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 “กรรมกร” ความรู้เร่ืองขบวนการกรรมกร โดย “อารมณ์ พงศ์พงัน” 

 นักสหภาพแรงงานมืออาชีพ 

 แรงงานข้ามชาติ : สิทธิประโยชน์ประกันสังคมท่ีถูกมองข้าม 

 เสวนา “วิพากษ์ พ.ร.บ.งบประมาณฯปี 65 เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าอยู่ตรงไหน?” 

 สถิติแรงงาน / ก าลังแรงงาน / ผู้มีงานท า / ผู้ว่างงาน / การเลิกจ้าง (2564) 

 

 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 65 

เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าอยู่ตรงไหน? 

ภาพ https://www.unicef.org 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

วัตถุประสงค์ การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ กําหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานสําคญัในรอบเดือน 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  
คณะผู้จดัทําเนือ้หา : รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ลําดี นายชฤทธ์ิ มีสทิธ์ิ นางสาวสธุิลา ลืนคํา 
คณะออกแบบจดัทํารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 
สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    
 

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับท่ี 58 (405) 

ประจําเดือนมิถนุายน 2564 ครบรอบ 41 การจากไป

ของอารมณ์ พง ศ์พงัน อ ดีตผู้ นําแรงงานและ

ปัญญาชนของขบวนการแรงงานไทย ซึ่งจากไปเม่ือ 

21 มิถุนายน 2523 แรงงานปริทัศน์ฉบับนีจ้ึงได้

นําเสนอบทความเร่ือง “กรรมกร” ท่ีเขียนโดยอารมณ์ 

พงศ์พงนั เพื่อเป็นการรําลกึถึงบทบาทของอดีตผู้ นํา

แรงงานท่ีมีความโดดเดน่ทา่นนี ้

แม้วา่สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้โควิด-

19 ยงัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัท่ีมีผู้ ติดเชือ้วนัละ 2,000-

4,000 คนต่อวันและมีผู้ เสียชีวิตอีกวันละหลายสิบ

คน แตด้่วยภาวะเศรษฐกิจท่ียํ่าแยจ่ากผลกระทบของ

โรคระบาดและปัจจยัอ่ืนๆ อยา่งตอ่เน่ืองในระยะ 2 ปี

เศษมานี ้ ทําให้รัฐบาลต้องเร่ิมผ่อนคลายมาตรการ

ตา่งๆ เพื่อให้ประชาชนสว่นใหญ่ได้กลบัสูว่ิถีชีวิตทาง

เศรษฐกิจท่ีจะมีรายได้สาํหรับการยงัชีพอีกครัง้  

ทัง้นีม้าตรการสําคญัท่ีนานาประเทศใช้เพื่อ

ยับยัง้โรคระบาดคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

หมู่ แต่เน่ืองจากความผิดพลาดในการตัดสินใจของ

รัฐบาล ทําให้ประเทศไทยเร่ิมฉีดวัคซีนได้ช้ากว่า

ประเทศอ่ืนๆ และขณะนี ้ผู้ประกนัตนตามมาตรา 33 

ของพระราชบัญญัติประกันสังคมท่ีได้รับการฉีด

วัคซีนครัง้แรกไปแล้ว ยังไม่ไ ด้ รับการนัดหมาย

สําหรับการฉีดครัง้ท่ี 2 เน่ืองจากความไม่แน่นอนว่า

จะได้รับวคัซีนท่ีสัง่ซือ้ไปตามกําหนดเวลาหรือไม่ 

ในช่วงต้นเดือนท่ีผ่านมา พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 เป็น

เงิน 3.1 ล้านล้านบาท ได้ผ่านสภาผู้ แทนราษฎรไป

แล้ว แม้วา่จะถกูวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากพรรค

การเมืองทัง้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลว่าเป็นการ

จัดสรรงบประมาณท่ีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี

ต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่าง

เร่งด่วน เช่น การท่ีกระทรวงกลาโหมยังคงตัง้

งบประมาณซือ้อาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มขึน้ ในขณะท่ี

กระทรวงสาธารณสุขท่ีต้องเป็นหลกัในการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 ถูกตดังบประมาณ 

รวมถึงงบประมาณด้านการศึกษาสําหรับเด็กด้อย

โอกาสก็ถกูลดลงจากปีท่ีแล้วทัง้ท่ีในสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 เด็กด้อยโอกาสย่อมประสบ

ปัญหาความยากลําบากในการศึกษามากกว่าเด็ก

ทัว่ไป เช่นเดียวกับการท่ีกระทรวงพัฒนาสงัคมและ
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ความมั่นคงของมนุษย์ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ

สาํหรับสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าท่ีภาค

ประชาสงัคมรณรงค์เคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี ้ดงันัน้

จึงคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี ้ปัญหาความ

เหลื่ อมลํ า้ ในสังคมไทยจะทวีความรุนแรงขึ น้

ทา่มกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 

สุดท้ายนีน้อกจากการเตรียมตัวรับมือกับ

ปัญหาเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่แล้ว ประชาชนไทยและ

ขบวนการแรงงานอาจต้องเตรียมพร้อมสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง จากการเลือกตัง้ทัว่ไปท่ี

อาจเกิดขึน้เร็วกว่ากําหนด หากรัฐบาลไม่สามารถ

บริหารประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและ

การเมืองท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

5 
 

                    

“กรรมกร” 
เป็นหนงัสอืเก่ียวกบัความรู้เร่ืองขบวนการกรรมกร เขียนโดย“อารมณ์ พงศ์พงนั” 

สนบัสนนุการจดัพิมพ์โดย สหพนัธ์สหภาพแรงงานเสรีระหวา่งประเทศ (ICFTU) พฤศจิกายน 2522 
และจดัพิมพ์ซํา้ในหนงัสอื อารมณ์ พงศ์พงนั ปัญญาชนของขบวนการกรรมกรไทย 

จดัพิมพ์โดย มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 

สนบัสนนุการจดัพิมพ์โดย มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ธันวาคม 2542 

...............................................

