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 ทรรศนะอันยาวไกลต่อขบวนการแรงงานไทยของ อารมณ์ พงศ์พงัน 

 เครือข่ายแรงงานหญิงย่ืนนายกเยียวยาถ้วนหน้า 

 301 องค์กรขอของขวัญวันเด็กนายก จัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า 

 สถิติจ านวนแรงงานข้ามชาติขออนุญาตท างานผ่านระบบออนไลน์ 

 ข้อเรียกร้อง-ท่าทีองค์กรแรงงานเรียกร้องรัฐเยียวยาแรงงานถ้วนหน้า 

มาตรการเยียวยาผูป้ระกนัตน ม.33 
ลกูจ้างไดห้รอืเสยีประโยชน์ ? 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

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

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับท่ี 54 (401) 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 พบกันอีกครัง้ใน

สถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 

ท่ีท าให้ต้องกลับไปสู่ภาวะซึ่งประชาชนท่ีได้รับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการขาดรายได้ต้องรอ

รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐอีกครัง้ กลุม่คนจนท่ี

เ ป็นแรงงานในระบบซึ่ง เ ป็นผู้ ป ระกันตนตาม

พระราชบญัญัติประกันสงัคมมาตรา 33 ท่ียังไม่ตก

งาน แตก็่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่าคนจนกลุ่มอ่ืนๆ 

หลงัจากท่ีถกูทอดทิง้จากมาตรการเยียวยาของรัฐมา

นาน บัดนี ถ้ึงคราวท่ีจะได้ รับส่วนแบ่งจากการ

เยียวยาบ้างแล้ว แต่ก็ยงัมีข้อสงัเกตและข้อถกเถียง

ว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33 ได้รับประโยชน์จริง

หรือไม่? ผู้ สนใจติดตามอ่านได้ในแรงงานปริทัศน์

ฉบบันี ้

 อยา่งไรก็ตาม มาตรการเยียวยาหลากหลาย

วิธีท่ีมีอยูใ่นขณะนี ้เป็นเพียงการบรรเทาทุกข์ของคน

จนในช่ว งเฉพาะหน้า นี เ้ท่านัน้  ในขณะ ท่ีการ

แก้ปัญหาโรคระบาดพอจะมองเห็นทางออกจาการ

ฉีดวคัซีน แตก่ารฟืน้ฟูเศรษฐกิจซึ่งเป็นการแก้ปัญหา

ระยะยาวของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากพิษ

ของโรคระบาดโควิด -19 ทัง้  2 ครั ง้  ยังคงเป็น

ความหวังอันริบหร่ีของประชาชนท่ีต้องการก้าวให้

พ้นวิกฤตเศรษฐกิจท่ียาวนานมาจวนจะครบ 1 ปี   

 ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา มีสถานการณ์ทาง

การเมืองท่ีส าคัญเกิดขึน้หลายเร่ือง หนึ่งในนัน้คือ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 

2564 เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวม 10 คน การลงมติผ่าน

พ้นไปโดยไม่มีสิ่งใดเหนือความคาดหมาย แต่ข้อมูล

ตา่งๆ ท่ีสส.พรรคฝ่ายค้านได้เปิดอภิปรายก่อนการลง

มติ ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ด ารงอยูอ่ยา่งยาวนาน

ในสงัคมไทย นา่เสยีดายท่ีข้อมลูเหลา่นีห้ากถูกน ามา

เปิด เผยต่อสาธารณชนในประ เทศซึ่ งระบอบ

ประชาธิปไตยงอกงามและเข้มแข็งแล้ว ยอ่มน ามาซึง่

ความเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัทางการเมือง แต่ส าหรับ

ประเทศไทยในขณะนี ้ข้อมูลซึ่งมีคุณค่าเหล่านีเ้ป็น

เพียงการตอกย า้ความรับรู้และให้ความกระจ่างมาก

ขึน้ส าหรับประชาชนผู้ ใฝ่หาสงัคมท่ีเป็นธรรมและมี

ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านัน้ แต่ไม่มี

ผลตอ่การสัน่คลอนอ านาจของชนชัน้ปกครองท่ีใช้ทัง้

ความรุนแรงและการครอบง าทางอุดมการณ์ควบคุม
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ประชาชนส่วนใหญ่ให้อยู่ภายใต้การปกครองอย่าง

สงบราบคาบ 

 แรงงานปริทศัน์ฉบบันีไ้ด้เผยแพร่บทความท่ี

เก่ียวเน่ืองกับอารมณ์ พงศ์พงันเป็นเร่ืองแรก คือ 

“ทรรศนะอันยาวไกลต่อขบวนการแรงงานของ

อารมณ์ พงศ์พงนั” เขียนโดยรองศาสตราจารย์ ดร. 

สุธี ประศาสน์เศรษฐ์ อดีตประธานมูลนิธิอารมณ์ 

พงศ์พงัน และจะได้พิมพ์เผยแพร่ผลงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวเน่ืองกับอารมณ์ พงศ์พงัน เพื่อให้ผู้ อ่านได้

ติดตามอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 
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ทรรศนะอันยาวไกลต่อขบวนการแรงงานไทย 
ของ อารมณ์ พงศ์พงนั 

โดย สธีุ ประศาสน์เศรษฐ 

จากหนงัสอื อารมณ์ พงศ์พงนั ปัญญาชนของขบวนการกรรมกรไทย 

จดัพิมพ์โดย มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั  
สนบัสนนุการจดัพิมพ์โดย มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

ธันวาคม 2542 
..................................................... 

จากการท่ีผู้ เขียนได้อ่านข้อเขียนเก่ียวกับ

ขบวนการแรงงานไทย ของคณุอารมณ์ พงศ์พงนั ท า

ให้แลเห็นว่า ทรรศนะต่างๆ ท่ีเขาได้จารึกไว้เป็น

ตวัอักษรหลายประการ ยงัเป็นแนวคิดท่ีมีชีวิตชีวา 

สามารถอ ธิบายปัญหาและ ชี น้ า ทิศทางขอ ง

ขบวนการแรงงานไทยในปัจจุบนัได้เป็นอย่างดีจึงขอ

น าเอาข้อความต่างๆ ของคุณอารมณ์มาจัดเป็น

หมวดหมู่ตามเนือ้หาที่เขาแสดงทรรศนะไว้ดงันี ้

1. ว่าด้วยความกล้าหาญเด็ดเด่ียวในการ

ตอ่สู้ในสิง่ท่ีตนเช่ือถือ 

2. ว่าด้วยความเช่ือมั่นในพลงัประชาชน 

และความผกุร่อนของระบบเผด็จการ 

3. ว่า ด้วยความส าคัญของการส ร้าง 

“ตลาดภายใน” 

4. ว่าด้วยความส าคัญของผู้ ใช้แรงงาน 

ต้องเช่ือมโยงกับการสร้างสรรค์ระบบ

ประชาธิปไตย 

5. วา่ด้วยความเช่ือมัน่ในการเปลี่ยนแปลง

สงัคมโดยสนัติวิธี 

6. ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม เ ป็ น อิ ส ร ะ เ ส รี ข อ ง

ขบวนการแรงงาน 

7. วา่ด้วยความเป็นเอกภาพของขบวนการ

แรงงาน 

1. ว่าด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้ใน

ส่ิงที่ตนเช่ือถือ 

อารมณ์ พงศ์พงัน : ชีวิตและงาน
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 การท่ีเขาต้องสูญเสียอิสรภาพต้องจากลูก

และภรรยาสดุท่ีรักไปนัน้ เขาได้จารึกเป็นตวัอักษรใน

จดหมายจากคุก ว่า “เป็นแต่เพียงการจากไปเพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่ของเสรีชน ปฏิบัติหน้าที่ขอ งผู้นํา

กรรมกรเพื่อเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องความเป็น

ธรรมให้แก่ประชาชนทั่วๆไป เป็นการจากไปเพื่อ

ทํางานทีมี่เกียรติ” (จดหมายจากคุก หน้า 102) 

 ในครั ง้นัน้ เขาถูกทาง รัฐบาลเผด็จการ

ธานินทร์ กรัยวิเชียร ยดัเยียดข้อหาให้หลายข้อตัง้แต่

เป็นภยัสงัคม เป็นผู้ท าลายความมัน่คงแห่งชาติ และ

เป็นคอมมิวนิสต์ 

 อารมณ์ พงศ์พงัน ได้ตัง้ค าถามต่อระบบ

สงัคมไทย ท่ีครอบง าโดยชนชัน้น าว่า “นี่เราทําผิด

อะไร ความพยายามผลักดันให้กรรมกร มีฐานะ

ความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน เป็นความผิดอัน

ร้ายแรงดว้ยหรือ? 

 แน่นอนถ้าประณามผมว่า ทําลายความ

มัน่คงของคนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงผูกขาดความร่ํารวยเอาไว้

เพียงกลุ่มเดียว โดยไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์แห่ง

คุณธรรมอันดีงาม ผมก็คือผู้ที่ปรารถนาจะเป็นคน

ทําลายความมัน่คงทางเศรษฐกิจโดยมิชอบของคน

กลุ่มนี ้

 แต่ผมไม่ใช่คนทําลายความมัน่คงของชาติ

อย่างแนน่อน” (จากคุกถึงคุก หน้า 160) 

2. ว่าด้วยความเช่ือมั่ นในพลังประชาชน และ

ความผุกร่อนของระบบเผด็จการ 

 คุณอารมณ์ พงศ์พงนั เช่ือมั่นในการพฒันา

ของพลงัประชาชนและสงัคมไทยโดยรวม และความ

เสื่อมทรุด ผุกร่อนของอ านาจเผด็จการ และเราเช่ือ

วา่การยดึกมุการวิเคราะห์สงัคมได้อย่างลกึซึง้ ท าให้

เขามีความมุ่งมั่นและก าลงัใจท่ีไม่ย่อท้อ แม้ในบาง

ช่วงเวลาขบวนการตอ่สู้ออกจะเซซวนก็ตาม 

อารมณ์ ได้บนัทกึไว้วา่ 

 “ดอกไม้บานแลว้ บริสทุธ์ิกล้าหาญ บานอยู่

ในจิตใจของประชาชน ผูร้ักความเป็นธรรมทุกคน” 

(จากคุกถึงคุก หน้า 184) 

 “ความเป็นจริงของสงัคมที่ต้องพฒันาตัว

ของมนัเองนัน้ ต้องเกิดข้ึนที่คงสภาพเดิมแต่เปลือก

นอกเอาไว”้ (จากคุกถึงคุก หน้า 48) 

 และในบนัทกึอีกตอนหนึง่วา่ 

 “เผด็จการนัน้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด ก็จะ

ไม่สามารถดํารงอํานาจอยู่ ในสังคมนี้ได้นาน” 

อารมณ์ พงศ์พงนั (จากคุกถึงคุก หน้า 183) 

3. ว่าด้วยความส าคัญของการสร้าง “ตลาด

ภายใน” 
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 ความคิดของอารมณ์ พงศ์พงัน ท่ีอธิบาย

เช่ือมโยงระดับค่าจ้างเข้ากับ “ขนาดของตลาด

ภายใน ”  ของประ เทศ นับ เ ป็นความคิดทาง

เศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญั นยัยะส าคญัในข้อเสนอของ

เขาก็ คือ การชีน้ าใ ห้ ฝ่ายนายจ้างพิจารณาว่า 

“ค่าจ้าง” ของคนงานนัน้มีบทบาทส าคัญในฐานะ 

“ตลาดสินค้า” ด้วย หาใช่เป็นแค่ “ต้นทุนสินค้า” 

เพียงประการเดียว 

 การสร้างตลาดภายในอันท่ีจะเป็นกลยุทธ์ิ

ส าคัญในการสร้างการพัฒนาท่ีสมดุล ไม่ท าให้

ประเทศไทยต้องพึ่งพาแต่ตลาดต่างประเทศมากไป

ซึ่ ง แ น ว คิด นี ส้ อ ดค ล้ อ ง กั บค ว าม คิดขอ งนัก

เศรษฐศาสตร์ส านักเศรษฐศาสตร์การเมืองหลาย

ท่านท่ีว่า ระบบเศรษฐกิจของประเทศก าลงัพัฒนา 

ถูกก าหนดโดยชาติมหาอ านาจให้พึ่งพาแต่การ

ส่งออก มาแต่ยุคอาณานิคม และแม้แต่ปัจจุบัน

ธนาคารโลก และไอเอ็มเอฟ หรือกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ ก็ยังมาผลักดันให้ประเทศต่างๆ 

รวมทัง้ไทยด้วย ให้ด าเนินมาตรการส่งเสริมการ

สง่ออก ผลก็คือ รัฐบาลจะละทิง้ตลาดภายใน และท่ี

ส าคัญก็คือ การกดค่าจ้างแรงงานเพื่อให้ต้นทุน

สินค้าต ่าลง เพื่อไปแข่งขันกันในตลาดโลก และ 

หมายถึงการท าลายขบวนการแรงงานไปในท่ีสดุ นัน้

คือ เป้าหมายของกลุม่ทนุข้ามชาติ 

 สว่นมาตรการในการสร้างตลาดภายในนัน้ก็

ได้แก่ การเพิ่มอ านาจซือ้ให้แก่ผู้บริโภค อันอาจท าได้

โดยการเพิ่มคา่จ้างแรงงานให้สงูขึน้ เพิ่มราคาพืชผล

เกษตรให้สงูขึน้ ลดการผกูขาดตดัตอนของกลุม่ธุรกิจ

ขนาดใหญ่ ท าการปฏิรูปท่ีดิน เพื่อยกระดับความ

เป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ให้ดีขึน้ ทัง้หมดนี ้ก็คือการ

ด าเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นธรรมทาง

เศรษฐกิจนัน่เอง ถ้าท าได้อยา่งนีแ้ล้ว ตลาดภายในก็

ยอ่มจะขยายตวัขึน้ เป็นประโยชน์ตอ่กลุม่ธุรกิจเอง 

 อารมณ์ พงศ์พงัน ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ

ตลาดภายในไว้อย่างน่าสนใจ โดยเขาได้วิพากษ์ถึง

การท าลายตลาดภายในของพวกนายจ้าง ซึ่งกระท า

การอยา่งละโมบโลภมาก 

 “ผมเห็นด้วยกบัการแสวงหาผลกําไรในการ

ลงทุน แต่ผมไม่เห็นด้วยกับการแสวงหาผลกําไร

อย่างโง่เขลา และละโมบโลภมาก 

 น า ย จ้ า ง น า ย ทุ น จํ า น ว น ไ ม่ น้ อ ย

ภายในประเทศไทยที่ไม่เข้าใจถึงหลกัเศรษฐศาสตร์

เบื้องต้น พวกเขาครอบครองตลาดภายในประเทศ

อยู่  และความสามารถของพวกเขาในการขยาย

ตลาดต่างประเทศสําหรับสินค้าของพวกเขามีอยู่

นอ้ยมาก ข้อนีพ้วกเขาก็รู้ดี แต่ส่ิงที่พวกเขากระทํา

อยู่ ภ าย ใน ปัจ จุบัน นี้ ก็ คือ  กา ร ทํ าลายตลาด

ภายในประเทศของเขาเอง 
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 ผูบ้ริโภคสินคา้รายใหญ่ที่สดุภายในประเทศ

ก็คือ ผูใ้ช้แรงงาน เงินทีผู่ใ้ช้แรงงานได้รับมาจากการ

ขายแรงงานคือ เงินทีจ่ะได้ในการซ้ือสินค้าที่พวกเขา

ใช้หยาดเหงือ่แรงงานผลิตข้ึนมา 

 ถ้าสมมติว่าเขาไม่ยอมปรับอัตราค่าจ้าง

แรงงานของกรรมกรให้สมดุลกับค่าครองชีพที่เพ่ิม

สูงข้ึนแล้ว ผู้ใช้แรงงานทั้งหมดจะเอาเงินที่ไหนไป

บริโภคสินคา้ของเขา 

 ถ้าเขาขูดรีดหนกัข้ึน ประกอบกันกับการ

คอรัปชั่นของข้าราชการที่มีอยู่มากมายแล้ว ผู้ใช้

แรงงานที่ยากจนจะยืนอยู่บนสงัคมนี้ได้อย่างไรกัน 

?” 

