าง

โรงพยาบาลประกันสังคมเองขึ้ นมา เพื่อสร้าง

มาตรฐาน การดูแลผูป้ระกนัตนด้านสุขอนามยัแบบ

ครบวงจรเช่นเดียวกัน เพื่อการเปรียบเทียบเชิง

คุณภาพ โดยอาจมีภูมิภาคละแห่ง เพื่อให้เป็นการน า

ร่อง ยงัมีประเด็นกรณีผูป้ระกันตนที่รับบ านาญชรา

ภาพ แต่วา่ประกนัสงัคมไดต้ดัสิทธิการรักษาพยาบาล

ไปด้วย จริงแล้วอยากให้คงสิทธิรักษาพยาบาลของ

ผูป้ระกนัตนที่รับเงินบ านาญไวด้ว้ย 

 “ข้อเรียกร้องต่างๆ ท่ีคสรท.เสนอมานั้น

อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณา 

แก้ไขปัญหา ซ่ึงเป็นเร่ืองนโยบายท่ีเรียกร้องมาก

หลายรัฐบาล และประเดน็เร่งด่วนท่ีอาจรอไม่ได้ หาก

รัฐมนตรีฯเร่งแก้จะถือเป็นผลงานท่ีสนองความ

ต้องการของผู้ ใช้แรงงานอย่างแน่นอน” นายชาลี

กล่าว 

 นางอภนัตรี เจริญศกัด์ิ รองประธาน คสรท. 

กล่าวถึงประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงานหญิงจ านวน

มาก เม่ือนายจา้งอ้างได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เลิกจา้งผูห้ญิงขณะตั้งครรภ์ โดยไม่ได้รับสิทธิตาม

กฎหมาย จึงอยากให้รัฐบาลให้สัตยาบนัอนุสัญญา

องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที่ 183 

ว่ า ด้ ว ย ก า ร คุ้ม ครอ งค วาม เ ป็ นม า รด า  ( ต า ม

รัฐธรรมนูญ หมวด 3 มาตรา 48) เพื่อการคุม้ครอง

แรงงานหญิง ตอนน้ีแรงงานกลุ่มน้ียงัไม่สามารถหา

งานท าได ้การพฒันาฝีมือที่ไดมี้การจดัเพื่อการสร้าง

รายได้ ปัญหาคือแรงงานไม่มีตลาดที่จะขาย ซ่ึงรัฐ

ควรคิดเร่ืองตลาดให้กับแรงงานหญิงที่มีการพฒันา

ฝีมือ สร้างผลผลิตออกมาแลว้ตอ้งส่งเสริมการตลาด

ใหเ้ขาดว้ย 

 นางสาวสงวน ขุนทรง ผู ้ประสานกลุ่ม

สหภาพแรงงานอ้อมน้อย -อ้อมใหญ่  ก ล่ าวถึ ง

สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานในพื้นที่ขณะน้ีมี

การให้หยุดงานใช้มาตรา 75 กฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน และหลงัจากที่รัฐบาลให้นายจา้งที่ใช้สิทธิ

ปิดงานไปแจง้ประกันสังคมกรณีได้รับผลกระทบ

จากโควิด-19 ให้ลูกจา้งรับ 62% จากประกันสังคม

ส้ินสุดลง ขณะน้ีเร่ิมมีการเลิกจา้ง และการเกษียณอายุ
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งานโดยนายจา้งขอผ่อนจ่ายเงินชดเชย จึงอยากให้รัฐ

