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 อารมณ์ พงศ์พงัน กับการก่อต้ังสหภาพแรงงานการประปานครหลวง 

 การต่อสู้ทางการเมืองในระบบชนชั้นของผู้หญิง 

 เสวนา 8 มีนา : การเมืองด ีรัฐธรรมนูญดี ต้องมีผู้หญิงร่วมร่าง 

 แรงงานแพลตฟอร์มร่วมก าหนดอนาคตการจ้างงาน 

 สถิติแรงงาน : จ านวนผู้ประกันตนขอรับสิทธิ์กรณีว่างงาน 2561-2563 

 สรุปข้อเรียกร้องวันสตรีสากล 2564 

 สรุปข่าวสถานการณ์การเลิกจ้างแรงงานเดือนมีนาคม 2564 

 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

2 
 

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

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

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดท าขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร พพืออประโยนน์แห่งสังคมโดยรวม 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 55 (402) 

ประจ าเดือนมีนาคม 2564 พบกันในสถานการณ์

ร้อนระอุของอากาศในช่วงเข้าสูฤ่ดรู้อนอยา่งสมบูรณ์ 

และความร้อนรุ่มจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ

การเมืองท่ีรายล้อมอยูร่อบๆ ตวัประชาชนคนไทยทุก

คนในขณะนี ้

 งานรณรงค์วนัสตรีสากล 8 มีนาคม ในปีนี ้มี

ความตกตา่งจากปีท่ีผา่นมา เพราะนอกจากจะมีการ

ยื่นข้อเรียกร้องจากกลุ่มแรงงานสตรีแล้ว ยังมีภาค

ประชาสงัคมกลุ่มอ่ืนๆ ร่วมน าเสนอข้อเรียกร้องต่อ

รัฐบาลอีกหลายกลุ่ม  ส าหรับกลุ่มท่ีน าเสนอข้อ

เรียกร้องด้านแรงงานมี 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มของ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและสมาพนัธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2)กลุ่มของสหพันธ์

แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ กลุ่มสหภาพแรงงาน

ย่านรังสิตฯ  มูลนิ ธิ เ อ็มเพาเวอ ร์  ฯลฯ และ 3) 

เครือข่ายผู้หญิงและเด็กประกอบด้วยองค์กรพฒันา

เอกชนด้านผู้หญิงและเด็กหลายองค์กร รายละเอียด

ข้อเรียกร้องของทัง้ 3 กลุ่มติดตามได้ในแรงงาน

ปริทศัน์ฉบบันี ้

 นอกจากนี ใ้นสถานการณ์ปัจจุบันซึ่ ง มี

ประชาชนกลุม่ต่างๆ รณรงค์เคลื่อนไหวอยู่ก่อนแล้ว

หลายกลุ่ม จึงได้ถือเอาวันสตรีสากล 8 มีนาคม 

2564 เป็นวนัน าเสนอข้อเรียกร้องของกลุม่ตวัเองด้วย 

ได้แก่ เครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิงนัก

ปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ

เครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ หญิงท่ีได้รับ

ผลกระทบต่างๆ 19 ประเด็นประกอบด้วย ผู้ หญิง

ท างานบริการ ผู้ หญิงพิการ ผู้ หญิงคนจนเมือง 

ผู้หญิงจาก 3 จงัหวดัชายแดนใต้ ฯลฯ เครือข่ายมีข้อ

เรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนญู พ.ศ.2560 และยงัมีการ

ชุมนมุของกลุม่ราษฎร กลุม่เดินทะลฟุ้า กลุม่ WEVO 

เพื่อติดตามคดีของแกนน า 18 คนท่ีตกเป็นผู้ ต้องหา

ก่อนหน้านี ้เช่นเดียวกับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ี

ได้มีการออกแถลงการณ์ในวนัสตรีสากลเรียกร้องให้

รัฐบาลค านงึถึงสทิธิในการเข้าสูก่ระบวนการยติุธรรม

ของผู้ถกูจบักมุในคดีทางการเมือง 

 สืบเน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจหลัง

เกิดโรคระบาดโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจท่ี

เกิดขึน้ตัง้แต่ก่อนปี 2563 ท าให้เกิดการเลิกจ้าง

คนงานขนาดใหญ่อยา่งตอ่เน่ือง รายละเอียดติดตาม
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ได้ในแรงงานปริทัศน์ฉบับนี ้ในขณะท่ีมาตรการ

เยียวยาของรัฐส าหรับผู้ ประกันตนตามพ .ร.บ.

ประกันสังคมมาตรา 33 ก็มีข้อถกเถียงในเร่ืองท่ี

แรงงานข้ามชาติซึ่งจ่ายเงินสมทบเช่นเดียวกับ

แรงงานไทยไม่มีสิทธ์ิได้รับเงินเยียวยา เน่ืองจากมี

การก าหนดเงื่อนไขว่าผู้ ท่ีจะได้รับเงินต้องมีสญัชาติ

ไทยเท่านัน้ ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อลกูจ้าง

อนัเน่ืองมาจากความแตกตา่งด้านสญัชาติ 

 สดุท้ายนีข้อแสดงความคารวะต่อพี่น้องชาว

เมียนมาท่ียืนหยัดต่อสู้ กับอ านาจเผด็จการทัง้

ประเทศโดยไม่มีการแบ่งขัว้ แบ่งฝ่าย แม้จะถูก

ปราบปรามอย่างเหีย้มโหดจนเสียชีวิตไปหลายร้อย

คน ความหวงัสดุท้ายอยู่ท่ีนานาชาติท่ีจะต้องเข้าไป

ยับยัง้ การเข่นฆ่าประชาชนของ รัฐบาลเผด็จ

การทหารเมียนมาให้เป็นผลส าเร็จ ในขณะท่ีประเทศ

เพื่อนบ้านในอาเซียนหลายประเทศมีท่าทีวางเฉย

เน่ืองจากรัฐบาลของประเทศเหลา่นีเ้องก็มีพฤติกรรม

ท่ี เ กือบไม่แตกต่างจากรัฐบาลทหารของพม่า
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พีออารมณ์ พงศ์พงนั ทีอผมรู้จกั 
โดย กมล สสุ าเภา 

จากหนงัสอื อารมณ์ พงศ์พงนั ปัญญาชนของขบวนการกรรมกรไทย 

จดัพิมพ์โดย มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั  
สนบัสนนุการจดัพิมพ์โดย มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

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

บนเ ส้นทางชี วิต ท่ี ก้าวไปย่อมพบพาน
เร่ืองราวตา่งๆ และผู้คนมากมาย จากนบัร้อย นบัพนั 
บุคคลท่ีพบพาน จะมีเพียงไม่ก่ีคนเท่านัน้ท่ีเรายงัจ า
ได้และติดตรึง ซึ่งความติดตรึงนัน้ อาจจะมีทัง้แง่
บอกหรือแง่ลบก็ได้ แต่กับพี่อารมณ์ พงศ์พงัน นัน้ 
ความดี การกล้าต่อสู้กล้ากระท าเพื่อผู้ เสียเปรียบใน
สังคมเป็นภาพท่ีติดตรึงในใจผมตลอดเวลา พี่
อารมณ์ คือเพื่อน คือพี่ชาย คือมิตรร่วมความคิด
ทางการเมืองของผมคนหนึ่ง เรารู้จักกันเม่ือวันท่ี 1 
กันยายน 2515 อันเป็นวันแรกท่ีผมมาท างานท่ีการ
ประปานครหลวงหลงัจากจบการศึกษามาใหม่ๆ เรา
สอบคดัเลอืกเข้าท างานได้พร้อมกนั 16 คน และพวก
เราถูกส่งให้มาเรียนรู้งานร่วมกันท่ีกองส ารวจและ
ออกแบบ ในจ านวนนีมี้อยู่แปดคนท่ีมีสังกัดกอง
ควบคมุงานก่อสร้าง แตต้่องมีเรียนรู้งานท่ีกองนีก้่อน 
ผมมารายงานตัวเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มท่ีเข้างาน
พร้อมกนั เน่ืองจากผมได้ไปของานจากผู้ใหญ่ในกรม

ชลประทาน และได้รับความเมตตา รับเข้าท างานได้
เพียงหนึ่งเดือน จึงรู้สกึเกรงใจท่ีจะจากมา แต่พี่สาว
แนะน าวา่ ควรมาอยู่การประปานครหลวง ผมจึงมา
เป็นคนล่าสุด ผมได้โต๊ะท างานติดกับพี่อารมณ์ 
ความรู้สกึแรกท่ีรู้จกักนั บอกว่านายคนนีห้น้าแก่กว่า
เรามาก ถึงแม้จะเรียนจบปีการศึกษาเดียวกัน แต่มา
จากคนละสถาบัน ผมจบจากเทคนิคกรุงเทพ แต่พี่
อารมณ์จบจากเทคนิคโคราช เม่ือมารู้วันเกิดซึ่งกัน
และกนัจึงทราบวา่พี่แก่กวา่ผมถึง 5-6 ปี 

เราออกท างานส ารวจคนละหน่วย ตอนเช้า
จึงเห็นกันเพียงช่วงก่อนออกท างานเท่านัน้ แต่ตอน
บ่ายจึงได้มาพบกันในกอง และเป็นช่วงท่ีเราได้
สนทนาใกล้ชิดกัน พี่อารมณ์มีงานอดิเรกด้วยการ
เ ป็ นนัก เ ขี ย นบทความ  มี คอลัม น์ ป ร ะจ า ใ น
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ีโคราช ผมจึงได้มีโอกาสอ่าน
งานเขียนของพี่เป็นคนแรกๆ เม่ือพี่เขียนเสร็จ ได้อ่าน

อารมณ์ พงศ์พงัน : ชีวิตและงาน



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

6 
 

เร่ืองราวเก่ียวกับการคดัค้านสงครามเวียดนามบ้าง 
เ ร่ืองค่าแรงคนงาน เ ร่ืองข้าวของแพง ท่ีทึ่ง ใน
ความสามารถของพี่ โดยเฉพาะกลอนบทหนึ่งท่ีพี่
อารมณ์เขียนขึน้ และได้มีโอกาสน ามาเผยแพร่ใน
วารสารถังสูงฉบับแรก ของสหภาพแรงงานการ
ประปานครหลวงอีกเกือบสามปีตอ่มา และผมได้เคย
น ากลอนนีใ้สท่ านองเป็นเพลงร้องเทา่ที่จ าได้เนือ้หามี
ดงันี ้

หยาดเหงื่อกหูลัง่ไหล  แรงกไูม่เคยหมดสิน้ 

ถือเสยีมเตรียมแทงดิน  เพื่อสร้างถ่ินสงัคมไทย 

ค าน้อยร้อยค าร้อง ทา่นมิปองจะลองไข 

ทกุข์ทนก็จนใจ  เพราะซึง้ในนโยบาย 

แตก่ตู้องกราบกราน เพื่อซือ้งานท่ีทา่นขาย 

ให้กินสิน้แรงงาน  ซงักระตายไร้ศกัด์ิคน 

มิแบง่แตห่น้าที่  โอ้อปัรีย์แสนปีป่้น 

เหยียดหยามความเป็นคน  วา่ต ่าล้นล้วนเลวทราม 

สกัวนักจูะหยดุ  เลกิขดุดินกินค าหยาบ 

ถือค้อนต้องประณาม ความกาลท่ีีแบง่คน 

ใน พ.ศ.2515 ขณะท่ีตอนนัน้ยังไม่มีการ
เคลือ่นไหวการเมืองใด ค าว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตยงั
เป็นค า ท่ีผู้ คนไม่ เคยได้ยิน ไม่แพร่หลาย แต่พี่
ก้าวหน้าไปก่อนแล้ว  

ปลายปีนัน้ ผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมกินเลีย้ง
งานแตง่งานของเพื่อนงานแรกในชีวิต และจัดเลี่ยงท่ี
ภายในกระทรวงมหาดไทย งานแต่งงานของพี่
อารมณ์กบัพี่อมรลกัษณ์นัน่เอง 

ความคิดทางการเมืองเพื่ อสังคมของพี่ 
แสดงออกอย่างแหลมคมขึน้เร่ือยๆ เม่ือเราคบกัน 
เดือนมิถุนายน 2516 ขณะท่ีพี่ อารมณ์นั่งอ่าน
หนังสือพิมพ์เร่ืองการประท้วงกรณีลบช่ือนักศึกษา
รามค าแหง 9 คนท่ีโต๊ะท างาน ผมลุกขึน้ไปยืนอ่าน
ร่วมด้วย พี่พูดมาว่า “ดร.ศักด์ิจะลบช่ือนักศึกษา
ไม่ได้ดอก พลังมวลชนไม่มีใครสู้ ได้” ค าว่า “พลัง
มวลชน” เป็นศพัท์ท่ีสะท้อนความคิดของพี่ ท่ีล า้หน้า
ผู้คนทัว่ไปเยอะจริงๆ จนถึงเหตุการณ์ช่วงต้นเดือน
ตลุาคม 2516 เม่ือมีการจับผู้น านกัศึกษาท่ีออกแจก
แถลงการณ์เรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้ว ผมยิ่งได้เห็นพี่
เครียด พูดคุยกันให้ผมได้ฟังถึงเร่ืองราวท่ีไม่ถูกต้อง
ด้วยความจริงจงั 

“ เ ข า เ ร่ิ ม ชุ ม นุ ม กั น แ ล้ ว ท่ี ล า น โ พ ธ์ิ 
ธรรมศาสตร์” พี่อารมณ์บอกกับผมในเช้าวันท่ีเร่ิมมี
การชุมนุมกนเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตวัผู้ ต้องหา 13 
กบฏและชวนผมไปร่วมชุมนุมด้วย เราไปยืนฟังกันท่ี
ใต้ถุนตึกศิลปศาสตร์ ค าปราศรัยของผู้น านักศึกษา
แต่ละค า ฟังดูหนักแน่น ทรงพลัง จนขนหัวผมลุก
เกลยีว ไม่เคยได้ยินได้ฟังท่ีไหนมาก่อน ผมหนัไปมอง
หน้าพี่บ่อยๆ สีหน้าพี่ก็เครียดมาก เราร่วมชุมนุมกับ
ทุกคน จนถึงการเดินขบวนออกจากมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และกลมกลืนกันไปกับฝูงชนบนถนน
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ราชด าเนิน เราแยกกระจายกันไปคนละทิศละทาง 
จวบเหตกุารณ์จลาจลวนัท่ีสบิสี่ 

มันเป็นการเสียใจอย่างท่ีสุด ท่ีเห็นพี่น้อง
ไทยต้องมาล้มตายเกลื่อนกราด เลือดนองแผ่นดิน 
แม้รถพยาบาลรับสง่คนก็ไม่เพียงพอ ต้องใช้รถสว่น
บุคคล วิ่งน าคนบาดเจ็บสง่โรงพยาบาล โดยใช้มือ
ละเลงเลือดท่ีนองพืน้ ทางเป็นเคร่ืองหมายกาชาด 
เย็นนัน้ เม่ือเช็คได้แนน่อนแล้ววา่ น้องชายของผมคน
หนึ่ง ท่ีเ ข้าร่วมชุมนุมเช่นเดียวกัน กลับเข้าบ้าน
เรียบร้อยแล้วโดยปลอดภยั ผมจึงตรงเข้าร้านตดัผม
ด้วยน า้ตานองหน้า พลางคิดว่า ผู้ ท่ีตายไปนัน้เขา
บริสทุธ์ิ เขาท าเพ่ือประชาธิปไตย ไม่หวงัค่าตอบแทน
ใดๆ ผมจะท าอะไรสกัอย่างเพื่อตอบแทนเขา ผมจึง
ให้ช่างตดัผมโดนหวัไว้ทกุข์ให้วีรชนทนัที 

วนัท่ี 15 ตลุาคม เหตุการณ์ยิงกันท่ีถนนราช
ด าเนินยงัไม่ยติุ เป็นวนัเปิดท างานวนัจนัทร์ ผมไปยืน
ร้องไห้มองกลุม่ควนัจากการจลาจลท่ีบนัไดหนีไฟชัน้
หก อาคารประปาแม้นศรี พี่อารมณ์เข้ามาปลอบใจ
ผม จับบ่าผมเขย่าแล้วหัวเราะท่ีเห็นผมโกนผม “จะ
เป็นสนัติบ้าหรือ” พี่หวัเราะเหมือนกับจะให้ผมคลาย
โศกท่ีแฝงด้วยความเอ็นด ูเราออกเดินทางมุ่งไปถนน
ราชด าเนินกนัอีก 

เหตุการณ์สิบสี่ตุลาผ่านไป การเคลื่อนไหว
ของประชาชนกลุม่ต่างๆยงัมีทัว่ประเทศ เข้าวนัหนึ่ง
ของปลายปี 2516 พี่อารมณ์ฆ่าน าเร่ืองสัน้เร่ืองหนึ่ง
ท่ีพี่พึ่งเขียนมาให้ผมอ่าน เป็นเร่ืองลักษณะคล้าย
เหตกุารณ์ฆา่สีรั่ฐมนตรีเม่ือหลายสบิปีก่อน ในเร่ืองมี

ข้อคิดคล้ายกบัจะเตือนให้อยา่ประมาทและอยา่ไว้ใจ
อ านาจเผด็จการ ท่ีพร้อมจะท าทุกอย่างท่ีไร้ศีลธรรม
และความปรานี สายตาพี่ยาวไกลมาก 

ต้นปี 2517 เรามีการจับกลุ่มสไตร์คหวัหน้า
กนัในกอง พี่อารมณ์เข้าร่วมด้วย และพี่เป็นคนหนึ่งท่ี
เป็นผู้ ลุกขึน้ให้ผู้ บังคับบัญชาของเราเห็นสิ่งท่ีควร
แก้ไขในบรรยากาศของการท างาน หลกัการสไตร์ค
นัน้แล้ว หัวหน้ากองได้เรียกเราทัง้ 8 คนท่ีบรรจุใน
กองควบคุมการก่อสร้าง แต่ถูกส่งมาฝึกงานท่ีกอง
ส ารวจและออกแบบ ว่าถึงเวลาท่ีเราจะต้องกลบัไป
ปฏิบัติงานท่ีเราบรรจุแล้ว ผมถามหัวหน้าว่า ท่ีท า
เช่นนีต้้องการแบ่งแยกการปกครองเราใช่ไหม 
หวัหน้าบอกว่าไม่ใช่ งานกองโน้นเรียกร้องก าลงัคน
จริงๆ ผมถามว่าใจจริงหวัหน้าต้องการให้พวกเราไป
หรือเปล่า หวัหน้าบอกว่าเปลา่ รักและไว้ใจพวกเรา
ทุกคนผมจึงว่าหากผมยืนยันท่ีจะไม่ไปท่านเต็มใจ
ไหมที่จะให้เราอยู ่ทา่นบอกเต็มใจซิ จึงมีผมคนเดียว
ในจ านวนแปดคนท่ีขออยู่กองนี ้นอกนัน้ขอไปกอง
โน้นกนัหมด 

เหตุการณ์ในกองส ารวจและออกแบบยงัไม่
สงบลงง่ายๆ พวกเราต้องมีการรวมตัวกันยื่นข้อ
เรียกร้องและเจรจากบัหวัหน้าอีกเป็นระลอกๆ จนต้น
ปี 2518 เร่ืองราวส าคญัเร่ืองหนึ่งก็เกิดขึน้ เพื่อนของ
เราคนหนึ่งจะต้องถูกส่งไปท างานกับบริษัทฝร่ัง ท่ี
ปรึกษาของการประปานครหลวงโดยไม่เต็มใจไป 
ด้วยความคิดท่ีต่อต้านจักรวรรดินิยมท่ีพวกเรามีอยู ่
การรวมตัวครัง้ใหญ่จึงเกิดมีขึน้อีกครัง้ในกอง ท่ี
ประชุมสรุปกันว่า การจะทดัทานไม่ให้เพื่อนของเรา
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ไป คงท าได้ล าบาก แต่เราจะต้องสร้างองค์กรอะไร
สกัอยา่งมารองรับและเป็นหลกัพึง่พิงของพวกเรา ค า
ว่าสหภาพแรงงานถูกน าขึน้มาอภิปรายกัน ผลท่ีสุด 
ท่ีประชุมคดัเลือกตวัแทนกลุม่หนึ่งให้ไปศึกษาเร่ือง
สหภาพแรงงานและการจัดตัง้ โดยให้สญัญากันว่า 
เร่ืองท่ีเราจะด าเนินต่อไปนีต้้องปิดลบัเงียบ อย่าให้
ผู้ ใหญ่ของการประปารู้โดยเด็ดขาด เพื่อความ
ปลอดภยัในฐานะหน้าที่การงานของกลุม่ตวัแทนการ
ประชุมกลุ่มตัวแทนครัง้แรกถูกก าหนดขึน้ต่อทันที 
โดยนดัพบกนัท่ีโรงอาหารวดัสระเกศ ซึ่งขณะนัน้เป็น
ช่วงเด็กเร่ิมปิดเทอมใหญ่ ท่ีประชุมเห็นพร้อมกันว่า
จ าเป็นต้องขยายวงผู้ ร่วมงานไปยงัผู้ ท่ีควรไว้ใจ และ
คิดวา่จะเป็นแกนก าลงักบังานท่ีจะท าได้  

พี่อารมณ์ เป็นคนแรกท่ีผมนึกถึง ผมนดัพบ
พ่ีทันที บอกว่ามีเร่ืองจะปรึกษาด้วย พี่นัดว่าจะพบ
กนัตอนเย็นท่ีโต๊ะอาหารใต้ถังสงู ผมได้เลา่เร่ืองท่ีเรา
จะก่อตัง้สหภาพให้พี่ฟัง พี่ฟังไปมองหน้าผมพลาง
อมยิม้ไป เหมือนไม่เช่ือว่าผมก าลังพูดเร่ืองจริง พี่
มองผมแบบผู้ ใหญ่มองเด็กเล็กหัวแข็งสักคน แล้ว
ถามผมว่า “ยังไม่เลิกเป็นสนัติบ้าอีกหรือ” ผมโมโห
มาก ผดุลกุขึน้เดินออกไปทนัที โดยไม่หนักลบัมองพี่
เลย พี่เรียกผมแกมหวัเราะหลายครัง้ แตผ่มไม่ฟังเสีย
แล้ว  

การด าเนินงานก่อตัง้สหภาพยงัคงก้าวรุดไป
อยา่งลบัท่ีสดุ คณะผู้ก่อการท่ีรักความเป็นธรรมท่าน
อ่ืนๆ เช่น พี่เอกชยั เอกหาญกมล ถกูแอบเชือ้เชิญเข้า
ร่วมขบวนงาน ทกุคนสนบัสนนุและเข้าร่วมเป็นก าลงั
อย่างแข็งขัน มีอุปสรรคกีดขวางหลายด่านมาก 

ส าหรับการจะก่อตัง้สหภาพแรงงานสกัแห่งในยาม
นัน้ ด้วยความเป็นสิ่งแปลกใหม่ของสงัคม ความไม่
ไว้ใจของระบบราชการแบบเก่า ท่ีคับแคบ กลุ่ม
แรงงานกลุ่มอ่ืนท่ีมีอยู่แล้วในการประปา (กลุ่มพี่
เฉียบเรียนดารา) แตด้่วยความจริงจงัและจริงใจท่ีเรา
แสดงให้ทุกกลุม่ประจักษ์ ในท่ีสดุ ก็ไม่มีใครคดัค้าน
การ ท่ีกรมแรงงานจะใ ห้เราจดทะ เบียนก่อตั ง้ 
“สหภาพแรงงานการประปานครหลวง” 

อันว่าเพชรนัน้ อย่างไรก็ต้องคือเพชรวนัยัง
ค ่า ประกายแสงไม่มีสิ่งใดๆ จักบดบังได้ วันท่ี 13 
มิถนุายน 2518 พวกเราดีใจมากเม่ือพี่ท่ีกรมแรงงาน
รับโทรศพัท์จากเราและแจ้งว่า ทางกรมอนุญาตให้
เราแล้ว ข่าวดีนีถู้กกระจายต่อๆกันไปในกอง และ
ข้ามกอง เรานดัท่ีจะยกโขยงกันไปกรมแรงงานเพื่อ
บีบ (เรายังไม่ไว้ใจกรมแรงงาน เพราะเราหืดขึน้คอ
ทีเดียวก่อนหน้านัน้) และเพื่อไปรับใบทะเบียน
สหภาพ ผมขึน้ไปกระจายข่าวให้พรรคพวกท่ีกอง
ควบคมุการก่อสร้าง ได้พบพี่อารมณ์ จึงตดัสินใจเลา่
เร่ืองให้พี่ฟังอีกครัง้ และบอกว่าวนันีเ้ราจะเดินไปรับ
ทะเบียนท่ีกรมแรงงานด้วยกนั พี่ตกใจมากร้อง “ฮ้า...
คุณท ากันจริงหรือ” โธ่...พี่ยังมองว่าผมเป็นเด็กอยู่
เร่ือย เห็นไหมผมเป็นเด็ก แต่คบสร้างบ้านได้...พี่
อารมณ์ร่วมกบัขบวนของเราไปกรมแรงงานทนัที 

อุปสรรคมากจริง  การอ้อยอ่ิงของกรม
แรงงาน ยงัคงเกิดขึน้ การเจรจากับกลุ่มแรงงานอ่ืนๆ 
ยังต้องมีการตกลงท่ีจะให้มีสหภาพแรงงานการ
ประปานครหลวง จะต้องมีการเห็นชอบร่วมกัน
ระหว่างเรากับกลุ่มของพี่เฉียบต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี
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แรงงาน ความเป็นผู้ใหญ่และรอบรู้ในหลกัเหตผุล ท า
ให้พี่อารมณ์แสดงศักยภาพในการเจรจาอย่างสูง
มาก ผมได้ฟังเหตุผลท่ีท าให้คณะพี่เฉียบต้องเห็นว่า
เราควรได้รับอนุญาตให้จัดตัง้สหภาพฯ ต่อหน้ากรม
แรงงาน ได้เห็นพี่อารมณ์แลกเปลี่ยนความเห็นกับ
ผู้น าแรงงานอ่ืนท่ีมากรมแรงงานในวนันัน้ ก่อนเวลา 
16.00 น. เรากลบัสี่แยกแม้นศรี ส านกังานใหญ่การ
ประปาในขณะนัน้ พร้อมใบทะเบียนสหภาพแรงงาน
ท่ีพวกเราภมิูใจและดีใจ 