 เขาได้เสนอทางออกไว้สองประการคือ ด้าน

ท่ีหนึง่เก่ียวกบับทบาทของผู้ใช้แรงงานเขาได้เสนอให้

มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างอ านาจทางการเมืองเสีย

ใหม่ 

 “แน่นอนพวกเขาต้องหาทางออก ทางออก

ของพวกเขา ผูใ้ช้แรงงานก็คือ พยายามเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างแห่งอํานาจทางด้านการเมืองในประเทศนี้

เสียใหม่” (จากคุกถึงคุก หน้า 101) 

 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

แห่งอ านาจทางการเมือง ท่ีอยู่ ในทรรศนะของ 

อารมณ์ พงศ์ พงนั นัน้ หาได้เป็นการใช้ความรุนแรง

ดงัท่ีก าลงัมีขบวนการหนึ่งด าเนินการอยู่ไม่ ตรงกัน

ข้าม เขากลบัเป็นตวัของตวัเองเต็มท่ี เสนอให้แก้ไข

ความขดัแย้งด้วยสนัติวิธี ซึ่งเป็นหนทางท่ีสร้างสรรค์

กวา่ ดงัความเห็นท่ีวา่ 

 อีกด้านหนึ่งเขาก็มองเห็นว่าจ าเป็นจะต้อง

ให้การศึกษาแก่นายจ้างด้วย เพราะเขาเคยคิดว่า

ฝ่ายนายจ้างจะเป็นผู้ มีความรอบรู้ มีความฉลาด ดงั

ข้อความท่ีวา่ “แต่เมื่อผมไดม้าพบนายจ้างจริงๆ บาง

กลุ่มเขา้ ผมก็รู้ทนัทีว่าพวกเขาเหล่านีส้่วนมากก็เป็น

ตวัเจ้าปัญหาของสงัคมเช่นเดียวกนั” (จากคุกถึงคุก 

หน้า 100) 

 เพื่อแก้ปัญหาตา่งๆ เขาก็เสนอวา่ 

 “ผมได้เสนอให้มีการจัดการศึกษาอบรม

ให้แก่ทางฝ่ายนายจ้างด้วยไม่ใช่การศึกษาอบรม

ให้แก่ทางฝ่ายลูกจ้างคนงานแต่เพียงฝ่ายเดียว 

เพราะถา้หากเราจะสอนแต่เพียงลูกจ้างคนงานรู้ แต่

นายจ้างนายทุนกลับไม่ รู้ เ ร่ืองเกี่ยวกับแรงงาน

สมัพนัธ์เลยนัน้ ก็เท่ากบัว่าเราไม่ไดแ้ก้ไขปัญหาอะไร

ทางด้านแรงงานของชาติเลย” (จากคุกถึงคุก หน้า 

100) 

4.  ว่ า ด้วยการต่อ สู้ของ ผู้ใ ช้แรงงาน ต้อง

เช่ือมโยงกับการสร้างสรรค์ระบบประชาธิปไตย 
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 การต่อสู้ ของผู้ ใช้แรงงานในทรรศนะของ

อารมณ์ พงศ์พงัน ได้ชีช้ัดว่าจะต่อสู้ เฉพาะเร่ือง

เศรษฐกิจอย่างเดียวไม่เพียงพอ ท่ีจะประกันอ านาจ

ต่อรองของคนงาน จะต้องให้ ”ความสนใจทิศทาง

การเมือง” เพื่อให้ขบวนการนีส้ามารถควบคุม

พฤติกรรมและบทบาทของรัฐบาลต่อขบวนการ

แรงงานให้ได้ ดังจะเห็นได้จากบันทึกของอารมณ์

ท่ีวา่ “กรรมกรก็คือประชาชนผูทุ้กข์ยาก และต่ําต้อย

ของสังคมเช่นเ ดียวกับชาวนา ในเมื่อกรรมกร

สามารถรวมพลงัอํานาจต่อรองไดร้ะดบัหน่ึงเราก็ควร

สนใจทิศทางการเมืองใหม้าควบคมุรฐับาลให้ได้มาก

เท่าทีส่ามารถกระทําได ้เพราะถา้รฐับาลเป็นฝ่ายตรง

ข้ามกับกรรมกรเสียแล้ว มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร

กรรมกรจะใช้ระบบสหภาพแรงงานไปต่อสู้เราจะ

สนใจแต่เฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ ” 

(จดหมายจากคุก หน้า 43) 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ เขียนก็เช่ือว่าเขามิได้เสนอ

ไปไกลมากถึงกับให้มีการตัง้พรรคการเมืองของ

คนงานขึน้มา เขาคงเพียงแต่ต้องการให้ขบวนการ

แรงงานเป็นขบวนการท่ีเป็นพลงัอิสระเป็นกลุม่กดดนั

ทางการเมือง ซึ่งวางผลประโยชน์ของขบวนการไว้ท่ี

การปกป้องคุ้มครองสทิธิของประชาชนผู้ทกุข์ยาก ทัง้

ในเมืองและในชนบท  

 ท่ีส าคัญอารมณ์ฯ ได้เน้นเสมอถึงบทบาท

ของขบวนการแรงงานในการร่วมกนัสร้างสรรค์ระบบ

ประชาธิปไตยดังตอนหนึ่งในหนังสือ ซึ่งเขาเขียน

เพื่ อ ให้ความ รู้ เ ก่ียวกับขบวนการกรรมกรท่ีว่า 

“ภายใตก้ระแสทางดา้นการเมืองทีล่่อแหลมต่อระบบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยนัน้ ถ้ากลุ่มสหภาพ

แรงงานแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นกลุ่มกรรมกรที่มีการ

จัดตั้งไม่มีส่วนร่วมเพื่อใช้อิทธิพลจากอํานาจการ

ต่อรองทางด้านเศรษฐกิจเข้าไปสนบัสนนุระบบการ

ปกครองแบบนีแ้ล้ว กลุ่มที่ต้องการฟ้ืนฟูระบอบการ

ปกครองแบบเผด็จการก็ย่อมจะฉวยโอกาสในการ

ทําลายระบอบประชาธิปไตยไดง้่ายข้ึน” 

 ความเห็นเช่นนีย้ังคงไม่ล้าสมัยในปัจจุบัน

แม้แต่นิดเดียว แม้เขาจะกลา่วมาเป็นเวลาเกือบสิบ

ห้าปีแล้วก็ตาม 

5. ว่าด้วยความเช่ือมั่นในการเปล่ียนแปลงสังคม

โดยสันติวิธี 

 ขณะท่ีสถานการณ์สากลในช่วงสิบกว่าปีท่ี

ผ่านมา เต็มไปด้วยการแข่งขันทางอุดมการณ์

ระหว่า งสองลัทธิ ท่ีแข่ งขันกันอย่างสุดเหวี่ ย ง 

บรรยากาศภายในประเทศก็มีการใช้ความรุนแรงกัน

อยา่งอ ามหิต ดงัข้อความท่ีวา่ 

 “ผมไม่เคยนิยมการใช้วิธี รุนแรง สําหรับ

ปัญหาทางด้านการเมืองที่เราคนในสงัคมนีส้ามารถ
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แก้ไขร่วมกนัได้ โดยการใช้สมองเพือ่การอยู่รวมกัน

อย่างมีความสุข ผมไม่เห็นด้วยกบัการแก้ไขปัญหา 

ดว้ยการเข่นฆ่ากนัดว้ยหรือ?” (กรรมกร หน้าค าน า 

จากผู้ เขียน) 

 ข้อเสนอของอารมณ์ พงศ์พงัน ต่อกลไกรัฐ 

ให้ใช้แนวทางสนัติวิธีในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง

ในสงัคม ยังใช้ได้ดีกับยุคปัจจุบันท่ีอดีตสหภาพโซ

เวียตลม่สลายไปแล้ว เขาได้เขียนในหนงัสือกรรมกร

ไว้ว่า “เลิกทําร้ายกรรมกร เลิกเข่นฆ่าผูนํ้ากรรมกร 

เลิกกล่าวหาว่ากรรมกรเป็นคอมมิวนิสต์เสียที่เถิด 

เดีย๋วนีเ้ขาไม่ใช่กรรมกรปฏิวติัเปลี่ยนระบบสงัคมกนั

แล้ว  ประวัติศาสตร์รัสเซียล้าหลังเสียแล้ว และ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในประวัติศาสตร์รัสเซียนัน้ไม่

สามารถเป็นจริงไดอี้กในสงัคมอื่นๆ ของประเทศอื่นๆ 

เลิกเชื่อกนัอย่างงมงายเสียที” (กรรมกร หน้าค าน า 

จากผู้ เขียน) 

 6 .  ว่ า ด้วยความเ ป็นอิ สระ เส รีของ

ขบวนการแรงงาน 

  อารมณ์ พงศ์พงัน เป็นนักสหภาพ

แรงงานท่ียึดมั่นในหลกัการและความเป็นอิสระเสรี

เพือ่รับใช้ชนชัน้ผู้ ใช้แรงงาน และสร้างสรรค์สงัคมให้

ดีขึน้ เขาได้ประกาศย า้วา่  

 “ผมไม่เคยรับนโยบายทางด้านแรงงานมาก

จากผูห้น่ึงผูใ้ด ผมไม่เคยรู้จกักบันกัการเมือง นกัการ

ทหาร ข้าราชการระดบัสูง หรือแม้แต่กลุ่มผู้นําของ

ฝ่ายคอมมิวนิสต์มาก่อน ผมทํางานดา้นแรงงานตาม

ความเห็นของผมเอง และผมคิดว่า ส่ิงทีผ่มกระทําไป

ในขณะที่ เป็นผู้นํากรรมกรในสภาแรงงานแห่ง

ประเทศไทยเป็นส่ิงที่ถูกต้อง” (จากคุกถึงคุก หน้า 

35) 

 เขาได้ประณามผู้ น าแรงงานจอมปลอมท่ี

ก้าวขึน้กุมอ านาจในองค์กรแรงงานเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตนน าเอาองค์กรแรงงานไปรับใช้

กลุม่การเมืองและกลุม่อ านาจนิยม ดงัท่ีเขาบนัทึกไว้

วา่ 

 “สมาชิกหลายคนของสหภาพแรงงานหลาย

ต่อหลายสหภาพ ยงัคงมีความคิดที่จะใช้สหภาพ

แรงงานให้เป็นองค์กรผลประโยชน์ส่วนตวั มิหนําซ้ํา

กรรมการบริหารสหภาพแรงงานในหลายต่อหลาย

สหภาพแรงงานก็ยงัลกัษณะอาศัยตําแหน่งหน้าที่

ของตนในสหภาพเป็นบันไดไต่เต้าข้ึนไปสู่ความ

รุ่งโรจน์ทางการเมืองตามแนวทางฟัสซิสต์” ( อ้างใน 

“ชีวิตและความคิดของอารมณ์ พงศ์พงัน หน้า 83-

84) 

 ในอดีตตอนหนึ่งท่ีว่า “ผู้นํากรรมกรในยุค

หลงันีจํ้านวนมาก ยงัคงใช้รูปแบบเก่าที่ผูนํ้ากรรมกร

ในสองสมาคมนี ้บางคนกระทํามาเป็นรูปแบบในการ

แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเอง บนหยาดเหงื่อ
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แรงงานและน้ําตาของกรรมกรไทยผูน้า่สงสารอยู่อีก” 

(กรรมกร หน้า 54) 

7.ว่าด้วยความเป็นเอกภาพของขบวนการ

แรงงาน 

 ในปัจจุบัน  ไ ด้ มีผู้ น าแรงงานส่วนหนึ่ ง 

พยายามท่ีจะปรับขบวนการแรงงานให้มีเอกภาพมี

อ านาจต่อรองท่ีสงูขึน้ในบรรดาพลงัต่างๆ ในสงัคม

โดยให้มีองค์กรน าหรือสภาแรงงานระดบัสงูแหง่เดียว 

อารมณ์ พงศ์พงนั มีความเห็นว่าไม่ควรแยกองค์กร

น าของผู้ใช้แรงงานเป็นหลายองค์กรเพ่ือจะได้มีความ

เป็นเอกภาพและเป็นปึกแผ่น ประกอบขึน้เป็นพลงั

ต่อรองท่ีเข้มแข็งในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่

ของคนงาน และสร้างสรรค์สงัคมท่ีดีงามดังจะเห็น

จากข้อความสองตอนจากงานเขียนของเขา ดงันี ้

 “ผมไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดที่จะแยก

องค์กรนําของกรรมกรภายในประเทศไทยออกเป็น

หลายองค์กร ในขณะทีส่ภาพของกรรมกรยงไม่ได้รับ

การปรับปรุงทางด้านความเป็นอยู่ให้ดีกว่าปัจจุบัน 

ผมไม่อยากให้มีกรรมกรฝ่ายซ้ายหรือกรรมกรฝ่าย

ขวา ในขณะที่สวสัดิการต่างๆของกรรมกรตามที่มี

ระบุอยู่ภายในกฎหมายเกี่ยวกบัแรงงานทัง้หลาย ยงั

ไม่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการค้ําประกันจาก

นายจ้างภายในประเทศอย่างจริงจงั 

 กรรมกรภายในประเทศไทยควรจะสูเ้ก่ียวกบั

เร่ืองต่างๆ เหล่านีก่้อนสูเ้พือ่เศรษฐกิจของตวักรรมกร

ก่อน ก่อนที่จะแยกออกเป็นกรรมกรฝ่ายซ้ายหรือ

ฝ่ายขวาเพราะถ้าหากเราขืนทําเช่นนัน้ในช่วงเวลานี้

แล้ว แน่นอนที่สุดพลงัการต่อรองของฝ่ายกรรมกร

จะตอ้งลดนอ้ยลงไปอย่างมหาศาลกรรมกรจะตอ้งมา

ต่อสู้กันเอง แทนที่จะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของ

ส่วนรวม  ซ่ึ งแทบจะอยู่ รอดไ ม่ ได้ ในทางด้าน

เศรษฐกิจ” (จากคุกถึงคุก หน้า 38) 