แด่เพื่อนกรรมกร ผู้ทุกข์ยากทัง้มวล

 
 

ค าน าจากผู้เขียน 
1.  
บอ่ยครัง้ท่ีผมมกัจะถกูตัง้คําถามจากบุคคลหลายต่อ
หลายคนและหลายอาชีพ หลายระดบัชนชัน้ด้วยกัน
ว่า “สหภาพแรงงาน” คืออะไร? เม่ือถูกตัง้คําถาม
เช่นนีผ้มเกิดความรู้สกึขึน้มาว่าระยะเวลาร้อยกว่าปี
ท่ีลทัธิสหภาพแรงงานในระบบและความเช่ือต่างๆ 
กัน ใ น สัง ค ม เ ห ล่า ต่ า ง ๆ  ข อ ง โ ล ก ท่ี ต่ า ง กัน มี
วิวัฒนาการมานัน้ ดูช่างมีผลกระทบกระเทือนต่อ
สงัคมไทยและความเข้าใจของคนไทยน้อยเหลือเกิน
ทัง้ๆท่ีในบางประเทศลัทธิสหภาพแรงงานพัฒนา
ตนเองอย่างมากมายจนสามารถเข้าไปควบคุมการ
บริหารของประเทศได้ในบางครัง้บางคราวอาทิเช่น 
องักฤษ เยอรมนัตะวนัตก อิสราเอล ออสเตรเลยี ฯลฯ  
 สาเหตุท่ีลัทธิสหภาพแรงงานหรือระบบ
สหภาพแรงงานค่อนข้างจะเป็นเร่ืองปกปิดภายใน
สงัคมไทยน่าจะมีสาเหตุมาจากการรักษาอํานาจใน

อารมณ์ พงศ์พงัน : ชีวิตและงาน
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การปกครอง เอาไ ว้ของกลุ่ม อิท ธิพลบางกลุ่ม 
เช่นเดียวกบัการปกปิดไม่ยอมให้ประชาชนได้เรียนรู้
หรือแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยทางด้าน
การเมืองเช่นกนั 
 ถ้าหากว่าความเข้าใจของปมดังกล่าวเป็น
สาเหตุท่ีถูกต้องซึ่งทําให้ระบบสหภาพแรงงานท่ี
แท้จริงกลายเป็นเร่ืองใหม่ เป็นเร่ืองท่ีถูกปกปิดแล้ว 
ผมก็คิดว่าความพยายามท่ีจะเอารัดเอาเปรียบ
กรรมกรผู้ใช้แรงงานของอีกชนชัน้หนึ่งในสงัคม ก็คือ 
ต้นเหตุใหญ่ท่ีสดุท่ีก่อให้เกิดสาเหตุแห่งความลกึลบั
ของสหภาพแรงงานขึน้มา นบัได้ว่าเป็นการปิดกัน้มิ
ให้กรรมการผู้ ใช้แรงงานได้เรียนรู้ถึงการคุ้ มครอง
ผลประโยชน์ในการขายแรงงานของตนเองเพื่อฉวย
โอกาสแห่งความไม่รู้นัน้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่
ตนเองในการเอารัดเอาเปรียบ 
 เม่ือมีลกัษณะเช่นนีเ้กิดขึน้มาภายในสงัคม 
ส ภ า พ ข อ ง ค น ง า น ท่ี ทํ า ง า น กั น อ ยู่ ใ น ส ถ า น
ประกอบการตา่งๆ จึงเป็นสภาพท่ีนา่สงสารน่าเอาใจ
ใส่และให้ความช่วยเหลือ เ ป็นอย่างยิ่ ง  ความ
พย าย าม ขอ งผู้ บ ริห าร ปร ะ เ ท ศ ท่ี ต้อ งก าร จ ะ
พฒันาการผลติในระบบอุตสาหกรรมขึน้มา นบัได้ว่า
เป็นความคิดท่ีดีทางด้านเศรษฐกิจ  แต่ก็เป็นท่ีน่า
เสียดายเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้แนวคิดท่ีดีทางด้าน
เศรษฐกิจนัน้ เจตนาแห่งการส่งเสริมการลงทุนใน
ระบบอุตสาหกรรม หาได้เป็นเจตนาท่ีบริสุทธ์ิต่อ
ประชาชนท่ีเป็นกรรมกรผู้ ใช้แรงงานหาเช้ากินค่ําไม่
เพราะกรรมกรผู้ ใช้แรงงานได้ถูกนํามาเป็นเหยื่อล่อ
ในการแสวงหาเงินลงทุนจากต่างชาติ แสวงหากําไร 