การเปิดตวัสหภาพต่อพนกังานทัว่ไปเป็นไป
อยา่งคกึคกั เราเปิดปราศรัยครัง้แรกท่ีส านกังานใหญ่ 
ยามนัน้พี่เอกชยัก้าวขึน้หลงัรถบรรทุกท่ีเราใช้เป็นเวที
ด้วยขาสั่นพั่บๆ พี่อารมณ์เป็นก าลังส าคัญท่ีพูด
อธิบายตัวตนขององค์กรให้เพื่อนๆ พนักงานทราบ 
และเข้าเป็นสมาชิกด้วยความมั่นใจ องค์กรของพวก
เราเติบโตเร็วมาก เราท างานกันอย่างจริงจังและ
สนกุสนาน เพียงชัว่ไม่ถึงเดือน เรามีสมาชิกหลายพนั
คน เราเจรจากับผู้ บริหารขอสถานท่ีตัง้ในอาคาร
ส านกังานใหญ่ ซึง่ก็ได้รับการอนญุาตให้ใช้ใต้อาคาร
ไม้ เราเปิดบ้านใหม่ของเราในวันท่ี 13 กรกฎาคม 
2518  ด้วยพิ ธี เ ปิด ท่ี เ อิ ก เก ริก  พี่ อ ารมณ์ เ ป็ น
ประชาสมัพันธ์และเป็นบรรณาธิการหนังสือถึงสูง 
วารสารของสหภาพ ซึ่งออกฉบับแรกในวันนัน้ 
ข้อเขียนตา่งๆพี่รับภาระแทบจะคนเดียว 

จิตใจท่ีรักชาติ รักประชาธิปไตย และรัก
ความเป็นธรรมนัน้ ยอ่มต้องคดัค้านสิง่ท่ีไม่ถกูต้องใน
สังคม ขณะท่ีการประปานครหลวงก าลังจะเร่ิม
พฒันางาน ด้วยโครงการแผนหลกั ท่ีก าหนดให้มีการ

ก่อสร้างโรงงานผลิตน า้ท่ีบางเขน มีการก่อสร้าง
อุโมงค์ส่งน า้ไปยังมุมเมืองต่างๆ และงานก่อสร้าง
อ่ืนๆอีกมาก ข้อมูลท่ีไม่ชอบมาพากล แพร่งพราย
มาถึงกรรมการของสหภาพ เราประชุมปรึกษา
ตรวจสอบข้อมูลและเร่ืองราวต่างๆ เห็นถึงจุดอ่อนท่ี
ต้องแก้ไขและจัดเผยแพร่ข้อมูลและคัดค้าน จนถึง
ท่ีสุด ต้องมีการชุมนุม พี่อารมณ์ใช้ความเป็นผู้
ประสานงานท่ีเยี่ยมยอด สามารถสืบค้นรายละเอียด
ของข้อมลูตา่งๆ ได้อีกมากมาย จนจดัท าเป็นวารสาร
ถึงสงูฉบับข้อมูลคัดค้านการประกวดราคาท่ีไม่ชอบ
มาพากล และสดุท้ายการประปานครหลวงต้องจดัให้
มีการประกวดราคาใหม่ และสามารถประหยดัเงินให้
องค์กรได้นบัร้อยล้านบาท (คา่เงินในขณะนัน้) 

กับอ ง ค์ก รแ ร ง ง านภายนอก  ก ร ะแส
สถานการณ์ก้าวไปเร็วมาก ความแปลกใหม่ ไม่คุ้น
ต่อประชาธิปไตยในสังคมไทยผลักดันให้ความ
ขดัแย้งของกลุม่คนท่ีเก่ียวข้องซบัซ้อน รุนแรงขึน้โดย
ล าดบั ผมตะลอนเข้าโรงงานโน้นออกโรงงานนี ้พร้อม
ข้อมูลต่างๆ มาเลา่ให้พี่ฟ้ง พี่ใช้ความเป็นผู้น า้ และ
ความเป็นคนมีเหตุผล น าไปแสดงให้กลุ่มสหภาพ
แรงงานแหง่ประเทศไทย (ช่ือเรียกในขณะนัน้) เข้าใจ 
และสนับสนุนกรรมกร บทบาทของพี่ เด่นอย่าง
รวดเร็ว ได้รับการยอมรับทัง้ภายในและนอกประปา 
เร่ืองของกรรมกรฮาร่า ท่ีชุมนมุปิดโรงงานยาวยืดเยือ้ 
และทางอ านาจรัฐก็มีท่าทีท่ีจะไม่ให้ความเป็นธรรม
ตอ่กรรมกร ผมน าเลา่ให้พี่ฟัง พี่ประมวลข้อมูลจากท่ี
ได้รับ สูก่ารตัง้ประเด็นหาทางออก ท่ีสดุพี่ได้รับเลือก
ให้เป็นคณะอนุญาโตตุลาการฝ่ายกรรมกร เจรจา
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หาทางออกให้กับผู้ ใช้แรงงานได้อย่างชาญฉลาด 
บทบาทของท่ีได้รับความวางใจอย่างกว้างขวางใน
สงัคม ในเวลาไม่ก่ีเดือน กระทัง่ในแวดวงเกษตรกร ก็
ยังไว้ใจให้พี่ เป็นตัวแทนชาวนา เข้าศึกษาปัญหา
ข้าวเปลอืกถกูข้าวสารแพง เพื่อก าหนดราคาประกัน
ข้าวเปลือก พี่ต้องตระเวนเข้าออกโรงสีในภูมิภาค
ต่ า ง ๆ  ทั่ ว ป ร ะ เ ทศ  น า ข้ อ มู ลม า เ ขี ย นล ง ใน
หนงัสือพิมพ์รายวนั ชีใ้ห้เห็นว่าราคาท่ีเป็นธรรมต่อ
เกษตรกรควรเป็นเท่าไร เร่ืองของโรงงานลคักีเ้ท็กซ์
ไท ล์  โ รง ง านไทย เก รี ยง  ฯลฯ  ท่ี ผมไ ด้สัมผัส
อัจฉริยภาพและความสามารถของพี่ ต าแหน่งรอง
ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย ถูก
สมาชิกพร้อมใจกันยกให้พี่ พี่ต้องไปประชุมองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศท่ีสวิตเซอร์แลนด์ พี่ก็ส่ง
จดหมายถึงผมไม่ขาด โปสการ์ดแปลกๆ ตลกๆ พี่ซือ้
สง่มาให้ผม พี่คงกลวัผมเครียดเกินไป ผมรู้ว่าพี่อาทร
ผม 

เหตกุารณ์ทางการเมืองระอุแรงขึน้เร่ือยๆ จน
เกิดเหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลาคม 2519 ผมถูกจับ
ในธรรมศาสตร์ พี่อารมณ์ต้องเร่งหาท่ีหลบซ่อนตัว 
เพื่อนของเราในสหภาพ ชูเกียรติ เณรบ ารุง เลา่ให้ฟัง
ทีหลังว่า เขาเป็นผู้ พาพี่หนี และไปส่งขึน้รถไฟสู่
ภาคใต้ เพื่อหาทางหลบขึน้ภู แต่ด้วยความรักและ
ห่วงใยครอบครัว และพี่อาจไว้ใจอ านาจเผด็จการ
มากไปหน่อย ไม่เหมือนเร่ืองสัน้ท่ีพี่เคยเขียนให้ผม
อ่าน พี่จึงย้อนกลบักรุงเทพ และถูกจับกุมท่ีบ้าน ผม
เตลดิเปิดเปิงเข้าป่า พี่ติดคุก เราไม่มีโอกาสได้เจกัน
อีกเลย 

ผมติดตามข่าวคราวของพี่และผู้ ต้องหาตก
เป็นนกัโทษการเมืองอ่ืนๆ ตลอดเวลา เอาใจช่วยให้พี่
รอดพ้นเงื อ้ มมือ เผด็จการ เหมือนผม ผมแปร
ความแค้นเป็นพลงัท่ีจะท างานเพื่ออุดมการณ์อยา่งท่ี
ผมคิด ผมรู้วา่ถึงกายพี่จะถกูขงัแต่ใจของพี่แกร่งและ
หาญกล้าเกินกว่าอ านาจเผด็จการจะกักขงัได้ พ็อค
เก็ตบุคหลายเลม่ รวมทัง้เร่ืองสัน้ จนถึงบทกลอนคือ
พอ่ ท่ีพี่สัง่สอนให้ลกูสาวรักผู้ เสียเปรียบในสงัคม ผม
มีโอกาสได้อ่านอย่างสม ่าเสมอ แม้ขณะท่ีผมยงัอยู่
ในท่ียากล าบาก กันดารและขาดแคลนสารพัด
จนกระทัง่ในท่ีสดุ สภาพความยากล าบากก็ท าให้ผม
ล้มป่วยหนกัและเรือ้รัง สภาพการขาดแคลนยากไร้ 
เกือบท าให้ผมต้องตายจากโลกนีไ้ป ในปี 2523 ผม
ถกูสง่เข้ามาแอบรักษาตวัในเมืองพี่ออกจากคุกแล้ว 
กลบัมาท างานประปาได้ไม่ทนัไรก็ล้มป่วย มีเสยีงเลา่
ลือวาสาเหตุหลกัประการหนึ่งท่ีท าให้พี่ป่วยนัน้ สืบ
เน่ืองมาจากระหวา่งที่พี่ถกูคมุขงัขณะท่ีผมก็ป่วย พี่ก็
ป่วย เพื่อนท่ีไปเยี่ยมพี่ได้เลา่ให้ฟังว่า พี่อยากเจอผม 
ผมปรึกษาจัดตัง้แล้ว ได้รับค าแนะน าว่าไม่ควรไป 
เพราะเสีย่งตอ่การถกูจบักมุ ผมภาวนาให้พี่หายป่วย 
เพื่อนๆเลา่ให้ฟังว่า พี่ทุกข์ทรมานมาก แล้วพี่ก็จาก
พวกเราไป โดยไม่มีวนักลบัมาอีก พี่ยิ่งใหญ่มากใน
ความรู้สึกของผม พี่มีคุณูปการมากกับผู้ ใช้แรงงาน 
พี่อารมณ์ พงศ์พงัน ผมยังจดจ าพี่ได้เสมอ ทุกวันนี ้
ผมกลบัมาใช้ชีวิตเช่นบุคคลปกติทัว่ไป ผมได้พบเห็น
ผู้คน ผ่านร้อนผ่านหนาว แต่ความหลากหลายของ
เร่ืองราวและประสบการณ์หาท าให้ภาพของพี่ถูกลบ
หรือเลอืนพร่าไปจากมโนส านกึของผมไม่ พี่ยงัอยู่ ยงั
อยูใ่นใจผมตลอดเวลา 
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ตรงนี ้ตรงโน้น ตรงนัน้ 

พี่อารณ์ พงศ์พงนั ยงัมัน่เดน่ 

ก่ีผนั ก่ีแปร ของกฎเกณฑ์ 

หอ่นเร้น หอ่นร้าง จางใจตรึง 
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รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

12 
 

 

 

 

 

 

 คาํว่า “โลกคร่ึงหน่ึงเป็นของผู้หญิง” นั่นก็

เพราะ ผูห้ญิงมีส่วนในการสร้างโลกใบน้ีทาํให้โลก

สวยด้วยมือของผูห้ญิง หากยอ้นอดีตกับไปถึงการ

ต่อสู้เพื่อการเปล่ียนแปลงของโลกใบน้ีเราก็จะเห็น

การต่อสู้ที่เข็มแข็งของผูห้ญิงที่โลกยกย่อง เพราะ 

“ผู้หญิงต้องก าหนดอนาคตของตนเอง” เม่ือกล่าวถึง

การต่อสู้เพื่ออนาคตที่สดใสของผูห้ญิงตั้งแต่อดีต ก็

ตอ้งพูดถึงการก่อเกิด “8 มีนาวันสตรีสากล” ที่มีการ

เฉลิมฉลองกนัมาถึงทุกวนัน้ี จากการที่ผูห้ญิงทัว่โลก

ออกมาส่งเสียงเรียกร้องให้แก้ปัญหาของผู ้หญิง 

สวสัดิการ ค่าจา้งที่เป็นธรรม การกาํหนดชัว่โมงการ

ทาํงาน โดยใชมุ้มมองของแม่ เมีย ลูก พี่ และน้อง ซ่ึง

ตอ้งต่อสูเ้พือ่ชีวติใหม่ เพือ่อนาคตที่ดีของทุกคน  

 “คลารา เซทคิน” นักการเมืองสตรีสังคม

นิยมชาวเยอรมนั ที่ตดัสินใจปลุกระดมเหล่ากรรมกร

สตรีดว้ยการนดัหยดุงานในวนัที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1907 

(พ.ศ. 2450) พร้อมกบัเรียกร้องใหน้ายจา้งลดเวลาการ

ทาํงานลงเหลือวนัละ 8 ชั่วโมง อีกทั้งให้ปรับปรุง

สวัสดิการทุกอย่าง และให้สตรีมีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้ งด้วย แม้การเรียกร้องคร้ังน้ี จะไม่ประสบ

ผลสําเร็จ เน่ืองจากมีแรงงานหญิงหลายร้อยคนถูก

จบักุม แต่ก็ทาํใหผู้ห้ญิงทัว่โลกสนับสนุนการกระทาํ

ของ คลารา เซทคิน และเป็นการจุดประกายให้ผูห้ญิง

ทัว่โลกเร่ิมตระหนกัถึงสิทธิของตวัเองมากขึ้น 

 

วาสนา ล าด ี
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 ต่อมาในวนัที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 

2451) มีแรงงานหญิงกว่า 15,000 คน ร่วมเดินขบวน

ทัว่เมืองนิวยอร์ก เรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็ก 

โดยมีคาํขวญัการรณรงคว์า่ "ขนมปังกับดอกกุหลาบ" 

ซ่ึงหมายถึงการได้รับอาหารที่พอเพียงพร้อมๆ กับ

คุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง จนกระทัง่ในวนัที่ 8 มีนาคม 

ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) ความพยายามของกรรมกร

สตรีกลุ่มน้ีก็ประสบผลสาํเร็จ เม่ือมีตวัแทนสตรีจาก 

17 ประเทศ เขา้ร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม

คร้ังที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดย

ในที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของ

บรรดากรรมกรสตรี ในระบบสาม 8 คือ ยอมให้ลด

เวลาทาํงานเหลือวนัละ 8 ชั่วโมง ให้เวลาศึกษาหา

ความรู้เพื่อพฒันาศักยภาพของตวัเองอีก 8 ชั่วโมง 

และอีก 8 ชัว่โมงเป็นเวลาพกัผ่อน พร้อมกนัน้ียงัได้

ปรับค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทียมกับแรงงาน

ชาย และยงัมีการคุ้มครองสวัสดิการผู ้หญิงและ

แรงงานเด็กอีกด้วย และยงัได้รับรองข้อเสนอของ 

คลารา เซทคิน ด้วยการกําหนดให้วนัที่ 8 มีนาคม 

ของทุกปีเป็น วนัสตรีสากล  

(https://th.wikipedia.org/wiki/) 

 

 การเฉลิมฉลองวนัสตรีสากลในประเทศไทย

นั้ นมีการจัดขึ้ นทุกปี มีข้อเสนอเชิงนโยบายการ

จัดการบริหารประเทศในผู ้หญิง กลุ่มต่างๆตาม

สถานการณ์ โดยเรียบเรียงยอ้นหลัง 10 ปีขอ้เสนอ

ของกลุ่มแรงงานหญิง จากการเฉลิมฉลอง 100 ปีวนั

สตรีสากลในวนัที่ 8 มีนาคม 2554- 2564 ที่รวบรวม

นํา เ ส น อ ข่ า ว ใ น เ ว็บ ไ ซ ต์  voicelabour. org ซ่ึ ง มี

ข้อเสนอเพื่อการเรียกร้อง ผู ้หญิงต้องมีส่วนร่วม

ตดัสินใจและวางแผนทุกระดับ เช่น คณะกรรมการ

ไตรภาคี กรรมการองคก์รอิสระ และ การมีสัดส่วน

นักการเมืองหญิงเพิ่มขึ้นทุกระดบั(8มี.ค.54) รวมถึง

ประเด็น  การคุม้ครองดูแลผูห้ญิงจากทศันคติ “เหมา

รวม” และ “เลือกปฏิบัติ” ต่อผูห้ญิง ไม่วา่จะเป็นกรณี

ตั้ งท้องไม่พร้อม ความรุนแรงในครอบครัว การ

คุกคามทางเพศและถูกข่มขืน การส่งเสริมการศึกษา

และพฒันาศกัยภาพ ความก้าวหน้าในตาํแหน่งการ

งาน กระบวนการยตุิธรรมที่มีอคติทางเพศ ตลอดจน

สิทธิผูมี้ความหลากหลายทางเพศ และกองทุนพฒันา

https://th.wikipedia.org/wiki/?fbclid=IwAR0mGL14xIUQcy6L1pUzHfbTDaZ30tRCuEYk1_6_HImsuj0Qquk1vOio1to
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บทบาทสตรีแห่งชาติ ตอ้งบริหารแบบกระจายอาํนาจ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผูห้ญิงทุกกลุ่ม

เข้าถึงกองทุนได้ แล ะต้องมีตัวแทนจากองค์กร

แรงงานหญิงเขา้ร่วม(8 มี.ค.55)  ยงัมีขอ้เรียกร้องดา้น

สวสัดิการสังคมอย่าง การขยายระบบประกันสังคม

ให้ครอบคลุมคนทาํงานทุกกลุ่ม เพิ่มสิทธิประโยชน์

และอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้าน

อนามัยเจริญพนัธุ์ และให้มีตัวแทนของผูห้ญิงใน

กลไกการมีส่วนร่วม นั้นหมายความถึงคนทุกคนใน

สงัคมเขา้สู่ระบบประกนัสังคมเพื่อให้เป็นปัจจยัดา้น

สวสัดิการพื้นฐาน (6 มี.ค.56)  

 

 ความต้องการที่จะนํา เสนอนโยบายต่อ

รัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีที่เป็นผูห้ญิงคนแรกของ

ไทยคือ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เพื่อให้แก้ไข

ปัญหาดา้นต่างๆของผูห้ญิงคนทาํงาน ในความหมาย

ที่ว่า “งานทุกงานของผู้หญิงมีคุณค่า” ไม่ว่าจะเป็น

การทาํงานในบา้น จนถึงงานทุกสาขาอาชีพมีคุณค่า

เทียบเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นค่าจา้ง  การรับสมัครงาน 

ตาํแหน่งงานไม่ควรมีการเลือกปฏิบติั โดยปี 2557 มี

การจัดสัมมนาเชิญเครือข่ายผู ้หญิงกลุ่มต่างๆมา

นาํเสนอนโยบายรัฐบาลต่อผูห้ญิงทาํงาน (8มี.ค.57) ที่

มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ และยงัมีกลุ่ม

ของแรงงานหญิงที่เชียงใหม่ ก็ออกมาเรียกร้องค่าจา้ง 

และสวสัดิการที่เป็นธรรมของแรงงานหญิง ที่ไม่ได้

หมายความเพียงแรงงานไทย ในปี 2558 (8มี.ค.58) 

ขอ้เสนอของผูห้ญิงท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่

เปล่ียนแปลงจึงมีการเสนอขอ้เรียกร้อง เพือ่การมีส่วน

ร่วมต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภา

ปฏิรูปแห่งชาติ ซ่ึงขอ้เสนอเพื่อการเปล่ียนแปลง ที่

กาํหนดสดัส่วนหญิง-ชายใหช้ดัเจนมากขึ้น อยา่งเช่น 

  “ต้องบรรจุเ ร่ืองสัดส่วนหญิงชายไว้ใน

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายต่างๆ โดยผู้หญิงต้องมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผน มีสัดส่วนหญิง-

ชาย 50 = 50 ทั้งในโครงสร้างทางการเมืองทุกระดับ 

กรรมการ ไตรภาคี ด้ านแรงงานทุกคณะ เ ช่น 

กรรมการรัฐวิสาหกิจ การพิจารณาออกกฎหมาย และ

กรรมการองค์กรต่างๆของ รัฐ ฯลฯ  และ ต้องบรรจุ

ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แรงงาน

ทั้งหญิง-ชาย ที่มาท างานต่างถิ่น ต้องได้สิทธิเลือกต้ัง

ผู้แทนทางการเมืองในพื้นที่ที่ท างานอยู่ คัดค้านการ

ควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบทั้งรัฐ
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และเอกชน ซ่ึงหมายถึงการกระท าที่ละเมิด สิทธิ

มนุษยชนและการกระท าที่ไม่เป็นธรรมต่อคนท างาน

ทั้งหญิงและชาย บนฐานการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น 

มนุษย์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องให้เป็น องค์กรอิสระ

ต่อไป โดยเปลี่ยนแปลงการสรรหาให้ยึดโยงกับ

ประชาชนและ ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น”

(25ก.พ.58 ในวาระ8 มีนาคมวนัสตรีสากล )  

 ข้อ เ ส น อ  แ ล ะ คํา ข วัญ ใ น เ ว ที ปี 2 5 5 9  

“คนท างานหญิงต้องการการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน” “รัฐธรรมนูญที่ดีต้องมีมิติความเสมอภาค

ระหว่างเพศ” เช่น ตอ้งบญัญติัในบททัว่ไปซ่ึงเป็น

เจตนารมณ์ช้ีนําต่อรัฐธรรมนูญทั้งฉบบัว่า “ศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค

ของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง” และยงัคงเป็น

การเรียกร้องสวสัดิการสังคม โดยให้นําบทบญัญัติ

เร่ืองสิทธิเสรีภาพของบุคคล สิทธิในสวสัดิการสังคม 

สิทธิแรงงาน สิทธิการศึกษาอยา่งนอ้ยฟรี 12 ปี สิทธิผู ้

พกิาร  สิทธิผูสู้งอาย ุฯลฯ และหลกัสิทธิชุมชน ให้นาํ

หลักการกระจายอาํนาจของรัฐธรรมนูญ 2540 และ 

2550 ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชาติไทย 

กลบัคืนมาไวใ้นหมวดสิทธิเสรีภาพเช่นเดิม ยนืยนัให้

บญัญติัในรัฐธรรมนูญ ว่า “หญิงและชายมีสิทธิเท่า

เทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล

เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิด เช้ือ

ชาติ ชาติพันธ์ุ ภาษา เพศ  เพศสภาพ อายุ ความ

พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเช่ือทาง

ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ

เมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะ

กระท ามิได้” (8มี.ค.59)  

 

 ปี 2560 เสนอหญิง-ชาย ตอ้งมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ ทุกมิติ ทุกระดบัในทุกองคก์ร ไม่ว่าจะ

เป็นทอ้งถ่ิน ระดับชาติอย่างส.ส. ส.ว. และองค์กร

ไตรภาคี วนัสตรีสากลปี2561 เครือข่ายผูห้ญิง ไดจ้ดั

เวทีจาํลอง “พรรคบูรณาการแรงงานสตรี” เป็นการ

เรียกร้องเชิงสญัลกัษณ์ ช่วงที่มีการเตรียมการเลือกตั้ง

ของพรรคการเมืองต่างๆ เป็นเวทีรับฟังการนาํเสนอ

ปัญหาและเสนอนโยบายในการแก่ไขปัญหาของ

ผูห้ญิงทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแรงงานหญิงในระบบ 

แรงงานหญิงนอกระบบ ผูห้ญิงที่ไดรั้บผลกระทบจาก

การพฒันาดา้นที่อยูอ่าศยั ชุมชนที่ทาํกิน ผูสู้งอาย ุคน

พกิาร เด็กและเยาวชน ผูห้ญิง 4 ภาค (ใต ้เหนือ อีสาน 

กลางตก) ที่หอเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
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พระจนัทร์ ซ่ึงมีคาํขวญัว่า “ความมั่นคงของผู้หญิง 

คอืความมั่นคงของชาติ”  

 

 แมค้วามพยายามในการเรียกร้องเพื่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมปี2560 แต่ดูเหมือน

จะถูกละเลยในกระบวนการมีส่วนร่วม และการ

ตอบสนองในการกาํหนดสัดส่วนหญิง –ชาย ซ่ึงขอ้

เรียกร้องของเครือข่ายผูห้ญิงปี 2562 ปี2563 และปี 

2564 ยงัคงเสนอเพื่อความเสมอภาค เท่าเทียม ด้าน

สิทธิเสรีภาพ หญิง-ชาย และเพศสภาพ เพื่อให้มีการ

กาํหนดเร่ืองสัดส่วนการมีส่วนร่วมเหลือ 1ใน 3 ดว้ย

อาจเห็นว่า การที่จะเขา้ไปมีส่วนร่วมกาํหนดอนาคต

ตนเองของผูห้ญิงต้องมีกระบวนการเร่ิมต้นก็อาจ

เป็นไปได ้โดยขอ้เสนอ “ให้บัญญัติสิทธิแรงงานใน

หมวดสิทธิ เส รีภาพ ”  บุค คล ย่อ มมี สิท ธิไ ด้รั บ

หลักประกันด้านความปลอดภยัและสวสัดิภาพใน

การทาํงาน สิทธิดา้นหลกัประกนัในการดาํรงชีพทั้ง

ระหว่างการทาํงาน และเม่ือพน้ภาวะการทาํงาน มี

ระบบแรงงานสัมพนัธ์ และระบบไตรภาคีที่ผูท้าํงาน

มีสิทธิเลือกผูแ้ทนของตน รวมทั้งระบบประกนัสงัคม

ที่เป็นอิสระ และรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILO)ฉบับที่  87 และ  98เพื่อ