 “ภาระความรับผิดชอบของกลุ่มสหภาพ

แรงงานแห่งประเทศไทย ซ่ึงต้องการจะเคลื่อนไหว

ทางด้านแรงงานอย่างสงบและเป็นไปตามระบบ

สหภาพแรงงานอย่างจริงจงั จึงกลายเป็นภาระความ

รับผิดชอบที่หนกัมาก หนทางในการแก้ไขปัญหา

เหล่านีจึ้งมีอยู่เพียงหนทางเดียวเท่านัน้ คือจดัรูปการ

บริหารองค์กรจัดตัง้ระดบัสูงของฝ่ายกรรมกรข้ึนมา

ใหม่ ใหมี้ประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงข้ึนกว่าที่

เคยเป็นมา เพราะถา้หากว่าองค์กรจัดตัง้ระดบัสูงสดุ

ของกรรมกร มีอิทธิพลผลักดันความเคลื่อนไหว

ทางด้านแรงงานของชาติได้จ ริงจังแล้ว ก็ย่อม

ก่อให้เกิดผลสะเทือนไปถึงรัฐบาลและนายทุนด้วย 

กระแสความคิดทีจ่ะทําลายความเจริญเติบโตที่มีอยู่

ในวงการรฐับาลและในหมู่นายทุน ก็ย่อมจะยากต่อ

การประสบความสําเร็จได”้ (กรรมกร หน้า 109) 
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 อย่างไรก็ตาม ในการถกเถียงของกลุม่ผู้น า

แรงงานและนักวิชาการก็มีข้อวิตกกังวลกันอยู่ว่า 

หากองค์กรแรงงานมีการรวมกนัเป็นองค์กรเดียวจะมี

ปัญหาด้านท่ีจะขาดประชาธิปไตยในองค์กร ต่อ

ประเด็นนีผู้้ เขียนเช่ือว่า จากทรรศนะทั่วๆไปหลาย

แห่งท่ีคุณอารมณ์ฯ ไปหลายแห่งท่ีคุณอารมณ์ฯได้

เขียนไว้ น่าจะให้ข้อสรุปว่า เขายอมไม่ได้เด็ดขาดท่ี

จะให้องค์กรสงูสดุแห่งนี ้(หากเกิดขึน้ได้) มีการรวม

อ านาจในมือผู้น าเพียงไม่ก่ีคน เพราะเขาย า้เสมอว่า

ในก า ร ใ ช้ อ านา จ ใดๆ  นั น้ ต้ อ งท า เ พื่ อ รั กษ า

ผลประโยชน์ส่วนรวมของสงัคมเป็นเร่ืองหลกัและ

องค์กรของสว่นรวมนัน้ “ตอ้งเป็นประชาธิปไตยอย่าง

แทจ้ริงไม่ใช่ประชาธิปไตยจอมปลอม” 

(กรรมกร หน้าค าน า จากผู้ เขียน) 
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แนวทางท่ีรัฐเสนอแก้ปัญหาเพื่อกระตุ้ น

เศรษฐกิจ เม่ือโคโรน่า2019 (โควิด-19) ระบาดเป็น

ระลอกใหม่ (ระลอก 2) หากมองถึงการเยียวยา

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 คือ เร่งแจกเงินให้

ประชาชนผ่านโครงการต่างๆเช่น “คนละคร่ึง” เติม

เงินในบตัรคนจน ก าลงัใจให้อาสาสมัคร(อสม.) ช้อป

ดีมีคืน “เราเท่ียวด้วยกัน”  “เท่ียวไทยวยัเก๋า” ลา่สุด 

โครงการ “เราชนะ” โอน 7,000 บาท ซึ่งโครงการ

สดุท้ายเสียงของผู้ ใช้แรงงานในระบบประกันสงัคม 

และลกูจ้างภาครัฐ ก็ดงัพร้อมกันว่า “พวกเราถูกทิง้

อีกแล้ว” หลงัรัฐบาลประกาศแจ้งว่า ใครบ้างท่ีไม่มี

สทิธิได้โครงการเราชนะ ประกอบด้วย แรงงานระบบ

ประกนัสงัคมมาตรา 33 ลกูจ้าง หรือพนกังานภาครัฐ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ เป็นต้น โดยให้

เหตุผลว่า “ยังมีรายได้และท างานอยู่” แต่ด้วย

เสยีงสะท้อนภาพปัญหาของแรงงานในระบบมาตรา 

33 และการจ้างงานลูกจ้างภาครัฐในระบบราชการ

ตอ่ วิกฤติท่ีทวีความรุนแรงจากผลกระทบการระบาด

ของไวรัสโควิด -19 ด้วยเช่นกนั 

 

 เสียงท่ีเรียกร้องของกลุ่มแรงงานในระบบ

ประกันสงัคมมาตรา 33 โดยองค์กรน าด้านแรงงาน

หล า ย อ ง ค์ ก ร เ ดิ น ส า ย ยื่ น ข้ อ เ รี ย ก ร้ อ ง ต่ อ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน นายสชุาติ ชมกลิ่น 

ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

วาสนา ล าด ี
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ผ่านทางศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ยื่นต่อ นายอาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

และประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน นายสเุทพ 

อู่อ้น สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคก้าวไกล โดย 

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สภาองค์การ

ลกูจ้างสภาพฒันาแรงงานแหง่ประเทศไทย เครือขา่ย

แรงงานเพื่อสิทธิประชาชน กลุ่มบูรณาการแรงงาน

สตรี เพื่อให้รัฐบาลเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากโค

วิด-19 แบบถ้วนหน้าและเท่าเทียมกับโครงการเรา

ชนะ ซึ่งในเนือ้หาข้อเรียกร้องอาจมีความแตกต่าง

ด้านตวัเลขและระยะเวลาในการเยียวยาบ้างเท่านัน้ 

แตข้่อท่ีตอกย า้ คือ รัฐต้องไม่น าเงินประกันสงัคมมา

เยียวยาแรงงานในระบบประกนัสงัคมมาตรา 33 อีก 

 

 ซึง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานเร่งรับลกู

จัดโครงการลดเงินสมทบ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ 

ช่วยเหลอืส าหรับส าหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก

ประกันสังคม ช่วงโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่กับ

ผู้ประกนัตนในระบบประกนัสงัคมมาตรา 33 ทัง้หมด 

11 ล้านคนทั่วประ เทศ  ข้อมูลจากส านักงาน

ประกนัสงัคม ดงันี ้

 1. ลดเงินสมทบเหลือ 0.5-3% 

 ใ น ช่ ว ง โ ค วิ ด -19 ร ะ บ า ด  ก อ ง ทุ น

ประกันสังคมได้ลดเงินสมทบให้นายจ้างและ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากปกติต้องจ่าย 5% ของ

ค่าจ้างหรือสงูสุด 750 บาทต่อเดือน เหลือ 3% ของ

ค่าจ้าง  หรือสูงสุด 450 บาทต่อเ ดือน ในเดือน

มกราคม 2564 จากนัน้ในเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 

2564 จะได้รับลดหยอ่ยเหลอื 0.5% ของค่าจ้าง หรือ

สงูสดุ 75 บาทตอ่เดือน 

 2.  สิทธิรับเงินทดแทน 50% ในกรณี

ว่างงาน (ช่ัวคราว) เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยโควิด -

19 

 ปี 2564 ประกันสังคม จะจ่ายเงินทดแทน 

กรณีวา่งงาน (ชัว่คราว) จากเหตุสดุวิสยัโควิด-19 ใน

อตัรา 50% ของคา่จ้าง หรือสงูสดุไม่เกิน 7,500 บาท 

โดยผู้ประกันตนมีสิทธ์ิได้รับเงินทดแทนดังกล่าวไม่

เกิน 90 วันภายใน 1 ปี ส าหรับเงื่อนไข มีดังต่อไปนี ้
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1.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ท่ีสง่เงินสมทบครบ 6 

เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง 2.ลูกจ้างได้รับ

ความเดือดร้อนอยา่งใดอย่างหนึ่งจากไวรัสโควิด-19 

ได้แก่ ต้องกกัตวัเพื่อเฝ้าระวงัการระบาดของโรค หรือ

นายจ้างต้องหยดุกิจการ เน่ืองจากค าสัง่ของราชการ 

3.ลกูจ้างไม่ได้รับคา่จ้างในระหวา่งนัน้ 

 3. สิทธิรับเงินทดแทน 70% กรณีถูกเลิก

จ้าง 

 หากท่ านว่ า ง ง าน  เพ ราะถูก เลิ ก จ้ า ง 

ประกันสงัคม มาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 70% 

ของค่าจ้างรายวัน ปีละไม่เกิน 200 วัน จากเดิม

กองทุนฯ จ่ายเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 

180 วนัตอ่ปี 

 4. จ่ายเงินทดแทน 45% กรณีลาออก 

 หากทา่นวา่งงานเพราะลาออก ผู้ประกันตน 

มาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง

รายวัน ปีละไม่เกิน 90 วัน จากเดิมจะได้รับเงิน

ชดเชย 30% ไม่เกินปีละ 90 วนั 

 ตอ่ด้วยโครงการ“ม.33 เรารักกนั”ตามท่ี นาย

สชุาติ ชมกลิน่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน ได้ชี

เแจงตามท่ีสื่อมวลชนรายงาน “ถึงแนวทางการ

ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ ประกันตนตามมาตรา 33 

จ านวน 11 ล้านคน ท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-

19 ได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 

เดือน โอนสปัดาห์ละ 1,000 บาท 

 

 แม้ว่า ผู้ ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม 

มาตร 33 จะรู้สึกว่า “สิทธิยังไม่เท่ากัน” และยังไม่

ถ้วนหน้า ตามท่ีสือ่มวลชนรายงานว่า จะมีผู้ เข้าข่าย

มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครัง้นี ้9.27 ล้านคน ซึ่ง

รัฐบาลจะใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาทใน

โครงการนี ้โดยเง่ือนไขคณุสมบติัผู้ประกนัตนท่ีมีสิทธ์ิ 

คือ จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ท่ีมีสญัชาติ

ไทย, ต้องไม่มีบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ และไม่ได้รับสทิธ์ิ

โครงการ "เราชนะ" โดยไม่มีเงินฝากในสถาบัน

การเงินรวมกันเกิน 500 ,000 บาท (ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33
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เรารักกัน.com  มีความคืบหน้า ล่าสดุลงทะเบียน

แล้วเกือบ 8 ล้านคน (เร่ิมลงทะเบียนตัง้แต่วันท่ี 21 

กุมภาพพันธ์ 2564 ) ซึ่งยังมีเวลาไปจนถึงวันท่ี 7 

มีนาคม 2564 โดยยังพบปัญหาไม่ต่างกันกับผู้ ท่ี

ล ง ท ะ เ บี ย น เ ร า ช นะ  คื อ  แ ร ง ง า น ใ น ร ะบ บ

ประกนัสงัคมมาตรา 33 ท่ีไม่มีสมาร์ทโฟนท่ีสามารถ

จ ะ ใ ช้ ใ น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ สิ ท ธิ ไ ด้  โ ด ย

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานได้เข้าปรึกษาหารือ

กับทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัถึงแนวทางการ

ลงทะเบียนในแรงงานส่วนนี ้โดยเสนอให้มีการตัง้

โต๊ะเพื่อลงทะเบียนท่ีหน้าโรงงาน  

 

  สภาพปัญหาวันนีก้ลุ่มแรงงานในระบบ

ประกันสังคมมาตรา 33 จะท างานอยู่ในสถาน

ประกอบการ สว่นใหญ่มีรายได้ท่ีเป็นขัน้ต ่าเดือนละ

ราวหม่ืนบาทเทา่นัน้ ซึง่เป็นรายได้ประจ า แต่ภาระท่ี

เกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2563 จากการระบาดของโควิด-19 

ท าให้การท างานไม่สามารถท าได้อย่างเ ต็ม ท่ี

เหมือนเดิม ด้วยสถานประกอบจ านวนมากได้รับ

ผลกระทบ โดยเฉพาะแรงงานในภาคบริการ ใน

กิจการโรงแรมท่ีต้องสลบัวนัท างานเพื่อยงัให้แรงงาน

พอมีรายได้  บางสว่นนายจ้างก็ให้หยุดงานชั่วคราว

โดยอาจจ่ายค่าจ้างให้เพียงร้อยละ 75 บางแห่งจ่าย

เพียงร้อยละ 50 ของคา่จ้างเทา่นัน้  

 นายวิ จิ ตร  ดาสันทัด ประธานสหพัน ธ์

แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการ จ.ภูเก็ต เล่าว่า 

จงัหวดัภเูก็ต เป็นเศรษฐกิจพึงพาการท่องเท่ียว เป็น

เมืองของนกัทอ่งเท่ียว ช่วงท่ีโควิด-19 ระบาดระลอก

แรกทกุคนยงัพอจดัการตนเองได้บ้าง แตก็่ยงัเป็นการ

แก้ปัญหากนัเองสว่นใหญ่ เม่ือระลอกใหม่ระบาดอีก 

การจับจ่ายใช้สอยหายไปจากระบบเศรษฐกิจฐาน

ลา่ง อย่าว่าแต่เศรษฐกิจการท่องเท่ียว ท่ีปิดแทบจะ

ถาวร ปิดกิจการชั่วคราวยาว ซึ่งยงักระทบกับธุรกิจ

ตอ่เน่ืองอยา่งห้องเช่า เม่ือแรงงานไม่มีรายได้จ่ายค่า

เช่าบ้าน ค่าไฟฟ้า ประปา ในช่วงแรกคิดว่า 3 เดือน

ผา่นไปทกุอยา่งจะกลบัมาดีเช่นเดิม แต่ในความเป็น

จริงหนกัขึน้กว่าเดิม มีระลอกใหม่ คนเช่ายงัคงไม่มี

งานท า หากจะไลค่นเช่าห้องออกไป ก็กลวัไม่ได้เงินท่ี

ค้างค่าเช่าบ้านอยู่ แต่หากว่า ให้อยู่ต่อก็ต้องแบก

รับภาระและยงัคงไม่ได้คา่เช่าบ้านตอ่ไป อยูใ่นสภาพ

กินไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆ  

 “หากจะกลา่วไป สภาพของความเดือดร้อน

แตล่ะพืน้ท่ีไม่เทา่กนั ในแตล่ะจงัหวดั แต่ละเมือง แต่

ละพืน้ท่ี แตรั่ฐบาลใช้แนวคิดตดัเสือ้ตวัเดียวใสไ่ด้ทุก
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คน แล้วคนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม 