โดยมิชอบของผู้ มีอํานาจในยคุสมยัหนึง่ซึ่งเป็นผู้ ริเร่ิม
สง่เสริมการลงทนุภายในประเทศไทย 
 จากปี พ.ศ.2503 จนถึง  ปี  พ.ศ.2521 
รัฐบาลทุกๆรัฐบาลต่างต้องการเงินลงทุนจาก
ต่างชาติด้วยกันทัง้นัน้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ภายใต้
ความกดดันอันแรงกล้าของผู้ มีอํานาจ รัฐบาลแทบ
ทุกรัฐบาลได้กดกรรมกรผู้ ใช้แรงงานเอาไว้กับความ
ทกุข์ยาก ความยากจนข้นแค้นตลอดเวลา 
 จากปี พ.ศ.2503 มาจนถึง ปี พ.ศ. 2521 มี
ช่วงระยะเวลาเพียงสามปีเต็มเท่านัน้ท่ีผู้ มีอํานาจ 
บริหารประเทศเปิดโอกาสให้กรรมกรมีสทิธิเสรีภาพท่ี
จะคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเองได้อย่างเต็มท่ี
ระดบัหนึง่ 
 ดังนั้น ถ้าหากใครจะตั้งค าถามผมว่ า 
“สหภาพแรงงาน” คืออะไร ค าตอบของผมก็คือ 
“สหภาพแรงงานได้แก่องค์กรคุ้มครองผลประโยชน์
ใหแ้ก่กรรมกรผูใ้ช้แรงงาน ซ่ึงจุดยืนแห่งการคุ้มครอง
ผลประโยชน์นั้นอยู่บนพื้นฐานแห่งการปกครอง
ทางดา้นประชาธิปไตย” 
 ศตัรูตวัส าคญัที่สดุของสหภาพแรงงานก็คือ 
ระบบปกครองแบบเผด็จการ 

2. ระหว่างปลายปี 2518 ถึงปลายปี 2519 
ผมมีโอกาสได้ทํางานท่ีชอบคือ เป็นกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานการประปานครหลวง และเป็นคณะ
มนตรีบริหารสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ใน
ตําแหน่งรองประธานสหภาพแรงงานแห่งประเทศ
ไทย สิ่งหนึ่งท่ีผมได้พบความจริงเก่ียวกับเร่ืองของ
สหภาพแรงงานก็คือ 
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 กรรมกรผู้ ใ ช้แรงงานมักคิดว่า  สหภาพ
แรงงานต้องเป็นฝ่ายให้แก่สมาชิกโดย กรรมกรผู้ ใช้
แรงงานบางส่วนเหล่านีล้ืมนึกไปว่า ผลประโยชน์
ตา่งๆ ท่ีสหภาพแรงงานจะให้แก่กรรมกรผู้ ใช้แรงงาน
ท่ีเป็นสมาชิก สหภาพแรงงานจะไม่สามารถให้แก่
สมาชิกได้เลยถ้าหากว่าสมาชิกหรือกรรมกรผู้ ใช้
แรงงานไม่ให้บางสิ่งบางอย่างแก่สหภาพแรงงาน
ก่อน 
 สิ่งท่ีกรรมกรผู้ ใช้แรงงานต้องให้แก่สหภาพ
แรงงานก่อนก็คือ 

1. ความพร้อมในการเข้าไปเป็นสมาชิก 
2. ให้ความไว้วางใจแก่สหภาพแรงงาน

อยา่งเช่ือมัน่และศรัทธา 
3. สหภาพแรงงานไม่เคยขู่เข็ญบังคับให้

กรรมกรคนหนึ่งคนใดมาเป็นสมาชิก
ของสหภาพฯ ดังนัน้เม่ือเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของสหภาพฯ แล้วก็ต้องเดินตาม
แนวทางลัทธิสหภาพแรงงานอย่าง
เคร่งครัด ต้องปฏิบติัตัวต่อสหภาพฯใน
ฐานะสมาชิกท่ีดี 

4. สหภาพแรงงาน เป็นองค์กรจัดตัง้ของ
ก ร ร ม ก ร ผู้ ใ ช้ แ ร ง ง า น ต า ม ร ะ บ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  เ พื่ อ คุ้ ม ค ร อ ง
ผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกเท่าท่ีสหภาพ
แรงงานกระทําตามจุดมุ่งหมายก็คือการ
คุ้ มครอ งผลประโยช น์ขอ งคนงาน
ทัง้หมดภายในสถานประกอบการโดย
ส่วนรวม สมาชิกแต่ละคนจะต้องไม่

เรียกร้องให้สหภาพแรงงานคุ้ มครอง
ผลประโยชน์สว่นตวัที่ได้มาโดยไม่ชอบ 

5. ต้อ งไม่หวัง ท่ีจ ะอ าศัย อิ ทธิพลขอ ง
สหภาพฯ ไปเป็นเคร่ืองมือไต่เต้าใน
ตําแหนง่หน้าที่การงาน 