คุม้ครองสิทธิในการรวมตวัเจรจาต่อรองร่วม เป็นอีก

สิทธิขั้นพื้นฐาน ที่รัฐยงัไม่ไดมี้การให้สัตยาบนั การ

เลิกจา้งแรงงานหญิงขณะที่มีการรวมตัวเพื่อเจรจา

ต่อรอง รวมถึงการเลิกจา้งแรงงานหญิงขณะตั้งครรภ ์

ยงัคงมีใหเ้ห็นตามหนา้ส่ือ หรือกระบวนการยตุิธรรม

ที่ตามหาในศาลแรงงาน  

 เครือข่ายผูห้ญิงยงัเรียกร้องอนุสัญญาฉบบัที่ 

183 ซ่ึงเป็นอนุสัญญาว่า ด้วยการคุม้ครองความเป็น

มารดา ค.ศ. 2000 (ซ่ึงมีมติรับรอง 15 มิถุนายน 2543) 

ซ่ึงบงัคบัใช้กบัลูกจา้งหญิงทุกคนและลูกจา้งหญิงที่

ทาํงานในรูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐาน และประเทศ

สมาชิกแต่ละประเทศพงึตอ้งใชม้าตรการที่เหมาะสม

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูห้ญิงตั้งครรภห์รือให้นมบุตรไม่ตอ้ง

ปฏิบติังานที่เส่ียงต่อสุขภาพอนามัยของแม่หรือเด็ก 

หรือประเมินแล้วว่ามีความเส่ียงต่อสุขภาพอนามัย

ของแม่หรือเด็ก โดยองคก์รแรงงาน และขบวนผูห้ญิง

ไดมี้การเรียกร้องเร่ืองสิทธิการลาคลอดบุตร 90 วนั

ซ่ึงกฎหมายลาคลอด 90 วนัประกาศใช้ในปี 2536 

โดยปี 2535 ขา้ราชการไดสิ้ทธิในการลาคลอด 90 วนั

ก่อน ซ่ึงขณะน้ีขบวนผูห้ญิงไดเ้รียกร้องเพิ่มสิทธิการ

ลาคลอดเพิ่มเป็น 180 วนั รวมทั้งเรียกร้องสิทธิลา

คลอดให้ผูช้ายมีสิทธิในการลาเพื่อดูแลบุตร และ

มารดาด้วยอย่างน้อย 1 เดือน (ในปี พ.ศ. 2533 

กฎหมายระบุให้ลาคลอดได้ 60 วนั โดยคุณแม่ได้
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ค่าจา้งจากนายจา้งเพียง 30 วนั บางโรงงานไม่จ่ายให้

ก็มี ส่งผลใหคุ้ณแม่หลายท่านตอ้งกลบัมาทาํงาน ทั้งที่

ร่างกายยงัฟ้ืนฟูไดไ้ม่เตม็ที่จากการคลอด หลงัจากนั้น

กฎหมายมีการปรับเปล่ียนลาคลอด 90 วนั โดยได้

ค่าจา้งเต็มจากเดิม 45 วนั หากตามความเป็นจริงการ

ลาคลอดเพียง 90 วนั อาจไม่เพียงพอสาํหรับคุณแม่ 

เน่ืองคุณแม่ตั้งครรภ์ตอ้งมีการลาฝากครรภ์ หาหมอ 

ตรวจสุขภาพฟ้ืนฟูหลงัคลอดบุตร รวมถึงระยะเวลา

กา รให้น มลู กน้อย  https: / / www. tqm. co. th/ blog) 

ปัจจุบนัสิทธิลาคลอดเพิ่มขึ้นเป็น 98 วนั แต่ค่าจา้ง 8 

วนั อยูร่ะหวา่งการแกก้ฎหมายประกนัสังคมเร่ืองการ

รับสิทธิค่าจา้ง 

 

 หากมาดูตัวเลขประชากรไทยจาํนวนกว่า 

66.1 คน เป็นผูช้ายกว่า 32.3 ลา้นคน เป็นผูห้ญิงกว่า 

33.8 ล้านคน มากกว่าผูช้ายเกือบ 2 ล้านคน (ตวัเลข

ประชากรไทย ปี2563 https://thestandard.co/wp-

content)  จึงไม่ตอ้งสงสัยว่าทาํไมผูห้ญิงจึงตอ้งการ

กาํหนดอนาคตตนเอง ทาํไมผูห้ญิงจึงตอ้งการมีส่วน

ร่วมกําหนดนโยบาย และทําไมผูห้ญิงต้องเข้าไป

บริหารประเทศ การที่ผูห้ญิงออกมาเรียกร้องเร่ือง

สิทธิทางการเมืองนั้ น หากมาดูกันแบบชัดๆก็จะ

พบว่า ความตอ้งการนั้นไม่ใช่เพื่ออาํนาจของผูห้ญิง 

แต่ตอ้งการมีอาํนาจในการต่อรองเพื่อสวสัดิการที่ดี

ของสังคมอย่างเช่น สิทธิสวัสดิการเด็กอย่างเงิน

อุดหนุนเด็กแรกเกิด 0-6 ปีแบบถ้วนหน้า สิทธิดา้น

การศึกษาที่ต้องฟรีจริง ยึดหลักคิดสวสัดิการถ้วน

หนา้ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” เป็นบทความ

ที่ เขียนขึ้ นมาตั้ งแต่ปี 2516 โดย อาจารย์ป๋วย อ๊ึง

ภากรณ์ ที่สะท้อนความต้องการขั้นพื้นฐานของ

มนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย ที่ขบวนผูห้ญิงยดึมากล่าวถึง

ทุกยคุสมยัเช่นกนั ทั้งการจา้งงานที่เป็นธรรมโดยไม่

เลือกปฏิบติัดว้ยเหตุแห่งเพศ เช้ือชาติ ศาสนา และยงั

มองอีกว่า ประเทศไทยได้ถูกปกครองในระบบคิด

แบบชายเป็นใหญ่ เป็นผูบ้ริหารประเทศมาโดยตลอด 

เช่นมุมมองที่ว่า “ผู้หญิงต่อสู้ใช่แค่เพื่อผลประโยชน์

ของผู้หญิง แต่เป็นการต่อสู้เพื่อประโยชน์โดยรวม 

เพราะเราอยู่ในฐานะทั้งลูก ทั้งเมีย ทั้งแม่ ทั้งย่า ทั้ง

ย า ย  ก า ร ต่อ สู้ ขอ ง เ ร า เ ป็ นมิ ติส วั สดิ ก า ร  มิ ติ

ประชาธิปไตย มิ ติความเป็นธรรมและมิ ติสิทธิ

มนุษยชนทั้ งหมด” สุนี ไชยรส กล่าวเม่ือวันที่  8 

มีนาคม 2564 ในวงเสวนา เน่ืองในวนัสตรีสากล " 8 

มีนา การเมืองดี รัฐธรรมนูญดี ต้องมีผู้หญิงร่วมร่าง " 

ที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ น่ีไม่ใช่เพียงหลกัความ

เช่ือหากเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ข้อเสนอของผูห้ญิง 

หรือกลุ่มเพศสภาพ ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
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ผูห้ญิงในการบริหารประเทศหากเทียบจากสัดส่วน

ของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์

โอชา จะเห็นผูห้ญิง 4 คนในตาํแหน่งรัฐมนตรีช่วย

(23 มี.ค.64) และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาหญิง

คนใหม่ 1 คนในคณะรัฐมนตรีประยทุธ ์2/4  

 จากภาพโครงสร้างคณะรัฐมนตรี ของพลเอก

ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ในการบริหารประเทศ อาจทาํ

ใหเ้ช่ือไดว้า่กระบวนการ การถ่วงดุลอาํนาจ หรือการ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแบบหญิง-ชาย อย่าง

แทจ้ริงที่แทบไม่เป็นจริงดว้ยตาํแหน่งในการบริหาร

ประเทศในลกัษณะที่ เครือข่ายผูห้ญิงเสนอเร่ืองการ

กาํหนดสดัส่วนของผูห้ญิงกบัผูช้ายแบบ 50=50 หรือ

สดัส่วน 1 ใน 3 ในการบริหารประเทศที่รัฐมนตรี 36 

คน มีผูห้ญิง 5 คน ที่เข้าไปมีส่วนร่วมร้อยละ 1.8 

เท่านั้ น  ซ่ึงถือว่าน้อยมาก และน่ี จึงเ ป็น เหตุให้

เครือข่ายของผูห้ญิง เครือข่ายแรงงานหญิงยงัคงส่ง

เสียงเรียกร้องเพื่อเขา้ไปมีส่วนร่วม การที่ขอ้เสนอ

ต่างๆที่เป็นสวสัดิการสงัคมสวสัดิการเด็ก ปัญหาของ

ผูห้ญิงยงัคงถูกละเลยในการแกไ้ขปัญหาจากรัฐบาล 

จนทาํให้เครือข่ายมองว่า น่ีคือการบริหารประเทศ

แบบชายเป็นใหญ่ ที่ไม่ไดมี้มุมมองแบบที่ผูห้ญิงมอง

ในการแก้ปัญหาสังคม แรงงาน เด็ก ผูสู้งอายุ คน

พกิาร เพศสภาพ โดยใชใ้นมิติทางเพศของแต่ละกลุ่ม

ปัญหา ซ่ึงมีความละเอียดอ่อน การมีส่วนร่วมของ

ผูห้ญิงในการบริหารจดัการในระบบจึงถือว่าเป็นการ

ถ่วงดุลพร้อมทั้ งหนุนให้เกิดการแก้ปัญหาแบบ

ครอบคลุมสังคมทั้งระบบแบบเท่ากนั ไม่ทิ้งใครไว้

ขา้งหลงัดัง่ที่นายกรัฐมนตรี ประยทุธ ์จนัทร์โอชา เคย

กล่าวไว ้แต่อยา่งไรก็ตามผูห้ญิง หรือกลุ่มเพศสภาพ

เองก็คงตอ้งลุกขึ้ นมาทาํงานการเมือง และส่งเสียง

ดงัๆให้สังคม ผูห้ญิงแรงงาน หรือผูห้ญิงทุกกลุ่มว่า 

“ผู้หญิงคอืคนส่วนใหญ่ ต้องกล้าที่จะออกมาก าหนด

อนาคตของตนเอง ผู้หญิงมีความสามารถในการ

บริหารประเทศได้ และผู้หญิงต้องแก้ปัญหาของเรา

เอง เพราะเราคือ แม่ เมีย ลูก พี่ น้อง และแรงงาน 

ผู้หญิงจึงต้องมีส่วนร่วมในทุกมิติ รวมถึงการร่าง

รัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นกฎกติกาใหญ่ในการบริหาร

ประเทศซ่ึงเกี่ยวข้องกับคนทุกคนในประเทศนี้ ” 

 หมายเหตุ: คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2/4(

จาํนวน 36 คน) รัฐมนตรีหญิง 5 คน1.นางมนัญญา 

ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย(รมช.)เกษตรและสหกรณ์, 

2.นางนฤมล ภิญโญสินวฒัน์ เป็นรัฐมนตรีช่วย(รมช.)

ว่าการกระทรวงแรงงาน , 3. นางกลัยา โสภณพนิช 

รัฐมนตรีช่วย(รมช.)ศึกษาธิการ, 4.นางกนกวรรณ วิ

ลาวลัย ์รัฐมนตรีช่วย(รมช.)ศึกษาธิการ และล่าสุด 5.

น า ง ส า ว ต รี นุ ช  เ ที ย น ท อ ง  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร

กระทรวงศึกษาธิการ(23 มี.ค.64) 
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 เน่ืองในวนัสตรีสากล วนัที่ 8 มีนาคม 2564  

มี ก า ร จัด เ ส ว น า หั ว ข้อ  "  8  มี น า  ก า ร เ มื อ ง ดี 

รัฐธรรมนูญดี ตอ้งมีผูห้ญิงร่วมร่าง " ที่ห้องประชุม

ว ร ร ณ ไ ว ท ยา ก ร  ตึ ก โ ด ม  ชั้ น  1  ม หา วิท ยา ลัย 

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ จดัโดย กลุ่มบูรณาการ

แรงงานสตรี ขบวนผูห้ญิงปฏิรูปประเทศไทย(We 

Move) คณะทาํงานขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการเงิน

อุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า สมาคมเครือข่าย

แ ร ง ง า น น อ ก ร ะ บ บ  ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  ร่ ว ม กับ

คณะกรรมการสตรี เยาวชนและครอบครัวศึกษา ศูนย์

ประชาธิปไตยและพลเมือง สํานักงานสัญญาธรรม

ศกัด์ิเพือ่ประชาธิปไตย 

 ผศ.ดร.วสันต ์เหลืองประภสัร์ ผูอ้าํนวยการ

สาํนักงานสัญญาธรรมศกัด์ิเพื่อประชาธิปไตย กล่าว

ว่า เน่ืองในวนัสตรีสากล การที่ประเทศไทยจะมี

รัฐธรรมนูญใหม่ทุก 10 ปี น่าจะดีถา้รัฐธรรมนูญใหม่ 

หรือ มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญเดิมการที่มีบทบาท

สตรีเขา้ร่วม นับเป็นมิติที่สําคญัที่ทาํให้รัฐธรรมนูญ

ไทยมีการเห็นความเสมอภาคของคนทุกกลุ่ม เพื่อให้

เ ห็ น ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น สิ ท ธิ ข อ ง ผู ้ ห ญิ ง ใ น

กระบวนการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการ

เมือง รวมถึงมิติต่าง ๆ ในสังคม จริง ๆ แลว้บทบาท

ของสํานักงานสัญญาธรรมศกัด์ิเพื่อประชาธิปไตย 

เป็นหน่วยงานใน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และเอา

ช่ือ อ.สัญญา ธรรมศกัด์ิ มาใชใ้นการจดัตั้ง ท่านเป็น

วาสนา ล าดี



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

20 
 

นายกรัฐมนตรีในช่วงการเปล่ียนผา่นการเมืองไทย 14 

ตุลา นาํไปสู่การมีรัฐธรรมนูญ2517 เป็นรัฐธรรมนูญ

ที่หลายคนบอกว่าดีที่สุด เพราะมีการตระหนักถึงคน

ทุกกลุ่มในสงัคม มีความเสอมภาคเท่าเทียม หลกัการ

ประชาธิปไตย แต่ว่าสังคมไทย รัฐธรรมนูญที่ดีมกัมี

อายคุ่อนขา้งสั้น แมว้่าจะไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่ก็หวงั

วา่ บทบาทของสตรีจะไดรั้บการตระหนกั รวมถึงการ

มีบทบาทของเครือข่ายในกระบวนการร่วมการยกร่าง

ดงักล่าวดว้ย 

 จากนั้นได้มีการ แสดงของกลุ่มสีดาลุยไฟ 

โดยเน้ือหา วิพากษร์ะบบชายเป็นใหญ่ และการต่อสู้

เร่ืองประชาธิปไตย 

 

 ต่อด้วยเวที เสวนา “วนัที่ 8 มีนา การเมืองดี

รัฐธรรมนูญดี ตอ้งมีผูห้ญิงร่วมร่าง” 

 สุนทรี เซ่งก่ิง สมาคนเครือข่ายแรงงานนอก

ระบบ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ไม่ว่าจะมีการระบาด

ของโควดิ-19หรือไม่ เป็นพนัธกิจทางใจของเครือข่าย

ผุห้ญิงจะมารวมกัน บอกว่ายงัมีปัญหาอีกมากมาย

ของผูห้ญิงบนโลก และในประเทศน้ี นอกจากน้ียงั

ตอ้งต่อสูค้วามตอ้งการจะเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะปีน้ี 

จะเห็นวา่ในบรรดาทุกกลุ่มต่อสู้เคล่ือนไหว ไม่ว่าจะ

เป็นกลุ่มเยาวชน คณะราษฎร ชาวบา้นบางกลอย มี

ผู ้หญิงร่วมต่อสู้ด้วยทั้ ง ส้ินเป็น ถ้าบ้านเมืองน้ีมี

การเมืองที่ดี รัฐธรรมนูญที่ดีกว่าน้ี ชีวิตของผูห้ญิงไม่

ว่า จะ เ ป็ น เ ร่ื อ ง สิ ท ธิ เส รี ภ า พ  ก า ร ทํา ม า ห า กิ น 

สวสัดิการ ทุกอย่างจะดีขึ้น พอพูดถึงการเมืองที่ดี 

รัฐธรรมนูญที่ดี กระบวนการที่กาํลังจะมีการจะแก้

รัฐธรรมนูญ รู้สึกหวัน่ใจว่าในที่สุดจะได้มี สมาชิก

สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)หรือไม่ และมองกวา้ง

กว่านั้ นว่า จะมีสสร.ต้องมีผู ้หญิง จะร่างวิธีไหน 

ผูห้ญิงตอ้งร่วมร่างเป็นประเด็นที่มาที่จะคุยกัน บน

เวทีและในหอ้งจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

 ธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการ

แรงงานสตรี กล่าววา่ ประเด็นการเมืองดี รัฐธรรมนูญ

ดี ต้องมีผูห้ญิงร่วมร่าง ถ้าดูตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 กลุ่มบูรณาการ

แรงงานสตรีได้มีการเรียกร้องสิทธิลาคลอด 90 วนั 

ในช่วงปี 2535 ปี2538 และถูกบรรจุในกฎหมาย

คุม้ครองแรงงานในปี 2540 เป็นขบวนการเรียกร้อง

และเป็นประวติัศาสตร์ของกลุ่มบูร์ฯ คุณอรุณี ศรีโต 

อดีตประธานกลุ่มฯ ที่นาํแรงงานส่ิงทอ และแรงงาน

ผูห้ญิง ผู ้ชายกลุ่มต่างๆออกมาเรียกร้องจนอยู่ใน

กฎหมายลาคลอด 90 วนั สวสัดิการต่างๆจะใชร้ะบบ
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หวงัพึ่งหรือร้องขอจากรัฐคงไม่มีแลว้ ถา้ขบวนผูห้ญิง

ไม่ลุกออกมาเรียกร้อง ก็จะไม่ไดสิ้ทธินั้น  

 รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จัก ร ไ ท ย 

พุทธศักราช  2540 อาจไม่ดีที่ สุดแต่เป็นฉบับที่

ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด สถานการณ์แรงงาน

ช่วงนั้นเจอวิกฤตตม้ยาํกุ ้งมีแรงงานถูกเลิกจา้ง ส่วน

นายทุนล้มบนฟูก เพราะค่าเงินบาทเปล่ียนแปลง 

รัฐธรรมนูญยงัใหสิ้ทธิแรงงานออกมาเรียกร้องชุมนุม

ประทว้งได ้แต่บดัน้ีรัฐประหารมีพระราชบญัญตัิการ

ชุมนุมสาธารณะ(พ.ร.บ.ชุมนุม) จาํกดัสิทธิการชุมนุม 

ซ่ึงไม่มีความเป็นประชาธิปไตย ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ดี 

และการเมืองไม่ดี ทาํให้สิทธิประชาชน และสิทธิ

แรงงานไม่เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นเร่ืองที่เห็นในเชิงประจกัษ์

ว่า  เผด็จการไม่สามารถทําให้คุณภาพชีวิตของ

แรงงานดีขึ้น สถานการณ์ปัญหาของประเทศตอนน้ีมี

ความรุนแรงมากขึ้ น ทั้ ง เ ร่ืองของกระบวนการ

ยตุิธรรม  

 เร่ืองของวิธีคิดทางชนชั้น อํานาจในการ

ปกครองในระบบสัดส่วนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

(สส.) สมาชิกวุฒสภา (สว.) สัดส่วนหญิงแทบไม่มี 

เป็นวธีิคิดเผด็จการของทหารที่ไม่ไดม้องมิติผูห้ญิงว่า 

ผูห้ญิงมีสดัส่วนมากกวา่ผูช้าย วธีิการแกปั้ญหาผูห้ญิง

ควรเขา้มามีส่วนร่วมตดัสินใจในระดบันโยบาย แต่

วธีิคิดแบบโครงสร้างของชายเป็นใหญ่ ทาํให้แรงงาน

ห รื อ ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ก ลุ่ ม ไ ม่ ส า ม า ร ถ ป ร ะ ส บ

ความสาํเร็จไดปั้ญหาเร่ืองกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะ

กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กาํหนดสิทธิลาคลอด 90 

ว ัน ตั้ ง แ ต่ ปี  40  ผ่ า น ม า  20  ปี มา แ ล้ว  ไ ม่ มี ก า ร

เปล่ียนแปลง มีการประกาศล่าสุดเพิ่มมา 8 วนั เป็น 

98  ว ัน  แ ต่ ค่ า จ้า ง ไ ม่ ไ ด้บ อ ก ว่ า  น า ย จ้า ง ห รื อ

ประกนัสงัคมจะเป็นคนจ่าย กฎหมายบอกว่านายจา้ง

จ่ายค่าจา้ง 45 วนัประกนัสังคมจ่ายทดแทนให้ 45 วนั 

และอีก 8 วนัที่ประกาศในกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

ใครจ่าย นายจา้งไม่จ่ายไม่ผิด ประกนัสังคมไม่จ่ายก็

ไม่ผิด น่ีคือกระบวนการเขียนกฎหมายที่มองไม่

ครอบคลุมทุกมิติในการคุม้ครองเร่ืองแรงงาน 

 

 ปัญหาแรงงานนอกระบบยิ่งซับซ้อน ไม่

เขา้ถึงกฎหมายคุม้ครองแรงงาน รัฐพยายามแยกยอ่ย

ขบวน การ แรงง าน ตั้ งแต่ แรง งานรั ฐวิส าหกิ จ 

ภาคเอกชน ซ่ึงเม่ือก่อนอยูใ่นกฎหมายฉบบัเดียวกัน 

แต่หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี2535 ออก

กฎหมายแยก แรงงานเอกชน ออกจาก แรงงาน

รัฐวิสาหกิจ น่ีคือชนชั้นปกครองที่พยายามทาํกับ

ขบวนการแรงงาน วันน้ีต้องเรียกร้องสิทธิของ

แรงงาน  สิทธิขอ งประชา ชนให้มี ส่ วนร่วมใน
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รัฐธรรมนูญ เพราะว่ากติกาน้ีเป็นกติกาใหญ่ของ

ประเทศที่ตอ้งใชร่้วมกนั คนมาร่วมร่างตอ้งไม่ใช่แค่

ทหารไม่ก่ีคน ตอ้งมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)ที่มา

จากความหลากหลาย  

 

 สุนี ไชยรส คณะทาํงานขบัเคล่ือนสวสัดิการ

เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า กล่าวว่า ประเด็นแรก 

สถานการณ์จริงเร่ืองเด็กเล็กถว้นหน้านั้น ทาํอยา่งไร

ให้เด็กได้รับการดูแล มีสวสัดิการถ้วนหน้าทุกคน 

เครือข่ายมีการขับเคล่ือนผลักดันมาเกือบจะได้ผล

สาํเร็จแลว้ แต่รัฐบาลไม่จบไม่ให้ความร่วมมือไปไม่

ถึงคาํวา่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถว้นหนา้ซกัที  

 ประเด็นที่สอง สถานการณ์เร่ืองบาํนาญถว้น

หนา้ ก็ยงัไปไม่ถึงเป้าหมายดว้ยเช่นกนั เป็นเร่ืองใหญ่

ข อ ง ส วัส ดิ ก า ร อ ย า ก ช้ี ใ ห้ เ ห็ น ว่ า เ ว ล า พู ด ถึ ง

สถานการณ์ปัญหา ส่ิงที่พยายามบอก คือ สิทธิของ

ผูห้ญิง มีความหมายถึง สิทธิทุกเพศสภาพ หมายถึง

สิทธิของประชาชน สิทธิของผู ้หญิง ได้มาอย่าง

สมบูรณ์เม่ือมีประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง มีการเคารพ

สิทธิมนุษยชน มีเร่ืองราวมากมายที่ตอ้งสู้ดว้ยกนั วนั

สตรีสากลเราเรียกร้องสิทธิ ความหมาย คือ ผูห้ญิงใจ

คอกวา้งขวางมาก เพราะการต่อสู้ของเรา ใช่แค่เพื่อ

ผลประโยชน์ของผู ้หญิง  แต่ เ ป็นการต่อสู้  เพื่อ

ประโยชน์โดยรวม เพราะผูห้ญิงอยู่ในฐานะทั้งลูก 

เ มี ย  แ ม่  ย่า  ยา ย  ก า ร ต่ อ สู้ จึ ง มิ ติ ส วัส ดิ ก า ร มิ ติ

ประชาธิปไตย มิติความเป็นธรรมและมิติ สิทธิ

มนุษยชนทั้งหมดเร่ืองรัฐธรรมนูญ  

 ยงัมีความสะเทือนใจต่อกรณีที่เป็นปัญหา

ใหญ่ของคนอยู่กบัป่า ชาวบา้นบางกลอย ถูกกระทาํ

อยา่งหนกั ซ่ึงยงัมีคนอยูก่บัป่าราวประมาณเกือบลา้น

คน วันน้ีรัฐยงัไม่สามารถจัดการได้ นอกจากใช้

กฎหมายไปบังคับอพยพในครอบครัวบางกลอย 

บังคับอพยพ มีการเจรจาที่ MOU กับรัฐบาล แต่

สุดทา้ยปรากฏวา่ เอาเฮลิคอปเตอร์ไปบงัคบัอุม้ลงมา 

85 คน เห็นข่าว รู้สึกสะเทือนใจว่า แม่ ผูห้ญิงจาํนวน

หน่ึงกบัชาวบา้นที่กม้ลงกราบเจา้หน้าที่รัฐเพื่อขอเขา้

เยีย่มญาติพี่น้องที่ถูกนาํออกมาจากบา้นแต่ไม่ไดเ้ขา้

เยีย่ม ภาพสะเทือนใจลูกอาย ุ2 ขวบ ไม่สามารถไปอยู่

กบัญาติได้ และพบเด็กที่กระทรวงการพฒันาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) ที่นําเด็กไปเล้ียง