เดือดร้อนไม่เทา่กับคน 14 -15 ล้าน จริงหรือ เป็นไป

ได้อย่างไร และแรงงานท่ีอยู่ก รุงเทพฯกับภูเก็ต

เดือดร้อนเท่ากัน เป็นไปไม่ได้ ค าถามคือภูเก็ตเป็น

จงัหวดัแหง่การทอ่งเท่ียว ท่ีรัฐใช้ในการโปรโมทแหลง่

ท่องเท่ียว สร้างรายได้เข้าประเทศจ านวนมหาศาล 

วนันีเ้หมือนเมืองร้างผู้คน รัฐควรมีมาตรการเยียวยา

ให้เมืองท่องเท่ียวอยู่ได้ ไม่ใช่ปล่อยให้ตาย หรือ

กระเสีอกกระสนช่วยตนเองแบบนี”้ ในมุมมองของ 

วิจิตร ดาสนัทดั 

 

 แล้วอนัท่ีจริงในความหมาย เม่ือแรงงานไม่มี

รายได้ความหมายคือ เศรษฐกิจฐานลา่งก็ทรุด เงิน

หายจากท้องตลาด โครงการเยียวยาต่างๆท่ีออกมา

เร่ิมถึงทางตนั เพราะสิทธิท่ีได้น ามาจับจ่ายในตลาด

ได้ แต่ว่า เงินในการด ารงชีวิตตอนนีคื้อ ค่าเช่าบ้าน 

ค่าผ่อนบ้าน ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น 

เม่ือต้องขาดเงินเดือนยงัชีพของแรงงานรับจ้าง ด้วย

การจ้างงานตอนนีอ้ยู่ในสภาพท่ีทรุดมากกว่าทรงตวั 

แรงงานบางสว่นถูกให้ท างาน 4 วนั หยุด 2 วนั หรือ

สลบัวนัท างานกนัเพื่อรักษาสภาพการมีงานท าได้รับ

ค่าจ้างแบบวนัเว้นวนัจึงตกท่ีนัง่ล าบากไม่แพ้กันกับ

คนทุกกลุม่เลย และอย่างท่ีทราบกันอยู่ผู้ ใช้แรงงาน

สว่นใหญ่อยูไ่ด้ด้วยการท างานลว่งเวลา เพียงค่าแรง

ขัน้ต ่าไม่สามารถที่จะด ารงชีพอยูไ่ด้ในสภาพคา่ครอง

ชีพท่ีสงูอย่างปัจจุบนั การระบาดอย่างต่อเน่ืองของ

โควิด-19 ทัว่โลกจนปี 2564 ท่ีเกิดการระบาดระลอก

ใหม่ในประเทศไทย เรียกว่า ของเก่ายังไม่ฟืน้ ภาระ

ของผู้ใช้แรงงานยงัคงเดิม บางรายท่ีท างานท่ีบ้านยงั

ไม่ไ ด้กลับไปท างานเดิมในส านักงานเลย เช่น

คนท างานธนาคาร ยังต้องท างานท่ีบ้านต่อไป ค่า

ไฟฟ้า ประปา ค่าอินเตอร์เน็ต ปรับปรุงบ้านเป็น

ออฟฟิศ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้กว่าการเดินทางไป

ท างาน  

 นายไวทิต ศิริสุวรรณ ประธานเครือข่าย

สหภาพแรงงานธนาคารและสถานบนัการเงิน BFUN 

กลา่วถึงสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาของภาครัฐใน

มาตรการเยียวยาเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ ไม่

ตรงจุดของปัญหา ท่ีจริงควรมีประสบการณ์และ

ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาจากบทเรียนของครัง้

ท่ีผ่านมา ซึ่งยังดีท่ีไม่ได้ใช้มาตรการปิดเมือง ส่วน
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แรงงานในภาคธนาคาร การระบาดระลอกใหม่ของ

โควิด-19 ในภาคแรงงานธนาคารมีการปรับตวัมาก

ขึน้ ในส่วนของ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ทาง

สถานประกอบการมีการดูแลแรงงานมากขึน้ ในการ

อ านวยความสะดวกให้กับแรงงานในส่วนท่ีท างาน

อยู่บ้าน (Work from home) อย่างเช่น ช่วยเร่ืองค่า

อินเตอร์เน็ต และสวัสดิการเหมือนเดิม เป็นการ

อ านวยความสะดวกให้ ซึ่งมาตรการนีก็้มีในหลาย

ธนาคารเช่นกนั  

 

  “สหภาพแรงงานก็มีส่วนในการท่ีจะเข้าไป

พดูคยุปรึกษาหารือกบันายจ้าง แตก็่อยูแ่ตว่า่สหภาพ

ไหนมีความแข็งแรงพอในการต่อรองกับนายจ้าง 

หากไม่เข้มแข็ง หรือแข็งแรงก็ยังเป็นปัญหาอยู่ ใน

สว่นของแรงงานท่ีต้อง Work from home ฉะนัน้การ

ท่ี รัฐบาลใ ห้ทางกระทรวงการคลังจ่ ายเงินใ ห้

ผู้ ประกันตนมาตรา 33 คนละ 4,000 บาท ซึ่ ง

บางส่วนหลุดด้วยเงื่อนไข จึงยังไม่ตอบโจทย์ความ

ต้องการของแรงงาน ด้วยการใช้จ่ายยงัมีข้อจ ากัดอยู ่

รวมถึงการลงทะเบียนด้วย ท่ีจริงข้อเสนอของผู้ ใช้

แรงงาน หรือประชาชนคือ เงินสดท่ีใช้ลดภาระได้

จริง” ไวทิต ศิริสวุรรณ กลา่ว 

 เม่ือมีโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก

โควิด-19 โครงการ ม33เรารักกัน และท่ีองค์กร

แรงงานออกมาสง่เสยีงถึงรัฐบาล นายกรัฐมนตรี พล

เอกประยุท ธ์  จันท ร์ โอชา  กระทรว งแร งงาน 

กระทรวงการคลัง หรือให้กระบวนการรัฐสภาใช้

บทบาทในการทวงถามสิทธิท่ีพึงได้ของผู้ประกันตน

กว่า 12 ล้านคน และลูกจ้างภาครัฐ เพื่อให้เข้าถึง

มาตรการเยียวยา ดงัเช่น ควรได้รับการเยียวยาจาก

มาตรการของรัฐแก่ประชาชนทุกคนตัง้แต่อายุ 18 ปี

ขึน้ไปอยา่งถ้วน จากการตดัลดงบท่ีไม่จ าเป็นของรัฐ 

และให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น

ตอ่การด ารงชีพของประชาชน หรือจดัจ าหนา่ยสินค้า

ราคาถูกให้กับประชาชน และค่าเล่าเรียนนักเรียน 

นกัศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน พร้อมทัง้อุดหนุนค่าเล่า

เรียนออนไลน์ (เช่นค่าอินเตอร์เน็ต)ในช่วงการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทัง้น าเข้าวคัซีนโควิด-

19 และกระจายให้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

กัน ยังมีอีกเสียงท่ีร้องขอให้รัฐมาดูแลจัดสวสัดิการ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 0-6 ปีถ้วนหน้า และยังมี

เสียงของความไม่พอใจต่อการลดเงินสมทบท่ีท าให้

เงินในกองทุนประกันสังคมขาดหายไปประมาณ 

20,000 กว่าล้านบาท ซึ่งหมายถึงผลกระทบต่อ
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อนาคตความมั่นคงของกองทุนหรือไม่ เป็นอีกข้อ

กังวลเม่ือประเทศเข้าสูส่งัคมสูงวยั แรงงานเข้าสูว่ ัย

เกษียณมากขึน้ ความต้องการเงินเพื่อจัดสวสัดิการ

บ านาญชราภาพเพื่อการด ารงชีพอยา่งมีคณุภาพ รัฐ

ก็ต้องมองให้สุดด้วยเช่นกันว่าเงินจะมาจากไหน 

หากไม่มีการจัดเก็บเงินสมทบ แถมรัฐบาลยงัติดหนี ้

กองทนุประกนัสงัคมอีกด้วย  

 มาตรการตอ่มาที่รัฐวางไว้เร่ืองสิทธิในการกู้

เงินชราภาพออกมาใช้แบบปลอดดอกเบีย้ก็มา ซึ่ง

เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 มติชนได้รายงานว่า 

นายสชุาติ ชมกลิน่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ขึน้เวทีสมัมนา “พลิกสูตรวัคซีนสู้ โควิด พลิกวิกฤต

เศรษฐกิจไทย” ท่ีจัดโดย บ ริษัท มติชน จ ากัด 

(มหาชน) พูดถึงมาตรการ โดยมองถึงทางเลือก 4 

แนวทาง ได้แก่  

 1.ผู้ ประกันตนสามารถน าเงินออกมาใช้

ลว่งหน้าได้ 30% ก่อนถึงวยัเกษียณอาย ุ(55 ปี) สว่น

เงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จท่ีจะได้รับตอนวัย

เกษียณอายก็ุจะลดลง แตท่ัง้นีก้ารน าเงินกองทุนชรา

ภาพมาแจก 30% ลว่งหน้า มีข้อท่ีน่ากังวลอยู่ตรงท่ี

ต้องใช้เงินออกมาราว 3-4 แสนล้านบาท ซึ่งจะสง่ผล

กระทบตอ่ตลาดการเงินของประเทศไทย 

 แนวทางท่ี 2 เป็นการช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้

ผู้ ประกันตนไปกู้ ยืม เงิ นนอกระบบ ด้วยการ ท่ี

กระทรวงแรงงานจะเป็นผู้ค า้ประกันให้ผู้ประกันตน

กรณีไปขอกู้ เงินกบัธนาคารแบบเต็มจ านวน เป็นการ

สร้างความมัน่ใจให้ทางธนาคารวา่มีฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ถ้าผู้กู้ ผิดสญัญา ซึ่งจะท าให้การปลอ่ยกู้ ง่ายขึน้ ใน

ขณะเดียวกันผู้ ประกันตนได้จ่ายดอกเบีย้เงินกู้ ใน

อตัราที่ต ่า 

 

  แนวทางที่ 3 คือ ผู้ประกนัตนสามารถน าเงิน

บ าเหน็จออกมาใช้ก่อนอาย ุ55 ปี 

 แนวทางท่ี 4 ท่ีจะท าให้มาตรการช่วยเหลือ

คนไทยผา่นเงินกองทนุชราภาพเกิดขึน้ได้เร็วขึน้ ด้วย

การท าเร่ืองคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอความ

เห็นชอบอนญุาตให้กองทนุประกันสงัคมเอาเงินสว่น

หนึ่งมาปล่อยเงินกู้ กับผู้ ประกันตนเองในอัตรา

ดอกเบีย้ท่ีถกูมากได้ 

 มาตรการเล่านีเ้ป็นค าตอบท่ีตรงโจทย์หรือ

ว่าถูกแปลให้ผิดเพีย้นไปตามความคิดท่ีอยากจะให้

กลุม่ก้อนแรงงานได้เงินมาใช้จ่ายตามความต้องการ

แก้วิกฤติเศรษฐกิจครอบครัวตอนนี ้เป็นมาตรการเอา
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ตัวรอดไปก่อนอนาคต ว่าใครจะมาแก้ไขปัญหา

ฉะนัน้หรือ 

  

 นีอ้าจเป็นอีกบทพิสูจน์การตอบสนองของ

รัฐบาลท่ีมีตอ่ผู้ใช้แรงงาน รวมถึงมมุมองในการแก้ไข

ปัญหาการเยียวยาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ซึ่งทุกคน

เช่ือวา่รัฐบาลมีเงินเพียงพอในการท่ีจะดแูลประชาชน 

ทัง้เด็กแรกเกิด จนถึงผู้ สูงอายุในยามท่ีทุกข์ยากนี ้

เพื่อการฝ่าวิกฤติครัง้นีไ้ปด้วยกัน อย่างไม่ทิง้ใครไว้

ข้างหลงัจริงๆ แม้ว่า ยาหม้อนีดู้จะขมคอไปบ้าง แต่

ผู้ ใ ช้แรงงานจ านวนมากท่ีได้รับก็ยัง รู้สึกถึงการ

บรรเทาอาการป่วยได้เล็กๆน้อยๆ ดูจากการตอบรับ

ของผู้น าแรงงานหลายหลายสหภาพแรงงาน หลาย

องค์กร ท่ี เ ดินทางไปขอบคุณ  รัฐมนตรีว่า การ

กระทรวงแรงงาน ถึงโครงการ “ม33 เรารักกัน” จาก

เหตุผลท่ีว่า “แรงงานกลุ่มนี ้ไม่เคยได้รับการ

เยียวยาจากรัฐบาลเลย ทุกครั้งที่ วิกฤติจะ

เยียวยาตนเองผ่านกองทุนประกันสังคมเท่านัน้” 

น่ีอาจเป็นครัง้แรกท่ีผู้ใช้แรงงานได้รับ แตเ่ขาก็ยงัมอง

วา่ “น่ีไม่ใช่ยาวิเศษที่ รักษาอาการป่วยให้หายได้

จริง แถมยังเป็นการเลีย้งไข้ ให้ต้องตื่นมาเจอ

ความเจ็บปวดอีกในไม่ช้า เพราะที่มาของเงิน

เยียวยาคือหนีก้้อนโตที่ ต้องชดใช้”  และมองว่า 

เงินจ านวนมากท่ีรัฐมีไม่ได้ถกูน ามาจัดการเพื่อท าให้

ประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม 

เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในความหมายคือหาก

ประเทศจัดให้มี “รัฐสวัสดิการพืน้ฐาน” ก็จะเป็น

ระบบการจัดการท่ีครอบคลุมเท่าเทียมไม่ เลือก

ปฏิบัติ เป็นมาตรฐาน เป็นระบบ หากรัฐมองว่า 

ระบบประกันสังคมเป็นระบบท่ีดี จัดสวัสดิการ

แก้ปัญหาได้จ ริง ก็จงท าให้ระบบนีค้รอบคลุม

คุ้ มครองทุกคน อย่าปล่อยให้เสียโอกาสในการ

แก้ปัญหาทัง้ระบบ เพราะวิกฤติโรคระบาด อันมา

จากภาวะโลกร้อน น ามาซึ่งโรคอุบัติใหม่ต่างๆอาจ

เกิดขึน้ได้ทกุเม่ือ 
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วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบูรณาการ

แรงงานสตรี เครือขา่ยผู้หญิง เครือขา่ยเด็ก เครือข่าย

หลากหลายทางเพศ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ได้

เข้ายื่นหนังสือถึ งพลเอกประยุท ธ์ิ  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เสนอข้อเรียกร้อง เร่ือง มาตรการ

เยียวยาช่วยเหลอืผู้หญิงท างาน ท่ีท าเนียบรัฐบาล 

 

 พ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ 

สหภาพแรงงานพยาบาลแห่งประเทศไทย กลา่วว่า 

พยาบาลมีทัง้หมดกว่า 3 แสนคน ร้อยละ 95 เป็น

ผู้หญิง ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด 

ประเทศไทยนัน้มีพยาบาลน้อยอยู่แล้ว กรมการ

อนามัยโลกก าหนดว่าพยาบาล 1 คนต่อประชากร 

200 คน แต่ประเทศไทยมีพยาบาล 1 คนต่อ

ประชากร 400 คน จากการระบาดของโควิด -19 

พยาบาลทุกคนท างานหนักมาก ต้องขึน้เวรกันเกิน

เวลากว่า 40 -50 เวรจากเดิม ท างานกฎหมาย

แร ง ง า นก าหนดอยู่ แ ล้ ว  ตอน นี ต้้ อ ง ท า ง า น

โรงพยาบาลสนามท่ีอยู่ในท่ีโลง่แจ้ง ไม่มีแอร์ ต้องใส่

ชุดPPE อากาศท่ีร้อนจัดใสไ่ปนานก็ถึงกับเป็นลม มี

พยาบาลท่ีสงูอาย ุหรือแม้แตพ่ยาบาลอาย ุ30 ปีหาก

ต้องอยู่ในชุดPPE 3-5 ชั่วโมงก็เป็นลมเน่ืองจาก

อากาศท่ีร้อนจัด ซึ่งตามกฎหมายหากแรงงานต้อง

ท างานในพืน้ท่ีเสี่ยงจะท างานเพียง 4 ชั่วโมงต่อวัน 

แตพ่ยาบาลต้องท างานหนกัมาก ตอนนีอ้าจไม่เท่าไร

วาสนา ล าดี
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หากเกิน 3 เดือนไปคงยืนท างานกันไม่ไหว สิ่งท่ีท า

ตอนนีคื้อการขออาสาสมคัรจากจังหวดัท่ีไม่มีงานให้

อาสามาช่วย แตก่ารท่ีจะให้อาสามาช่วยรัฐต้องดูแล

เขาให้ดี มีการจดัเวร 4 ชัว่โมงไม่เอาขอเป็น 6 ชั่วโมง 

เพื่อให้ได้ออกมาหายใจบ้างเน่ืองจากร้อนมาก 

 ประเด็นท่ีสอง เคร่ืองแบบของพยาบาลท่ีถูก

ก าหนดด้วยพยาบาลวิชาชีพในช่วงสถานการฉุกเฉิน

นี ้ให้ออกแบบใหม่ตัดชุดท่ีจะใส่ภายใต้ชุดPPEให้

เป็นชุดผ้าฝ้ายท่ีซกังา่ย และมีบริการซกัให้อบฆ่าเชือ้

โรคให้ด้วย เร่ืองตอ่มาเร่ืองสวสัดิการ ซึง่ไม่มีใครบอก

เลยว่าหากพยาบาลตายด้วยโควิด-19 จะมีใครดูแล

หรือไม่ ด้วยข้าราชการสาธารณสุขทั่วประเทศมี 2 

แบบคือแบบท่ีเป็นข้าราชการ และแบบท่ีเป็นลกูจ้าง

( ท่ี ไ ม่ ใ ช่ ร า ชก า ร ) เ ป็ นผู้ ป ร ะ กันตนใน ระบบ

ประกันสังคมด้วย ซึ่งหากบุคลากรทางการแพทย์

ป่วย รัฐจะเยียวยาอยา่งไร หากรักษาหายได้ แตป่อด

ก็จะเสือ่มไปแม้วา่จะหายป่วย แต่หากตายพยาบาล

ก็ถือว่า การท างานนีเ้ป็นการออกรบอยู่ด่านหน้า 

ฉะนัน้หากตายขอสวสัดิการเช่นเดียวกับทหารท่ีตาย

ในสนามรบได้หรือไม่ จะได้มีความมั่นใจเม่ือเราตาย

เพื่ อชาติมีคนดูแลครอบครัวด้วย ส่วนลูก จ้าง

บุคลากรทางการแพทย์ท่ีอยู่ในระบบประกันสงัคม

หากตายก็จะได้รับเงินจากกองทุนเงินทดแทนใน

ระบบประกันสงัคม แต่รัฐบาลควรให้เงินบ าเหน็จ

เลก็น้อยในการดแูลกนัด้วย 

 สถานท่ีเน่ืองจากเป็นพยาบาลผู้หญิงเราก็

ต้องการห้องหรือสถานท่ีมิดชิดในการแต่งตวัเปลี่ยน

เสือ้ผ้า ซึง่ปัจจุบนัไม่มี และพยาบาลผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์

ไม่ควรให้มาอยู่เวร สว่นพยาบาลท่ีอายุ 50 ปีขึน้ไป

ให้อยู่เวรเช้า หรือไม่ต้องให้ลงภาคสนามให้มีความ

ปลอดภัยมากขึน้ด้วยโควิด -19 หากผู้ สูงอายุติด

โอกาสรอดยาก  

 

 อีกเร่ืองท่ีเรือ้รังมานานพยายาบาล 2 หม่ืน

กวา่คนยงัไม่ได้บรรจุเป็นพยาบาลตามท่ีตกลงกันไว้ 

และรอการบรรจุอีกหม่ืนกว่าคน และขอสนับสนุน

นโยบายการให้มีคนเรียนพยาบาลให้มากขึน้ แต่

เพราะมีงบประมาณการเรียนกวา่ล้านบาทซึ่งสงูมาก 

ต้องกู้ เงินเรียนกว่าจะจบต้องใช้หนีอี้ก พอจบมา

ท างานได้เงินเดือนหม่ืนกว่าบาท ค่าเวร โอทีจ่ายให้

ไม่เท่ากับกฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงานก าหนด 

ซึ่งขอให้จ่ายค่าล่วงเวลาเท่ากับกฎหมายก าหนดได้

หรือไม่ เน่ืองจากพยาบาลเป็นแรงงานวิชาชีพต้อง

เรียนมาฝึกมา   
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 เ ร่ืองค่าเสี่ยงภัยวิชาชีพแพทย์เ ดือนละ 

1,500 บาท ส่วนพยาบาล และสว่นอ่ืนๆเหมาเดือน

ละ 1,000 บาทเวลาคนจะตายหนึง่ชีวิตนัน้เทา่กนั จึง

ขอให้คา่เสยีงภยัเทา่กนั หากจะจ่ายเป็นค่าภาระงาน

ท่ีแตกต่างกันนัน้รับได้ เรียกว่าเป็นความเท่าเทียมท่ี

แตกต่างกันแบบนีรั้บได้ และขอให้ส่งเสริมบทบาท

สตรีในองค์กรสาธารณสุขน้อยมากก าหนดไว้เพียง

ร้อยละ 5-10 เท่านัน้ จึงขอให้เพิ่มในการพิจารณา

แต่งตั ง้  ของผู้ หญิงสัก ร้อยละ 30  ท่ีจะ ไ ด้ เ ป็น

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ฝีมือผู้หญิงโรคยอมรับแล้ว 

ให้สนบัสนนุชุดPPE และแยกค่าวิชาชีพ ออกจากค่า

เสีย่งภยั และคา่อ่ืนๆทัง้หมด 

 

 นางทองดี สขุประเสริฐ แม่ค้าขายกาแฟ เลา่

ว่า รัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยาโครงการคนละคร่ึง 

แตเ่น่ืองจากตนไม่ได้ท าให้ขายของไม่ได้ จึงได้ไปให้

ทางธนาคารสอนเข้าโครงการซึ่งพอกลบัมามีคนมา

ซือ้ของก้ท าไม่เป็นอีก จึงอยากถามว่า “ยุคนียุ้คอะไร

ตาสตีาสาอดตาย” 

 นางนีรมล สุทธิพรพงศ์ สมาพันธ์เครือข่าย

แรงงานนอกระบบ กลา่วว่า แรงงานนอกระบบร้อย

ละ 60 ของแรงงานทัง้ประเทศ ทัง้แรงงานรับงานไป

ท างานท่ีบ้าน ภาคบริการ หาบเร่แผงลอย วินมอ

เตอร์ไซค์รับจ้าง อาชีพอิสระอ่ืนๆ ตอนนีก็้ได้รับความ

เดือดร้อน ขายของไม่ได้ กรุงเทพมหานครมีปัญหา

หนักถูกยึดพืน้ท่ีคืน ไม่มีท ากิน เราจึงอยากให้คืน

พืน้ท่ีท ากินให้กับหาบเร่แผงลอยด้วย กลุม่ผู้ รับงาน

ไปท าที่บ้านก็อยากให้ภาครัฐมีการมอบหมายงานให้

ท า อยา่งชุดอยู่ฟอร์ม งานท่ีภาครัฐต้องการรับเหมา

งานให้แรงงานนอกระบบได้เข้าไปท าขอเป็นโควต้า 

ร้อยละ30 หรือร้อยละ10 ก็ได้ อย่างการใช้ระบบการ

ประมูล ราคาประเมินเครือข่ายอาจเ ข้าไม่ ถึ ง

กระบวนการนัน้ กลุ่มหมอนวดกับ วินมอเตอร์ไซค์

รับจ้าง แท็กซี่ขอให้ได้เข้าโครงการคนละคร่ึงด้วย 

ขอให้กระจายไม่ใช่กระจุก และขอให้รัฐบาลลดเงิน

สมทบมาตรา 40 ตอนนีมี้การเสนอเงินกู้ ปลอด

ดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขด้วย  

 นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุม่บูรณา

การแรงงานสตรี กลา่ววา่ สถานการณ์โควิด-19 และ

วิกฤตเศรษฐกิจท่ีตกต ่า อันเป็นผลท่ีผิดพลาดในการ

บริหารประเทศของรัฐบาล ท่ีไม่สามารถเลือกใช้วิธีท่ี

เหมาะสมในการควบคุมการระบาดของโรค พร้อม

กับการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนเอาไว้ได้ 

จนมีผลกระทบอย่างกว้างขวางตัง้แต่เด็กจนถึง
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ผู้สงูอาย ุเด็กต้องเปลีย่นรูปแบบการเรียนมาเป็นการ

เรียนออนไลน์ ผู้ปกครองท างานท่ีบ้านซึ่งเป็นภาระ

คา่ใช้จ่ายท่ีมากขึน้ เช่น อุปกรณ์ส าหรับการเรียนของ

ลกู ค่าน า้ ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต หนี ้กยศ. ของ

บุตรหลานและหนีส้ินอ่ืนๆในครอบครัว พ่อค้าแม้

ค้าขายของไม่ ได้ โรงงานหลายแห่งปิดกิจการ

ชั่วคราว แรงงานถูกปรับลดเงินเดือน หยุดงาน

ชัว่คราว ไม่ได้รับคา่จ้าง หรือรับคา่จ้างไม่เต็มจ านวน 

หรือให้ออกจากงาน ต้องท างานท่ีไม่มั่นคง ไม่มี

สวสัดิการรองรับ จนถึงบุคลากรทางการแพทย์ท่ีได้

ท าหน้าที่อยา่งหนกัมาตัง้แตก่ารระบาดครัง้แรกเม่ือปี

ท่ีแล้ว 

 รัฐบาลกลบัมีมาตรการเยียวยาผู้ เดือดร้อน

เพียงบางส่วน ราวกับประชาชนต้องชิงโชค แย่งชิง

กนักดรับสวสัดิการ โดยไม่พิจารณาข้อเท็จจริงเลยว่า 

มีผู้ เดือดร้อนอยูถ้่วนหน้าทัว่ทุกคน โดยเฉพาะแพทย์

พยาบาลท่ีต้องท างานอย่างหนัก โดยไม่มีอุปกรณ์

ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการท างานท่ีเพียงพอ 

และมีประสทิธิภาพ พยาบาลหญิงท่ีไม่มีสามี และลกู

ถกูร้องขอให้ท างานลว่งเวลาในช่วงโควิด-19 โดยไม่

พิจารณาข้อเท็จจริงว่า มีภาระทางบ้านให้ดูแล

เช่นกนั อยา่งพอ่ แม่ ครอบครัวที่บ้าน นอกจากนีย้งัมี

แรงงานหญิงตัง้ครรภ์ท่ีนายจ้างมกัเป็นตวัเลือกแรกๆ

ท่ีจะเลิกจ้าง กดดันให้ต้องออกจากงาน จะเห็นได้

จากภาพของแม่เลีย้งเด่ียว หญิงท่ีต้องท างานหาเงิน

จุนเจือครอบครัว ดูแลลกูและสมาชิกครอบครัว เช่น

ผู้สงูอายุ คนป่วย คนพิการ ไปจนถึงงานบ้านท่ีต้อง

รับผิดชอบ และในขณะท่ีรัฐบาลละเลยประชาชน รา

มีเหยื่อท่ีต้องอยูอ่ยา่งยากล าบาก หรือจ าต้องจบชีวิต

ตวัเองลงอย่างเม่ือปีท่ีผ่านมากรณีของ ปลายฝน ท่ี

ถือว่าสะท้อนความบกพร่องอย่างไม่น่าอภยัของรัฐ 

จนท าให้คนคนหนึง่ต้องตดัสินใจปลิดชีพเพียงเพราะ

รัฐบาลเยียวยาเธอไม่ทนัเวลา ในปีนีก็้มีแม่ค้าอาหาร

ตามสั่งท่ีผูกคอตายทัง้ผ้ากันเปื้อน เพราะค้าขาย

ไม่ได้ในช่วงนีท่ี้เศรษฐกิจย ่าแย ่

 