ทัง้ห้าหัวข้อนีล้้วนแต่เป็นความปรารถนา
ความต้องการของผู้ นําสหภาพแรงงาน ผู้ นํากรรมกร
ในระบบสหภาพแรงงานเสรีทุกๆคนปรารถนาจะเห็น
สมาชิกภายในสหภาพแรงงานของตนท่ีตนเป็น
ผู้ บริหารอยู่เป็นเช่นนีท้ัง้สิน้ แต่ก็ยังคงเป็นความ
ปรารถนาท่ีไม่ได้ผลสมประสงค์สมบูรณ์นกั สมาชิก
หลายคนของสหภาพแรงงานหลายต่อหลายสหภาพ
ฯ ยังคงมีความคิดที่จะใช้สหภาพแรงงานให้เป็น
อ ง ค์ ก ร ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ตั ว  มิ ห น า ซ ้ า
กรรมการบริหารสหภาพแรงงานในหลายต่อหลาย
สหภาพแรงงานก็ยังคงมีลักษณะอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ของตนในสหภาพฯ เป็นบันไดไต่เต้าข้ึนไปสู่
ความรุ่งโรจน์ทางการเมืองตามแนวคิดฟาสซิสต์ 
 สิง่ท่ีเกิดขึน้เหลา่นีส้ว่นหนึง่คงเป็นเพราะการ
ปลกูฝังแนวความคิดท่ีผิดทางด้านการเมือง ภายใน
สงัคมไทย ซึง่เกิดขึน้ให้เห็นอยู่อย่างจําเจซํา้ซากเป็น
แม่พิมพ์ความคิดเหลา่นีใ้ห้แก่ประชาชน 
 ถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านีจ้ะเป็นอุปสรรค
สําคัญต่อการพัฒนาตัวเองของระบอบสหภาพ
แรงงานไทย และเม่ือรวมตวักันเข้ากับอุปสรรคแห่ง
ความคิดฟาสซิสต์ทางด้านการเมืองของกลุ่มผู้ มี
อํานาจบางกลุม่ด้วยแล้ว ดเูหมือนวา่จะเป็นอุปสรรค
ท่ีใหญ่หลวงอย่างยิ่งสําหรับลทัธิสหภาพแรงงานเสรี
ท่ีฟักตัวอยู่ในกลุม่กรรมกรผู้ ใช้แรงงาน แต่ผู้ เขียนก็



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

8 
 

ยังคงเช่ือมั่นว่า การต่อสู้ เพื่อชีวิตท่ีดีกว่า เพื่อปาก
เพ่ือท้องอย่างบริสุทธ์ิใจ และเพ่ือความเป็นธรรม
ภายในสงัคมนีท่ี้มีกรรมกรเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย 
จักต้องดําเ นินต่อ เ น่ืองต่อไปอย่างไม่ขาดสาย 
สหภาพแรงงานเม่ือเกิดขึน้มาแล้วก็จะไม่มีวนัตายไม่
ว่าระบบเผด็จการรูปแบบใดๆ จะใช้อํานาจไม่เป็น
ธรรมกดดนัเอาไว้ก็ตาม สกัวันหนึ่งเม่ือถึงเวลาและ
พลงังานกรรมกรเติบกล้าพอสมควร 
 สหภาพแรงงานองค์กรตัวแทนของคน
ยากจน ของคนหาเช้ากินค่ําและองค์กรของผู้ ใช้
แรงงานท่ีถูกขูดรีดทุกๆ ระดับไม่ว่าจะเป็นแพทย์
วิศวกรนกัวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิค ช่างผีมือ เสมียน
พนักงาน คนขายสินค้า ในห้างสรรพสินค้า คนงาน
ขุดดิน คนงานวางท่อ คนงานแบกหาม ฯลฯ จะต้อง
ได้รับชยัชนะในการตอ่สู้เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมนี ้
อยา่งแนน่อน  
 เหมือนกันกับท่ีพี่น้องกรรมกรของเราเคย
ได้รับชัยชนะมาแล้วทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ
เส รี นิยมอย่าง เช่น  สหรัฐฯ  เ ยอรมันตะวันตก 
ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น ฯลฯ หรือแม้แต่ในประเทศสงัคม
นิยม 

3.ในขณะท่ีกระแสต้านการรวมตัวกันเพื่อ
เรียกร้องความเป็นธรรมของกรรมกรผู้ใช้แรงงานจาก
ผู้ ท่ีเคยได้รับผลประโยชน์ ในการขายแรงงานเป็น
สินค้า กําลังล่าถอยกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ตาม
ช่วงเวลาท่ีหมุนไปทุกๆวินาที ผมใคร่ขอตัง้ข้อสงัเกต
ประการหนึ่งสําหรับการใช้อํานาจรัฐ และกลไกใน
การบริหารประเทศซึ่ งค่อนข้างจะโอนเอียงไป
ทางด้านผู้สูญเสียผลประโยชน์แทนท่ีจะวางตัวเป็น

กลาง ช่วงเวลาตอ่จากปัจจุบนันีไ้ปจะเป็นช่วงเวลาท่ี
เป็นหวัเลีย้วหัวต่อของสงัคมไทยท่ีสําคัญยิ่งทีเดียว 
การกระทําอย่างนัน้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบ
การเมือง การปกครองท่ีใครต่อใครบอกว่าดีแล้ว 
เหมาะสมแล้วและเป็นการแสดงออกให้เห็นอย่างชัด
แจ้งท่ีสําคัญยิ่งทีเดียว การกระทําอย่างนัน้เป็น
อนัตรายอย่างยิ่งว่ามิได้ยืนอยู่เคียงข้างคนสว่นใหญ่
ซึ่งบริสุทธ์ิ  และเป็นฝ่ายท่ีถูก เอา รัดเอาเปรียบ 
หากแตเ่ป็นการยืนอยู่กับการแสวงหาผลประโยชน์ท่ี
ได้มาจากหยดเลือดและหยาดนํา้ตาแห่งความทุกข์
ยากของคนท่ีต้องใช้แรงงานกายเข้าแลกกับ “ความ
อยู่รอด” และผมก็เช่ือว่าใครต่อใครต่างก็รู้กันดีว่า 
ปัจจุบันคือระยะเวลาแห่งจุดวิกฤติในการท่ีจะ
เปลีย่นแปลงของสงัคมไทย คําเรียกร้องคําอ้อนวอน
และคําข่มขู่บงัคบัทัง้หลาย ท่ีกระหน่ําเข้าสูส่หภาพ
แรงงานต่างๆในทํานองว่าขอให้เห็นแก่ความมั่นคง
ของชาติ ขอให้เห็นแก่ ระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย (ท่ีมีการรัฐประหารกันบ่อยครัง้
เหลือเกิน) ขอให้เห็นแก่เศรษฐกิจของชาติ กรรมกร
ผู้ใช้แรงงาน และสหภาพแรงงานต้องให้ความร่วมมือ
ในการรักษาความสงบเรียบของบ้านเมือง 

ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น นั น้  ผ ม ข อ ยื น ยัน ว่ า 
พยายามรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมา
เป็นเวลานานแล้ว ตัง้แต่เม่ือครัง้ท่ีสมาคมกรรมกร
แห่งประเทศไทยยงัมีชีวิตอยู่ในสมัยของจอมพล ป.
พิบูลสงคราม สหภาพแรงงานพยายามจัดการศึกษา
อบรมให้แก่กรรมกรลูกจ้างคนงานอยู่ตลอดเวลา ชี ้
ให้กรรมกรเห็นว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับ
นายจ้างนายทุนกับข้าราชการของรัฐ อย่างสงบได้
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อยา่งไร เราพยายามเรียนรู้หน้าท่ี และเรียนรู้ถึงสิทธิ
เสรีภาพท่ีเราควรจะมีภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอยูต่ลอดเวลา 

ทุกครัง้ผมยินใครต่อใครพูดว่า ต้องการให้
กรรมกรผู้ ใช้แรงงานอยู่อย่างสงบ รักในความมั่นคง
ของประเทศชาติ ผมคิดถึง ธวชั เพื่อนคนหนึง่ ซึ่งเป็น
ประธานสหภาพแรงงานโรงงานทอผ้าหม่ท่ีถกูยิงตาย 
คิดถึงคนงานอีกหลายตอ่หลายคนท่ีถกูทําร้าย บ้างก็
ต้องเสยีชีวิต บ้านก็ต้องพิการ ผมไม่ค่อยแน่ใจนกัว่า 
ความสงบเรียบร้อยหรือแม้แต่ความมั่นคงของสงัคม
หมายถึงอะไรกนั และเป็นความสงบความมั่นคงของ
ใคร 

ผมเช่ือมั่นอีกอย่างหนึ่งคือ ความเสียสละท่ี
กรรมกรผู้ ใ ช้แรงงานไทยให้แก่สังคมไทยนัน้ไม่
น้อยหน้าประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ อาชีพอ่ืนๆ ภายใน
สงัคมนี ้แต่การเสียสละนัน้ต้องมีขอบเขตเหมือนกัน
ใช่ไหมครับ? จะให้กรรมกรตายไปเพราะการเสียสละ
เพื่อความร่ํารวยของคนเพียงสว่นน้อยอยา่งนัน้หรือ? 

ผมคิดว่าเพียงแต่ให้สหภาพแรงงานมีอิสระ
เท่าท่ีเคยผ่านมาในปี 2516 ถึง 2519 ก็คงไม่ถึงกับ
ทําให้ใครอยู่เมืองไทยได้ไม่ได้ไม่ใช่หรือครับ เรา
ต้องการแต่เพียงสวัสดิภาพสวัสดิการเล็กๆ น้อยๆ 
เทา่นัน้จะให้แก่เราไม่ได้หรือ? 

เลิกทําร้ายกรรมกร เลิกเข่นฆ่าผู้ นํากรรมกร 
เลิกกล่าวหาว่ากรรมกรเป็นคอมมิวนิสต์เสียทีเถิด 
เด๋ียวนีเ้ขาไม่ใช้กรรมกรปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบ
สงัคมกันแล้ว ประวัติศาสตร์รัสเซียล้าหลงัเสียแล้ว 
และเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในประวติัศาสตร์รัสเซียนัน้ไม่

สามารถเป็นจริงได้อีกในสงัคมอ่ืนๆ ของประเทศอ่ืนๆ
เลกิเช่ือกนัอยา่งงมงายเสยีที 

แนวทางปฏิวติัเด๋ียวนีเ้ขาทํากนัอยา่งไรเห็นๆ
กัน อ ยู่ มิ ใ ช่ ห รื อ  เ จ็ บ ป ว ด แ ล ะ สูญ เ สี ย กัน อ ยู่
ตลอดเวลามิใช่หรือ?  