ดูแล ซ่ึงถือ เป็นการละเมิดสิทธิในกระบวนการ

ยติุธรรมอยา่งร้ายแรง เพราะเขาเป็นเพยีงผูถู้กกล่าวหา

วา่บุกรุกป่า ผูค้นและผูห้ญิงอยูใ่นทุกมุมของการต่อสู ้

การพูด ถึงวัน สตรีส ากล สิ ทธิผู ้หญิง  คื อ  สิท ธิ

ประชาชน คือสิทธิทุกเพศสภาพ คือสิทธิคนทาํงาน 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

23 
 

และสวสัดิการถว้นหนา้ ตั้งแต่เด็กเล็กถว้นหน้าจนถึง

ผูสู้งอาย ุเงินบาํนาญ  

 ส่ิงที่ควรทาํอย่างยิ่ง คือการปฏิรูปที่ดินบาง

คนมี 6 แสนไร่ แต่คนไม่มีที่ดินเป็นล้านครอบครัว 

แสดงว่า การเมืองมีปัญหา และคนที่ถูกจบัติดคุกไม่

นอ้ย เป็นผูห้ญิงที่หอบลูกจูงหลานไปติดคุก เร่ืองของ

เสรีภาพการแสดงออก สิทธิชุมชนในการต่อสู้เร่ือง

ที่ ดินเ ร่ืองป่า การต่อสู้ เ ร่ืองเหมืองแร่ ชาวบ้าน

หนองบวัลาํภูต่อสู ้เสียชีวติ 4 ราย บาดเจบ็ 2 ราย และ

ติดคุกอีกและวนัน้ียงัมีการชุมนุมอยู ่วนัน้ีผูห้ญิงที่ลุก

ขึ้นมาปกป้องชุมชนมากมายทัว่ประเทศ นโยบายทาง

การเมือง รัฐธรรมนูญจะออกแบบอย่างไร ถึงจะ

สามารถนาํมาสู่การปกป้องเร่ืองเหล่าน้ีได ้

 ประเด็นสําคญัรัฐธรรมนูญที่ดี ตอ้งมีผูห้ญิง

ร่วมร่าง เป็นคาํขวญัตั้งแต่ 40 ที่เป็น สมาชิกสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ (สสร.)ปี 2540 ผูห้ญิงเขา้ไปช่วยกนัร่าง 

จัดกระบวนการรับฟังความเห็นผู ้หญิงมีบทบาท

พอสมควร มีค ําถามว่า ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญมี

วนิิจฉยัวา่ จะใหแ้กห้รือไม่ให้แกรั้ฐธรรมนูญทั้งฉบบั 

การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ

จะมีคาํพพิากษา คาํวนิิจฉยัวนัที่ 11มีนาคม 2564 สภา

ก็จะลงมติวาระ3 ยอมรับสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ

เปล่า ในวนัที่ 17 มีนาคม 2564 ก่อนที่จะมีการร่าง

รัฐ ธรรมนู ญ  ผู ้หญิ ง จํา เ ป็น ต้อง เค ล่ื อน เพื่อ ให้

กระบวนการออกมาชดัเจนในส่ิงที่ตอ้งการคาดหวงั

ว่า บทบาทผูห้ญิงตอ้งอยูต่รงนั้นด้วย วนัน้ีเลยจะขอ

ความกรุณาต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ทาํไมตอ้งมีสภา

ร่างรัฐธรรมนูญ ทาํไมเสียงเรียกร้องของประชาชน 

ทั้งพรรคการเมืองฝ่ายคา้น ฝ่ายรัฐบาล ประชาชนทุก

กลุ่ม ต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผูห้ญิงขอปฏิเสธ

หลกัการที่บอกวา่ ใหแ้กท้ีละมาตราลงมติทีละช้ิน ไม่

รู้จะแกอ้ะไรไดบ้า้ง เป็นเร่ืองที่ไม่มีประโยชน์  

 

 ทาํไมต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประการ

แรก รัฐธรรมนูญปี2560 เกิดขึ้นมาโดยกระบวนการ

ไม่รับฟังประชาชน ภาคประชาชนเปิดเวทีที่ภาค

อีสานตอนร่างปี2560 ก็ถูกทหารตาํรวจปิดลอ้มและ

บอกใหย้ติุ พสูิจน์ง่าย ๆ ว่า รัฐธรรมนูญปี2560 ไดม้า

โดยไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน แค่

เวทีผูห้ญิง ใครมองว่าไม่เห็นจะน่ากลวัอะไร ยงัโดน

ทหารตาํรวจบล็อก ไม่ใหจ้ดั 

 ประการที่สอง เน้ือหาของ รัฐธรรมนูญ2560 

มีปัญหาสามเร่ืองใหญ่ 1) สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

เดิมของปี2540, ปี2550 เขียนออกมาดีพอสมควรปี

2560 เขียนไม่ดีมาก  เ น้ือหาสิทธิ เสรีภาพที่ เ ป็น
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หลักประกันของผูห้ญิง ผูช้าย ทุกเพศสภาพด้อยลง

กว่าทุกรัฐธรรมนูญ 2) ยา้ยมาอยูสิ่ทธิของรัฐ ยา้ยไป

อยูแ่นวนโยบายของรัฐ ซ่ึงเขียนต่างจากรัฐธรรมนูญปี 

2540 และรับธรรมนูญ 2550 บอกแต่เพียงว่าเป็น

แนวทาง เขียนใหส้วยงามบอกว่า อยูใ่นหน้าที่ของรัฐ 

อยูใ่นแนวนโยบายของรัฐ แต่เป็นแนวทาง ใชห้รือจะ

ไม่ใช้ก็ได้ แต่หมวด 10 ที่ให้แสดงบทบาทตนเอง 

ปกป้องสิทธิตนเองสิทธิชุมชน หรืออ่ืน ๆ ถูกตดัหมด 

เลยบอกว่า ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 3) ระบบการ

เลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)ที่มาจากการแต่งตั้ ง 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (สส.)ที่มาจากระบบที่

สับสนมีใครอธิบายได้หรือไม่ว่า สส.มาไดอ้ย่างไร 

ระบบของมนัตอ้งถูกออกแบบให้ชอบธรรมโปร่งใส

ตรงไปตรงมา 

 

 ที่ ม า ข อ ง อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ เ กิ ด ปั ญ ห า 

กระบวนการตอ้งมีการร่างรัฐธรรมนูญเปล่ียนแปลง

ใน ห ล า ย ส่ ว น  ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ก้ไ ด้ที ล ะ ม า ต ร า 

รัฐธรรมนูญเก่าปี 2560 ออกแบบให้แก้รัฐธรรมนูญ

ยากมากขึ้ น นอกจากต้องมีเสียงข้างมาก ปกติยงั

บังคับให้สว.ซ่ึงมาจากการแต่งตั้ งของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตอ้งเห็นดว้ย 84 คน และ

ตอนน้ีสว.หลายคนออกมาพูดว่าจะไม่โหวตให้ ตอ้ง

ผ่านด่านสองด่าน คือ ศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าจะให้แก้

รัฐธรรมนูญทั้งฉบบัหรือไม่ หรือแกท้ีละมาตรา และ

เร่ืองการโหวตในวนัที่ 17มีนาคม2564 ของรัฐสภา 

สส. สว. ถา้สองด่านน้ีไม่ผ่านก็ตอ้งมาแกท้ีละมาตรา

และตอ้งโหวตดว้ยมติโดยไม่มีบทบาทการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

 บทเรียนสุดทา้ย คือบทเรียนของรัฐธรรมนูญ

ปี 2540 ผูห้ญิงลุกมาเคล่ือนเตม็ที่ บอกวา่ สภาร่างตอ้ง

มีผูห้ญิง และผูห้ญิงลงสมัครจาํนวนมาก ได้รับการ

เลือกตั้งมา 6 คน ถา้ไม่สมัครจะไม่ได้สักคน ฉะนั้น 

รู ป แ บ บ บ ท เ รี ยน น้ี สํา คัญ  ผู ้ห ญิ ง ต้อ ง ร่ ว ม ร่ า ง

รัฐธรรมนูญ และกระบวนการรับฟังความเห็น

กระบวนการประชาพิจารณ์ กระบวนการประชามติ 

ตอ้งมีกระบวนการของสภาร่าง ไม่ใช่ สส. สว.มา

เลือกมาตรา เพือ่ทาํใหบ้ทบาทของผูห้ญิงทุกกลุ่ม ทุก

พื้นที่สามารถแสดงความเห็นได้เต็มที่ บทเรียนปี

2540 อีกขอ้ คือห้าม สส. สว.แกร่้าง รัฐธรรมนูญ แต่

ใครจะโหวตให้ยกเลิก สว.ที่มาจากการแต่งตั้ ง ซ่ึง

ย่อมไ ม่ผ่าน แน่  ยก เป็น ตัวอย่าง  ก ระบว นกา ร

ประชามติปี 2560 มีปัญหาว่า ท่านไม่ได้เปิดเผย

เร่ืองราวให้ประชาชนรู้ว่าเขียนกนัอย่างไร สมยัการ

ร่างจากภาคประชาชน จาํไดไ้หม มีธงเขียว เส้ือเขียว

ลุกขึ้นมาทัว่ประเทศ จนกระทัง่รัฐสภาตอ้งผ่านมติให้
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ยอมรับรัฐธรรมนูญปี 2540 คือบทเรียนโดยย่อว่า 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดจาํเป็นตอ้งมีผูห้ญิง

ร่วมร่าง เพือ่ใหเ้น้ือหาสาํคญับรรจุเขา้ไปได ้สองพลงั

ของผูห้ญิงไม่นอ้ยหน้าใคร เราจะเป็นแรงผลกัดนัต่อ

กา รเป ล่ี ยนแ ปล งร ะ บบ กา ร เมื อง แล ะ กา รร่ า ง

รัฐธรรมนูญ 

 สุเพ็ญศรีพึ่ งโคกสูง  ผู ้อ ํานวยการมูลนิ ธิ

ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม กล่าวว่า เม่ือก่อน

จะเห็นว่าลูกผูห้ญิงจะถูกเก็บไวใ้นห้องคนที่มาจาก

ท้องไร่ท้องนา ผูห้ญิงที่ได้เรียนหนังสือน้อยและ

ไม่ได้มีอาชีพ ถูกกีดกันเรียนไม่ได้ ไปทาํงานได้

ค่ า จ้ า ง น้ อ ย  แ ม้ เ รี ย น ม า สู ง อ ย่ า ห วัง ไ ด้ เ ป็ น

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร (สส. )หรือรัฐมนตรี 

สมัยก่อนยากมาก ที่มาของเครือข่ายผูห้ญิง มาจาก

การเรียกร้องและการต่อสู้ เรามีเครือข่ายผูห้ญิงกับ

รัฐธรรมนูญ หน้าที่ของเครือข่าย คือไปบอกความ

ยากลําบากของผูห้ญิง บอกให้ชาวโลกให้ได้รู้ว่า

ประเทศไทยยงัไม่ให้ผูห้ญิงลาคลอดได้ 90 วนั ให้

ขา้ราชการหญิงลาคลอดได ้90 วนั ประเทศไทยเลือก

ปฏิบัติมาตลอด ยิ่งรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 27 

ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบติั แต่ท่านมีอิสระเสรีภาพ 

ได้รับสิทธิ 100% ไหม? จากการนั่งคุยกับผู ้ใช้

แรงงานในโรงงาน พบว่า ผูห้ญิงถูกคุกคามทางเพศ

จากหัวหน้างาน ผูจ้ดัการหรือ เพื่อนร่วมงานอยู ่และ

ประธานสหภาพเป็นผูช้ายคิดวา่ จะช่วยผูห้ญิงหรือไม่ 

หน่วยงานรัฐเอาระดับใหญ่จากจงัหวดัใหญ่สุด คือ

ผู ้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการถ้า

แม่บา้นหรือเสมียนเขา้ไปเสนอแฟ้มงาน ถูกจบัก้น 

อนัน้ีมีข่าว หรือภาพวดีิโอหรือกลอ้งเสียบา้ง  

 

 เน่ืองจากในรัฐธรรมนูญเขียนว่า ห้ามไม่ให้

เลือกปฏิบัติ  สุดท้ายออกมาเพียง พระราชบัญญัติ

(พรบ.)ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไทยเป็นประเทศที่

แปลกเขียนกฎหมายที่เน้นการเลือกปฏิบตัิ เน้นการ

สงเคราะห์ช่วยเหลือผูย้ากจนแต่เขา้ไม่ถึงสิทธิต่าง ๆ 

แมก้ฎหมายเขียนไวดี้ว่าตอ้งคาํนึงถึงเพศ วยั แต่เวลา

ทํานโยบายผู ้ชาย  และผู ้หญิงพูด ถึงการจัดสรร

งบประมาณ แต่ออกมาในเร่ืองส่ิงปลูกสร้าง มากกว่า

สวสัดิการบุคคลต่าง ๆ และผูห้ญิงไม่ได้รับโอกาส

หรือดูง่าย ๆ การที่เขาให้คนสูงอายปุ่วยติดเตียงตอ้ง

ไปแสดงตนไปใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการเข้าถึงสิทธิ

นอกจากการจดัสรรงบประมาณที่ไม่อยูก่บัความเป็น

จ ริ ง แ ล้ว ย ัง ใช้วิ ธี อ ะ ไ ร ไ ม่ รู้  ว ัน น้ี ห วัง ว่ า ศ า ล

รัฐธรรมนูญจะมีความกลา้หาญในการวนิิจฉยั แต่โดย

วาระหนา้ที่ของประชาชน ประเทศไทยกฎหมายดี ๆ

ได้มาจากการที่ประชาชนลุกขึ้ นมาต่อสู้เรียกร้อง
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โดยเฉพาะบทเรียนของสมัชชาคนจน เครือข่าย

แรงงานปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเชิงโครงสร้าง 

การที่รัฐมนตรี(รมต.)เป็นผูช้ายมาก มีผูห้ญิงไม่ก่ีคน 

และยงัตอ้งตั้งคาํถาม ความยากลาํบากโดยเฉพาะคน

พกิาร สส. สว. ยงัไม่มีคนพิการตอ้งดูว่า รัฐธรรมนูญ

ที่มีการแก้ไขจะมองเร่ืองน้ีอย่างไร เร่ืองการเมือง

ทอ้งถ่ิน ไม่ควรเลือกหญิง- ชาย หรือเพศใดก็ตามที่มี

คู่มากกวา่หน่ึงคน เพราะเป็นการเมืองเร่ืองทุจริตทาง

เพศ นิยมมีภรรยาสามีมากกวา่หน่ึงคน มีเมียแลว้ ยงัมี

เมียเพิ่ม เพราะไม่ใช่แค่ทาํบาปต่อครอบครัว แต่เป็น

การทาํบาปต่อประเทศชาติตอ้งนําไปสู่การจัดสรร

โอกาสใหค้นดีคนที่มีวสิยัทศัน์ คิดเพือ่ประโยชน์ของ

ประเทศชาติบา้นเมือง สุดทา้ยคือ ผูห้ญิงตอ้งมีสิทธิมี

เสียงส่งไป เช่นส่งไปรษณียบตัรไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

เราเคยทาํมาแลว้ มีการรณรงค์ ให้ศาลมีวินิจฉัยโดย

คาํนึงเร่ืองของสิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน 

 

 ชุติมา มอแลกู เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า ถูกละเมิด ตั้งแต่เกิด ตอนที่ไป

ถ่ายบตัรประชาชนคร้ังแรกถูกบงัคบัใหเ้ปล่ียนช่ือ ช่ือ

เดิมคือ  มีจู  มอแลกู่  น่ี เป็นเสียงจากคนชายขอบ 

ตัวอย่างชาวบ้านชุมชนบางกลอย เห็นชัดเจนว่า 

ขนาดเป็นชนเผา่ที่อนุรักษมี์ความรู้มีภูมิปัญญาจดัการ

ที่อยูอ่าศยัของตนเองได ้สร้างบา้นอยูอ่าศยัดว้ยไมไ้ผ่

เป็นกระท่อมไม่ตดัตน้ไมใ้หญ่ ยงัถูกกล่าวหาว่ารุกป่า 

ทํา ล า ยป่ าไ ม้  ส รุปถ้า ชน เผ่า ม า พูด ถึง ก า ร ร่ า ง

รัฐธรรมนูญ ดูห่างไกลมากกบัความรู้ที่มี แต่ขอฝากที่

เครือข่ายผู ้หญิงที่ มีความรู้ช่วยรับฟังและช่วยให้

รัฐธรรมนูญนั้นดูแลชนเผ่าดว้ย อยา่ลืมผูห้ญิงชนเผ่า 

ตอ้งไม่ลืมคนชายขอบที่ไม่มีโอกาสเขา้ไปในสภาฯ 

หรือเป็นคณะทาํงาน ขอบคุณที่ไม่ทิ้งพวกเราไวข้า้ง

หลัง หลายคร้ังรู้สึกน้อยเน้ือตํ่ าใจ ไม่ต้องพูดถึง

รัฐธรรมนูญเพราะยงัไม่ถูกยอมรับว่าเป็นมนุษยเ์ลย 

เราอยู่บนพื้นที่สูงอยู่ในป่า ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่า

ตั้งแต่ยงัไม่เกิด อยูใ่นทอ้งแม่ก็โดนขอ้หาน้ีแล้ว เรา

เป็นชนชั้นที่เท่าไหร่ ยงัไม่สามารถบอกได ้แต่ พวก

เราเป็นมนุษย ์ตอนน้ีพื้นที่ของเรา 99.99% อยูใ่นเขต

อุทยานป่าสงวน เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า และอ่ืน ๆ อีก 

สัตวย์งัถูกคุม้ครองก้อนหินกอ้นหน่ึงยงัถูกคุม้ครอง 

ใบไมใ้บหน่ึงยงัถูกคุม้ครอง แต่พวกเราไม่ไดรั้บการ

คุม้ครอง มีแต่เป็นคนที่ถูกกล่าววา่เป็นจาํเลยการที่ร่าง

รัฐธรรมนูญพวกเราทั้งสตรีและบุรุษอยากมีส่วนร่วม

ความมัน่คงของชาติ คือความมัน่คงของมนุษย ์ไม่ว่า

จะเป็นคนไหน ภาษาอะไร ศาสนาอะไร วฒันธรรม

อะไร คิดว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีค่าและศักด์ิศรี

เท่ากนั คนชายขอบหรือมาจากรากหญา้ไม่ถูกยอมรับ

เป็นมนุษย์คนหน่ึง เวลาเราไปประชุมในระดับ
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นานาชาติในต่างประเทศ UN(สหประชาชาติ) รัฐบาล

ไทยบอกว่า ไม่มีชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เรา

เป็นคนไทย เรามีเลขประจาํตวั 13 หลกั เราถูกยอมรับ

ว่า เราเป็นคนไทยในบตัรประชาชน แปลกดีบางที

ถามว่าบัตรน้ีไปขโมยมาหรือเปล่าปลอมไหม เลย

บ อ ก ว่ า ไ ป ถ า ม น า ยอํา เ ภ อ ห รื อ ถ า ม รัฐ ม น ต รี

กระทรวงมหาดไทยว่าบัตรประชาชนของชนเผ่า

ปลอมหรือไม่ ถา้รัฐธรรมนูญจะร่างอีกอยากฝากว่า มี

ชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพนัธุ์ในประเทศไทยซ่ึงมี

จาํนวน 10 กว่าล้านคนในประเทศไทยที่เป็นชนเผ่า 

และทุกรัฐบาลไทยทุกยคุทุกสมยัไม่เคยยอมรับว่า เรา

เป็นมนุษยค์นหน่ึงในประเทศไทย เป็นเร่ืองที่น้อย

เน้ือตํ่าใจ เป็นอะไรที่อดัอั้นตนัใจมาก 

 แสงระวี สุวีรการย ์เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกมีพลงัมาก ที่มาเห็น

คนเก่งผูห้ญิงที่เก่งหลายคน ประเด็นสาํคญัที่สุด คือ

การระบุตวัตนของชนเผา่พื้นเมือง การยอมรับถึงการ

มีตวัตนในประเทศไทย ตนเองเป็นชาวไทใหญ่ และ

ไม่รู้ เราเรียกตวัเองว่าไต หรือไท คือในพม่าหรือรัฐ

ฉาน จะเรียกพวกเราวา่ แซม คือสยาม ความหมายคือ 

อิสระและเสรีภาพ การยอมรับความเป็นตวัตนของ

เราที่อยากเรียกร้อง และพื้นที่บรรพบุรุษอย่างบาง

กลอย คนอยูก่บัป่ามาก่อนป่าคือชีวิต สาํหรับชนเผ่า

คนอยู่มาก่อนกฎหมายจะเกิด พอกฎหมายมาเกิดที

หลัง กลายเป็นคนผิดที่อยู่ตรงนั้ น หากมีการร่าง

รัฐธรรมนูญ อยากให้เกิดขึ้น คือการมีส่วนร่วมของ

ผูห้ญิงโดยเฉพาะในการบริหารหรือการปกครองใน

ระดบัต่าง ๆ อยากให้ระบุในสัดส่วนในรัฐธรรมนูญ

ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทั้ งในนโยบายและ

ภาคปฏิบัติ ไม่ใช่มีแต่กฎหมาย แต่ทางปฏิบติัสวน

ทางกนั 

 

 พาฮีส๊ะ ทว้มงาม เครือข่ายผูห้ญิงสามจงัหวดั

ภาคใต้ กล่ าวว่า  เคยเป็น สส .สอบตก (ผู ้สมัคร

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (สส.))  ที่บ้านพูดภาษา

มลายทูอ้งถ่ิน แลว้การศึกษาไม่สูงแต่สู้ในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนใต้ ต้องการมีพื้นที่สาธารณะที่

ปลอดภัย เช่น ถนน โรงเรียน ตลาด วัด มัสยิด 

เครือข่ายฯรณรงคท์ัว่สามจงัหวดัมีจุดรวม คือปัตตานี 

โดยเดินไปตามจุดต่าง ๆไปที่ วดั มัสยิด ตลาดทุก

พื้นที่ ล่าสุดได้ปรึกษาว่าจะไปต่อไหม เม่ือพื้นที่ มี

ปาร์ต้ีA B C ความหมาย คือปาร์ต้ี A คือ รัฐบาล B คือ 

ฝ่ายเห็นต่าง C คือ CSO คุยกนัว่าจะทาํอะไรต่อเม่ือ

สถานการณ์เร่ิมสงบ แต่ยงัมีสถานการณ์ความรุนแรง

อยู่ แต่ไม่มาก หรืออาจกลัวโควิด-19 ทาํไมเงียบไป 

เม่ือก่อนเมืองจะมีเสียงปืนดงัตลอด แต่จะพยายามจะ
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ทาํงานให้ไปถึงจุดที่จะพูดคุยกนั การเจรจาของทาง

ฝ่ายมาเลเซีย ตกลงกันว่าตอ้งมีผูห้ญิง มีการพูดคุย

ต่อเน่ือง ผูห้ญิงตอ้งเข้าไปอยู่ ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็

ตาม ไม่ใช่แค่นัง่ฟังตอ้งแลกเปล่ียนกบัเขาดว้ย 

 

 นาฎนภางค ์คลา้ยนิมิต เครือข่ายผูห้ญิงสาม

จงัหวดัชายแดนใต ้เล่าว่า เหตุการณ์ความรุนแรงยงัมี

อยู ่การทาํอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบา้นจะไปกรีดยาง

ประมาณตีสาม ตีส่ี ความรุนแรงทาํให้ไม่ค่อยกล้า

ออกไปกรีดยาง บางคร้ังมีทหารไปคอยคุม้กนัให้แต่

การอยูใ่กลท้หารมากเกินไปทาํใหย้ิง่รู้สึกไม่ปลอดภยั

มองว่า เหตุการณ์ต่าง ๆเปล่ียนจากวิกฤติเป็นโอกาส

ได้ เพราะทาํให้ผูห้ญิงรู้สึกเข้มแข็ง และแข็งแกร่ง 

สามารถตั้งองค์กรหรือเครือข่ายในสามจังหวดัได ้

คนทาํงานส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง การประชุมต่าง ๆ 

ส่วนใหญ่ผูห้ญิงจะเสนอความคิด ผูช้ายแทบไม่มี แต่

ผูห้ญิงเสนอมากผูช้ายจะไม่ค่อยชอบโดยเฉพาะสังคม

มุสลิมไม่ค่อยชอบให้ผูห้ญิงเป็นผูน้าํ แต่เครือข่ายฯ

ตอ้งการสร้างผูห้ญิงจาํนวนมากให้เป็นผูน้าํ เพื่อที่จะ

ไดข้บัเคล่ือนงานในพื้นที่ โดยเฉพาะในกระบวนการ

สนัติภาพ ส่ิงที่ตอ้งการ คือ ใหย้ติุความรุนแรงและตก

ลงเจรจา 

 เป่ียม สุวรรณสนธ์ิ  ก ลุ่มอนุรักษ์บ้านดง

มะไฟ จังหวดัหนองบัวลําภู เล่าวว่า ต่อสู้มาตั้ งแต่

พ.ศ. 2536 ระดมเก็บบตัรประชาชนเพือ่มาคดัคา้น จน

มีคนเสียชีวิต 4 คน ต่อมากาํนันทองมว้นประกาศตวั

ว่า “จะอยู่เคียงขา้งพ่อแม่พี่น้องตลอดไป ถา้ผมโดน

ทาํร้าย ถูกฆ่า มีเร่ืองน้ีเร่ืองเดียว” ซ่ึงทางกลุ่มต่อสู้

ร่วมกันจนกาํนันทองม้วนถูกฆ่า ต่อมาตอ้งขึ้นศาล

ตั้ งแต่ปี2542-2543 และในปี 2552 ทาง องค์การ

บริหารส่วนตาํบล(อบต.)ปลอมเอกสารเขา้ไปต่อสู้มี

ขา้ราชการที่ช่วยเหลือ จนกลุ่มที่ต่อตา้นตามทนัมีการ

วางโดนระเบิด ช่วยกนัติดตามเอกสารจนคิดว่า หมด

หนทางเม่ือ 7-12 ธันวาคม 2562 จึงเดินร่วมกัน

ออกมาปิดเหมืองแร่ เดินเขา้มาที่จงัหวดั เม่ือวนัที่ 13 

สิงหาคม 2563 ร่วมกนัเดินปิดเหมือง ปิดถนนไม่ให้

รถหรือคนเขา้-ออกไม่ให้ขนหินซ่ึงปิดอยูส่องเดือน 

รถรับจา้งที่บดหินขอเอารถออกทางกลุ่มฯก็ยอมให้

ออก ตอนน้ีเขายงัมีหวงั เพราะบอกว่าเป็นที่ดินที่เขา

ซ้ือไว ้แต่ชาวบา้นยงัปิดเหมืองอยูอ่ยา่งนั้น ถา้ไม่ทาํ

แบบน้ีคงสูไ้ม่ได ้อบต. เอาวาระประชุมขออนุญาตใช้

ป่าในพื้นที่ ต่อใบอนุญาตให้นายทุนทาํเหมืองแต่

ชาวบา้นไม่ยอม 

 สุนี อนุเวช กลุ่มอนุรักษ์บา้นดงมะไฟฯ เล่า

ว่า ก่อนที่จะสู้กบัเหมืองมีนายทุนมาสัมปทานป่าไม ้
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ภู เขา ทาง อบต. เซ็นให้เขาโดยไม่ถามหรือทํา