 ด้วยเหตนีุท้างกลุม่ฯและเครือข่ายเห็นว่า ใน

สถานการณ์เร่งดว่นจากผลกระทบโรคโควิด-19 และ

สภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง รัฐบาลต้องเร่งเยียวยาผู้

เดือดร้อนอยา่งถ้วนหน้าครบทกุกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่

ผู้หญิงซึง่เป็นกลุม่เปราะบาง ซึง่มีข้อเรียกร้องดงันี ้

 1. ข้อเรียกร้องเร่ืองการเยียวยาประชาชน

อยา่งถ้วนหน้า 
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 – รัฐต้องเยียวยาประชาชนทกุคนเป็นเงินสด 

เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงส าหรับประชาชนท่ีไม่มี

โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน หรืออินเตอร์เน็ต 

 – รัฐต้องจัดหางบประมาณแผ่นดินสว่นอ่ืน

มาเยียวยาประชาชน โดยไม่น าเงินจากกองทุน

ประกันสังคมมา ใ ช้ โดย เ ด็ดขาด  เพ ราะ เ งิ น

ประกนัสงัคมเป็นกองทนุท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนใน

การใช้อยูแ่ล้ว 

 

 – รัฐต้องจดัให้มีศนูย์เลีย้งเด็กลกูของคนงาน

ในย่านอุตสาหกรรม และชุมชนอุตสาหกรรมโดยไม่

ต้องค านงึถึงการมีทะเบียนบ้านในพืน้ท่ี กลา่วคือทุก

คนท่ีมีลูกก่อนปฐมวัยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มี

เงื่อนไข อีกทัง้ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

การศกึษา อุปกรณ์ และอาหาร จากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ในช่วงท่ีรัฐบาลประกาศปิดศูนย์เลีย้ง

เด็กระหวา่งมีโรคระบาดโควิด-19 

 – รัฐต้องจ่ายเงินอุดหนนุเด็กเลก็ถ้วนหน้าน้า 

0-6 ปี เดือนละ 600 บาทตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 

2564 

 2. ข้อเรียกร้องรัฐต้องมีมาตรการเร่ืองการ

แก้ไขการละเมิดสทิธิแรงงาน สถานการณีการละเมิด

สทิธิแรงงานท่ีนายจ้างกระท าโดยอ้างเหตโุควิด-19 

 – ท่ีผ่านมามีการเลิกจ้างผู้น าแรงงานหญิง 

โดยอ้างเหตโุรคระบาดเพื่อปิดบงัเจตนาท่ีแท้จริงของ

นายจ้างที่ต้องการขดัขวางกระบวนการจดัตัง้สหภาพ

แรงงาน ดังนัน้ รัฐต้องมีมาตรการในการตรวจสอบ

การเลิกจ้างท่ีเข้มงวด ไม่ผลกัภาระให้ลกูจ้างเป็นผู้

พิสจูน์ความผิด-ถกูเอง 

 – รัฐ ต้องมีมาตรการแก้ไขปราบปราม 

ป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเร่งด่วน สร้าง

ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แรงงานทุกกลุ่ม

อาชีพให้ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

 – รั ฐ บ า ล ต้ อ ง จั ด ห า อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ไ ด้

มาตรฐานสากลในการป้องกันโควิด -19 ให้กับ

บุคลากรทางการแพทย์ทกุคนท่ีท างานเก่ียวข้อง และ

ต้องจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หน้ากาก

อนามัยให้กับประชาชนทุกคนอย่างเพียงพอ โดย

รัฐบาลต้องจดัสง่ให้ประชาชนถ้วนหน้า 
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 – รัฐต้องส่งเสริมความปลอดภัยในการ

ท างาน รวมถึงเอือ้อ านวยความสะดวกให้กับผู้หญิง

ในการเข้าถึงกองทุนช่วยเหลือในทุกโครงการฯ ท่ี

รัฐบาลจดัท าเพื่อช่วยเหมือแรงงานในสถานการณ์โค

วิด-19 

 3. ข้อเรียกร้องเร่ืองการส่งเสริมสิทธิในสุข

ภาวะและอนามยัเจริญพนัธ์ุผู้หญิง 

 – รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณในการ

ส่งเสริมสุขภาวะ อนามัยเจริญพันธ์ุท่ีปลอดภัยได้

มาตรฐานสากล โดยต้องจัดให้ผู้ หญิง หรือผู้ ท่ีมี

สภาพร่างกายเป็นหญิงสามารถเข้าถึงผ้าอนามัยท่ีมี

คณุภาพโดยไม่เสยีคา่ใช่จ่าย 

 – รัฐบาลต้องให้ผู้ ท่ีมีสภาพร่างกายเป็นหญิง

สามารถเข้าถึงบริการท าแท้งท่ีปลอดภยัเห็นคุณค่า

ความเป็นมนษุย์ของผู้ท าแท้ง โดยไม่มีการด าเนินคดี

อาญาหรือตีตราผู้ท าแท้ง 

 

 ทัง้นีส้มาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) นางสาว

วรรณวิภา ไม้สน พรรคก้าวไกล ได้เดินทางมารับ

ข้อเสนอดังกลา่วอีกด้วย โดย สส.กลา่วว่า ในฐานะ

สส.ปีกแรงงาน จะน า ข้อเสนอดังกล่าวเพื่อไป

สอบถามตอ่รัฐบาลในการประชุมสภาฯ เพื่อให้แก้ไข

ปัญหาให้ตรงจุดตามท่ีผู้ใช้แรงงานหญิงเสนอ 

 นางสาววรรณวิภา ไม้สน สส.พรรคก้าวไกล 

กลา่วว่า ในฐานะท่ีตนเป็นเคยเป็นแรงงานหญิงคน

หนึ่ง และได้เข้าร่วมเรียกร้องมาตลอด ซึ่งประเด็น

แรงงานหญิงยังคงเป็นปัญหาท่ียังไม่เคยได้รับการ

แก้ไข ซึ่งวนันีก็้มาดูเร่ืองข้อเรียกร้องท่ียื่นต่อรัฐบาล

ว่า มีประเด็นใด้บ้างเพื่อช่วยกันในการติดตามทวง

ถาม อภิปรายให้สอดรับกับความต้องการของ

ประชาชนผู้ ใช้แรงงาน ก้าวแรกท่ีท าคือการผลกัดัน

สนับสนุนให้เกิดการท าแท้งปลอดภัยซึ่งผ่านสภา

ผู้แทนราษฏรแล้ว อีกประเด็นท่ีต้องการท าคือเร่ือง

เงินอุดหนุนเลีย้งดูแด็กถ้วนหน้า เพราะตอนนีย้งัไม่

ถ้วนหน้า และสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท่ี

มีการเยียวยาท่ียังไม่ถ้วนอีกเช่นเดิม อย่างแรงงาน

ข้ามชาติท่ีอยูใ่นระบบประกันสงัคมก็ยงัไม่ได้รับสิทธิ

การดแูลเม่ือได้รับผลกระทบ  

 “สิ่งท่ีอยากฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน ในฐานะท่ีมีอ านาจตรงเป็นเจ้ากระทรวงฯ

ข้อเสนอเหล่านีส้ามารถแก้ปัญหาได้เลย หากฟังว่า

กลุ่มแรงงาน ประชาชนต้องการอะไร คือดูจากข้อ

เรียกร้องในวนัแรงงาน หรือวนัสตรีสากลว่า แรงงาน
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ต้องการให้แก้ปัญหาเร่ืองใดแล้วน าไปแก้ไข ปรับใช้ 

และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้เลย หากอัน

ไหนต้องการแก้กฎหมายก็มาดูกันอีกท่ีสภาฯว่า จะ

ร่วมมือกันอย่างไร  ประเด็นการเยียวยาโควิด -19 

วนันีท่ี้ไม่ให้เป็นเงินสดก็ยงัไม่ตรงต่อความต้องการท่ี

แท้จริงด้วยความเดือดร้อนท่ีแท้จริง เพราะไม่

สามารถเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้าน ผ่อนบ้าน หรือค่าน า้

คา่ไฟได้ อยากให้เป็นการให้แบบถ้วนหน้า เพราะเงิน

นีเ้ป็นเงินกู้มายงัไงประชาชนก็ต้องร่วมกันใช้หนีอ้ยู่

แล้ว” สส.วรรณวิภา กลา่ว  
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เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2564 คณะท างาน

ขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่

ถ้วนหน้า 301 องค์กรจดัเวทีแถลงขา่ว “จดหมายเปิด

ผนึก จากภาคประชาสงัคม 301 องค์กร เรียกร้อง

นายกรัฐมนตรี มอบของขวัญวันเด็กปี 2564 ด้วย

นโยบายสวสัดิการเงินอุดหนนุเด็กเลก็แบบถ้วนหน้า” 

ณ สนามเด็กเลน่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมัฯ ชุมชนเสือ

ใหญ่ประชาอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก 36 กรุงเทพฯ โดย

มี อาจารย์สุนี  ไชยรส เป็นผู้ แทนคณะท างาน

ขบัเคลือ่นนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กอาย ุ

0-6 ปี แบบถ้วนหน้า 301องค์กร เป็นผู้ แถลง ซึ่งมี

เนือ้หาดงันี ้

 ภาครัฐมีบทบาทหน้าท่ี ต้องเข้ามาดูแล

สวสัดิการส าหรับเด็กเลก็มากขึน้ หากให้การดแูล 

 

อย่างเป็นระบบ และถ้วนหน้าจะเป็นการสร้าง

ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุคา่ทัง้ในตวัเองและต่อสภาพ

เศรษฐกิจสงัคมในอนาคต   เป็นท่ี น่ายินดีว่ารัฐไทย

เร่ิมให้ความส าคัญกับเร่ืองนี ้โดยหนึ่งในมาตรการ

ส าคญัคือการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรก

เกิด ซึง่เร่ิมปี 2558 โดยให้เงิน 400 บาท/คน/เดือนใน

ขวบปีแรก  ตอ่มาในปี 2559 ขยายมาเป็นแรกเกิดถึง 

3 ปีและเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เป็น 600 บาท/คน/

เดือน..  ปี 2560 ขยายสิทธ์ิให้กับผู้ อยู่ในระบบ

 สุมาลี โตกทอง  
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ประกนัสงัคม และขยายฐานรายได้จากเดิมท่ีก าหนด

ไว้ 36,000บาท/ปี/ครัวเรือน มาใช้ฐานรายได้ท่ี 

100,000 บาท/ปี/ ครัวเรือน ซึง่แม้จะมีความก้าวหน้า

ในการให้สวสัดิการแต่ยงัคงเป็นการให้แบบจ าเพาะ

เจาะจง 

 

 มีผลการศึกษาออกมาชัด เ จนแล้วว่ า 

โครงการดงักลา่วเกิดปัญหาเด็กเล็กท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ี

รัฐก าหนดให้ ได้รับสวัสดิการตกหล่นถึง 30% และ

จากการศึกษาทั่วโลกพบว่า การแก้ไขลดอัตราการ

ตกหล่นท าไ ด้  หากรัฐบาลจัดให้ เ ป็นนโยบาย

สวสัดิการเงินอุดหนนุเด็กเลก็แบบถ้วนหน้า  

 คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการ

เงินอุดหนุน เ ด็กเล็กสู่ ถ้ วนหน้า  มีส่วนผลักดัน

นโยบายเร่ืองนีม้าโดยตลอดตัง้แต่ต้น โดยเห็นว่า 

สวสัดิการเงินอุดหนนุเด็กเลก็ท่ีเป็นแบบถ้วนหน้าเป็น

การลงทุนทรัพยากรมนุษย์ทท่ีคุ้ มค่า ท่ีสุดด้าน

พัฒนาการเด็ก สอดคล้องกับแนวคิดหลกัการด้าน

สิทธิความเท่าเทียมกัน ตามอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิ

เด็ก การให้เงินอุดหนุนกับเด็กเล็กทุกคนท าให้รัฐไม่

ต้องใช้กระบวนการคดักรองคนจน สามารถแก้ไขปญ

หาการตกหล่นและลดความเหลื่อมล า้ เป็นการ

เสริมสร้างระบบสวสัดิการตลอดช่วงอายุเด็กแรกเกิด

จนถึงผู้สงูอาย ุ

 หากรัฐยังให้เงินอุดหนุนเด็กเดือนละ 600 

บาทกับเด็กอายุ 0 – 6ปี ในครอบครัวรายได้ไม่เกิน 

100,000 บาท/คน/ปี ในปี 2564 จะมีเด็กได้รับเงิน

ดงักล่าวอยู่จ านวน 2,091,693 คน ใช้งบประมาณ

ทัง้สิน้ 15,060.19 ล้านบาท แต่หากขยายความ

คุ้มครองให้เป็นสวสัดิการแบบถ้วนหน้ากบัเด็กอายุ 0 

– 6  ปี ทุกคน  เ ดื อนละ  60 0  บาท  ทั ง้ ปี จ ะ ใ ช้

งบประมาณทัง้สิน้เพียง  30,533.98 ล้านบาทและ

สามารถครอบคลมุเด็กเล็กท่ี เป็นเด็กไทยทัง้หมดใน

ประเทศ จ านวน 4,240,831 คน 

 สถานการณ์ล่าสุด คณะกรรมการส่งเสริม

การพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) มีมติ

จากการประชุม ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือ 29 กันยายน 

2563 เห็นชอบต่อแนวทางการจัดสวัสดิการเงิน

อุดหนนุเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรก เกิดแบบถ้วนหน้าใน

อัตรา 600 บาท/คน/เดือน เร่ิมตัง้แต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 โดยกระทรวงพัฒนาสังคม และความ
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มั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักน าเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

 สถานการณ์โควิด- 19 รัฐบาลจ าเป็นต้องเร่ง

ให้มีนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วน

หน้า 

 จากสถานการณ์โควิด -19 ท่ีกลับมาใน

ระลอกใหม่และมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึน้กวา่รอบท่ี

ผ่านมา ย่อม สง่ผลกระทบต่อภาวะสขุภาพ ปัญหา

ด้านเศรษฐกิจและสงัคมต่อทุกกลุม่คนหลากหลาย

อาชีพ ทัง้ในเมืองและชนบท อย่างกว้างขวาง   

ส าคัญท่ีสุดคือผลกระทบท่ีรุนแรงต่อครอบครัวท่ีมี

เด็กเล็กและเด็กเกิดใหม่ การเผชิญภาวะ เศรษฐกิจ

จากรายได้ท่ีลดลงอย่างมาก เน่ืองจากผู้ปกครองไม่

สามารถท างานตามปกติได้ หรือการถูกเลิกจ้าง 

โดยเฉพาะแรงงานหญิงท่ีก าลังท้องหรือมีลูกอ่อน 

ข้อมูลเบื อ้งต้นพบว่า  มีผู้ มาขอลงทะเบียนเงิน

อุดหนนุเด็กแรกเกิดใน ปี2563 สงูขึน้กวา่ช่วงปี 2461 

ถึงกว่าร้อยละ 10 ของเด็กเกิดใหม่ ซึ่งก็อาจยังไม่

สะท้อนคนจนใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ทัง้หมด เพราะคาดว่า ยงั