ถ้าท่านต้องการสงัคมนีไ้ว้ ท่านก็ต้องรักษา
ผลประโยชน์สว่นรวมของสงัคมเป็นเร่ืองหลกั มิใช่ใช้
อํานาจใช้เคร่ืองมือกลไกรัฐไปรักษาผลประโยชน์
สว่นตัวท่ีได้มาโดยไม่ชอบของคนเพียงไม่ก่ีคนเป็น
เร่ืองหลกั 

และต้องเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
ไม่ใช่ประชาธิปไตยจอมปลอม 

4. เนือ้หาสาระของหนงัสือเลม่นี ้คงหนักไป
ทางด้านการรายงานความเคลื่อนไหวของระบบ
สหภาพแรงงานมากกว่าท่ีจะเสนอข้อคิดทางด้าน
การพัฒนาระบบสหภาพแรงงาน หรือแม้แต่ใน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน ซึ่งทัง้สองเ ร่ือง
ดงักลา่วคงเหลือวิสยัท่ีผมจะสามารถเขียนขึน้มาได้ 
หนังสือเล่มนีเ้ป็นรูปเป็นร่างขึน้มาก็ด้วยความช่วย
เหลอของเพื่อนฝูงจํานวนมาก และโดยเฉพาะ คุณ
อมรลักษณ์ พงศ์พงัน  ภรรยาผมเอง ซึ่งช่วย
ตรวจทานเนือ้หาสาระให้ 

และอีกสองท่านท่ีจะละเว้นไม่พูดถึงไม่ได้ก็
คือ องค์การแรงงานระหว่างชาติ ICFUT และมูลนิธิ 
FES ซึ่งเป็นผู้ คอยให้ความช่วยเหลือในการเขียน
หนังสือเล่มนีใ้นด้านข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี จึง
ขอขอบพระคณุไว้ ณ ท่ีนีด้้วย 
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บทน า 

ความเป็นมืออาชีพย่อมขึ้ นต่อความเป็น

วิชาชีพ ประเทศและองคก์ารต่างๆ จาํเป็นตอ้งอาศยั

ความเป็นวิชาชีพเพื่อทาํให้งานมีมาตรฐานที่ดีแก่

องคก์ารหรือขบวนการและการรับผิดชอบต่อสังคม 

อันจะส่งผลที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมใน

ที่สุด  

เร่ืองมืออาชีพที่วา่ขึ้นต่อความเป็นวชิาชีพนั้น 

ก็ไม่ใช่ส่ิงที่ซับซ้อนหรือยากลาํบากเกินไป แต่อยา่ง

ใด จุดสาํคญัอยูท่ี่คาํว่า “วิชาชีพ” ซ่ึงหลกัๆแลว้ ก็คือ

การประกอบอาชีพการงานที่ตอ้งมีอุดมคติ และหรือ

อุดมการณ์ จริยธรรม และความรับผิดชอบ โดยการ

อาศยัความรู้ ทกัษะ และอาจรวมประสบการณ์ด้วย 

ในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย ฉะนั้นการทาํงาน

อยา่งเป็นวชิาชีพ ก็คือ ความสามารถในการใชค้วามรู้

หรือวิทยาการแขนงต่างๆ ที่จาํเป็นสาํหรับงานนั้นๆ 

อยา่งถูกตอ้งและอยา่งเป็นวทิยาการหรือวิทยาศาสตร์ 

จนงานสาํเร็จผล ยอ่มเป็นเร่ืองจาํเป็นหรือขาดไม่ได ้

ไม่วา่จะเป็นงานแบบใด ใครทาํไดต้ามน้ี ก็ยอ่มเป็นผู ้

ที่ทาํงานอยา่งมืออาชีพนั้นเอง 

แต่มืออาชีพตั้ งอยู่โดยลําพังไม่ได้ ต้องมี

องค์การกํากับดูแล ซ่ึงปกติก็คือ สภาวิชาชีพ หรือ

สมาคมวชิาชีพ หากเป็นสภาวิชาชีพก็จะแข็งแรงกว่า

สมาคมวชิาชีพ โดยมีการกาํกบัมาตรฐานความรู้และ

โชคชัย สุทธาเวศ 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

11 
 

ทกัษะของวิชาชีพ และจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ

ของสมาชิก และเพื่อรับรองบุคคลในความมีวิชาชีพ

สําหรับการประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมศักยภาพ

องคก์าร รวมทั้งป้องกนัการกระทาํที่ไม่สมควร เช่น 

การทุจริต การกระทาํอ่ืนใดที่จะนําผลเสียหายมาสู่

องค์การ  (สภาวิชาชีพเด่นๆ ในปัจจุบนัในประเทศ

ไทยคือ แพทยสภา ทนัตแพทยสภา สัตวแพทยสภา 

สภาเภสชักรรม สภาการพยาบาล สภาการแพทยแ์ผน

ไทย สภาเทคนิคการแพทย ์สภากายภาพบาํบดั สภา

การสาธารณสุขชุมชน สภาทนายความ สภาวิศวกร 

สภาสถาปนิก คุรุสภา สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีสภาวิชาชีพบญัชี และสภาวิชาชีพสังคม

สงเคราะห์ – ดูเพิ่มใน https://th.wประกอบวิชาชีพ

ikipedia.org/wiki/  ใบอนุญาต -วนัสืบค้น 29 พ.ค. 