ประชาคมกับชาวบา้นว่าให้ทาํหรือไม่ อบต. มองว่า

เป็นพื้นที่ของเขา เขาจะทาํยงัไงก็ได้ชาวบา้นบา้นก็

ระดมรายช่ือคดัคา้นตั้งแต่ปี 2535 แต่ละหมู่บา้น 6 

คดัคา้นบอกว่า อบต.ไม่เคยนําเร่ืองสัมปทานเหมือง

เขา้การประชาคมหมู่บา้น การจะมาประชุมเร่ืองน้ี

ไม่ได้ การต่อสู้คร้ังน้ีส่วนมากเป็นผูห้ญิง ผูช้ายไม่

ค่อยพูด เพราะกลวั ผูช้ายหลบ แต่ผูห้ญิงไม่หลบ ไม่

กลวัทหารตาํรวจเพราะคิดว่าตายไดค้ร้ังเดียว ยืน่สาม

ขอ้เรียกร้อง คือ 1) ปิดเหมืองหินกบัโรงโม่ถาวร 2) 

ฟ้ืนฟูภูผาป่าไม้ 3) พฒันาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ว ัน น้ี อ ยา ก เสน อ ให้ มี ใน รั ฐธร ร มนู ญ  คือ  ล้า ง

รัฐธรรมนูญใหม่ให้มีสิทธ์ิเท่าเทียม โปร่งใส อยา่ให้

เงินสวสัดิการของรัฐยงัใหเ้ป็นแบบน้ีไม่ชอบ เร่ืองทาํ

เหมือง ป่าไมรั้ฐบาลบอกให้เรารักษาป่าไม ้แต่ตวัเอง

ขายเอง อะไรคือความถูกต้องอยากให้แก้ไข ฝาก

หน่วยงานต่าง ๆ ให้มองเห็นประชาชนเป็นใหญ่ใน

แผน่ดิน อยา่เอาแต่นายทุนมาเอ้ือผลประโยชน์ 

  

 ศีลดา รังสิกรรพุม มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมัฯ 

กล่าวว่า การทาํงานในสลัม ทาํงานกับแม่ เห็นว่า 

วกิฤตของเด็กเล็กมีมานาน เด็กควรไดรั้บสิทธิเป็นคน

แรกของสวสั ดิการในประเทศไทย แต่ รัฐกลับ

ขา้มสวสดิัการเด็กเล็กไปเร่ิมตรงที่เรียนฟรี สุขภาพ ผู ้

พกิาร ผูสู้งวยั เด็กตอ้งเป็นคนดูแลประเทศในอนาคต 

แต่ว่ารัฐบาลยงัไม่ยอมลงทุนเพื่อเด็ก การขบัเคล่ือน

สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้นหนา้มานาน มี

ความกา้วหนา้เป็นระยะ แต่ก็ไปไม่สุดทางเลยยิง่ช่วง

การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเห็นว่า รัฐบาลไม่มี

นโยบายมาช่วยเด็กเล็กเรียกว่าลืมพลเมืองเด็ก 0-6 ปี 

ซ่ึงมูลนิธิฯตอ้งใช้เวลาในการระดมทุนช่วยเด็กที่หิว

โหย ไม่มีนมกินและขาดแคลนอาหาร พอ่แม่ไม่มีงาน

ทาํ เกิดภาวะเครียดทาํร้ายเด็ก ตอ้งมานั่งรวมกลุ่มกนั

เพือ่เสริมพลงัใหผู้ห้ญิงลุกมาสูว้กิฤต รัฐบาลไม่ไดฟั้ง

หรือเห็นความตอ้งการของเด็กหรือคาํนึงถึงผูห้ญิง 

อยากใหมี้การร่างรัฐธรรมนูญมีผูห้ญิงซ่ึงเป็นเพศที่จะ

เขา้ใจเร่ืองเด็กไดดี้ ผูห้ญิงในแวดวงการเมืองน้อยใน

การเสนอให้มีการร่างกฎหมายเกิดขึ้น หวงัให้ผูห้ญิง

เพิ่มขึ้น ฝากประเด็นสาํคญั คือทาํอยา่งไรสวสัดิการ

เด็กถึงจะถว้นหนา้ ไม่ใช่การสงเคราะห์ เป็นสิทธิของ

เด็กทุกคนที่ตอ้งได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมได้กิน

อ่ิม สมองเติบโตเหมือนกัน เร่ืองข้อเสนอการลา

คลอด 120 วนั อยากเสนอให้ตอ้งมีสถานรับเล้ียงเด็ก

ดว้ย เพราะคนทาํงาน ตอ้งมีคนเล้ียงลูกให้ ขอให้เลิก

ได้ตามเวลาจะช่วยให้แม่สามารถทํางานได้เต็มที่ 
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ผูห้ญิงเป็นพลงัแรงงานที่มีคุณค่าในการทาํงาน ยนืยนั

ว่า อยากให้ผูห้ญิงมีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะ

ผูห้ญิงที่เป็นนกัการเมืองดีจะไม่คลอ้ยตามแนวคิดชาย

เป็นใหญ่ และหวงัว่าประเด็นเด็กจะเป็นประเด็นที่

ช่วยเด็กทุกคนไดมี้สิทธิเท่าเทียมกนั 

 ผูแ้ทนแรงงานหญิงชาวกัมพูชา: กล่าวว่า 

ตอนน้ีแรงงานหญิงข้ามชาติยงัรับค่าจ้างที่ต ํ่ากว่า

แรงงานชาย แม้ว่าจะทํางานก่อสร้างเหมือนกัน 

ทาํงานในหน้าที่เดียวกัน อยากได้ค่าแรงเท่ากันกับ

ผู ้ชาย ตอนน้ีเช่นงานต้องหาบปูนเหมือนกัน แต่

ค่าแรงผูห้ญิงได้แค่ 300-330 บาท ผูช้ายจะได้ 350-

400 บาท ทาํงานตากแดดตากฝน แต่ไดค้่าแรงตํ่าเกิน

กวา่กฎหมายกาํหนด ปัญหาสุขภาพเร่ืองเด็ก ลูกของ

แรงงานที่อยู่ดว้ยเม่ือเจ็บป่วย จะเขา้โรงพยาบาลมัน

ยากมาก พอ่แม่ไม่ค่อยมีเงิน ลาํบากตอ้งให้คนไทยพา

ไป และตอ้งเสียเงินค่านายหนา้ เสียค่ารถ  

 ตนเป็นชาวกมัพูชาอยากให้ทุกคนช่วยทาํให้

เร่ืองค่าแรงที่ทาํงานไดต้ามกฎหมายแรงงานกาํหนด 

และไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแรงงานหญิง หรือ

แรงงานชาย ซ่ึงนายจ้างจะบอกว่า “เธอเป็นผูห้ญิง 

เธอทํางานไม่ได้ ไม่เท่าผูช้าย” เพราะนายจ้างจะ

มองขา้มผูห้ญิง เลือกแต่ผูช้าย บอกว่าผูห้ญิงเป็นจุด

อ่อนแอมากที่สุด บางทีเขาจะมองวา่ ผูห้ญิงไม่เอางาน

ขี้ เกียจ ทาํอะไรไม่ไดเ้ท่าผูช้าย นายจา้งบางคนด่า ใช้

คาํพดูหยาบคาย ตอ้งทนรับฟัง เพือ่ใหไ้ดค้่าจา้งเพราะ

การหานายจา้งที่ไวใ้จได ้ไม่ใช่ง่าย ๆ ที่จะจ่ายเงินตรง

เวลา 

 

 สงวน ขุนทรง ผูป้ระสานงานกลุ่มสหภาพ

แรงงานอ้อมน้อย -อ้อมใหญ่  กล่าวว่า  เ รียกร้อง

ประเด็นผูห้ญิงหลายประเด็น ขบัเคล่ือนเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อลูกหลาน ความเป็นอยู่ที่ ดีของผู ้ใช้

แรงงาน แม้ว่าการเรียกร้องขบัเคล่ือนไม่ง่าย ช่วงมี

ไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบมาก คนงานโดนเลิกจา้ง 

นายจา้งยา้ยกิจการ ลดสวสัดิการจึงอยูเ่ฉยไม่ไดเ้พราะ

ยิ่งโดนเหยียบย ํ่า ตอ้งทาํให้เขารู้ว่า แรงงานตอ้งไม่

ยอมซ่ึงปัญหาแรงงานไม่แตกต่างกนั ทั้งของแรงงาน

ของไทยหรือขา้มชาติ ยงัมีค่าจา้งตํ่าถูกลดสวสัดิการ

และไม่มีงานให้ทาํถูกยุบแผนก นายจ้างอ้างการ

ส่งออกไม่ได้ ไม่มีออเดอร์เขา้ ลดต้นทุนการผลิต 

แรงงานไม่มีโอกาสยา้ยที่ทาํงาน เพราะงานหายาก 

 รุ่งนภา รัตน์ศรี กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อม

น้อย-อ้อมใหญ่ เล่าว่าในช่วงโควิด-19 ปีที่แล้ว 

ประกันสังคมบอกจะจ่าย 62% ตอ้งหยุดงาน 90 วนั 

ตอ้งไปรับเงินจากประกันสังคม แต่เงินที่ได้จริง ๆ 
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มนัน้อยกว่า 62% ถามเจา้หน้าที่ประกนัสังคม ไดรั้บ

คาํตอบว่า เอาค่าแรง 3 เดือนสุดทา้ยมารวมกันและ

บวกลบคูณหารเป็นค่าแรงที่จะได้รับ จึงไม่ใช่ 62% 

ตามที่รัฐบาลประกาศ บางคนไดค้่าแรงไม่เต็ม เพราะ

เป็นรายวัน ไม่มีใครได้ค่าแรง 200 บาทเลย เป็น

ประสบการณ์ที่ได้รับ เหมือนรัฐบาลโกหกผู ้ใช้

แรงงาน 

 

 สุจิน รุ่งสว่าง เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

กล่าวว่า แรงงานโดนแบ่งแยกเป็นแรงงานในระบบ 

นอกระบบตั้งแต่กฎหมาย ปี2541 คือ แยกแรงงาน

ออกจากกนั เร่ืองสิทธ์ิไม่ไดรั้บความเท่าเทียมแน่นอน 

ดูง่าย ๆ จากกฎหมายประกนัสังคม ที่สิทธิประโยชน์

ไม่เท่าเทียมแรงงานนอกระบบอยูใ่นมาตรา 40 สิทธิ

ประโยชน์ไม่เท่าเทียมกับ มาตรา33 และมาตรา39 

ความช่วยเหลือเยียวยาก็ยงัไม่มีความเท่าเทียม เช่น

มาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 แรงงาน

นอกระบบยงัไม่ไดรั้บ แค่พูดว่าจะให้แต่ยงัไม่ไดใ้ห ้

พวกเราตอ้งไปตะโกนว่า ควรไดรั้บมาตรการเยยีวยา

เหมือนแรงงานในระบบที่อยู่ในประกนัสังคม และ

เราต้องการมี ส่วนร่วมเป็นกรรมการในระบบ

ประกนัสงัคมไม่มี แมจ้ะมีคุณอรุณี ศรีโต เป็นผูแ้ทน

ในมาตรา 39และมาตรา40 เป็นการแต่งตั้งในยคุของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ไม่ใช่การ

เลือกตั้ง จึงยงัไม่มีตวัแทนของแรงงานนอกระบบเขา้

ไปในกรรมการผูรั้บงานในประกนัสงัคม 

 ปัญหาของแรงงานนอกระบบที่ขบัเคล่ือน

เร่ืองการคุ้มครองที่ผ่านมา แม้ว่าปัจจุบันดีกว่า

เ ม่ือ ก่อนบ้างแต่ย ังไม่ได้รับการคุ้มครองที่ เ ป็น

มาตรฐานเดียวกนั รัฐบาลใชม้าตรการวดัความยากจน 

ถา้จะเกิดความเท่าเทียม ควรเป็นสวสัดิการถว้นหน้า

ไม่ใช่ตาข่ายวดัความจน คนมีรายได้น้อย เราเป็น

ประชาชนมีศกัด์ิศรี อยา่ใช้คาํว่าสงเคราะห์ แรงงาน

นอกระบบยงัเกิดความเหล่ือมลํ้ าเยอะมาก ไม่ว่าจะ

เป็นเร่ืองรายไดก้ารคุม้ครอง การมีส่วนร่วมและความ

เท่าเทียม เร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานที่ไม่ไดรั้บ

ความคุ้มครอง ในระบบโรงงานมีอุปกรณ์ความ

ปลอดภยั แต่แรงงานนอกระบบ หรือผูรั้บงานไปทาํที่

บา้นไม่มีหรือนอ้ยมากหากมี กลไกรัฐมนัยงัมีส่วนไม่

สามารถปฏิบตัิใชไ้ด ้และยงัปฏิเสธกลไกชาวบา้นที่มี

ส่วนร่วมดว้ย 

 กนกวรรณ ดว้งเงิน สมาคมเครือข่ายแรงงาน

นอกระบบ กล่าววา่ แรงงานนอกระบบประมาณ 80-

90% เป็นผูห้ญิง มีอาชีพเย็บผา้ สานกระเป๋า ปักผา้ 

ปลุกผกั ปลูกข้าว ขบัวินมอเตอร์ไซค์ เร่ืองที่ได้รับ

สวสัดิการเป็นแบบไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง เช่น คนละคร่ึง 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

32 
 

เราชนะ ส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบจะแพ ้จะมีก่ีคน

ที่มีสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ได ้แต่รัฐอนุโลมให้ไป

ธนาคาร แต่วา่คิวยาวคนแน่นเวน้ระยะห่างไม่ได ้ช่วง

โควิด-19ปีที่แล้ว แรงงานนอกระบบไม่ได้ทาํงาน

คา้ขายไม่ได้ ปิดหมดไม่มีรายได้ หันมาเยบ็แมสก์ ก็

ไดเ้งินบา้ง ไม่ไดบ้า้ง ทางราชการมาให้เยบ็เอาผา้มา

ใหแ้ต่ไม่มีค่าแรงใหเ้ป็นอาสาสมคัรทาํแลว้เขาเอาไป

แจกป้องกนัโรค คิดวา่ ทาํไมใหผ้า้แต่ไม่ใหค้่าแรง ไม่

มียางไม่มีดา้ยมาอีก ชาวบา้นตั้งกลุ่มแลว้ รัฐน่าจะหา

งานให้เขาทาํเพื่อให้มีรายได้มีกินในแต่ละม้ือได ้

สร้างงานสร้างอนาคตแรงงานนอกระบบได ้

 เร่ืองการแกรั้ฐธรรมนูญ ไม่ค่อยเขา้ใจแต่จะ

บอกว่า อย่างน้อยการที่จะออกนโยบายให้ผูห้ญิง 

ขอให้ผูห้ญิงไดก้าํหนดตนเอง ในชุมชนขอให้มีศูนย์

เด็กเล็กมีเงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้า ทุกคนอยากได้

ไม่ใช่เฉพาะคนจนหรือต้องตายถึงจะได้รับสิทธิ

เขา้ถึงสวสัดิการ และอยากให้ประกนัสังคมมีประกนั

วา่งงานสาํหรับแรงงานนอกระบบสกัวนัละ 300 บาท

อย่างน้อย10วันต่อเดือนช่วงที่ไม่ได้มีงานทําไม่มี

รายได้ จะได้ช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานนอก

ระบบได ้

 เสาวลกัษณ์ ทองก๊วย คณะกรรมการว่าดว้ย

สิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า การค่า

เดินทางเป็นอีกปัญหาของคนพิการ ยงัไม่สามารถ

เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะไม่ได ้ไปดว้ยรถ

แท็กซ่ีมีค่าใช้จ่ายสูง รายได้น้อย และทุกคนอยู่ใน

สภาวะที่ช่วยเหลือตนเอง เร่ืองราวของทุกคนไม่ได้

ต่างจากคนพกิาร ถูกจาํกดัเร่ืองค่าจา้งขั้นตํ่า ค่าจา้งไม่

เท่าเทียม การเขา้ถึงบริการสาธารณสุขหรืออ่ืน ๆ อีก

มากมาย  

 

 คิดวา่รัฐธรรมนูญ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนชาวไทย ตอ้งตดัออก มนัถูกซ่อน ถูก

เล่นกล คาํที่บอกว่า บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพที่

จะทาํการนั้ นได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 

ตราบใดที่สิทธิและเสรีภาพนั้นไม่กระทบต่อบุคคล

อ่ืน ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและ

ศีลธรรมอนัดี คิดว่า มนัถูกตีความกวา้งขวาง จนเรา

ไม่รู้วา่ขอบเขตอยูไ่หน ขึ้นอยูก่บัวา่ใครจะหยบิมนัมา

ใชต้ีความ ผลกระทบมาเป็นลูกระนาดไปกับมาตรา

อ่ืน ๆ หมวด 4 หนา้ที่ปวงชนชาวไทย หมวด 5 หน้าที่

ของรัฐ หมวด 6 แนวนโยบายของรัฐ ใชค้าํว่า รัฐพึง 

หมายถึงจะทําหรือ ไม่ทําก็ได้  เ ช่น พึงให้ความ

ช่วยเหลือใหบุ้คคลเหล่าน้ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี คนพิการ 

ผูสู้งอาย ุเด็ก เยาวชน  
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 คนจนยาวเป็นหางวา่วหมายความวา่แต่รัฐพึง

จ ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ  สิ ท ธิ ข อ ง เ ร า ไ ม่ มี ต ร ง ไ ห น ใ น

รัฐธรรมนูญที่บอกว่า เรามีสิทธิ ส่ิงที่ รัฐให้ความ

ช่วยเหลือไม่มี เพราะถูกเลือกปฏิบตัิ เรามีหน้าที่ตอ้ง

บอกสิทธิของตนเองในหมวด 3 พยายามคิดทาํงาน

เร่ืองคนพกิารวา่ ทาํไมงานมนัไม่กา้วหน้าไปไหนเลย 

มัน ยิ่ง ย ้อน ก ลับ ม าส ง เค รา ะ ห์  ง าน บ ริก า รเ ชิง

สงเคราะห์เยอะมาก เขา้ถึงสิทธิไม่มีเลย แนวนโยบาย

แห่งรัฐกบัขอ้จาํกดัที่โครงสร้างกฎหมายแม่บทเขียน

ไวว้า่ ตอ้งไม่ขดัผลประโยชน์สาธารณะ ศีลธรรมอนั

ดีคืออะไร? ทาํให้เป็นการจาํกดัสิทธิ เพราะหมวด 3 

ขอ้ 25 สร้างเง่ือนไขขึ้นมา หมายความว่า สร้างและ

เปิดโอกาสใหมี้การปฏิบติั ยงัไม่พดูเร่ือง แรงงานขา้ม

ชาติ ตัดขอ้บทแรงงานออกกฎหมายแม่บทไม่ได้มี

ความสาํคญั แค่ทาํให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไปปฏิบติั

ตาม กฎหมายแม่บทมีอิทธิพลในการช้ีนาํการทาํงาน

ของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งว่าจะทาํงานแนวสงเคราะห์

หรือแนวอ่ืน ๆ ในขณะที่โครงสร้างทางสังคมแบ่ง

ออก 3 มิติ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม รัฐพึงตอ้ง

กระทาํ พงึช่วยเหลือให้บุคคลเหล่าน้ีมีคุณภาพชีวิตที่

ดี คนพิการตกในหมวดโครงสร้างสังคม พอพูดถึง

ดา้นเศรษฐกิจทาํให้ไปไม่ถึงนโยบายที่เก่ียวกบัดา้น

เศรษฐกิจ จึงไม่ใช้หน้าที่ของเราที่จะไปเรียกร้อง 

พิทกัษสิ์ทธิตนเอง เพราะกฎหมายแม่บทไม่ได้บอก

ไว ้ตอ้งช่วยกนัผลกัดนัตดัเง่ือนไขหมวด 3 ออก ตอ้ง

เพิ่มสิทธิและหน้าที่ปวงชนชาวไทยใหม่ เร่ืองสิทธิ

แรงงานทั้งในและนอกระบบ 

 

 ชลาวัลย์ เมืองจันทร์ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ 

กล่าวว่า กลุ่มที่ทาํงานขายบริการทางเพศ ในสถาน

ประกอบการ และไม่ไดท้าํงานในสถานประกอบการ

หมายถึง ทาํงานในผบับาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด 

นวดสปา และที่หางานผ่านพื้นที่ออนไลน์ อิสระ 

เร่ืองพนักงานบริการผ่านมานาน คือ กฎหมายฉบบั

แรกตั้งแต่ ปี 2503 แกอี้กคร้ังปี 2539 และปัจจุบนั ปี

2564 ก็หลายรุ่นที่ต่อสู้มานาน เพราะว่าประเทศไทย

ยงัมีกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 

กฎหมายน้ีทาํใหผู้ห้ญิงกลายเป็นอาชญากร ทาํให้เป็น

ผูก่้ออาชญากรรม ในกระบวนการทาํงาน กฎหมายทาํ

กบัเราเหมือนคนที่ทาํความผิด แม้โทษจะตํ่าแต่โดย

ทางปฏิบติัหรือลกัษณะการตีตราเหมือนกดหัวให้ไม่

สามารถทาํอะไรต่อได้ ไม่สามารถเรียกร้องความ

ยติุธรรมไดไ้ม่ได้รับการคุม้ครองแรงงานเหมือนคน

อ่ืน ๆ ไม่มีระบบประกนัสังคม เหมือนคนเป็นใบ ้ไม่

มีเสียง เราทาํงานในร้านในสถานประกอบการที่ถูก

กฎหมาย แต่แรงงานบริการไม่ มีตัวตนในทาง
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กฎหมายใด ๆ ไม่ต้องพูดถึงเ ง่ือนไขการทํางาน 

ละเมิดเยอะไปหมด หักเงิน-มาสาย หากนํ้ าหนักขึ้น 

ไม่มีวนัหยุด-วนัลา ประเทศไทยเคยบอกว่ามีการ

สํารวจว่าพนักงานบริการในประเทศไทยมีราว 3 

แสนคน ที่สามารถสร้างรายไดใ้ห้ประเทศไทยหลาย

พนัล้าน ยงัไม่รวมกับรายได้ใตดิ้น แทนที่จะเอามา

พฒันาประเทศหรืออยูใ่นระบบ 

 