เขา้ไปแกปั้ญหาตรงน้ีดว้ย เน่ืองเป็นเงินกอ้นสุดทา้ยที่

ลูกจ้างควรได้รับ แต่กลับมีการแบ่งจ่ายท าให้ไม่

สามารถน าเงินไปลงทุนท าอะไรเพื่อสร้างงานใน

อนาคตได ้

 ส่วนผูแ้ทนของสหภาพแรงงานวิงสแปน

สัมพนัธ์ เล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกจา้งและ

สมาชิกว่า บริษทัวิงสแปน เป็นบริษทัฯที่รับเหมาใน

สนามบิน และเก่ียวเน่ืองกบัการบินโดย 

 มีพนกังานจ านวนกวา่ 4 พนัคน และนายจา้ง

ไดใ้ชก้ารปิดงานโดยใชม้าตราปิดงานดว้ยผลกระทบ

จากโควิด -19  และพนักง าน รับ เงิน  62%จาก

ประกนัสงัคม เม่ือส้ินสุดมาตรการดงักล่าวนายจา้งได้

ปิดงานต่อเน่ืองและประกาศเลิกจา้งจ านวน 2,000 คน 

โดยแจ้งว่าจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายภายใน

ระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงเป็นการจ่ายค่าชดเชยที่ใชร้ะยะเวลา

ยาวนานมาก  รัฐมนตรีฯ เองได้มอบหมายให้

ขา้ราชการเขา้ไปดูแลแต่จนบดัน้ียงัไม่มีความคืบหน้า

จึงอยากให้รัฐมนตรีฯเขา้มาร่วมแกปั้ญหาน้ีโดยด่วน

ไดห้รือไม่ 

 ทั้ ง น้ีย ัง มีประ เด็นแรงงานข้ามชาติที่ มี

ข้อ เสนอ  สถานการณ์  เ ร่ือ ง  ค่ า ใช้จ่ า ยในการ

ด าเนินการขออนุญาตท างานของแรงงานขา้มชาติ 

โดย นางสาวโรยทราย วงศ์สุบรรณ ที่มาพร้อมกับ

นายอองจอ เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

(MWRN) ไดก้ล่าวขอบคุณที่รัฐมนตรีฯถึงการแกไ้ข

ให้แรงานขา้มชาติต่อใบอนุญาตท างาน และการขอ

อนุญาตท างานของแรงงานขา้มชาติช่วงที่ผา่นมากลบั

เพิ่มภาระค่ าใช้จ่ ายให้แก่แรงงานมากขึ้ น โดย 

ค่าใช้จ่ายอยู่ที่  5,000-10,000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับ

กิจการและหลักประกันทางสุขภาพ โดยเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายที่เป็นวีซ่าที่ตกปีละ 1,900 บาทต่อปี (2 ปี) 

ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายที่ตอ้งจ่ายในระยะเวลาที่ด  าเนินการ

ใหเ้สร็จ  

 ยงัพบว่า แม้จะมีกฎหมายห้ามนายจ้างหัก

ค่าใชจ่้ายเร่ืองด าเนินการยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของ

แรงงานข้ามชาติ แต่ยงัมีมาตรการบงัคับกฎหมาย 

หรือมีช่องทางรับเร่ืองราวร้องเรียนที่ชัดเจน แล้ว

กฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการตรวจลง

ตร า  ค่ า ธ รรม เ นี ยมค า ข อ อ นุญ าต เพื่ อ อ ยู่ ใ น

ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวต่อไป ส าหรับคนต่าง

ด้าว ซ่ึงเข้ามาท างานในราชอาณาจักร ตามบันทึก

ความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการจา้งแรงงาน 

หรือได้รับอนุญาตให้เขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็น

กรณีพเิศษพ.ศ.2559 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในวนัที่ 19 สิงหาคม 2559 ไดค้รบก าหนดการบงัคบั

ใช้ 4 ปี เม่ือวนัที่ 4 กันยายน 2563 และยงัไม่มีการ

ออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม ส่งผลให้ค่าท าเนียมการ

ตรวจลงตราวิซ่าของแรงงานข้ามชาติที่เข ้ามาตาม 

MOU จากเดิม 500 บาท มาเป็น 1,000 บาท มี

ผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานขา้มชาติ ที่เขา้มาตาม
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ระบบMOU จะตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น รวมถึง

แรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาท างานในอนาคต

ตามความตอ้งการของนายจา้งที่จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม

เร่ืองค่าตรวจโรคโควดิ-19 ค่ากกัตวั ค่าประกนัโรคโค

วดิ-19 ซ่ึงท าให้มีค่าใชจ่้ายเพิ่มสูงขึ้นถึงเกือบ 20,000 

บาท ท าให้แรงงานขา้มชาติตอ้งแบกรับภาระหน้ีสิน 

เส่ียงต่อการเขา้ข่ายเป็นแรงงานบงัคบัเน่ืองจากมีภาระ

หน้ีได ้เพือ่แกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีกระทรวงแรงงานควร

มีนโยบายลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการลงในช่วงที่มี

ผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ไปก่อนเพือ่ลดภาระและ

ความเดือดร้อนให้แก่แรงงานขา้มชาติ และขอนัด

ปรึกษาหารือประเด็นแรงงานขา้มชาติเป็นการเฉพาะ

ดว้ย 

 นายสุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

แรงงาน กล่าววา่ จากขอ้เสนอที่ไดย้ืน่มานั้น ขอ้เสนอ

ตั้ ง ธน า ค า ร แ ร ง ง า น  ค ง ต้อ ง มี ก า ร แก้ พ รบ .

ประกนัสงัคม เพือ่ใหน้ าเงินบ านาญชราภาพแกไ้ขให้

รับบ าเหน็จ เม่ืออาย ุ55 ปี โดยแบ่งเงินร้อยละ 30 ของ

เงินบ านาญมาเป็นหลักค ้ าประกัน เ งินกู้ให้กับ

ผู ้ประกันตน ซ่ึงอาจดูตามยอดเงินก้อนที่อยู่ใน

บ านาญ ปล่อยกูผ้า่นธนาคารของรัฐ ธนาคารกรุงไทย 

ท าให้ง่ายที่สุด ใช้เพียงบัตรผูป้ระกันตน ให้ใช้เงิน

บ านาญเขาค ้ าการกู้ไม่ เกิน 30% ต้องเข้าว่า เงิน

ประกนัสงัคมมีไวเ้พือ่ดูแลยามชราของผูป้ระกนัตน 

 เร่ืองตั้งธนาคาร เจา้หนา้ที่ไดร้ายงานว่า กฎษ

ฎีกาไดตี้ความแลว้วา่ ไม่สามารถน าเงินประกนัสังคม

ไปตั้งเป็นธนาคารได ้แต่สามารถน าไปลงทุนไดต้าม

สดัส่วน การซ้ือพนัธบตัร มีการซ้ือหุ้นธนาคาร หลาย

แห่งเพื่อน าดอกผลมาเขา้กองทุน เพื่อจดัสวสัดิการ

เพิม่ 

 เร่ืองติดตามเงินประกันสังคมที่รัฐบาลคา้ง

จ่าย ตามที่ได้รับรายงานก็มีการทยอยจ่ายเขา้มาแล้ว 

แต่อยา่งไรจะติดตามส่วนที่ยงัคา้งอยู ่หลายคร้ังตั้งแต่

ยงัไม่ไดเ้ขา้มาเป็นรัฐมนตรี ก็ท  าหน้าที่ในการทว้งติง

เสมอหามีความไม่ชอบมาพากลอย่างจะขอลดเงิน

สมทบเป็นตน้ เพราะตอนน้ีเงินที่รัฐสมทบก็น้อยกว่า 

นายจา้ง และลูกจา้งที่สมทบอยูแ่ลว้ ตอนน้ีก็มีความ

พยายามจะท าอย่างไรให้สิทธิผูป้ระกันตนเพิ่มขึ้ น 

อยา่งเม่ือแสดงบตัรผูป้ระกนัตนเวลาซ้ือของใชจ้  าเป็น 

ไดรั้บส่วนลดจากราคาสินคา้ หรือเขา้พกัโรงแรม ก็มี

ส่วนลดก าลงัเจรจาหา้งคา้ปลีก หรือการท่องเที่ยวอยู ่

 เร่ืองโรงพยาบาลประกนัสังคม ตอนน้ีมีการ

พูดคุยให้ทางโรงพยาบาลที่สังกดัประกนัสังคม ตอ้ง

ดูแลผูป้ระกันตนให้ดีในเร่ืองรักษาพยาบาล เช่น มี

หอ้งใหดู้ดี เน่ืองจากผุป้ระกนัตนจ่ายเงินในการรักษา 

แต่สิทธิเป็นพลเมืองชั้นสองตรงน้ีรับไม่ได ้และตอ้ง

มองเชิงป้องกนัดว้ยเน่ืองจากโรคระบาดเกิดขึ้นมากมี

โรคใหม่ๆที่ต้องมีการฉีดวคัซีน อย่างไขห้วดัใหญ่ 

ผูป้ระกันตนไม่ได้รับวคัซีนฟรีตรงน้ี ถามว่าท าไม 
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หากเจ็บป่วยตอ้งสูญเสียเพิ่มขึ้น ซ่ึงตอนน้ีก าลงัมอบ