2564) 

สหภาพแรงงานโดยทัว่ไป เป็นองคก์ารของ

การแสวงหาและคุม้ครองผลประโยชน์ให้กบัสมาชิก

ของตน ภารกิจของสหภาพแรงงาน แตกต่างกับ

องคก์ารแบบวชิาชีพ โดยสมาชิกขององคก์ารวิชาชีพ

มกัจะถูกมองว่ามีสถานภาพในสังคมสูงกว่าสมาชิก

สหภาพแรงงาน เพราะเป็นองค์การที่เคร่งครัดตาม

มาตรฐานการประกอบอาชีพและจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพที่จะให้แก่ประชาชนผูรั้บบริการอย่างสูง แต่

สหภาพแรงงานจะเคร่งครัดในเร่ืองแบบน้ีน้อยกว่า

หรือนอ้ยกวา่มากๆ  

 

อยา่งไรก็ตาม บุคคลหน่ึงๆ อาจเป็นสมาชิก

ของทั้งสององค์การน้ีก็ได้ เพราะองค์การวิชาชีพที่

ปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนผูรั้บบริการ 

มักจะละเลยการดูแลสารทุกข์สุกดิบให้กับสมาชิก

ของตน แต่เน้นการยกยอ่งชมเชยและให้รางวลั และ

การลงโทษ เช่น ยึดใบประกอบวิชาชีพ ในขณะที่

สหภาพแรงงานเนน้การจดัการกบัสารทุกขสุ์กดิบแก่

สมาชิก แต่ไม่ถนัดในการทํางานเชิงเคร่งครัดต่อ

มาตรฐานแห่งการงาน ในการต่อสู้เพื่อสมาชิกและ

บริการสมาชิก แต่ชาววิชาชีพก็อาจฝากความหวงัไว้

กับสหภาพแรงงานเพื่อต่อสู้ให้พวกเขาบ้าง หาก

สหภาพแรงงานทาํใหไ้ม่ได ้สภาวชิาชีพก็อาจปรับตวั

เป็นก่ึงสหภาพแรงงาน โดยทาํหน้าที่เรียกร้องและ

ต่อรองผลประโยชน์ให้กับสมาชิกของตนด้วยบา้ง 

นอกจากน้ี สหภาพแรงงานอาจเคล่ือนไหวขดัแยง้กบั

แนวทางขององคก์ารวิชาชีพไดเ้ช่นกนั เพราะถือเอา

ผลประโยชน์ของสมาชิกตามหลกัการประชาธิปไตย

เป็นใหญ่ แต่ประเด็นน้ี ไม่เก่ียวกับสาระสําคัญใน

บทความน้ีที่เน้นการพิจารณาถึงการเพิ่มสมรรถภาพ

https://th.wประกอบวิชาชีพikipedia.org/wiki/%20ใบอนุญาต%20-วันสืบค้น%2029%20พ.ค
https://th.wประกอบวิชาชีพikipedia.org/wiki/%20ใบอนุญาต%20-วันสืบค้น%2029%20พ.ค
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ของนกัสหภาพแรงงาน ดว้ยมุมมองของความเป็นมือ

อาชีพและการรองรับดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ 

คาํถามชวนขบคิดก็คือ หากจะทาํให้สหภาพ

แรงงานมีมิติการดาํเนินงานในเชิงการเป็นองค์การ

เชิงวิชาชีพเพื่อผลิตนักแรงงานมืออาชีพสู่สังคม เช่น

ที่องคก์ารวชิาชีพเขาทาํกนัจะไดห้รือไม่ 

คาํตอบของขา้พเจา้คือ ได้ แต่ดว้ยเหตุผลใด

และจะทาํอยา่งไร? – เน้ือหาที่นาํเสนอต่อไปน้ี เป็น

การตอบคาํถามดงักล่าว 

 

ความส าคัญของความเป็นวิชาชีพต่อความเป็นมือ

อาชีพ 

ในทางอุดมคติ สาํหรับชาวตะวนัตกที่นับถือ

คริสต ์การทาํงานอยา่งเป็นวิชาชีพ เขาอุทิศสูงสุดแด่

พระผูเ้ป็นเจา้ ถือเป็นวิถีชีวิตที่ศกัด์ิสิทธ์ิและสง่างาม 

ไม่ว่าจะเป็นนักสหภาพแรงงานหรือไม่ เขาก็วางวิถี

ชีวิตไวเ้ช่นนั้น มนัมีความหมายมากในสังคม แต่คน

ไทยประกอบอาชีพหรือทาํการงานไปเพื่ออะไรเป็น

ส่ิงสูงสุด?!  (Vocation ที่แปลว่าการประกอบอาชีพ 

หรือวชิาชีพในความหมายที่เตม็ตวั = Beruf อนัส่ือถึง 

Berufung von Gott, ภ. เยอรมนั = God’s calling หรือ 

การเรียกร้องของพระผูเ้ป็นเจา้) 

ในเมืองไทย นักการเมืองไทยจาํนวนมาก 

เม่ือก่อนขาดมาตรฐานเชิงวิชาชีพ แต่ปัจจุบัน คือ

ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สภาผูแ้ทนเขามีการ

ประกาศใช้จริยธรรมของผู ้แทนราษฎร เพื่อใช้

ควบคุมอาชีพนักการเมือง และพฒันาต่อมาใชถึ้งทุก

วันน้ี ทั้ งๆที่ เขาก็มาจากร้อยพ่อพันธุ์แม่เช่นกัน– 

ทาํไมจึงเกิดขึ้นได?้ 

ง า น ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ / HRM ( Human 

Resource Management) หรืองานบุคคลของไทย ที่

เป็นงานควบคู่กบังานดา้นแรงงานสัมพนัธ์ อยูภ่ายใต้

สมาคมการบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

(PMAT) และเม่ือไม่นานมาน้ี (ประมาณ 3-5 ปีที่ผ่าน

มา) ก็มีการออกมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

บริหารงานบุคคล ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การอิสระในสังกัดกระทรวงแรงงาน) มาใช้