 เร่ืองรัฐธรรมนูญที่บอกวา่ใหสิ้ทธิเสรีภาพใน

เน้ือตวัร่างกาย เม่ือฉนัเอาร่างกายฉนัไปทาํงาน คุณมา

ดกัคอว่าร่างกายเธอไม่ใช่ของเธอ จ๋ิมไม่ใช่ของเธอ

เป็นของสังคม ดังนั้นถ้ารัฐธรรมนูญมาจากพวกเรา 

ตอ้งไดร่้วมออกแบบ เสียงของเรามนัตอ้งดงั ตอ้งฟัง

และใชก้ารไดจ้ริง แต่ตอนน้ีไม่ไดต้ั้งแต่ตน้ทาง เขียน

เอง อนุมตัิเองใชเ้อง เก็บเงินรวยกันเอง เวลาคนพูด

กนัเร่ืองสิทธิเราชนะ เรารักกนั เราก็หันมองหน้ากัน 

กลายเป็นวา่ตอ้งคุยกนัเอง กลุ่มพนักงานบริการที่เขา้

ไม่ถึง ช่วงโควิดรอบแรก สั่งปิดสถานบริการที่แรก 

และเปิดที่สุดทา้ยไม่พูดถึงการเยยีวยาและลืมกลุ่มพี่

นอ้งแรงงานขา้มชาติอาชีพน้ี ที่มีแรงงานขา้มชาติเขา้

มาทาํดว้ย นอกจากถูกมองว่า เป็นกลุ่มมาทาํงานผิด

อีก ถูกกระทาํซํ้ าทั้งที่เขาเดือดร้อน กลับบา้นไม่ได ้

เขา้ไม่ถึงการเยยีวยาถูกรัฐเลือกปฏิบตัิทุกระดบั เรายงั

ยืนยนัว่าต้องมีพื้นที่ทางการเมือง เรามาร่วมกับข้อ

เรียกร้องของกลุ่มผูชุ้มนุมเสมอ เพราะเห็นดว้ยว่า เรา

ตอ้งมีส่วนร่วมกับรัฐธรรมนูญ ต้องมีส่วนร่วมเพื่อ

กา้วไปสูก้ารแกไ้ขปัญหาของเรา ตอ้งยกเลิกกฎหมาย

การคา้ประเวณีให้ได ้ส่วนเร่ืองควบคุมสถานบริการ

หรือคนที่หากินบนหลงัเรา เป็นอีกเร่ืองหน่ึง ด่านแรก

คุณตอ้งทาํให้ผูห้ญิงไม่ใช่อาชญากรก่อนฝากเร่ือง

สถานเล้ียงเด็ก คนจะนึกถึงคนทาํงานกลางวนั แต่

สาํหรับพวกเราที่ทาํงานกลางคืนออกจากบา้นส่ีทุ่ม

(22.00น.)กลับมาตีห้า(05.00น.) อยากให้มีเร่ืองน้ี

สาํหรับคนทาํงานกลางคืนดว้ย 

 กุลกานต ์สีเสียง กลุ่มพนักงานบริการที่เกาะ

ชา้ง เขาจะเป็นคนที่มาจากต่างถ่ิน เวลาเขามีปัญหา

ตอ้งเขา้ถึงบริการสุขภาพ จะมีขอ้จาํกดั เช่น สิทธิบตัร

ประกนัสุขภาพ บตัรทองตอ้งโยกยา้ย บางทีไม่ไดท้าํ

เพราะงานบริการเขามาทาํในช่วงเซฟโซน จะตอ้ง

เวยีนไปในภูมิภาคต่าง ๆเช่น งานเกาะชา้งหมดจะไป

ภูเก็ตต่อเป็นตน้เขาไม่ได้มีขอ้มูลเร่ืองหลักประกัน

สุขภาพดว้ย  

 ผูแ้ทนกลุ่มรับงานในระบบแฟลตฟอร์ม: 

อยากให้นึกถึงภาพคนวิ่งรถแกร๊บ ไลน์แมน เรียกว่า 

rider งานที่รุ่นยาย เช่น แม่บา้นทาํความสะอาดบน

ออฟฟิศบนห้าง รุ่นแม่จะเป็นแม่บ้านออนไลน์ 
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ทาํงานผ่านแอพพลิเคชัน่ เป็นการจา้งงานลกัษณะน้ี 

ส่วนมากจะเห็น rider เป็นผูช้าย แต่มีอีกหลายอาชีพที่

แตกแขนง เช่น แม่บ้าน หมอนวด พนักงานดูแล

ผูป่้วย เด็ก ผูสู้งอายุที่ทาํงานผ่านแอพพลิเคชั่นเป็น

ผูห้ญิงมากขึ้น และแม่เล้ียงเด่ียวก็มีมากหรือแม่บา้นที่

ช่วยครอบครัวหาเงินเพิ่ม งานบนแพลตฟอร์มเป็น

งานไม่ประจาํ ช้ินหน่ึงอาจทาํแค่ไม่ก่ีชั่วโมง เหมาะ

สําหรับคนไม่มีเวลาทาํงานประจาํ แต่การจ้างงาน

แบบน้ี จา้งไม่นาน ระบบจา้งแบบยดืหยุน่เป็นอิสระ

จากความรับผิดชอบของบริษัทนายจ้าง และหลุด

นิยามของการเป็นแรงงาน ไม่มีสิทธิประกนัสงัคม ไม่

มี ก า ร คุ ้ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น  ไ ม่ มี สิ ท ธิ ร ว ม ก ลุ่ ม 

พ ระ ร า ชบัญ ญัติ แ รง ง า น สัม พัน ธ์ ไ ม่ คุ ้ม ค ร อ ง 

กระทรวงแรงงานเรียกแรงงานกลุ่มน้ีว่า พาสเนอร์

ไม่ใช่แรงงาน ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน การ

ประสานแต่ละกระทรวงฯลําบากและการไล่แก้

กฎหมายเสียเวลา  

 คิดวา่ ถา้สามารถร่วมแกรั้ฐธรรมนูญโดยให้

รัฐธรรมนูญมีในหมวดที่พูดถึงแรงงาน การจา้งงาน 

ตอ้งคาํนึงถึงการจา้งงานแบบใหม่ในมิติของการใช้

เทคโนโลยเีขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย มนัจะนาํไปสู่การคืน

สิทธิให้แก่คนที่ทาํงานบนแพลตฟอร์ม เช่น สิทธ์ิ

ประกันสังคม ค่าจา้งขั้นตํ่ารวมกลุ่มต่อรอง รวมถึง

สิทธ์ิอ่ืน ๆ ด้วย เช่น แม่เล้ียงเด่ียว แม่บา้น หลายคน

คุยวา่เราตอ้งมีสิทธิเพื่อแม่และเด็ก สาํหรับคนกลุ่มน้ี 

เขาไม่จาํเป็นตอ้งมาขวนขวายแบ่งเวลาเล้ียงลูก แบ่ง

เวลาหาเงิน ถา้เขาอยากเล้ียงลูกใหเ้ขาเล้ียงมีสวสัดิการ

แม่และเด็กอยา่งเพยีงพอ 

 

 ศิริศกัด์ิ ไชยเทศ: เครือข่ายความหลากหลาย

ทางเพศ กล่าวว่า วนัสตรีสากลตอ้งเปล่ียน แนวคิด

ใหม่ ทั้งเร่ืองสังคม การเมือง ถา้การเมืองดี สังคมดี 

คุณต้องมองว่า ผู ้หญิงข้ามเพศเป็นผูห้ญิง อย่าว ัด

ความเป็นหญิงที่อวยัวะเพศถ้าเขามีเจตจาํนงว่าเขา

เป็นผูห้ญิง ถ้ามองแบบน้ีการเลือกปฏิบติัจะน้อยลง 

แต่ทุกวนัน้ียงัไม่ใช่ เขายงัมองกวา่เธอยงัเป็นผูช้าย ถา้

มีคนขา้มเพศมาขอกอดหน่อยผูช้ายเหมือนกนั นั้นคือ

การล่วงละเมิดทางเพศ ถ้าทัศนคติน้ี มีอยู่  การ

แกปั้ญหาเร่ืองความหลากหลายทางเพศจะไม่เกิดขึ้น

ตามรัฐธรรมนูญพูดมาร้อยปีพนัปีว่า ทุกคนตอ้งเท่า

เทียมกัน แต่คนที่ มีความหลากหลายทางเพศไม่

สามารถเขา้สิทธิต่าง ๆ มีวาทกรรมว่า ให้เป็นอะไรก็

ได้ขอให้เป็นคนดีทุกคนตอ้งเป็นคนดี ไม่ใช่แค่เป็น

เกย ์กระเทยเท่านั้น เพราะคาํพดูเหล่าน้ีเป็นการกดทบั

ให้ต้องดีกว่าคนอ่ืน ไม่ตอ้งมากดทบัเรา เพราะเรา

พิสูจน์แล้วว่า การเป็นคนดี ไม่สามารถนํามาซ่ึง



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

36 
 

คุณภาพชีวิตที่ ดีได้ ต่อให้เกย์ กระเทยดีแค่ไหน 

กฎหมายแต่งงานก็ไม่มีให้ ต่อให้ดีแค่ไหน ก็ไม่มี

กฎหมายรับรองเพศสภาพใหต่้อ ใหดี้แค่ไหน เกยก์ระ

เทยตอ้งแต่งกายตามเพศกาํเนิดเม่ือเขา้เรียน ต่อให้ทาํ

ดีแค่ไหน เม่ือถูกจบัไม่มีสิทธิเขา้ถึงฮอร์โมน เพราะ

คนเขา้ใจว่าใช้ฮอร์โมนเพราะความงาม แต่มันเป็น

สิทธิที่เราตอ้งใช้ตลอดชีวิต ต่อให้ดีแค่ไหนก็ยงัคง

เลือกปฏิบติัต่อพวกเรา ยงัถูกรังเกียจกีดกนัและบูลล่ี

ต่อให้ทาํดีแค่ไหน กาชาดก็ไม่รับเลือดของพวกเรา 

เพียงแค่เป็นเกย ์กระเทย ทุกคนตอ้งเป็นคนดีหมด น่ี

คือการเลือกปฏิบติัที่เกิดขึ้น  

 

 ประเทศไทยถูกสมญานามว่าเป็น LGBT 

Paradise หรือ สวรรค์แห่ง LGBT แต่ไม่มีกฎหมาย

รับรองคุณภาพชีวิตใดๆให้ LGBT อินเดีย ปากีสถาน 

มีกฎหมายเก่ียวกับการเข็นฆ่า LGBT มีกฎหมาย

รับรองเพศสภาพใหค้นเหล่าน้ีรัฐธรรมนูญแกง่้าย คือ 

หมวด 3 มาตรา 27 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร 

บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ

ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ที่จะให้

แก้ คือ ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ขอแก้เป็น

เพศกาํเนิดชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั หมวด 2 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมว่า ด้วยเหตุและ

ความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ 

อาย ุความพกิาร สภาพทางกาย สถานะบุคคล สถานะ

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ ศาสนา การศึกษา 

ความคิดเห็นต่อการเมือง อันไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ

หรือเหตุอ่ืนอัดใดกระทาํมิได้ แก้เพียงเพิ่มจากเช้ือ

ชาติ ภาษา ตดัคาํวา่เพศออก เป็นเพศสภาพและเพศวิถี 

พารากราฟที่  3 มาตรการ รัฐกําหนดขึ้ นเพื่อขจัด

อุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ

เสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบัคนอ่ืน หรือเพื่อคุม้ครอง เพื่อ

อาํนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 

ผูด้อ้ยโอกาส ยอ่มไม่ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่

เป็นธรรม ให้เปล่ียนเป็นต่อทา้ยสตรี บุคคลผูมี้ความ

หลากหลายทางเพศ เพราะทุกอย่างทุกวนัน้ีจบแค่

สตรี เอาบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไปต่อ

อยากเสริมว่า ถ้าการเมืองดีการเมืองตอ้งเร่ิมว่า เรา

ตอ้งการให้เกิดการบญัญติักฎหมาย มุมมองเก่ียวกับ

เพศออกจากชายหญิง คือ เพิ่มคาํว่า “เพศกาํเนิด เพศ

วถีิ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ” และการมีเซ็กส์เขา้ไป

ในกฎหมาย การออกกฎหมายถึงจะครอบคลุมทุกมิติ 

 ผูแ้ทนเยาวชน นักศึกษา: วิทยาลยันวตักรรม

สงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต วนัน้ียกตวัอยา่งสั้น ๆ เร่ือง

ผูห้ญิงที่ถูกคุกคามทางเพศ กฎหมาย คือ ข่มขืน ฆ่า = 

ประหาร ก่อนประหารใช้เวลานานมาก เร่ืองการถูก
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ข่มขืน มีความผิด แต่กฎหมายบา้นเราอ่อนมาก ไม่

ครอบคลุม บางคนถูกปล่อยลอยนวล บางคนถูกปรับ 

ปล่อยผ่านออกมาทาํผิดซํ้ า ส่วนข่าวโซเซียลจะบอก

ว่า ให้ผูห้ญิงแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย ไม่ไปยงัที่ สุ่ม

เส่ียง จริง ๆ เรามีความเป็นมนุษยเ์ท่ากนั ถา้เรามองให้

สิทธิมนุษยชนเท่ากนัปัญหาเร่ืองน้ีน่าจะดีขึ้น 

 บณัฑิต แป้นวเิศษ:มูลนิธิเพือ่นหญิง กล่าวว่า 

อยากให้องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) เปิดรับ

ลูกหลานประชาชนทุกคน เขา้สู่สถานรับเล้ียงเด็ก

โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ด็ ก เ ล็ ก ก่ อ น ป ฐ ม วัย  แ ล ะ ส ถ า น

ประกอบการ มุมนมแม่  ควรออกกฎหมายเพื่อ

สนับสนุนให้สถานประกอบการมีมุมนมแม่ ไม่ใช่

เร่ืองขอความร่วมมือ รวมถึงอยากให้รัฐจดัสวสัดิการ

ด้านสุขภาวะอนามัย ฟรี  ให้กับผูห้ญิงทุกคน เช่น 

ผา้อนามยั เพราะจาํเป็นและแพงมาก 

 จากนั้นทุกเครือข่ายไดส่้งผูแ้ทนร่วมอ่าน คาํ

ประกาศเจตนารมณ์ เน่ืองในวนัสตรีสากล วนัที่ 8 

มีนาคม 2564 พี่น้องหญิงชายและทุกเพศสภาพอัน

เป็นที่รัก และเคารพทั้งหลาย..... 

 “วนัสตรีสากล” ซ่ึงตรงกับวนัที่ 8 มีนาคม

ของทุกปี ขบวนผูห้ญิงทั่วโลกได้ร่วมรําลึกเฉลิม

ฉลองวันที่ มี คุณค่าทางประวัติศาสตร์น้ีมาอย่าง

ยาวนานจนถึงปัจจุบนั สาํหรับปี 2564 น้ี กลุ่มบูรณา

การแรงงานสตรีร่วมกบัองคก์รเครือข่ายหลากหลาย

ภาคส่วน จัดกิจกรรมวันสตรีสากล เพื่อรําลึกถึง

ประวติัศาสตร์อนัมีพลงัสืบทอดเจตนารมณ์แห่งการ

ต่อสูเ้พือ่สิทธิของคนงานหญิง และเพือ่ขบัเคล่ือนการ

ต่อสู้ในยคุสมยัปัจจุบนัไปสู่ความเสมอภาคระหว่าง

เพศและคุณภาพชีวติสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

 

 วัน ส ต รี ส า ก ล  ก่ อ กํ า เ นิ ด ม า จ า ก ก า ร

เคล่ือนไหวต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของคนงานหญิง

ในโรงงานส่ิงทอที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากสภาพ

การทาํงานที่เลวร้าย จึงไดลุ้กขึ้นมาต่อสู้เรียกร้อง ให้

นายจ้างเพิ่มค่าจา้ง และปรับปรุงสภาพการทาํงาน 

รวมทั้งลดเวลาทาํงานให้เหลือวนัละ 8 ชัว่โมง หรือ

ระบบสามแปด (8-8-8) การประทว้งหลายคร้ัง จบลง

ดว้ยการใชค้วามรุนแรงต่อคนงานหญิง อยา่งไรก็ตาม

การเรียกร้องไดข้ยายตวัและไดรั้บการสนับสนุนจาก

ทัว่โลก ในเวทีการประชุมสมชัชานักสังคมนิยมหญิง

นานาชาติ “คลารา เซทคิน” ซ่ึงเป็นผูน้ําในการต่อสู้

และผูน้าํคนหน่ึงของสมชัชาฯ จึงไดเ้สนอให้ วนัที่ 8 

มีนาคม เป็น “วนัสตรีสากล” เพื่อรําลึกถึงการต่อสู้

ดงักล่าว และไดรั้บการสนับสนุนจากที่ประชุมอยา่ง

เป็นเอกฉันท์ซ่ึงต่อมาองค์การสหประชาชาติได้
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รับรองวนัสตรีสากลน้ีผูห้ญิงแทบทุกประเทศทัว่โลก 

ต่างใช้วนัสตรีสากลเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเฉลิมฉลอง

ความสําเร็จในการต่อสู้ และแสดงความมุ่งมั่นที่จะ

ขจดัอุปสรรคที่ยงัมีอยู่ในประเทศไทย การต่อสู้ได้

ขยายตัวเป็นพลังของขบวนหญิง-ชาย และทุกเพศ

สภาพ ที่ยืนหยดัต่อสู้เพื่อศกัด์ิศรีความเป็นคน พลัง

อัน ก ว้า ง ข ว า ง ไ ด้ เ พิ่ ม จ า ก แ ร ง ง า น ใ น ร ะ บ บ

อุตสาหกรรม ไปสู่คนทาํงานหญิงหลากหลายสาขา 

อาชีพชาวไร่ ชาวนา เกษตรกร และ การเรียกร้องสิทธิ

ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของหญิง ชาย สิทธิ

มนุษยชน และคุณภาพชีวติของทุกคน 

 

 วนัน้ี เรามารวมพลงักนัเพือ่ส่งเสียงของความ

ทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของพี่น้องผูห้ญิงทุกภาค

ส่วนที่ถูกกระทาํถูกกีดกัน เลือกปฏิบติั และละเมิด

สิ ท ธิ เ พื่ อ ย ํ้ า เ ตื อ น ถึ ง พ ลัง แ ห่ ง ค ว า ม ต้อ ง ก า ร

เปล่ียนแปลงเสียงของผูห้ญิงจะไปถึงพี่น้องของเรา 

ถึงประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมไทย และไปถึงผูมี้

อาํนาจในบา้นเมืองนัน่คือ รัฐบาล เสียงของผูห้ญิงทุก

กลุ่ม ทุกภาค ทุกสาขาอาชีพ จะนาํไปสู่การมีคุณภาพ

ชีวิตคนทาํงานหญิง และความมัน่คง ย ัง่ยนื มีความ

เสมอภาคระหวา่งเพศ 

 ปัจจุบันประเทศไทย มีประชากรหญิ ง

มากกว่าประชากรชายกว่า 1 ล้านคนเศษ ผูห้ญิงไม่

เพยีงแต่ตอ้งเผชิญปัญหาที่เกิดจากความเหล่ือมลํ้าและ

ความไม่เป็นธรรมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกบั

ผูช้าย เช่น ความยากจน การไม่มีที่ดินทาํกิน ปัญหา

การถูกแยง่ชิงฐานทรัพยากรจากนโยบายของรัฐ การ

ถูกลิดรอนสิทธิชุมชน การไม่มีส่วนร่วมและอาํนาจ

ในการจดัการและการตดัสินใจ การเขา้ไม่ถึงสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม และความไม่ปลอดภัยจาก

ความรุนแรงในสถานการณ์สามจังหวัดภาคใต้

ขณะเดียวกนัผูห้ญิงยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาเฉพาะ เช่น 

ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ 

การคา้มนุษย ์ที่มีสาเหตุจากอคติทางเพศ และการปิด

กั้นโอกาสที่เท่าเทียม บนหลักการความเสมอภาค

ระหวา่งเพศการออกแบบการปฏิรูปประเทศ ระบอบ

การเมือง การปกครอง จาํเป็นอยา่งยิง่ที่ผูห้ญิงตอ้งมี

ส่วนร่วมในการพฒันาทุกมิติ ถา้การเมืองดียอ่มส่งผล

ต่อประชากรหญิงและผูเ้ ก่ียวข้องไม่เฉพาะแต่ตัว

ผูห้ญิงเท่านั้น 

 รัฐจกัตอ้งมีมาตรการที่ชดัเจนและการปฏิบตัิ

ได้จริง ในการส่งเสริมให้ผูห้ญิงมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจในทุกระดบั ในทางการเมือง การปกครอง 

การกาํหนดนโยบาย และบทบาทอันสําคญัในการ
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กาํหนดเน้ือหาการแกไ้ข และร่างรัฐธรรมนูญเน่ืองใน

วนัสตรีสากล เราตอ้งการให้สังคมตระหนักว่า ยงัมี

ปัญหาการละเมิดสิทธิอยา่งรุนแรงต่อผูใ้ชแ้รงงานใน

ระบบ นอกระบบ ทั้ งภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานของรัฐ แรงงานขา้มชาติ กลุ่มผูป่้วยจากการ

ทํางาน กลุ่มที่ ต่อ สู้ เพื่อ สิทธิในการจัดการฐาน

ทรัพยากร ป่าไม้ ที่ดิน เหมืองแร่ นํ้ า ทัว่ทุกภูมิภาค

ของประเทศ ยงัมีผูห้ญิงที่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมใน

ก ระ บ วน ก า ร ยุติ ธ รรม  มี ค น อัน เ ป็ น ที่ รั ก ข อ ง

ครอบครัวถูกอุม้หาย 

 จากการต่อสู้ ผูห้ญิง ผูพ้ิการ ผูห้ญิงชนเผ่า 

ผูห้ญิงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัตอ้งเส่ียงภยั

ความรุนแรงผูห้ญิงชาวไร่ ชาวนา ผูห้ญิงคนจนเมือง 

คนสลัม เยาวชนหญิงและผูมี้ความหลากหลายทาง

เพศ รวมถึงปัญหาของเด็กเล็ก ลูกหลานในครอบครัว

ของเรามีการนาํเสนอขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลคร้ังแล้ว

คร้ังเล่า รัฐบาลทุกยุคทุกสมยัหาไดมี้ความจริงใจใน

การแกไ้ขปัญหาของเราไม่ แต่เราไม่เคยทอ้ถอย ที่จะ

ยนืยนัให.้.รัฐบาลตอ้งฟังเสียงประชาชน ตอ้งฟังเสียง

ผูห้ญิง และคนในทุกเพศสภาพ พวกเราเช่ือมัน่วา่ การ

เนน้หลกัการ เพื่อการมีคุณภาพชีวิต จะนาํไปสู่การมี

ความมัน่คงในชีวติของผูห้ญิงทาํงาน และการมีความ

เสมอภาคระหว่างเพศ เป็นความชอบธรรมและเป็น

ประโยชน์ต่อทุกคนและต่อการพฒันาประเทศ 

 

 พีน่อ้งหญิงชายและทุกเพศสภาพ ผูท้ี่เป็นแม่ 

เป็นเมีย เป็นลูก ผูเ้ป็นคนรักและเป็นพีน่อ้งของเราทุก

คน เราจะไม่ยอมจาํนนต่อการกระทาํของกลุ่มที่มุ่ง

ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุน กลุ่มนักการเมือง 

กลุ่มข้าราชการที่บริหารบา้นเมือง หรือผูมี้อ ํานาจ

พเิศษใด ๆ ก็ตาม เราจะปกป้องสิทธิความชอบธรรม

ในการที่ผูห้ญิงจะกาํหนดอนาคตของตนเอง และขอ

ทวงถามเป็นข้อเรียกร้อง เน่ืองในโอกาสวนัสตรี

สากลปี 2564 ดงัต่อไปน้ี 

 1. รัฐตอ้งคุม้ครองประชาชนให้เขา้ถึงสิทธิ

และอาํนาจตดัสินใจในทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม การออกแบบและร่าง

รัฐธรรมนูญตอ้งมีสัดส่วนของหญิง ชายและคนใน

ทุกเพศสภาพ อยา่งเป็นธรรมอยูใ่นสภา เพื่อร่วมร่าง

รัฐธรรมนูญ 

 2. รัฐตอ้งใหสิ้ทธิเร่ืองสวสัดิการเงินอุดหนุน

เด็กเล็กแบบถว้นหนา้ อาย ุ0-6 ปี 

 3 รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 183 

วา่ดว้ย การคุม้ครองความเป็นมารดา 
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 4. รัฐตอ้งกาํหนดให้ผูห้ญิง มีสิทธิลาคลอด

ได1้80 วนั โดยไดรั้บค่าจา้ง 100% และให้ผูช้ายลาไป

ดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 30 วนั โดยได้รับค่าจ้าง 

100% 

 5. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 190 

ว่าดว้ย การขจดัความรุนแรง และการล่วงละเมิดใน

โรคแห่งการทาํงาน 

 6. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่189 

ว่าดว้ย งานที่มีคุณค่าสาํหรับลูกจา้งทาํงานบา้น และ

อนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปทาํที่

บา้น ไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม 

 7. รัฐตอ้งจดัให้มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยั

เรียนอย่างทัว่ถึง มีคุณภาพ ปรับเปล่ียนเวลาปิด-เปิด

ใหส้อดคลอ้งกบัวถีิการทาํงาน 

 8. รัฐตอ้งมีมาตรการ การแกไ้ขละเมิดสิทธิ

แรงงาน สร้าง ความมั่นใจในก ารทํางาน แล ะ

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 

 9. รัฐตอ้งกาํหนดสัดส่วนผูห้ญิงและทุกเพศ

สภาพในการตดัสินใจของคณะกรรมการทุกมิติใน

ทุกระดบั อยา่งนอ้ย 1 ใน 3 

 10. รัฐต้องกําหนดให้คนพิการเขา้ถึงสิทธิ

การบริการที่เท่าเทียมกบัคนทัว่ไป 

 11.  รัฐต้องจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยให้กับ

ผูห้ญิงและเด็กใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละในที่

สาธารณะ 

 12.  รัฐ ต้อ ง เค า รพ สิ ท ธิก า รพัฒ น า ข อ ง

ประชาชนและคุ้มครองนักต่อสู้ผู ้หญิงด้านสิทธิ

แรงงาน สิทธิชุมชน และเก่ียวกบัสิทธิฐานทรัพยากร

ส่ิงแวดลอ้ม 

 13. รัฐตอ้งกาํหนดให้วนัที่ 8 มีนาคมของทุก

ปี เป็นวนัหยดุตามประเพณี  

 ทั้งน้ี เราต่างตระหนักดีว่า ขอ้เรียกร้องทุก

อย่างไม่ได้มาด้วยการร้องขอ แต่ลว้นได้มาจากการ

ตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมกําหนด การรวมพลังและใช้

ความกลา้หาญในการลุกขึ้นต่อสู้ เพื่อให้ผูท้ี่กดขี่ ขูด

รีดเอารัดเปรียบได้รับรู้ว่า เราต่างเป็นคนที่มีศกัด์ิศรี

เท่าเทียมกัน จึงมีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น การเรียกร้อง และต้องการได้รับความเป็น

ธรรมในทุก ๆ ด้าน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ย ัง่ยนื 

“ผูห้ญิงตอ้งกาํหนดอนาคตตนเอง” 

ดว้ยความเช่ือมัน่พลงัการต่อสู ้

วนัที่ 8 มีนาคม 2564 
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 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “แรงงาน

แพลตฟอร์ม จะก าหนดอนาคตการจ้างงานอย่างไรให้

คนงานมีส่วนร่วม” โดย สถาบันแรงงานและ

เศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI) ร่วมกบักรรมาธิการการ

แรงงาน สภาผู ้แทนราษฎร สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในวนัที่ 15 มีนาคม 2564 ที่

โรงแรมเซ็นจุร่ี กทม. 