มีการตกหลน่เน่ืองจากระบบคัดกรองคนจนท่ียงัใช้

อยู่ในปจจุบัน นอกจากนีส้ถานการณ์เด็ก เล็กท่ี

โรงเรียนและศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีค าสัง่ให้ปิดอีกครัง้ 

ท าให้ค่าใ ช้ จ่ายเ ด็กเล็กในบ้านเพิ่มขึ น้ขณะ ท่ี

สถานการณ์ เดิมยงัไม่สามารถฟืน้ตวั ปัญหาเด็กท่ีไม่

มีผู้ ดูแลท าให้ผู้ปกครองไปท างานไม่ได้หรือต้องหา

คนมาช่วยเลีย้งดูเด็ก ข้อมูล จากในพืน้ท่ีชุมชน 

พบวา่ เด็กเลก็มีความเสีย่งตอ่ภาวะโภชนาการท่ีไม่ดี

และเสีย่งตอ่การถูกใช้ความรุนแรงจากภาวะ เครียด

ของครอบครัว  ช่ วงวิ กฤ ติ โควิด  -19  เ ด็กขาด

พัฒนาการเรียนรู้ 20-30% ในเด็กคนยากจนจะมี

ความด้อย โอกาสมากกวา่เด็กอ่ืนถึง 4 เท่า  ปัญหา/

อุปสรรคในการลงทะเบียนเด็กเล็กรายใหม่ท่ีซึ่งท าได้

ยากขึน้ในสถานการณ์ ท่ีต้องมีการเว้นระยะห่างทาง

สงัคมเช่นปัจจุบนั และผลกระทบอีกประการ คือ การ

เกิดคนจนใหม่อีกจ านวนมาก  ครอบครัวท่ีเคยมี

รายได้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีรัฐบาลก าหนดในภาวะปกติ

และไม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากนโยบายท่ี 

ผา่นมา  ผลกระทบจากโควิด-19 ได้ท าให้ครอบครัว

เหล่านีก้ลายเป็นครอบครัวยากจน ในขณะท่ียังคง

ไม่ได้รับความ ช่วยเหลอื 

 

 คณะท างานฯ เห็นวา่ การให้ความช่วยเหลือ

เด็กเลก็อาย ุ0-6 ปี แบบถ้วนหน้า ในช่วงวิกฤตโควิด 

จะ ท าให้ความช่วยเหลอืไปถึงเด็กเลก็อย่างทนัทีและ
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ครอบคลมุลดขัน้ตอนด้านเอกสารและการตรวจสอบ

เป็นการ ลงทนุท่ีน้อยมากและคุ้มคา่เม่ือเทียบกับการ

ลงทนุด้านอ่ืน ๆ ของประเทศ เป็นการสร้างสวสัดิการ

พืน้ฐานเพื่อความ เป็นธรรมกับเด็กทุกคนโดยไม่

แบง่แยก และยงัสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 ใน

มาตรา 54 วรรคสองระบุไว้ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้

เด็กทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ

การศึกษา…เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ 

สงัคม และสติปัญญาให้สมกับวัย” และมาตรา 48 

“สทิธิของมารดาในช่วงระหว่าง ก่อน และหลงัคลอด

บุตรย่อม ได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามท่ี

กฎหมายบญัญัติ” สอดคล้องข้อผกูพนักติการะหว่าง

ประเทศท่ีไทยได้ร่วมลง นามไว้ ได้แก่ อนุสญัญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก ระบุว่า เด็กทุกคนมีสิทธิเข้าถึงระบบ

ความคุ้ มครองทางสังคมท่ีเหมาะสม และพันธะ

สญัญาสากลขององค์การสหประชาชาติ เร่ืองการ

พฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Goals 

(SDGs)) และยืนยนันยัส าคญั “การไม่ทิง้ใครไว้ข้าง

หลงั” (Leave No One Behind) 

 

 คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการ

เงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้าและองค์กรเครือข่าย 

301 องค์กร ตามรายช่ือในท้ายจดหมายนี ้

 ขอเรียกร้องนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 

จนัทร์โอชาและคณะรัฐมนตรี  “มอบของขวญัวนัเด็ก 

2564 ท่ีมีคุณค่าท่ีสุด”  ด้วยการสนับสนุนนโยบาย

สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าในอัตรา 

600 บาท/คน/เดือน ตามมติของคณะกรรมการ

ส่ง เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ 

(กดยช.) ครัง้ท่ี 2/2563  แต่ในสถานการณ์ท่ีเกิด

วิกฤตโควิด 19 ท่ีทวีความรุนแรงในปัจจุบันขอให้

พิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน โดยให้จัดสวัสดิการเงิน

อุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปีจ านวน 600 บาท/คน/

เดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา กับเด็กเล็กทุก

คนแบบถ้วนหน้าโดยเร่ิมด าเนินการตัง้แต่ มกราคม 

2546 

 ทัง้นี ้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเด็กเล็กท่ี

ครอบคลมุและทนัทว่งทีแล้วยงัเป็นการพฒันาความ

พร้อม และต่อเน่ืองในการด าเนินงานนโยบาย

สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าอันเป็น

มติคณะกรรมการส่งเสริม การพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแหง่ชาติอีกด้วย 

 นางศีลดา รังสิกรรพุม ผู้ จัดการมูลนิธิเด็ก

อ่อนในสลมัฯ กลา่วว่า  “จากสถานการณ์วิกฤตจาก
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โควิด-19 ท าให้รัฐบาล ประกาศปิดสถานรับเลีย้งเด็ก

โดยไร้มาตรการณ์รองรับ  ท าให้เด็กขาดความ

ช่วยเหลอืเร่ืองนมและอาหาร  ขาดการพฒันา เพราะ

เด็กต้องอยูใ่นห้องเช่าแคบ ๆ และเสี่ยงอันตราย จาก

ท่ีพอ่แม่ต้องไปหาเช้ากินค ่า   เด็กเล็กอาจต้องอยู่กับ

พี่ท่ีอายนุ้อย หรือต้องติดตามพ่อแม่ ผู้ดูแลไปท างาน

ในพืน้ท่ีเสี่ยง  บางกรณีเช่น ยายไปรับจ้างท าความ

สะอาดในศนูย์อาหาร ต้องเอาหลานไปด้วย ถึงเวลา

ท่ีรัฐบาลจะต้องมีมาตรการดูแลเด็กเล็กทัว่ประเทศ. 

เงินช่วยเหลอื ด้วยสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบ

ถ้วนหน้าเป็นค าตอบ “ 

 

 ด้านนางอภันตรี เจริญศักด์ิ รองประธาน

คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย เพิ่มเติมข้อมูล

สถานการณ์แม่ในโรงงานว่า  “  กว่า 70% แม่ท่ี

ท างานภาคอุตสาหกรรมเข้าไม่ถึงโครงการเงิน

อุดหนนุเพื่อการเลีย้งดเูด็กแรกเกิด ของกระทรวงการ

พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพราะไม่

ทราบว่าตนมีสิทธิ  คิดว่ามีเพียงเงินสงเคราะห์บุตร

จากประกนัสงัคม ยิ่งตอนนี ้ตกงานหลายคน ถูกเลิก

จ้าง ลอยแพ   พอไปเจอระบบการคัดกรอง  หา

คนค า้้ประกัน ตรวจสอบคุณสมบัติ หลายคนแม้

ก าลงัตกงานก็ยงัไม่ผ่าน และต้องรอค าตอบ ขณะท่ี

วนันีไ้ม่มีเงินซือ้นมให้ลกูกิน “อะไรคือความเท่าเทียม

ของสิทธิเด็ก  รัฐบาลและหลายพรรคการเมือง ต่าง

หาเสียงกับแรงงาน ทัง้ให้ค ามั่นสญัญา… “เกิดปุ๊ บ

รับปุ๊ บ” “สิทธิเท่าเทียมถ้วนหน้า” ขอวิงวอนให้

รัฐบาลใช้มาตรการช่วยเร่งด่วนให้เป็นของขวัญวัน

เด็ก ด้วยเงินอุดหนนุเด็กเลก็แบบถ้วนหน้า 600 บาท 

เพื่อฟืน้ฟูชีวิตเด็กไทยจากวิกฤตนี ้“ 

 นางสาว นิ ไลมล มนตรีกานนท์   จาก

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.) กล่าวถึ ง

ผลกระทบ จากสถานการณ์โควิดว่า “  ครอบครัว

เสี่ ย งต่อการเ ป็นคนจนใหม่  เช่น  หากคนใน

ครอบครัวคนใดคนหนึ่งถูกเลิกจ้าง  หรือไม่มีงาน

ลว่งเวลาท า  ท าให้รายได้ลดลง กระทบต่อค่าใช้จ่าย 

คนมีลูกส่วนใหญ่มีรายได้น้อย รายได้รวมกันน้อย

กว่าแสนบาทต่อปี  หรือเกินกว่า ก็ไม่มาก ตอนนี้โค

วิด – 19 รุนแรงกว่าครัง้ท่ีผ่านมา ยิ่งสร้างความต่ืน

ตระหนก ยิ่งมีค่าใช้จ่ายมากขึน้  จากการต้องซือ้

อุปกรณ์ป้องกัน  การเดินทางยากล าบาก ไม่กล้านัง่

รถโดยสารก็ต้องนัง่แท็กซี่ รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย 

โอกาสเป็นคนจนใหม่สูง เงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบ

ถ้วนหน้าเป็นหลกัประกนัวา่ แม้จะถกูลดเงินเดือน ไม่
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มีงานลว่งเวลา หรือตกงาน ก็ยงัมี สวสัดิการดูแลลกู

เดือนละ 600 บาท “ 

 

 นางสุนี  ไชยรส  จากวิทยาลัยนวัตกรรม

สงัคม มหาวิทยาลยัรังสิต กลา่วว่า  “ คณะท างานฯ 

ได้ท าจดหมายเปิดผนกึถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประ

ยุทธ จันทร์โอชา เพื่อผลกัดันนโยบายนีม้าตัง้แต่ต้น  

เพราะเห็นวา่ สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วน

หน้าเป็นการลงทนุทรัพยากรมนุษย์ท่ีคุ้มค่าท่ีสดุด้าน

การพัฒนาเด็ก   จนล่าสุด คณะกรรมการส่งเสริม

การพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) มีมติ

ในการประชุมครัง้ท่ี 2/2563  เม่ือวนัท่ี 29 กันยายน 

2563 เห็นชอบต่อแนวทางการจัดสวัสดิการเงิน

อุดหนนุเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า ใน

อัตรา  600  บาท/คน/ เ ดือน โดยใ ห้ เ ร่ิมตั ง้ แต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ เดือนตุลาคม 2564   

แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีกลับมารอบใหม่มี

ความรุนแรงมากกว่าเดิม ส่งผลกระทบต่อ ภาวะ

สขุภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสงัคม ต่อทุกกลุม่

คนหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะเด็กเล็กมักเป็นกลุม่

ท่ีถูกมองข้าม คณะท างานฯ โดยองค์กรเครือข่าย

ภาคประชาสังคมจ านวน 301 องค์กร จึงได้ร่วม

กันลง ช่ื อขอ  เ รียก ร้อ งใ ห้นายก รัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรี “มอบของขวัญวันเด็ก 2565 ท่ีมี

คุณค่าท่ีสุด” คือ สนับสนุน นโยบายสวัสดิการเงิน

อุดหนนุเด็กเลก็แบบถ้วนหน้าในอตัรา 600 บาท/คน/

เดือน ตามมติของ กดยช.  โดยให้พิจารณาเป็นวาระ

เร่งดว่น เร่ิมด าเนินการทนัที ตัง้แต่ มกราคม 2564 นี ้

เพื่อเป็น การช่วยเหลือเด็กเล็กท่ีครอบคลุมและทัน

ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั และยงัเตรียมความพร้อมสู่

นโยบายดงักลา่ว ในปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย” 

————————————————————- 

[1] การศกึษาวจิยัเร่ือง การประเมนิผลกระทบและการประเมนิการเข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายโครงการเงินอดุหนนุ เพ่ือการเลีย้งดู
เดก็แรกเกิดซึ่งกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ร่วมกับ องค์การทนุเพ่ือเดก็แห่งสหประชาชาตปิระเทศไทย 
(UNICEF) สานกังานกองทนุสนบัสนนุการเสริมสร้างสขุภาพ (สสส.) มอบให้สถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 
และสถาบนัวจิยันโยบายทางเศรษฐกิจ (Economic and Policy Research Institute : EPRI) จากประเทศแอฟริกาใต้ออกแบบ
และด าเนินการ โดยมีมหาวทิยาลยัขอนแก่นจดัเก็บข้อมลูภาคสนาม 
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สถิติจ านวนแรงงานข้ามชาติ(ต่างด้าว) 

ท่ีย่ืนค าขออนุญาตท างานผ่านระบบออนไลน์ วันท่ี 13 ก.พ.2564 

 

 
 

https://smartjob.doe.go.th/ 
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สถิติ 10 จังหวัดท่ีมีแรงงานข้ามชาติ (ต่างด้าว) 

อยู่มากท่ีสุดตามตัวเลขของกระทรวงแรงงาน เดือนพ.ย.2563 

 

 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news 
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ข้อเรียกร้ององค์กรแรงงานเรียกร้องรัฐเยียวยา

แรงงานถ้วนหน้า 

 วันที่  21  มกราคม 2564 คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ไดย้ื่นหนังสือ ถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติม
พิทยาไพสิฐ เ ร่ือง  ขอเข้าพบกรณีขอให้เ ร่งช่วย
เยียวยาลูกจา้งซ่ึงอยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการของ รัฐบาลเป็นกรณีเร่งด่วน 
2 ขอ้  

 1.กรณีที่ลูกจ้างผูป้ระกันตนในมาตรา 33 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับการเยียวยาตาม
มาตรการของรัฐบาล เดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 3 
เดือน อยา่งถว้นหนา้ 
 2.ขอให้รัฐบาลควบคุมราคาสินคา้อุปโภค 
บริโภคที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพของประชาชน หรือ
จดัจ าหน่ายสินคา้ราคาถูกใหก้บัประชาชนในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
 เม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2563  สภาองค์การ