นโยบาย ซ่ึงคงไม่นาน กรณีผูป้ระกนัตนที่รับบ านาญ

ชราภาพแล้วไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลใน

ระบบประกนัสงัคม ตอนน้ีก าลงัมีการแกไ้ขกฎหมาย

ฉบบัที่ 5 แล้วก าลังจะส่งมาให้ที่กระทรวงพิจารณา 

คงอีกไม่นานเช่นกัน  ส่วนประเด็นปัญหาการ

คุ้มครองแรงงานก็ขอให้ทางกรมสวัสดิการและ

คุม้ครองแรงงานลงไปดูแลบงัคับใช้กฎหมาย และ

กรณีแรงงานขา้มชาติ ตามที่ผูแ้ทนแรงงานขา้มชาติ

น าเสนอมาคงตอ้งพดูคุยกนัอีกคร้ัง โดยใหน้ดัมา 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี)  

สรุปเร่ืองประกันสังคม และศรีพันวา แบบไม่
เข้าข้างใคร 
 สรุปเร่ืองประกันสังคม และศรีพนัวา แบบ
ไม่เขา้ขา้งใคร /โดย ลงทุนแมน 
 ประกันสังคม ลงทุนในศรีพันวา มันคือ
อะไร? 
 แลว้ท าไมประกนัสงัคมตอ้งเอาเงินไปลงทุน 
 เร่ืองน้ี ท  าไมแต่ละคนพดูไม่เหมือนกนั 
 ลงทุนแมน จะสรุปเร่ืองแบบง่ายๆ ใหฟั้ง 
 1) กองทุนประกนัสังคมเป็นรูปแบบที่ทุกๆ 
ประเทศใชใ้นเร่ืองเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ลูกจา้ง กรณี
ของไทยจะคุม้ครองในเร่ือง อุบตัิเหตุ เจ็บป่วย คลอด
บุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ว่างงาน 
ชราภาพ 