 

 นางเวสนา โรดิช ผูอ้าํนวยการมูลนิธิฟรีดริค

เอแบร์ท(FES)กล่าววา่ การจา้งงานรูปแบบใหม่ไม่ได้

เกิดขึ้ นในประเทศไทยเท่านั้ นในประเทศเยอรมนี

หรือประเทศต่างๆทั่วโลกก็ เ กิดขึ้ น เช่นกัน  ซ่ึง

กฎหมายที่มีไม่สอดคล้องต่อรูปแบบการจา้งงานที่

เกิดขึ้ นในขณะน้ี มูลนิธิFESและองค์กรได้มีการ

ทาํงานวิจัย และมีการเผยแพร่การสัมมนา เพื่อให้

ได้ผลการศึกษาน้ีไปแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายแบบ

ยัง่ยนื 

 นายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการ

แรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร กล่าวว่าทาํงานเป็นผูใ้ช้

แรงงาน และทาํงานสหภาพแรงงานมากวา่ 30 ปี ไดมี้

โอกาสเขา้มาเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (สส.) ปีก

แรงงานพรรคกา้วไกล มีโอกาสเขา้มาดูแลเร่ืองการ

จา้งงานที่ไม่ไดรั้บการดูแล การจา้งงานที่ไม่เป็นธรรม

ต่อผูใ้ช้แรงงาน ในฐานะที่เป็นแรงงานมาก่อนรับรู้

และเข้าใจถึงคุณค่าของการใช้แรงงาน แต่ว่าการ

 วาสนา ล าดี  
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ทาํงานในระบบแพลตฟอร์มทาํให้เขาทาํงานแบบ

ไม่ไดรั้บการคุม้ครอง และเขารู้สึกถึงความไร้ค่าของ

การทาํงาน ในฐานะการเป็นผูใ้ชแ้รงงานคนหน่ึง จึง

อยากบอกว่าแรงงานทุกคนมีคุณค่าตอ้งดูแลและให้

ความคุม้ครอง เพือ่ใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมกบัการใช้

แรงงาน เม่ือเขา้สู่บทบาทของประธานกรรมาธิการ

การแรงงาน จึงจะนาํประเด็นน้ีเสนอต่อสภาฯเพื่อให้

แก้ไขปัญหาแรงงานแพลตฟอร์มให้เกิดความเป็น

ธรรมและสร้างความชดัเจนในการจา้งงานมากขึ้น  

 ศาสตราจารยอุ์กฤษฏ์ ปัทมานันท์ สถาบัน

เอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ก ล่าวว่า 

ประ เทศไทยภาครัฐทํางานแบบส่งเสริมแต่ไ ม่

คุม้ครองด้านแรงงาน ทางสถาบันฯจึงคิดว่า น้ีคือ

ปรากฎการใหม่ในการที่จะยกระดับงานวิจับที่ทาํ

ร่วมกันมาทําเป็นกฎหมายเพื่อสร้างการคุ้มครอง

แรงงานแพลตฟอร์มเกิดขึ้น การทาํงานคร้ังน้ีจึงไม่ใช่

การวิจัยเพื่อขึ้ นห้ิงแต่จะปรับมาเป็นกฎหมายเพื่อ

สร้างความคุม้ครองที่เป็นธรรมเกิดขึ้น 

 ดร. เก รียงศัก ด์ิ  ธีระโกวิทขจร สถาบัน

แรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม(JELI) บรรยายใน

หวัขอ้ แรงงานอนาคตกบัอนาคตแรงงานว่า ตอ้งการ

เปิดพื้นที่ให้คนงานมีบทบาทและมีอํานาจ และ

คนงานเป็นกลุ่มที่ถูกละเลยเสมอมา และตอนน้ีใชค้าํ

ว่าแพลตฟอร์ม และคนงานแพลตฟอร์มถูกละเลย

เสมอว่า เป็นเพียงผู ้ให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวใน

งานวจิยั อยากกล่าวถึงการมีส่วนร่วม ซ่ึงอยากให้เขา

มีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการตดัสินใจด้วย ทั้งการ

กาํหนดนโยบาย กาํหนดกฎหมาย นักวิชาการอาวุโส

ที่พูดถึงแรงงานแพลตฟอร์มว่า ไม่จาํเป็นตอ้งมีการ

รวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน ซ่ึงเป็นแนวคิดที่ค ับ

แคบไม่เข้าใจว่าสิทธิสวสัดิการที่ได้มาของสังคม

ได้มาจากการรวมกลุ่มเพื่อการเรียกร้องจึงได้มาซ่ึง

สวสัดิการนั้นๆของแรงงาน 

 

 การจา้งงานที่เปล่ียนไปทาํให้ทอ้งถนนเป็น

สถานที่ทาํงาน แต่ไม่ไดรั้บการคุม้ครอง ในงานวิจยั

อยากให้เห็นเศรษฐกิจ แรงงาน ที่ถูกเรียกเป็นพาร์ท

เนอร์ การทาํงานบนแพลตฟอร์มมีสภาพการทาํงาน 

ซ่ึงอาจไม่ใช่เพียงไรเดอร์เท่านั้นที่ใชแ้พลตฟอร์มใน

การทําง าน แต่ย ัง มีแม่บ้า นและก ลุ่ ม อ่ืนๆที่ ใช้

แพลตฟอร์มในการทาํงานวจิยัของสถาบนัฯยงัมองถึง

เพศสภาพหรือเจนเดอร์ในการทํางานด้วย อย่าง

ขั้นตอนของการสมคัร นโยบายของแพลตฟอร์ม บาง

แพลตฟอร์มีการนาํเสนอรายละเอียดของคนงาน ทั้ง

หนา้ตาใหค้นที่ตอ้งการเรียกใชส้ามารถเลือกใช ้อยา่ง

แม่บ้านคนทํางานความสะอาด รวมถึงไรเดอร์ 
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พนักงานนวด กลุ่มคนดูแลผูป่้วย ซ่ึงจะมีแรงงาน

แพลตฟอร์มที่เป็นผูห้ญิง และแพลตฟอร์ม ไรเดอร์ที่

เป็นผูช้าย  

 การมีมุมมองแบบเจนเดอร์ทาํให้เห็นภาพ

การทาํงานของเพศสภาพ อยา่งผูห้ญิงตอ้งทาํงานดา้น

ใด และงานไหนผู ้ชายทํา  โดยทําให้เห็นระบบ

สวัสดิการของแต่ละกลุ่มต้องเป็นอย่างไร และ

งานวิจัยอาจทําให้ เห็นถึงระบบที่ต้องมีการจัด

สวสัดิการแบบใหม่ และทาํให้เห็นเศรษฐกิจที่เป็น

ธรรม  

 

 หากมองถึงความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

ภาครัฐตอ้งมองถึงการเยยีวยาที่เป็นธรรม ช่องว่างใน

ความเป็นธรรมจะทาํให้เห็นถึงการจัดสวัสดิการ

ระหว่างผูห้ญิง และผูช้าย มีความแตกต่างกนั ความ

หลากหลายภายในก ลุ่มแพลตฟอร์มมีความจํา

เป็นมากในการจดัสวสัดิการ การคุม้ครอง และความ

หลากหลายความแตกต่างคนงานทุกกลุ่มที่เรียกว่า

Gig workerอยู่ภายใตก้ารจา้งงานที่ไม่เป็นธรรม 

เช่นการจา้งงานที่ต่างออกไป การจ้างงานที่ไม่เต็ม

เวลา การเกิดขึ้ นของงานใหม่จะเป็นอย่างไร และ

อนาคตของงานที่ไม่มีมิติของคน และวธีิคิดของธุรกิจ

ที่ไม่กล่าวถึงคน อยากเห็นอนาคตของงานที่ เป็น

แรงงาน และความหมายของงานที่หมายถึงคน 

แรงงานนอกระบบที่กล่าวถึง เป็นการแบ่งแยก

แรงงานในระบบ กบันอกระบบที่แยกกนัแบบไม่ได้

รับการคุม้ครอง ในความหมายจะทาํอย่างไรให้ชุด

ของนโยบาย และกฎหมายแรงงานให้การคุม้ครอง

แรงงานอยา่งไร  

 อนาคตกฎหมายไม่ได้คุ ้มครอง เช่ือมโยง

ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง ซ่ึงต้องครอบคลุมถึง

สงัคม ครอบครัวที่เขามีดว้ย ระบบสวสัดิการที่ใชอ้ยู่

นั้นมีความระบุเจาะจงกบัการทาํงานที่ใชเ้วลา และใน

ระบบที่พอสมควร วาระที่จะเกิดขึ้นคือการที่จะพดูถึง

ระบบการจา้งงานของนายจา้งลูกจา้งภายศตวรรษที่ 

20 ธุรกิจแพลตฟอร์มอยูภ่ายใตก้ฎหมายที่ไม่คุม้ครอง 

หรือไร้ประสิทธิภาพในการให้การคุ้มครองของ

กฎหมาย และน้ีคือโจทยข์องเราทุกคนในการที่จะ

ร่วมคิดร่วมสร้างโดยไม่มีระยะเวลาในการที่จะตอ้ง

เร่งที่คนทาํงานในระบบแพลตฟอร์มที่ถูกละเมิดสิทธิ 

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกเอารัดเอาเปรียบและการ

ทํางานที่ไ ม่ปลอดภัยอยู่ ว ันน้ี เป็นการเร่ิมคิดกัน

เบื้องตน้ และคิดวา่จะร่วมกนัคิดในระยะยาว 

 นางสาวชนฐิตา ไกรศรกุล สถาบนัแรงงาน

และเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรม(JELI) กล่าวว่า คน
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กล่าวถึงแรงงานบนแพลตฟร์อม คือการทาํงานที่เป็น

นายตนเอง บริษัทแพลตฟอร์ม ทาํงานเหมือนเป็น

นายหน้าคนงาน ลักษณะการทาํงานคล้ายกับการ

รับจ้างทําของ เป็นการทํางานรายช้ิน และมีการ

ทาํงานไดรั้บค่าตอบแทน มีการควบคุมคุณภาพ แต่

ที่ว่าเป็นอิสระนั้ นน่าจะหมายถึงการอิสระจากการ

รับผิดชอบของบริษัทแพลตฟอร์ม ที่ คุ ้นเคยอาจ

เป็นไรเดอร์ แต่จริงมีหมอนวด แม่บ้าน ฯลฯ การ

ทาํงานแพลตฟอร์มไม่มีการกาํหนดค่าแรง และเวลา

ในการทาํงานวา่ควรจะทาํงานก่ีชัว่โมง การทาํงานไม่

จาํกดัการรับคน ยิง่มีคนงานในระบบมากเท่าไรก็ทาํ

ให้คนงานต้องแย ้งกันทํางานมากขึ้ น การสร้าง

อุปทานส่วนเกินทําให้ลดอํานาจการต่อรองของ

คนงาน การให้คนงานแยง้กันกดรับงานทําให้ไม่

สามารถตรวจสอบเลือกงานได้ และไม่สามารถ

ตรวจสอบว่าทาํได้คนหน่ึงได้งานมากกว่าคนอ่ืน 

ระยะหลังมีการลดค่าตอบแทนลง เ ม่ือบริษัทมี

คนทาํงานเพิม่ขึ้น และมีงานมากขึ้น 

 เ ร่ืองการลงโทษก็ เป็นประเด็นด้วยไม่มี

องคก์รที่จะมาตรวจสอบ ทาํให้บริษทัมีการกาํหนด

กฎระเบียบเอง ซ่ึงก็มีตั้งแต่การตกัเตือน การถูกแบน

ไม่ไดง้าน ซ่ึงเป็นเร่ืองใหญ่มาก และการถูกแบนทาํ

ให้คนไม่กลา้มารวมกลุ่มกนั หรือหากมีการกล่าวถึง

บริษทัสร้างความเสียหายก็จะถูกทาํโทษ บริษทัอ้าง 

และการทาํงานบนความเส่ียงการทาํงานหนัก  กิน

อาหารไม่ตรงเวลา อุบติัเหตุบนทอ้งถนน การทาํงาน

ในมิติเจนเดอร์  

 คนทาํงานนวด แม่บ้าน พบว่า คนทาํงาน

นวดจะอายมุาก 35-45 ปี ซ่ึงก็มีปัญหาการทาํงานดา้น

เทคโนโลย ีการทาํงานในพื้นที่ปิดของผูห้ญิงก็เส่ียง

ต่อการถูกละเมิดทางเพศได ้ซ่ึงบริษทัไม่มีการเปิดเผย

หรือวา่มีการคุม้ครองคนงานเม่ือถูกละเมิด 

 

 ขอ้เสนอจากงานวิจยัของสถาบนั คือ หน่ึง

ตีความสถานะของคนทํางาน สอง สุขภาพความ

ปลอดภยั สามความรับผิดชอบและขอบเขตการใช้

อาํนาจของบริษทัแพลตฟอร์ม ส่ี กฎหมายแรงงาน

ฉบบัที่ก้าวเท่ากับอนาคตของงาน ห้า การรวมกลุ่ม 

และเสรีภาพในการเจรจาต่อรอง แม่บา้นออนไลน์ 

หากถูกลูกคา้คอมเพลนมาแจง้แอดมินไปก็จะไม่ฟัง

การร้องเรียน ซ่ึงมีระบบการลงโทษแม่บา้นดว้ย  

 จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มยอ่ยเชิงปฏิบติัการ 

เสียงจากคนงานบนแพลตฟอร์ม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 กลุ่มแม่บ้านออนไลน์ 
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 หน่ึงค่าตอบแทน นั้นไม่ค่อยพอใจ แรกๆดี 

แต่ตอนหลังน้อยลง และโดนหัก เม่ือนํารายได้ที่

ได้รับมาหักค่าใช้จ่ายก็ไม่พอในด้วยอุปกรณ์การ

ทาํงานก็ตอ้งออกเอง ซ่ึงมีทั้งเคร่ืองดูดฝุ่ น ไม้กวาด 

นํ้ ายาทาํความสะอาด ซ่ึงตอ้งซ้ือ เม่ือค่าแรงถูกลงก็ไม่

คุ ้ม ประเด็นความปลอดภัยก็ไม่ได้รับการดูแลทั้ ง

บริษทั และลูกคา้ บางคร้ังก็มีความเส่ียงภยัหากลูกคา้

อยู่ไกลต้องเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

วนัหยุดไม่มี หากหยุดคือไม่มีรายได้ ป่วยก็ไม่ได้

ค่าจา้ง ไดรั้บอุบติัเหตุก็ไม่มีค่าชดเชยรายได ้

 

 การประกันใช้ประกันตนเอง ไม่มีระบบ

ประกันสังคม การจ่ายภาษี หรือหักภาษีตอ้งทาํเอง 

ดูแลตนเอง ผลกระทบจากค่าจา้งที่ลดลง เราจะถูกหัก

เงินค่าโอนเขา้บญัชีดว้ยร้อยละ 2 บาทอีก 

 อยากให้บริษัทฯรับรับผิดชอบเร่ืองดูงาน 

หากระยะทางที่ไกลมากเกินไปไม่ควรหักเงิน เพราะ

ต้องเสียค่าเดินทางมีรายจ่ายสูงแม้ค่าเดินทาง 100 

บาทก็ไม่คุ ้มค่าจ้าง การจ่ายงานก็ให้ครอบคลุม

คนทาํงานทุกคน 

 สัญญาการจา้งงานไม่เป็นธรรม หากมีการ

รวมกลุ่มกันต่อรองก็จะถูกบล็อกไม่จ่ายงานให้กับ

แรงงานกลุ่มนั้น  ควรมีสวสัดิการด้านสุขภาพความ

ปลอดภยั ดว้ยสภาพการทาํงานที่ไม่ปลอดภยั 

 กลุ่มหมอนวดออนไลน์ 

 มี 3 บริษัทผู ้แทน 4 คน ค่าตอบแทนเป็น

ธรรมอยู ่คือชั่วโมง 200 บาท แต่การนวดผ่อนคลาย 

แต่ผูว้า่จา้งตอ้งการนวดคลายเสน้ ค่าตอบแทนไม่เป็น

ธรรม วนัหยุดวนัลาไม่มี หากหยดุรับงานอาจถูกหัก

รายได้ ชั่วน้ีบริษัททาํโปรโมชั่น ลดราคาการนวด 

และบริษัทไม่มีค่าล่วงเวลา ให้กับคนทาํงาน และ

ความเส่ียงต่อสุขภาพในการทาํงาน และความเส่ียงต่อ

การถูกละเมิดทางเพศ ไม่มีสวสัดิการ ลาป่วยไม่ได้

ค่าจา้ง 

 การทาํงานเหมือนถูกบงัคบัให้รับงาน หาก

ไม่รับงานจะถูกแบรนไม่มอบงานให้ทาํ สัญญาจึงไม่

เป็นธรรม การเซ็นสัญญาเป็นการใช้คาํว่าพนักงาน

อิสระ เป็นพนักงานชั่วคราว ต้องใช้อุปกรณ์ของ

ตนเอง หากอุปกรณ์ไม่ครบจะถูกหกัเงิน 50 บาท และ

บริษัทจะไม่สนใจคนทาํงาน แต่บริษทัจะฟังลูกค้า

หากลูกคา้แจง้มาวา่ทาํงานไม่ดี 2 คร้ังจะไม่ส่งงานให้

เลย การทาํงานคนทาํงานเลือกรับงานไม่ได้ มีแต่

ลูกค้าที่เลือกคนทํางานได้ การรวมตัวต่อรองไม่
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สามารถทาํได ้หากมีการต่อรองก็จะถูกบริษทัแบรน

คนทาํงานทนัที 

 กลุ่มไรเดอร์  

 มีการรวบรวมข้อมูล 100 แอพพลิเคชั่น ที่

อยากให้แกไ้ขโดยด่วน งานอิสระของไรเดอร์ อยาก

ให้ตีความในการทํางาน ด้วยการทํางานอยู่บน

เสน้ดา้ย จากที่ตนเองเกิดอุบติัเหตุไม่มีใครช่วยบริษทั

ไม่รับผิดชอบ เพราะทาํงานไม่ได้ 300-400 เที่ยวต่อ

เดือน เพื่อให้ได้รับการคุม้ครองทาํไม่ได ้การยกเลิก

งานทาํไม่ได้ การทาํงาน 10 กิโลเมตรได้ค่าจ้าง 40 

บาท ตอนน้ีความยุติธรรมไม่มี ตอนน้ีไรเดอร์ มี 2 

แสนคน 2 User สวัสดิการไม่ได้ ท ํางานถูกหัก

เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  วิ่ ง ถึ ง  3 ทุ่ ม ๆ ไ ด้  300 บ า ท  บ า ง

แอพพลิเคชั่น วิ่งคร่ึงวนัได้ 300 บาท จุดต่างของแต่

ละแอพพลิเคชัน่ต่างกนั จุดสตาร์ทที่ 5 กิโลเมตรเป็น 

8 กิโลเมตร 40 บาท  

 การวิง่งาน 300-400 ตวัจะไดรั้บการคุม้ครอง

ซ่ึงไม่จริง  เขาไม่ได้ช่วยหลือพาร์ทเนอร์เลย เม่ือ

ประสบอุบติัเหตุจริงก็ให้ใช้ประกันรถยนต์ไปก่อน 

ซ่ึงพาร์ทเนอร์ตอ้งซ้ือประกันอุบติัเหตุเอง ชุดฟอร์ม

ตอ้งซ้ือเอง บางแอพพลิเคชั่นอาจให้ชุดฟอร์มเขาแต่

ตอ้งซ้ือเองการคุม้ครองอุบติัเหตุไม่มี อยากใหมี้ระบบ

ประกนัสังคมมาคุม้ครอง และอุบติัเหตุที่เกิดขึ้นเป็น

อุบตัิเหตุจากการทาํงาน การแบรนงานบริษทัก็ฟังการ

ร้องเรียนอยา่งเดียวมีการหักคะแนน เกิน 3 คร้ังจะถูก

ปิดแอพพลิเคชัน่ 

 

 กลุ่มไรเดอร์ส่งอาหาร และส่งพัสด ุ

 ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธ ร ร ม  ด้ว ย ต้อ ง

รับผดิชอบค่าอาหาร หากเกิดอุบติัเหตุอาหารเสียหาย

ก็จะต้องรับผิดชอบหากสินค้าเกิดความเสียหาย 

ค่าตอบแทนไม่มีการกาํหนดตายตวัขั้นตํ่า แต่กาํหนด

เพียงจากร้านคา้ไปถึงผูส้ั่งไม่ได้กาํหนดค่าจา้งจากที่

วิ่งออกไปรับงานแล้วไปส่ง การลดค่ารอบเป็นไป

ตามบริษทักาํหนดซ่ึงไม่เป็นธรรม 

 การปรับเงินแมผ้ิดกฎหมายแต่บริษทัก็ยงัคง

หักเงินอยู ่และไดร้้องกระทรวงแรงงาน แต่ไม่ไดรั้บ

การแกไ้ข การจา้งงานไม่เป็นธรรมดว้ยไม่มีกฎหมาย

คุม้ครอง  เม่ือใช้คาํว่าพาร์ทเนอร์ก็ควรมีการยกเลิก

งานได้จริง ไม่ใช่บริษทัมาแบนงานต่อไป การโดน

แบนงาน 5 วนัถูกหกัเงิน 500 บาทซ่ึงไม่เป็นธรรม  

 สัญญาที่ เป็นธรรม  ซ่ึงสัญญาที่ว่าคือการ

ลงโทษต่างๆ ไม่ใช่การบริหารจดัการเร่ืองงาน หากมี
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การยกเลิกงานก็จะโดนแบน โดนหักเงิน ค่าเสียหาย

ของสินค้าก็ต้องรับผิดชอบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้

นายจา้งจะหักเงินไปแล้ว  บริษทัไม่รับผิดชอบ การ

ตรวจสอบยอ้นหลงัเร่ืองคดีความหากมีก็จะถูกยกเลิก

สญัญาจา้งไป กฎระเบียบก็ถูกยกเลิกโดยไม่สอบถาม

คนทาํงาน  การที่คนขับสมัครเข้ามาคือสมัครเป็น

พาร์ทเนอร์ไม่ใช่สมคัรมาเป็นลูกจา้ง กฎการลงโทษ

แบนก็คือแบน หากกดรับงานแลว้ตอ้งทาํหากไม่ทาํก็

จะถูกลงโทษ การที่ใชไ้ลน์ส่วนตวัทางบริษทัก็มีการ

ตรวจสอบไลน์ ต่างๆซ่ึงเป็นเครือข่ายส่วนตัวว่า

คนทาํงานมีการทุจริตหรือไม่ 

 การรวมตัวต่อรองทําไม่ได้ เพราะบริษัท

ไม่ไดม้องว่าคนขบัเป็นพาร์ทเนอร์เขามองว่าเราคือ

ลูกจา้ง คนทาํงานไม่สามารถปกป้องตนเองได ้ไม่ได้

รับการคุม้ครองทางกฎหมายใดในคนทาํงาน การจา้ง

งานในระบบแพลตฟอร์มมีมาหลายปีแล้ว  การจา้ง

งานแบบน้ียงัใหม่อยูเ่หรอ 
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สรปุขอ้มลูเศรษฐกจิแรงงาน 2561-มกราคม 2564 
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สรุปข้อเรียกร้องวนัสตรีสากล 2564 

1. คสรท. และสรส.เคลื่อนขบวนเสนอ 8 ข้อ
แก้ปัญหาผู้หญงิ 

 วันที่  8 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และสมาพันธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) นาํโดย นางอภนั
ตรี เจริญศักด์ิ รองประธานฝ่ายสตรีคสรท. และ
นางสาวนิไลมน มนตรีกานนท์ รองเลขาธิการฝ่าย
สตรีสรส. ได้รวมตวักันที่อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย 
เดินขบวนไปยงัทาํเนียบรัฐบาล เพื่อยนืขอ้เรียกร้อง 8 
ขอ้ ต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ิ จนัทร์โอชา 
โดยมีผูแ้ทนรัฐบาลมารับหนังสือ โดยมีขอ้เรียกร้อง 
ดงัน้ี  

 1. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 183 
วา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิความเป็นมารดา 

 2. รัฐตอ้งกาํหนดใหผู้ห้ญิงมีสิทธิลาคลอดได ้
180 วนั และให้ผูช้ายลาไปดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 
30 วนั โดยไดรั้บค่าจา้ง 100% 

 3. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 190 
ว่าด้วยการขจดัความรุนแรงและการล่วงละเมิดใน
โลกแห่งการทาํงาน 

 4. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 189 
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสําหรับลูกจา้งทาํงานบา้นและ 
อนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 177 ว่าดว้ยงานที่รับไปทาํที่
บา้น เพือ่ใหแ้รงงาน ไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเคร่งครัด
และเป็นธรรม 

 5. รัฐต้องกําหนดมาตรการเพื่อขจัดการ
ละเมิดสิทธิแรงงานทุกรูปแบบ รวมถึงหามาตรการ 
ปกป้อง คุม้ครอง และเยยีวยา เพื่อสร้างความมัน่คง
ในการทาํงานและเข้าถึงสิทธิสวสัดิการอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียม 

 6. รัฐตอ้งใหเ้งินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้า 0-
6 ปีเดือนละ 600 บาท 

 7. รัฐต้องกําหนดสัดส่วนผู ้หญิงและเพศ
สภาพในการตดัสินใจของคณะกรรมการทุกมิติ ทุก
ระดบั อยา่งนอ้ย 1 ใน 3 

 8. รัฐตอ้งกาํหนดใหว้นัที่ 8 มีนาคมของทุกปี
เป็นวนัหยดุตามประเพณี 

2. สหพนัธ์แรงงานส่ิงทอพร้อมเครือข่าย ทวง
ถามนโยบายมารดาประชารัฐ ผ่านมา 2 ปี 
รัฐบาลยงัเฉย พร้อมเสนอเพิม่ 7 ข้อ 