ลูกจา้งพฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย และเครือข่าย

ประกันสังคมคนท างาน (คปค.) น าโดย นายมนัส 

โกศล ประธานสภาฯ ไดย้ืน่หนงัสือถึงนายกรัฐมนตรี 

พลเอกประยทุธ์ิ จนัทร์โอชา ณ ศูนยรั์บเรืองราวร้อง

ทุกข์ศูนยบ์ริการประชาชน ณ ท าเนียบรัฐบาล เร่ือง 

ขอใหมี้การทบทวน และพจิารณาคุณสมบตัิผูท้ี่ไดรั้บ

สิทธ์ิโครงการ “เราชนะ” ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

 ประกอบดว้ย ผูป้ระกนัตน ม. 33 ขา้ราชการ 

พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือ

ผู ้ปฏิบัติ งานอ่ืนใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับ

ค่าตอบแทนจาก หน่วยงานของรัฐโดยตรง ที่มีรายได้

ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีให้ไดรั้บสิทธ์ิในโครงการ 

“เราชนะ” โดยสอดคลอ้งกบั นโยบายของรัฐบาลที่ว่า 

“การช่วยเหลือที่ไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั (Leaving no 

one behind)” 

 วนัที่ 27 มกราคม 2564 สภาองคก์ารลูกจา้ง

แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (ALCT) และ

เครือข่าย ได้เขา้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการ

การแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร นาย สุเทพ อู่อ้น ที่

สภาผู ้แทนราษฎร เร่ืองขอให้รัฐบาลมีมาตรการ

เ ร่ ง ด่วน ช่วย เห ลือ เยียวยา ลูก จ้า งอยู่ ในระบบ

ประกันสังคมมาตรา 33 และ ประชาชนทุกคนที่

ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด -19 

เรียกร้องขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเยยีวยาประชาชน

ทุกคนถว้นหนา้ทั้งประเทศ ดงัน้ี 
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 1.ขอใหลู้กจา้งผูป้ระกนัตนในมาตรา 33 และ
ประชาชนทุกคนให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจาก 
มาตรการของรัฐบาลเดือนละ 3,500 บาทเป็นเวลา 5 
เดือน ถว้นหนา้ทุกคน 
 2. ขอให้รัฐบาลเปิดพื้นที่ค ้าขายตลาดนัด 
หาบเล่แผงลอย เหมือนเดิมทั่วท้ังประเทศ เพื่อให้
ประชาชนไดมี้อาชีพที่ท  ามาหากินสร้างรายไดใ้ห้กบั
ตนและครอบครัว 
 3. ขอให้รัฐบาลควบคุมราคาสินคา้อุปโภค
และบริโภคที่จ  าเป็นในการด ารงชีพเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

(จาก voicelabour.org) 

สรุปท่าทีแรงงานหลังรัฐบาลยอมเยียวยา

ผู้ประกนัตนม.33 

 เม่ือวนัที่ 29 ม.ค. 2564 ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า 

ภายหลงัรัฐบาลเตรียมออกมาตรการเยยีวยา ช่วยเหลือ

ผูป้ระกันตนในมาตรา 33 ที่ มีอยู่กว่า 11 ล้านคน 

เบื้องตน้อาจจะให้เงินช่วยเหลือ 4,000 บาท แต่จะมี

การสรุปตวัเลขที่ชดัเจนในสัปดาห์หน้า ส่วนเง่ือนไข

เบื้องตน้ จะมีความคลา้ยคลึง กบั เง่ือนไข “เราชนะ” 

เช่น ตอ้งมีสัญชาติไทย ไม่ใช่แรงงานต่างดา้ว  , เงิน

ฝากในบญัชีไม่เกิน 5 แสนบาท , รายได้ไม่เกิน 3 

แสนบาทต่อปี หรือ เฉล่ียรายได ้25,000 บาทต่อเดือน  

ส่วนผูท้ี่ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ จะไม่ไดรั้บสิทธิน้ี 

 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ

สมานฉันทแ์รงงานไทย หรือ คสรท. กล่าวในฐานะ

ตัวแทนแรงงานในระบบประกันสังคม ที่ เป็นผู ้

เดินเร่ืองท าหนังสือขอรับเงินเยยีวยาจากรัฐบาล จาก

การระบาดของโควิดรอบใหม่ตลอดช่วง 2 เดือนที่

ผา่นมา ระบุวา่ พอใจกบัแนวทางรัฐบาลจะจ่ายเยยีวยา

ให้กบั ผูท้ี่อยูใ่นระบบประกนัสังคม มาตรา 33 ส่วน

จะให้ในจ านวนเงิน 4,000 บาท หรือมากกว่า ก็อยู่ที่

รัฐบาลพจิารณา แต่มองวา่หากสถานการณ์ยดืเยื้อเกิน 

2 เดือนจากน้ี รัฐบาลอาจจะตอ้งพิจารณาช่วยเหลือ 

คนที่มีรายได้สูงกว่า 25,000 บาทต่อเดือน ให้ได้รับ

การเยยีวยาดว้ย  

 เครือข่ายแรงงานเพือ่สิทธิประชาชน เดินทาง
ม า อ า ค า ร รั ฐ ส ภ า  ยื่ น ห นั ง สื อ ถึ ง ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อทวง
ถามและเรียกร้องให้จ่ายเงินเยยีวยาประชาชน 5,000 
บาทแบบถว้นหน้า เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่ได้
เคยยืน่หนงัสือถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมาแลว้เม่ือวนัที่ 26 มกราคมที่ผ่าน
มา แต่กลบัพบว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวานน้ี 
ไม่ไดห้ยบิยกเร่ืองดงักล่าวมาพิจารณา ทั้งที่มีแรงงาน
ในระบบประกนัสังคม ตาม ม.33 มากถึง 11 ลา้นคน 
ที่อยูใ่นภาวะเส่ียง จะถูกเลิกจา้งออกจากงาน แต่กลบั
ไม่เคยไดรั้บการเยยีวยา นอกจากน้ี จากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ยงัท าให้ลูกจา้งเสียรายได้จากการถูกลดวนั
ท างาน ลดค่าจ้างนอกเวลา เป็นเวลาหลายเดือน 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

38 
 

เช่นเดียวกับกลุ่มแรงงานขา้มชาติ ที่ถูกนายจ้างเอา
เปรียบ ไม่ไดรั้บสวสัดิการตามที่ควรไดรั้บ  
 รวมถึงแรงงานประเทศเพื่อนบา้น ปรับปรุง
ขั้นตอนการเข้าถึงสิทธ์ิ ได้รับเงินชดเชย กระจาย
รายไดใ้ห้ผูค้า้ปลีกรายยอ่ยมากกว่าร้านคา้สะดวกซ้ือ
รายใหญ่ ยกเลิกหน้ีกองทุน กยศ.และจะตอ้งอุดหนุน
ช่วยเหลือค่ า เ ช่าสถานที่ที่ ถู กสั่ งงดกิจการจาก
มาตรการโควิด-19 โดยเฉพาะผบับาร์ เป็นตน้(เม่ือ
วนัที่ 3 กุมภาพนัธ ์2564)   

 (https://www.pptvhd36.com/news) 
 กระทรวงแรงงาน เคาะลงตวั เร่ิมมีมีนาคม
2564 เยยีวยาผูป้ระกนัตนมาตรา 33 เหมือน "เราชนะ"
ตอ้งลงทะเบียน มี "เป๋าตัง" 2 ล้านคนโดนตดัสิทธิ 
(เพราะมีเงินในบญัชีธนาคารเกิน 5 แสนบาท) 
 นายสุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
แรงงาน กล่าวภายหลงัเขา้พบพลเอกประยทุธ์ จนัทร์
โ อ ช า  น า ยก รั ฐม น ต รี แ ล ะ รั ฐ ม นต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงกลาโหม ว่า นายกรัฐมนตรี เห็นชอบ
มาตรการช่วยเหลือแรงงานผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ใน
ช่ือ “ม.33 เรารักกนั" โดยนายกรัฐมนตรี อยากใหค้รบ
ทุกคนที่มีสิทธิดงักล่าว  
 หลงัจากน้ีจะมีการกดปุ่ มเปิดให้ลงทะเบียน
ออนไลน์  คนที่ มี แอพฯ  เ ป๋ าตัง  อยู่แล้วก็ ต้อ ง
ลงทะเบียนออนไลน์ เพือ่ยนืยนัสิทธ์ิเช่นเดียวกนั โดย
ย  ้าว่า ผูท้ี่จะได้รับสิทธิจะตอ้งเขา้หลักเงื่อนไข 3 ขอ้
ไดแ้ก่ 
 1.เป็นคนไทย 
 2.มีเงินฝากในบญัชีไม่เกิน 500,000 บาท 

 3.และเป็นผูป้ระกนัตนในมาตรา 33 ซ่ึงคาด
ว่าจะมีผูรั้บสิทธ์ิที่เขา้เง่ือนไขน้ีประมาณ 9 ล้านคน 
จากผูป้ระกนัตน 11 ลา้นคน  
 นายสุชาติ กล่าววา่ นอกจากน้ีนายกฯ ฝากไป
พจิารณาเร่ืองเงินทุนชราภาพ ใหแ้กปั้ญหาให้เร็วที่สุด 
โดยทางออกมี 2 ทาง ในการแก้ปัญหาระยะยาวคือ 
การแกพ้.ร.บ. ส่วนการแกปั้ญหาระยะสั้นก าลงัหารือ
กฤษฎีกาตีความอยู ่ว่าจะสามารถน าเงินมาลงทุนกบั
ผูป้ระกันตนได้หรือไม่ อย่างเช่นกันปล่อยกู้ให้กับ
ผูป้ระกนัตนในอตัราดอกเบี้ยต  ่าร้อยละ 2 ต่อปี  
 กรณีที่กลุ่มนักร้อง นักดนตรี ที่เรียกร้องให้
ชดเชยเยียวยาผู ้ที่ได้รับผลกระทบเป็นเงินสดว่า 
ตนเองก็เคยเป็นผูใ้ชแ้รงงาน บางคร้ังมีเงินสดก็เอาไว้
ใช้จ่ายในส่ิงที่ต้องใช้เงินสดไวใ้ช้ในส่ิงที่ใช้ไม่ได ้
เช่นค่าเทอม ค่าเช่าบา้น ส่วนการซ้ือของกินของใชก้็
ใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังแทน ซ่ึงต้องรู้จัก
บริหารจดัการ  เม่ือวนัที่ 3 กุมภาพนัธ ์รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน  สรุป เยยีวยา "ม.33 เรารักกนั" จ่าย 
4,000 บาท โดยจะโอนใหส้ปัดาห์ละ 1,000 บาท ตอ้ง
ลงทะเบียน มี "เป๋าตงั" 2 ลา้นคนโดนตดัสิทธิ คาดว่า
จะมีผูรั้บสิทธิที่เขา้เง่ือนไขอยูใ่นระบบประกนัตน ม.
33 น้ีประมาณ 9 ลา้นคน (โดย PPTV Online)  
 วันที่  23  กุมภาพันธ์  2564 ที่ กระทรวง
แรงงาน นายสุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
แรงงานให้การตอ้นรับ นายมานิตย ์พรหมการียก์ุล 
ประธานสภาองค์การลูกจา้งแรงงานยานยนต์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมด้วยนายสันติ  ปฏิภาณรัตน์ 
เลขาธิการสมาคมผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์รับจา้งแห่ง
ประเทศไทย และรองประธานสหพนัธ์แรงงานนอก
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ระบบ เพื่อให้ก าลงัใจและสนับสนุนการท างานของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือกรณีผู ้ประกันตนมาตรา  33 ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากโควิด -19 แม้ว่าที่ ผ่ านมาสถาน
ประกอบการไม่ได้หยุดกิจการทั้ งหมด แต่สถาน
ประกอบการหลายแห่งได้ลดค่าจ้าง และลดโอที
พนักงานลง  ซ่ึ งพล เอกประยุทธ์  จันท ร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานให้ด าเนินการช่วยเหลือ จนในที่ สุดมีมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) โครงการ ม33 เรารักกัน เพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ที่มีจ  านวน 9.27 ลา้น
คน 
 นายมานิตย ์พรหมการียก์ุล ประธานสภาฯ 
กล่าววา ขอบคุณรัฐบาล  และรัฐมนตรีฯที่ เ ห็น
ความส าคญัของพีน่อ้งแรงงานในระบบประกนัสังคม
มาตรา 33 ที่ช่วยผลักดันช่วยเหลือผุป้ระกันตนให้
ได้รับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 คนละ 
4,000 บาท (https://www.dailynews.co.th/) 
 นายมนัส โกศล ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง

สถานีวิทยรัุฐสภา เม่ือวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์2564 โดย

ขอสรุปบางประเด็นไดด้งัน้ี การระบาดระลอก 2 ของ

โควิด-19 ได้มีการคุยกันกับผูน้ าแรงงานเร่ืองการ

ช่วยเหลือ ซ่ึงทางสภาฯไดท้  าหนังสือถึงรัฐมนตรีเพื่อ

การปลดล็อกให้ผูป้ระกันตนและขา้ราชการ ลูกจา้ง

ภาครัฐได้ด้วย และได้คุยกับรัฐมนตรีได้ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี มีการปลดล็อกให้สิทธิผูป้ระกันตน 

เสียงสะทอ้นของผุป้ระกนัตนในการลงทะเบียนยอด

พุ่งไปเกือบ 8 ล้านคน ซ่ึงมีผุป้ระกันตนที่ได้บัตร

สวสัดิการแห่งรัฐอีกราวลา้นคน ก็ตดัสิทธิไปไดสิ้ทธิ

เราชนะ กลุ่มแรงงานต่างด้าวสิทธิประกันสังคม

ท างานในประเทศก็ควรได้ แต่ว่า รัฐบาลก็ตอบว่า 

เฉพาะคนไทยเท่านั้ น เพราะเป็นเงินกู้ที่ รัฐกู ้มา ก็

อยากจะบอกกับรัฐบาลว่าหากจะมีการเยียวยาคร้ัง

ใหม่ พี่น้องแรงงานขา้มชาติก็เป็นแรงงานกลุ่มหน่ึง

ที่มาท างานในประเทศไทย ท าให้ เศรษฐกิจ ดี

หมุนเวยีนได ้แรงงานกลุ่มน้ีก็ควรไดรั้บดว้ย 

 (เรียบเรียงโดย วาสนา ล าดี) 
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