 2) ตอนเรายงัเป็นหนุ่มสาวแข็งแรง เราก็คง
จะไม่เห็นค่าของกองทุนน้ีว่ามีไวเ้พื่ออะไร แต่เม่ือ
บางคนเจอกบัเหตุการณ์ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น มีบุตร 
เจบ็ป่วย หรือแมแ้ต่ว่างงาน กองทุนน้ีจะมีหน้าที่ที่จะ
จ่ายเงินเพือ่ช่วยเหลือ 
 3) ทีน้ีประกนัสังคมจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย
เรา ค  าตอบก็คือเงินที่หกัจากเงินเดือนของลูกจา้งส่วน
หน่ึง และอีกส่วนหน่ึงก็คือ เงินสมทบจากนายจา้ง 
และ รัฐบาล 
 4)  ป ร ะ เ ด็ น ก็ คื อ  ใน อน า คต กอ งทุ น
ประกนัสังคมมีภาระที่ตอ้งจ่ายให้กบัทุกคนมากขึ้น 
เพราะโดยเฉล่ียแล้วคนที่อยู่ในกองทุนจะมีอายมุาก
ขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมไปถึง
จ่ายเงินกรณีชราภาพจะมากขึ้นในอนาคต 
 5) ส่ิงที่กองทุนประกันสังคม รวมไปถึง
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ (Pension Fund) ทัว่โลกเขา
ท ากันก็คือ การน าเงินที่อยู่ในกองทุน กระจายไป
ลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ เพือ่เพิม่ผลตอบแทน 
 6) แน่นอนว่าเงินหลกัของกองทุน จะลงทุน
ในสินทรัพยท์ี่มีความมั่นคง เช่น พนัธบัตรรัฐบาล 
หรือ รัฐวิสาหกิจ แต่ก็จะมีอีกส่วนหน่ึงที่ลงทุนใน
สินทรัพย์ที่ เ ส่ี ยงขึ้ นมา เ ช่น  หุ้นกู้  กองทุนรวม
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  ท รั ส ต์ เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อสงัหาริมทรัพย ์และสินทรัพยท์ี่น่าจะมีความผนัผวน
ที่สุดก็คือ หุน้ 
 7) ขอเจาะลึกการแบ่งประเภทสินทรัพยท์ี่
เป็นประเด็นในช่วงน้ี แค่ 2 เร่ือง คือ หุ้น กบั ทรัสต์
เพือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์มนัต่างกนัอยา่งไร 
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 8) อธิบายง่ายๆ หุ้น คือ การมีส่วนร่วมการ
เป็นเจ้าของบริษัท บริษัทก าไรรับส่วนแบ่งก าไร 
บริษทัขาดทุนรับส่วนแบ่งขาดทุน 
 9)  ส่ ว น  ท รั ส ต์ เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อสังหา ริมทรัพย์ (REIT)  คื อ  ก าร เป็น เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยน์ั้น ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ
บริษทั ซ่ึงรายรับของทรัสตก์็คือ ค่าเช่าที่ไดรั้บจากผู ้
เช่า 
 10) ตวัอย่างมีหลายเร่ือง และอยู่ใกล้ตวัเรา
มากกวา่ที่คิด เช่น CPN เป็นบริษทัในเครือเซ็นทรัลที่
พฒันาศูนยก์ารคา้ ซ่ึงจะมีหน้าที่ไปซ้ือที่ดินมาพฒันา
ก่อสร้าง แต่กรณีของ CPNREIT จะเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิพื้นที่บางสาขาของเซ็นทรัล ซ่ึงจะมีรายได้
คือ ค่าเช่า 
 11) อีกตัวอย่างก็คือ DTC เป็นบริษัทที่
พฒันาโรงแรมเครือดุสิตธานี ซ่ึงจะมีหน้าที่ไปซ้ือ
ที่ดินมาพฒันาเป็นโรงแรม แต่กรณี DREIT จะเป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิโรงแรมบางโรงแรมของดุสิตธานี 
ซ่ึงจะมีรายไดค้ือค่าเช่าเช่นกนั 
 12) ไม่ต่างอะไรกบักรณีของศรีพนัวา บริษทั
ที่พ ัฒนาก็คือ ชาญอิสสระ ส่วนคนที่ เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิโรงแรมศรีพนัวาก็คือ SRIPANWA ซ่ึง
ปกติแลว้ช่ือมนัควรจะต่อดว้ยค าว่า REIT แต่ในกรณี
น้ีคนตั้ งช่ือ ดันตั้ งช่ือเป็น SRIPANWA (ถ้าตั้ งว่า 
SREIT ก็อาจจะเขา้ใจง่ายกวา่น้ี) 
 13) SRIPANWA จะเหมือน REIT ทัว่ไปคือ 
มีรายได้จากค่าเช่า  ซ่ึงกรณีน้ี ผู ้เ ช่าก็ดันไปมี ช่ือ
คลา้ยกนัว่า ศรีพนัวา แมเนจเมนท ์มันก็เลยยิง่ท  าให้
ง่ายต่อการสบัสนขึ้นไปอีก 