 วนัที่ 8 มีนาคม 2564 เน่ืองในวนัสตรีสากล 
สหพนัธแ์รงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอการตดัเยบ็เส้ือผา้ 
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และผลิตภณัฑ์หนังแห่งประเทศไทย กลุ่มสหภาพ
แรงงานย่านรังสิตและใกลเ้คียง มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
และองคก์รเครือข่ายองคก์รต่างๆ ไดชุ้มนุมอยูบ่ริเวณ
ประตู 4 ทาํเนียบรัฐบาล เพื่อทวงขอ้เรียกร้อง 7 ขอ้ 
โดยมีการอ่านแถลงการณ์ และแสดงความไม่พอใจ
เผาหนังสือที่ต้องการยื่นเน่ืองจากผู ้แทนรัฐบาล
ออกมารับหนงัสือล่าชา้ โดยขอ้เรียกร้องมีดงัน้ี 

 1. รัฐบาลตอ้งจดัสรรงบประมาณสร้างรัฐ
สวสัดิการเพือ่ดูแลประชาชนอยา่งมีคุณภาพ 

 2. แกไ้ขรัฐธรรมนูญทั้งฉบบัที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง 

 3. รัฐบาลต้องให้การรับรองอนุสัญญา
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศฉบบัที่ 87ฉบบัที่ 98 
ว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวัเจรจาต่อรอง
ร่วม และฉบบัที่ 183 ว่าด้วยการคุม้ครองความเป็น
มารดา 

 4. รัฐบาลตอ้งปรับเพิ่มค่าจา้งขั้นตํ่าวนัละ 
400 – 425 บาท ป.ตรีเงินเดือน 20,000 บาท อาชีวะ
เงินเดือน 18,000 บาท เด็กจบใหม่เสนอยกเวน้ภาษี 5 
ปี ยกเวน้ภาษีพอ่คา้แม่คา้ออนไลน์ 2 ปีลดภาษีบุคคล
ธรรมดาเหลือ 10 % และโครงการมารดาประชารัฐ 
เช่น ตั้งครรภ์รับเดือนละ 3,000 บาท ค่าคลอดบุตร 
10,000 บาท และค่าดูแลบุตรเดือนละ 2,000 บาท 
ตามที่พรรคพลงัประชารัฐไดห้าเสียงไว ้

 5. รัฐบาลตอ้งเพิ่มวนัลาคลอดบุตรจากเดิม 
98 วนั เป็น 180 วนั และสามีมีสิทธิลาไปดูแลภรรยา
คลอดบุตรได ้180 วนั โดยไดรั้บค่าจา้ง 

 6. รัฐบาลตอ้งผลกัดนักฎหมายใหส้ตรีมีสิทธิ
ทาํแทง้ไดอ้ยา่งปลอดภยัเม่ือไม่พร้อมมีบุตร 

 7. รัฐบาลตอ้งผลกัดนักฎหมายเก่ียวกบัการ
จ่ายเงินบาํนาญแก่ผูสู้งอายทุุกคนเป็นเงิน 3,000 บาท/
เดือน 

3. เครือข่ายผู้หญิงและเด็กเสนอ 4 ข้อ เป็น
ของขวญัวนัสตรีสากล 

 เครือข่ายผูห้ญิงและเด็ก ประกอบดว้ย มูลนิธิ
เพื่อนหญิง มูลนิธิรักษไ์ทย มูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก
(มพด.) มูลนิธิชุมชนไท เครือข่ายผูห้ญิงยุติความ
รุนแรงแสวงหาสันติภาพ จังหวดัชายแดนภาคใต 
และมูลนิธิพทิกัษส์ตรี (ALLIANCE ANTI TRAFIC) 
ยืน่หนงัสือต่อ ท่านวษิณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
จาํนวน 4 ขอ้ โดย มีขอ้เรียกร้องมาตรการเร่งด่วนที่
ตอ้งการใหรั้ฐบาลดาํเนินการในปี 2564  ดงัน้ี 

 1. รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานต้องให้
ผูป้ระกันตนหญิงในกฎหมายประกันสังคม ได้รับ
ค่าจา้งเต็ม 98 วนั ไม่ใช่ ไดรั้บค่าจา้งเพียง 90 วนั ใน
การลาคลอดบุตร 

 2. รัฐบาลโดยสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ตอ้ง
สนบัสนุนให้มีพนักงานสอบสวนหญิงในทุกจงัหวดั 
สังกดั กองบงัคบัการจงัหวดั จงัหวดัใหญ่จาํนวน 10 
คน จังหวดัเล็กจํานวน 5 คน โดยมีอํานาจในการ
ดํา เนินการสอบสวนในคดีเพศ ความรุนแรงใน
ครอบครัว และคดีคา้มนุษย ์แรงงานขา้มชาติ ในเด็ก
และผูห้ญิง ทั้งจงัหวดั 
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 3. รัฐบาลโดยสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติตอ้ง
เปิดโอกาสให้ผูห้ญิงที่จบสาขานิติศาสตร์สามารถ
สอบเข้าเป็นพนักงานสอบสวนหญิงได้ เพื่อเพิ่ม
อตัรากาํลงัใหเ้พยีงพอ ในการทาํคดีเพศ ความรุนแรง 
การคา้มนุษย ์

 4. รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงพาณิชย ์ต้องสนับสนุนผา้อนามัยซ่ึงเป็น
สินคา้จาํเป็น ในการดาํเนินชีวิตของผูห้ญิง จดัเป็นรัฐ
สวสัดิการฟรี ใหก้บัผูห้ญิงและเด็กที่ยากลาํบาก 

(ขอ้มูลจาก https://voicelabour.org/) 

สรุปข่าวสถานการณ์การเลิกจ้างแรงงานเดือน
มนีาคม 2564 

บริษัทผลติชุดช้ันในสตรีเลกิจ้างพนักงาน 

 วนัที่ 11มีนาคม 2564 บริษัท บริลเลียนท ์
อลัไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จาํกดั จ.สมุทรปราการ ผู ้
ประกอบกิจการผลิตชุดชั้นในสตรียีห่้อดงั ประกาศ
ปิดกิจการ อ้างผลกระทบจากโควิด-19 ลอยแพ
คนงานไม่จ่ายค่าชดเชย ค่าจา้ง และสวสัดิการคา้งจ่าย 
1,338 คน  

 นางสาววาสนา คงหินตั้ ง  รองประธาน
สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่ง
ประเทศไทย เล่าว่า บริษทั บริลเลียนท์ อลัไลแอนซ์ 
ไทย โกลบอล ประกาศปิดกิจการไม่จ่ายค่าชดเชย
และค่าจา้ง สวสัดิการบางส่วน แรงงานส่วนใหญ่เป็น
ผูห้ญิงทาํงานอายุงานสูงสุด 32 ปี และมีคนงานอาย ุ
55 ปีราว 40 คน ซ่ึงปีน้ีก็ครบกาํหนดเกษียณอายแุลว้ 

ถามว่า มีสัญญาณบ่งช้ีหรือไม่ในการปิดกิจการของ
นายจ้างนั้ นก็มีกระแสตั้ งแต่เร่ิมมีการขอเล่ือนจ่าย
สวสัดิการโบนัสให้กับคนงานของปี 2563 มาเป็น
เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 โดยอา้งสถานการณ์โควิด-19 
ทาํใหข้าดทุน แต่คนงานทุกคนก็ทราบดีว่านายจา้งสั่ง
ให้ทาํงานล่วงเวลา (OT) มาตลอด และในเดือน
มกราคม 2564 มีการจ่ายค่าจ้างให้เต็ม แต่พอมาถึง
เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 นายจา้งขอลดค่าจา้งขอจ่าย
เพยีงร้อยละ 75 ของค่าจา้ง ขอคา้งค่าจา้งไวก่้อน ร้อย
ละ 25 แต่ก็ยงัทาํงานปกติ และมีทาํงานOTดว้ย 

 เร่ืองการจ้างงานที่บริษัทจะมีการจ้างงาน
แบบรายวนักบัรายเดือน ซ่ึงรายวนัจะมีค่าใช้จ่ายตก
เดือนละ 13 ลา้นบาท ส่วนคนงานรายวนัตกเดือนละ 
18 ล้านบาท ซ่ึงการเลิกจา้งคร้ังน้ีนายจา้งยงัคา้งจ่าย
เงินเดือนของคนงานรายเดือนอยู่ในกลุ่ม 2.5 หม่ืน
บาทที่คา้งจ่ายอยูร้่อยละ 30 ในขณะน้ีอยูร่ะหว่างการ
รวบรว มข้อ มูล ว่านา ยจ้างค้าง จ่า ยค่ าจ้า ง  แล ะ
สวสัดิการเท่าไรกนัแน่ 

 สาเหตุที่นายจา้งปิดกิจการนั้น นายจา้งอ้าง
ปัญหาการระบาดของโควิด-19 และจากการประชุม
ร่วมกันนายจ้างกล่าวถึงการบริหารประเทศของ
รัฐบาลที่มีปัญหาทาํให้ไม่กลา้ลงทุน และสุดทา้ยจึง
ขอยกเลิกออเดอร์ทั้ งหมดที่ ส่งมาให้โรงงานใน
ประเทศไทยที่ผลิตอยู่ โดยแจง้ว่าจะส่งออเดอร์ไป
ผลิตที่ประเทศเวียดนาม เฮติ และอินโดนีเซีย พร้อม
ประกาศปิดกิจการในประเทศไทย โดยไม่จ่าย
ค่าชดเชย ค่าจา้งและสวสัดิการคา้งจ่าย จริงๆนายจา้ง
ก็มีการประชุมร่วมกบัคนงานอยูมี่การขอต่อรองเร่ือง
ลดค่าจา้ง จากวนัละราว 500 บาท ให้เหลือเพียง 360 
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บาทต่อวนั และค่าอาหาร 50 บาทต่อวนั ซ่ึงไม่เป็น
ธรรมต่อคนงานที่ทาํงานมานาน 7-32 ปี กบัค่าจา้งวนั
ละ 500 บาท และหากมาดูราคาสินค้าที่ผลิตนั้ น 
ค่าจา้ง 1 วนัยงัไม่สามารถซ้ือเส้ือชั้นในที่ตนเองผลิต
ไดเ้ลย และการที่นายจา้งปิดกิจการก็ควรรับผิดชอบ
ทาํตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานดว้ย 

 ดา้นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน นายสุ
ชาติ ชมกล่ิน ให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชนว่า ได้นํา
เรียนกรณีปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีแลว้ และนายกได้
ฝากความห่วงใยและให้กาํลังใจมายงัพี่น้องแรงงาน
ทุกคน และในฐานะรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน
ก็ได้สั่งการให้สํานักงานประกันสังคมจ่ายเงิน
ทดแทนกรณีว่างงานให้เร็วที่สุด ซ่ึงจากการหารือ
เบื้ องต้นจะให้พี่น้องผู ้แรงงานได้ยื่นขอรับสิทธิ
ประโยชน์กรณีวา่งงานจากกองทุนประกนัสงัคมก่อน 
ส่วนกองทุนเงินสงเคราะห์ลูกจา้งได้มอบหมายให้
อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานไดพ้จิารณา
ถึงขั้นตอนตามกฎหมาย ซ่ึงกระทรวงแรงงานในยคุน้ี
เป็นที่พึ่งพิงของพี่น้องผูใ้ชแ้รงงานจะพยายามช่วยพี่
น้องแรงงานให้ได้มากที่สุดเหมือนคนในครอบครัว 
(https://voicelabour.org/) 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน กล่าวหลงั
ตวัแทนลูกจ้างเขา้ขอความช่วยเหลือ ว่า กระทรวง
แรงงานจะบังคับใช้กฎหมายให้ลูกจ้างได้รับการ
ช่วยเหลือเร็วที่สุด โดยใหก้รมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานประสานสรรพากรจงัหวดัในการชะลอจ่าย
คืนเงินภาษีมูลค่าเพิม่ประมาณ 18 ลา้นให้บริษทั และ
นาํลูกจา้งเขา้แจง้ความเพื่อไม่ให้นายจา้งเคล่ือนยา้ย
ทรัพยสิ์น รวมทั้งติดตามผูบ้ริหารที่เป็นชาวฮ่องกงให้

ร่วมแกปั้ญหาและจ่ายชดเชยใหลู้กจา้ง ในเบื้องตน้ได้
ให้สํานักงานประกันสังคมไปดูแลการจ่ายเงิน
ทดแทนการวา่งงานโดยเร็ว (https://thainews.prd.go.th/) 

ร้อง กมธ.เเรงงาน บ.บริลเลยีนท์ปิดการลอยแพ 
1,388 คน  

 เม่ือวนัที่ 17 มีนาคม สหภาพแรงงานไทร
อัมพ์อินเตอ ร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย และ
ตวัแทนพนกังานบริษทั บริลเลียนท ์อลัไลแอนซ์ ไทย 
โกลบอล จํากัด เข้าพบนายสุเทพ อู่อ้น ประธาน
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อ
ยืน่หนงัสือ กรณีบริษทัปิดกิจการโดยไม่แจง้ล่วงหน้า 
และไม่จ่ายค่าชดเชย ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ
พนกังาน 1,338 คน พร้อมขอใหค้ณะกรรมาธิการการ
แรงงานสภาผูแ้ทนราษฎร เร่งรัดเร่ืองเงินชดเชยการ
เลิกจ้างรวมถึงเงินสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนใหก้บัพนกังานที่เดือดร้อนดว้ย 

(https://prachatai.com/) 

 นางสาววรรนิภา ไม้สน สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร ปีกแรงงาน พรรคก้าวไกลได้โพสต์ใน
Facebook(17มี .ค.64)  ถึงสถานการณ์ดังกล่าว ว่า 
สืบเน่ืองจากบริษทับิลเลียนท ์อลัไลแอนซ์ โกลบอล 
จาํกดั ไดมี้การปิดกิจการหนีลอยแพลูกจา้งกว่า1,300 
ชีวิต เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2564 โดยไม่บอกกล่าว
ล่วงหนา้ ไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ หนาํซํ้ านายจา้งหายเขา้
กลีบเมฆ ยงัตามหาตัวไม่เจอ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีได้มี
แผนการโอนยา้ยลูกจา้งจากบริษัทเดิมซ่ึงก็คือบอด้ี
แฟชั่นฯ ยา้ยมาบริษัทบิลเลียนท์ กิจการดําเนินไป

https://voicelabour.org/
https://thainews.prd.go.th/
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ดว้ยดี ออเดอร์เพียบ รับคนเพิ่ม แต่เพียงปีกว่าเท่านั้น
อยู่ๆ  ประกาศปิดกิจการโดยไม่บอกกล่าวใดๆ ปล่อย
ลูกจา้ง 1,388 คน เควง้ควา้งตกงานแบบไม่ทนัตั้งตวั 
พนักงานที่น่ีส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง เป็นแม่เล้ียงเด่ียว 
เน่ืองจากเป็นกิจการส่ิงทอ ทําให้มีผลกระทบยงั
ครอบครัวเป็นวงกวา้ง  

 ส่ิงที่ เจ้าหน้าที่ รัฐควรทําเร่งด่วนคือ ออก
คาํสั่งโดยเร็ว และติดตามตัวนายจ้างมารับผิดชอบ
ตามกฎหมาย ระยะต่อไปควรพิจารณาหาวิธีแก้ไข
กฎหมายระเบียบต่างๆในการโอนยา้ยลูกจา้ง ในการ
เปล่ียนแปลงบริษัทเปล่ียนแปลงนายจ้าง เพื่อกัน
ไม่ให้เกิดแผนการลอยแพลูกจ้างแบบน้ีอีก คร้ังน้ี
ไม่ใช่คร้ังแรกที่เหล่านายทุนต่างชาติ ที่มาทาํมาหากิน
ในประเทศ หลงัจากกอบโกยทุกอยา่งไปแลว้ กลบัละ
ทิ้งปล่อยปะละเลยเอาเปรียบแรงงานแบบน้ี 

สวนดุสิตโพลเผยปัญหา 'ตกงาน' เป็นเร่ือง
ใหญ่ของคนไทยในวนันี ้

 วัน ที่  2 1  มี น า ค ม 2 56 4  ส วน ดุ สิ ต โพ ล 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเร่ือง “ตกงาน” ปัญหาใหญ่ของคนไทย ณ 
วนัน้ี กลุ่มตัวอย่าง 1,155 คน สํารวจวันที่  15-18 
มีนาคม 2564 พบว่า ตั้งแต่มีโควิด-19 ประชาชนใช้
จ่ายเร่ืองสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.65 แต่เงินออม
ลดลง ร้อยละ 47.10 เม่ือตอ้งใชเ้งินฉุกเฉินจะนําเงิน
เก็บส่วนตัวออกมาใช้ ร้อยละ 55.23 โดยมองว่า
สถานการณ์ “ตกงาน” ณ วนัน้ี ทาํให้เกิดความเครียด 
วติกกงัวล ร้อยละ 65.94 จึงอยากให้รัฐบาลแกปั้ญหา

โดยให้ มีการฝึกอาชีพ สร้างอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน ร้อยละ 56.66 

 ไม่วา่จะก่อนหรือหลงัมีโควิด-19 ตวัเลขการ
ตกงานของคนไทยก็ไม่ไดอ้ยูใ่นสภาวะที่สบายใจได้
เท่าใดนกั เม่ือ โควดิ-19 เขา้มาจึงเป็นเหมือนตวัเร่งให้
ยอดคนตกงานพุง่สูงขึ้น แรงงานอีกหลายส่วนก็ยงัอยู่
ในสถานะที่ไม่รู้วา่จะยือ้ไปไดอี้กนานแค่ไหน ปัญหา
ตกงานจึงเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย ณ วนัน้ี และ
ควรจะตอ้งเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลด้วยเช่นกัน 
เพราะหากมุ่งแก้เฉพาะปัญหาการเมือง สุดทา้ยแล้ว
เศรษฐกิจไทยจะหลบัลึกและไม่ต่ืนก็เป็นได ้

 นายประศาสน์ นิยม อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ บัณ ฑิ ต  ค ณ ะ วิท ย า ก า ร จัด ก า ร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ในปี 2563 อัตรา
การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลดลงถึง
ร้อยละ 6.6 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป ติดลบร้อยละ 0.9 เป็น
ผลมาจากการที่ประชาชนมีรายได้ ชัว่โมงการทาํงาน 
และค่าล่วงเวลาลดลง จาํเป็นตอ้งใช้เงินออมเพื่อใช้
จ่ายเก่ียวกบัอุปกรณ์ป้องกนัโรคระบาด มีการก่อหน้ี
บตัรเครดิตมากขึ้น จากขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐ
แสดงให้เห็นว่า คนไทยที่ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
จาํนวน 14 ล้านคน มีรายได้ไม่เกิน 2,500 บาทต่อ
เดือน รวมทั้งคนไทยที่มียอดเงินฝาก ไม่เกิน 50,000 
บาท สูงถึงร้อยละ 86.6 ของจาํนวนบัญชีเงินฝาก
ทั้งหมด ส่ิงเหล่าน้ีล้วนบ่งช้ีให้เห็นถึงระดับรายได้
และเงินออมของคนไทยส่วนใหญ่ต ํ่ามาก ปัจจุบนัมีผู ้
วา่งงานจาํนวน 650,000 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของ
กาํลงัแรงงานมีแนวโนม้สูงขึ้นกวา่ปีก่อน 
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 ดัง นั้ น  ทั้ ง ภ า ค รั ฐ  ภ า ค ธุ ร กิ จ แ ล ะ ภ า ค
ประชาชนจาํเป็นอยา่งยิ่งที่ตอ้งสร้างงานและพฒันา
ทกัษะใหม่ เช่น การพฒันาระบบ อี-คอมเมิร์ซ และ
ระบบโลจิสติกส์ที่เป็นของคนไทย การส่งเสริมการ
ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ และแบตเตอร่ี 
การเกษตรปลอดภัยและอาหารสุขภาพ โดรนทาง
การเกษตร การติดตั้งโซล่าเซลล์ทั้งภาคในเมืองและ
ภาคการเกษตร เป็นตน้ (อ้าง https://prachatai.com/
ที่มา: ไทยโพสต,์ 21/3/2564) 

สถานการณ์โครงการ "ม33เรารักกนั"  

 การช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครอง
ชีพของผูป้ระกันตนมาตรา 33 ให้ได้รับสิทธิคนละ 
4,000 บาท และให้ลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซต์ www.ม
33เรารักกนั.com  ตั้งแต่วนัที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.64 

 1. มีผูล้งทะเบียนทั้งส้ินจาํนวน 8,208,286 
คน 

 2. ไม่ผ่านการตรวจสอบขอ้มูลกับกรมการ
ปกครอง 622,172 คน 

 3. ไม่ผ่านเง่ือนไขมีเงินฝากเกิน 500,000 
บาท จาํนวน 168,679 คน 

 4. คงเหลือผูผ้่านเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิจาํนวน 
7,417,435 คน  

 5. มีผูก้ดเขา้ร่วมโครงการแลว้ 5,020,714 คน 
หรือคิดเป็น 68% ของผูไ้ดรั้บสิทธิ 

 โดยในส่วนของผูท้ี่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้มีการ
ลงทะเบียนทบทวนสิทธิแล้วจาํนวน 620 ,112 คน 

และมีผูล้งทะเบียนกรณีไม่มีสมาร์ทโฟน จํานวน 
14,132 คน 
 (https://www.bangkokbiznews.com/news) 

ภาคประชาสังคม เสนอ “ม.33เรารักกนั” คลุม
แรงงานข้ามชาติ 

 วนัที่ 26 มีนาคม 2564 เครือข่ายภาคประชา
สังคม นําโดยมูลนิธิศูนยคุ์ ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพฒันา (มสพ.) 
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน และ
ประชาชน เขา้พบเลขาธิการ สาํนักงานประกนัสังคม
เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้สาํนักงานประกนัสังคม
ช่วยเหลือผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ที่เป็นแรงงาน
ขา้มชาติ ยกเลิกเง่ือนไขจาํกัดเฉพาะสัญชาติไทยใน
โครงการม.33 เรารักกนั 

 นางสุภทัรา นาคะผวิ ผูอ้าํนวยการมูลนิธิศูนย์
คุม้ครองสิทธิด้านเอดส์ กล่าวว่า แรงงานขา้มชาติที่
เข้าระบบประกันสังคมในประเทศไทย จ่ายเบี้ ย
ประกันสังคมในอัตราเท่ากับผูป้ระกันตนสัญชาติ
ไทย เม่ือเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ซ่ึงส่งผลกระทบกบัทุกภาคส่วน แรงงานขา้ม
ชาติในฐานะผูป้ระกนัตนตามาตรา 33 จึงควรไดรั้บ
การช่วยเหลือเยยีวยาเช่นเดียวกนั 

 ก า ร กํา ห น ด เ ง่ื อ น ไ ข ว่ า ผู ้จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่วยเหลือเยียวยาตอ้งเป็นผูมี้สัญชาติไทยเท่านั้น ถือ
เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุความ
แตกต่างในเร่ืองถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ หรือสถานะของ
บุคคล ขดัต่อหลกัการสิทธิมนุษยชน หลกัการ Leave 
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no one behind รวมทั้งเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืน
ของสหประชาชาติ ซ่ึงประเทศไทยให้การรับรอง 
และเป็นการกระทาํที่ไม่ชอบธรรมและไม่ชอบด้วย
กฎหมายดว้ยเหตุน้ีเครือข่ายองคก์รภาคประชาสังคม
จาํนวน 39 องค์กร จึงร่วมลงนามในหนังสือฉบับ
ดงักล่าวเพื่อเรียกร้องให้สาํนักงานประกนัสังคมเร่ง
ดาํเนินการช่วยเหลือผูป้ระกันตน มาตรา 33 ที่เป็น
แรงงานขา้มชาติทุกสัญชาติ ตามโครงการ”ม.33 เรา
รักกัน” อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติั  

 (https://voicelabour.org/) 

(เรียบเรียงโดย วาสนา ลาํดี) 

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
คุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน 

 กระทรวงแรงงานไดมี้คาํสัง่แต่งตั้งกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน 
ประกอบดว้ย 

 กรรมการผูแ้ทนฝ่ายผูจ้า้งงาน 

 1. นางเนาวรัตน์ ทรงสวสัด์ิชยั 

 2. นางสิริวนั ร่มฉตัรทอง 

 กรรมการผูแ้ทนฝ่ายผูรั้บงานไปทาํที่บา้น 

 1. นายอมร หรินทรสุทธิ 

 2. นางสาวอุบล ร่มโพธ์ิทอง 

 กรรมการผูแ้ทนฝ่ายนกัวชิาการ 

 1. รองศาสตราจารย ์ดร. นภาพร อติวานิชย
พงศ ์

 2. รองศาสตราจารยภ์าวนา พฒันศรี 

 ทั้ ง น้ีคณะกรรมการดังกล่าวจะมีการจัด
ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ เ ลื อ ก ก ร ร ม ก า ร ผู ้ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทาํที่บา้นใน
วนัที่ 26 เมษายน 2564 ณ กรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน โดยขณะน้ีไดมี้องคก์รเอกชนเสนอช่ือบุคคล
เ พื่ อ รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า คัด เ ลื อ ก เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร
ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการคุม้ครองการรับงานไป
ทาํที่บา้นแล้วจาํนวน 17 คน ซ่ึงจะตอ้งคดัเลือกให้
เหลือ 3 คน โดยจะตอ้งมีคณะกรรมการอย่างน้อย 1 
คน เป็นผูห้ญิง และอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูท้ี่ไดรั้บการ
เสนอช่ือจากองคก์รสาธารณประโยชน์ 

(รศ.ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ ์รายงาน) 

 

 

 