 14) สรุปแล้ว SRIPANWA คือ REIT ที่
ได้รับค่าเช่า ส่วน ศรีพนัวา แมเนจเมนท์ คือผูเ้ช่าที่
จ่ายเงินค่าเช่าใหก้บั SRIPANWA 
 15) ศรีพนัวา แมเนจเมนท ์ถือเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั ชาญอิสสระ โดยชาญอิสสระถือหุ้น 85% 
ในบริษทัน้ี ปกติการถือหุน้มากขนาดน้ี งบการเงินจะ
ถูกรวมเข้ามากับบริษัทแม่ และเสมือนหน่ึงเป็น
กิจการของบริษทัแม่ 
 16)  บ ริษัทชาญอิสสระ (ตัวย่อในตลาด
หลกัทรัพยว์า่ CI) ถือหุ้นใหญ่โดย นายสงกรานต ์อิส
สระ 29.4% และ นายทวีฉัตร จุฬางกูร 23.5% และยงั
มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนๆ อีกมากมายรวมกนั 1,750 คน 
 17) ค  าถามต่อไปก็คือแลว้ SRIPANWA กบั 
บริษทัชาญอิสสระ รายไดแ้ละก าไรเป็นอยา่งไร? 
Close Ad 
 ปี 2019 บริษัท SRIPANWA มีรายได้สุทธิ 
234 ล้านบาท และบริษัทชาญอิสสระ มีก าไร 270 
ลา้นบาท 
ส่วนบริษทัศรีพนัวา แมเนจเมนท ์ขาดทุน 157.5 ลา้น
บาท 
 18) จากตวัเลขกน่็าจะสรุปไดว้า่ ชาญอิสสระ 
ที่ยอมจ่ายค่าเช่าให้ SRIPANWA เป็นการจ่ายที่
ด  าเนินกิจการไปแลว้ขาดทุน แต่อยา่งไรก็ยงัมีกิจการ
อ่ืนของบริษทัชาญอิสสระที่ท  าให้บริษทัมีก าไรในปี 
2019 
 19) ท  าไมถึงยอมจ่ายค่า เช่า ทั้ งที่ กิจการ
ขาดทุน สาเหตุหลักน่าจะเป็นเพราะในตอนแรก
บริษทัชาญอิสสระน่าจะตอ้งการไดเ้งินกอ้นใหญ่ตอน
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น าสินทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนเป็น REIT ซ่ึงจะพูดถึง
เร่ืองน้ีในขอ้ 29 
 20) ในปี 2020 โรงแรมศรีพนัวาน่าจะไดรั้บ
ผลกระทบจากโควิด 19 แต่อยา่งที่บอกไป คือ ต่อให้
คนม า เ ที่ ย ว โ ร ง แ รม ศ รีพัน ว าน้ อ ย ล งม า ก ๆ 
SRIPANWA ก็จะได้รับค่าเช่าที่ตกลงกันไวจ้าก ศรี
พนัวา แมเนจเมนท ์ซ่ึงอยูใ่ตช้าญอิสสระ อยูดี่ 
 21) แต่อย่าชะล่าใจ เพราะประเด็นก็คือ 
จดหมายวันที่  17 กรกฎาคม 2020 ที่ยื่นต่อตลาด
หลกัทรัพย ์ศรีพนัวา แมเนจเมนท ์ขอเล่ือนจ่ายค่าเช่า
เดือน 2, 3, 6, 7 ของปีน้ี ออกไปอีก 6 เดือน และขอ
อนุมตัิจากผูถื้อหุ้น SRIPANWA ให้ยอมงดเวน้จ่าย
เดือน 4 และ 5 ของปีน้ี สรุปแลว้ เดือน 2-7 ของปีน้ีผู ้
ถือ SRIPANWA ยงัไม่ไดรั้บค่าเช่าสกับาทจาก ศรีพนั
วา แมเนจเมนท ์
 22) เร่ืองที่เกิดขึ้นนักลงทุนก็ทราบถึงความ
เส่ียง และราคา SRIPANWA ในตลาดลดลงอย่าง
รวดเร็วจาก 11.6 บาท เหลือ 8 บาท ซ่ึงเกิดขึ้นตาม
สถานการณ์โควดิ 19 ที่รุนแรงในบา้นเราในช่วงเดือน
มีนาคม 
 23) ส่วนเร่ืองประเด็นความถูกต้องของ
กรรม สิท ธ์ิ จะท า ให้หมด มู ล ค่ าห รือ ไ ม่  แล ะ
ประกนัสังคมไดต้รวจสอบเร่ืองน้ีหรือไม่ ตรงน้ีตอ้ง
ตรวจสอบกันต่อไป แต่การเขา้ตลาดหลักทรัพยไ์ด้
ตอ้งผา่นการตรวจสอบเร่ืองน้ีมาในระดบัหน่ึงแลว้ ถา้
ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง  ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส า นั ก ง า น
ประกันสังคม ค  าถามต้องย ้อนไปหาที่ป รึกษา
กฎหมาย และ ส านักงาน ก.ล.ต. แต่ในโลกของการ
ลงทุน ทุกอยา่งก็จะสะทอ้นไปในราคาหลกัทรัพย ์ถา้

มันมีความเส่ียง ราคาก็จะตกลงมา แต่ถ้ามันไม่น่า
กงัวลก็จะมีคนที่ยอมซ้ือขายในมูลค่าที่สูง ตลาดจะ
เป็นคนใหค้  าตอบในเร่ืองมูลค่าที่ควรจะเป็น 
 24) แต่ถ้าตัดเ ร่ืองโควิด 19 ออกไป การ
ลงทุนใน SRIPANWA ของส านักงานประกนัสังคม
ก่ อนหน้ า น้ี  ก็ ถื อ ว่ า เ ป็ น เ ร่ื อ งที่ เ ข้ า ใ จ ไ ด้ ว่ า 
ประกันสังคมต้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ที่ มี
โอกาสที่จะไดรั้บผลตอบแทนจากผูเ้ช่าเป็นงวดๆ ใน
แต่ละปี 
 25) แล้วกองทุนประกันสังคมเอาเงินไป
ลงทุนอะไรบา้ง? 
ในกรณีน้ีจะขอพูดถึงแต่สินทรัพยเ์ส่ียงที่จดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย ์จากขอ้มูลของ StockRadars 
วนัที่ 22 กนัยายน 2020 ประกนัสงัคมมีสินทรัพยท์ี่จด
ทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งหมด 216,466 ลา้น
บาท โดยกระจายไปในหลกัทรัพยห์ลายตวั ตวัที่มาก
สุดคือ ปตท. ซ่ึงคิดเป็น 8.5% ของทั้งหมด 

รายช่ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดที่ประกนัสงัคมถือ 
 PTT, SCC, ADVANC, CPALL, BDMS, 
AOT, BBL, CPF, SCB, PTTEP, KBANK, WHART, 
HMPRO, CPN, FTREIT, BEM, LH, PTTGC, CRC, 
DIF, EGCO, BTS, BCP, TU, GPSC, BH, RATCH, 
BJC, TOP, GLOBAL, INTUCH, MINT, BCH, 
DTAC, IMPACT, IVL, BTSGIF, CPNREIT, 
SPALI, BGRIM, IRPC, TISCO, BANPU, M, 
TFFIF, DREIT, PSH, BKER, BOFFICE, LHSC, 
SRIPANWA, WHABT, BCPG, B-WORK, 
SPRIME, GVREIT, GAHREIT, LPN, FUTUREPF, 
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MAJOR, TPRIME, QH, BRRGIF, BEC, EPG, 
PLAT 
 ซ่ึง SRIPANWA เป็นหน่ึงในน้ี โดยคิดเป็น 
0.2% ของมูลค่าทั้งหมด 
 26) แล้วมีอะไรที่คล้าย SRIPANWA ที่
ประกนัสงัคมถือบา้ง? 
 ถา้เราวดัความคลา้ย จากการเป็น REIT และ 
การที่ประกนัสงัคมเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่อนัดบัตน้ๆ ก็จะ
มี 
 ถือใน SRIPANWA 22.6% 
 ถือใน WHABT 27.0% 
 ถือใน DREIT 25.4% 
 ถือใน GAHREIT 21.6% 
 ถือใน WHART 16.7% 
 ถือใน BKER 13.14% 
 ถือใน FTREIT 12.3% 
 นอกจาก  REIT ก็ ย ัง มี กอ งทุน รวม
อสงัหาริมทรัพยท์ี่ส านกังานประกนัสงัคมเขา้ไปถือ 
 ถือใน ERWPF 28.9% 
 ถือใน KPNPF 21.1% 
 ถือใน MJLF 30.9% 
 ถือใน POPF 16.8% 
 ถือใน QHOP 32.9% 
 ถือใน SIRIP 27.5% 
 ถือใน TLHPF 22.8% 
 ถือใน TU-PF 76.8% 
 ถือใน URBNPF 30.0% 
 เ ม่ือไปดูไส้ใน สรุปแล้วประกันสังคม
กระจายถือในอสังหา ริมท รัพย์หลายประ เภท 

ครอบคลุมทั้งโรงแรม ศูนยก์ารคา้ คลงัสินคา้ รวมไป
ถึงออฟฟิศส านักงาน ซ่ึงหลายหลกัทรัพย ์ส านักงาน
ประกันสังคมถือหุ้นเป็นอันดับหน่ึง คล้ายกรณี 
SRIPANWA เช่น ประกนัสังคมเป็นผูถื้อหุ้นอันดับ
หน่ึงของ ERWPF ซ่ึงเป็นโรงแรมของเครือเอราวณั 
 27)  ค  าถามต่อไปก็คือ  ท าไมส านักงาน
ประกนัสงัคมถึงไดล้งทุนในสินทรัพยป์ระเภท REIT 
หรือ กองทุนอสังหาริมทรัพย ์หลายตวั มันมีความ
เส่ียงแตกต่างจากหุน้อยา่งไร? 
 28) ค  าตอบคือ หุ้น จะมีความเส่ียงระหว่าง
การพฒันาสินทรัพย ์คือ เช่นกรณีของ CPN ที่ตอ้งไป
ซ้ือที่ดิน พฒันาโครงการ กวา่จะเสร็จก็ใชเ้วลาหลายปี 
เสร็จแลว้ก็ไม่รู้วา่มีลูกคา้มาใชบ้ริการหรือไม่ 
 29) REIT จะมีรูปแบบที่ต่างออกไป เพราะ
กวา่ที่จะเป็น REIT ได ้บริษทัตอ้งพฒันาสินทรัพยน์ั้น
โดยเปิดด า เนินการไประยะหน่ึง และมีค่า เช่าที่
แน่นอนไม่ผันผวน หลังจากนั้ นบริษัทก็จะขาย
สินทรัพยน์ั้ นเขา้ REIT บริษทัจะได้เงินก้อนใหญ่ 
ส่วนคนที่มาลงทุนใน REIT จะได้เงินค่าเช่าเป็น
งวดๆ ในแต่ละปี 
 30) ท  าไมผูล้งทุนใน REIT ถึงอยากจ่ายเงิน
กอ้นใหญ่เพือ่แลกเป็นงวดๆ ในแต่ละปี? ค าตอบก็คือ 
การลงทุนแบบน้ีมนัไดผ้ลตอบแทนมากกวา่ทางเลือก
อ่ืน เช่น ซ้ือพนัธบตัรไดผ้ลตอบแทนแค่ 1% ต่อปี แต่
การลงทุนใน REIT ให้ผลตอบแทน 6% ต่อปี โดยที่ 
REIT ยงัมีหลักประกนัคือเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน
สินทรัพยน์ั้นอีกดว้ย 
 31) และประเด็นที่ส าคญัก็คือ การลงทุนใน
สินทรัพยท์ี่จ่ายค่าเช่าเป็นงวดๆ มันสอดคล้องกับ
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เป้าหมายการลงทุนของ ส านักงานประกันสังคม ที่
ตอ้งการไดร้ายรับเป็นงวดๆ เพื่อมาจ่ายผลประโยชน์
แก่สมาชิกในแต่ละปี ซ่ึงสังเกตไดว้่า บริษทัประกัน
อ่ืนๆ ก็ชอบสินทรัพยใ์นรูปแบบน้ีเช่นกนั ดงันั้นเรา
จะได้เห็นผูถื้อหุ้น SRIPANWA จะมีบริษทัประกัน
อ่ืนๆ อีกเช่น ทิพยประกันชีวิต เมืองไทยประกันภยั 
ไทยศรีประกนัภยั 

 พออ่านถึงตรงน้ีเราน่าจะเข้าใจมากขึ้ นว่า 
REIT คืออะไร แตกต่างจากหุ้นอย่างไร และท าไม
ส านักงานประกันสังคมถึงได้เข้าไปลงทุนใน 
SRIPANWA.. 
ที่มา : https://www.longtunman.com/25397 23 ก.ย. 
2020 
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