ร่วมกันในแวดวงของเขาแล้ว และเราก็ควรทาํให ้

PMAT ส่งเสริมระบบแรงงานสมัพนัธ์ในบริษทัต่างๆ 

ที่ไม่มุ่งลมล้าง แต่ยอมรับ หรือเป็นมิตรกับสหภาพ

แรงงาน (ทาํอยา่งไร? กรุณาช่วยตอบดว้ยตนเอง)  
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ฉะนั้น เม่ือพูดถึงความเป็นมืออาชีพสาํหรับ

เจา้หน้าที่ HR ว่าอะไรควรทาํหรือไม่ควรทาํ ก็ควร

พิจารณาถึงความเป็นมืออาชีพของฝ่ายสหภาพ

แรงงานด้วย เพราะหาก HR เป็นมืออาชีพ แล้ว

สหภาพแรงงานไม่เป็นมืออาชีพ ก็จะสูเ้ขาไหวหรือ? 

แมว้า่ขบวนการแรงงานซ่ึงมีสหภาพแรงงาน

เป็นใจกลางนั้น จะไม่ใช่ขบวนการหรือองคก์ารแบบ

วิชาชีพโดยพื้นฐาน กลบัเป็นกลุ่มผลประโยชน์แบบ

หน่ึง แต่สหภาพแรงงานหรือองคก์ารระดบัอ่ืนๆของ

สหภาพแรงงานที่เป็นส่วนประกอบของขบวนการ

แรงงานก็เป็นองค์การแบบหน่ึง (ที่สมาชิกเป็น

เจา้ของ) อยา่งปฏิเสธไม่ได ้และสหภาพแรงงานก็ไม่

เพียงทาํประโยชน์แก่สมาชิก แต่ทาํประโยชน์แก่

สงัคมดว้ย เท่าที่จะเป็นไปได ้ 

สหภาพแรงงานไทยมี 1,400-1,500 แห่ง 

สหพนัธแ์รงงานและกลุ่มยา่นอีกประมาณ 20-30 แห่ง 

และสภาแรงงานอีก 15-16 แห่ง หากไม่รวมจาํนวน

สมาชิกทัว่ประเทศประมาณ 600, 000 คน (ประมาณ

ร้อยละ 2  ของกาํลงัแรงงานทั้งประเทศ) ขบวนการ

ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น ไ ท ยก็ มี ผู ้นํา ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น 

(กรรมการและอนุกรรมการ) เจา้หน้าที่ และที่ปรึกษา

ที่พอจะเรียกได้ว่านักสหภาพแรงงาน อยู่รวมๆกัน 

ประมาณ 60,000-70,000 คน ซ่ึงเป็นจาํนวนที่มาก

พอสมควร ใกลเ้คียงทนายความที่มีประมาณ  77,000 

คน แต่ก็ยงัน้อยกว่าตาํรวจทัว่ประเทศที่มีประมาณ 

230,000 คน ทหารประจาํการประมาณ 300,000 คน 

และพระสงฆท์ี่มีประมาณ 250,000 รูป  

 

แนวทางการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของนัก

สหภาพแรงงาน 

เม่ือสหภาพแรงงานเป็นองค์การแบบหน่ึง 

คนในนั้น ยอ่มสมควรมีความเป็นมืออาชีพดว้ยหรือ

เปล่า? เพือ่จะไดรั้บใชส้มาชิกภายใตค้วามเป็นวิชาชีพ

ที่ไดม้าตรฐาน และหากมองวา่ HR ตอ้งเป็นมืออาชีพ 

ที่ แ น่ ล ะ ต้อ ง ถู ก ค ว บ คุ ม โ ด ย ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ

จรรยาบรรณวิชาชีพด้าน HR ของสภาหรือสมาคม

ของตน ผูน้าํและเจา้หน้าที่สหภาพแรงงานก็สามารถ

อยูใ่นการควบคุมของสภาวิชาชีพสหภาพแรงงานได้

เช่นกัน นอกจากน้ี เม่ือสหภาพแรงงานและฝ่าย

ทรัพ ยา กร มนุ ษย์ต้อง มา มีป ฏิสัม พัน ธ์กัน  กา ร

แสดงออกหรือการเรียกร้องต้องการของสหภาพ

แรงงาน ยอ่มมีผลให้นายจา้งตอ้งปรับปรุงตนเอง ให้

บริหารงานอยา่งมืออาชีพมากขึ้น และก็เช่นเดียวกัน 
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ความเป็นมืออาชีพของนายจ้างและนักทรัพยากร

มนุษย ์ก็ยอ่มมีผลให้ความเป็นมืออาชีพของผูน้าํและ

เจา้หนา้ที่สหภาพแรงงานเกิดขึ้นได ้

 

คาํถามต่อคือ ภารกิจการงานของสหภาพ

แรงงานที่มีอยูไ่ม่น้อยเลย อาทิ งานธุรการ การจดัตั้ง 

การหาสมาชิกเขา้สหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง

และปรึกษาหารือกบันายจา้ง การบริหารการเงิน การ

ประชุม การใหก้ารศึกษาแก่สมาชิก การฝึกอบรมเพื่อ

พฒันาตนเอง การวิจัยและพัฒนา การให้บริการ

สวสัดิการแก่สมาชิก การดูแลด้านกฎหมายและคดี

ความ การแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของสมาชิก การจัด

กิจกรรมรณรงค์สาธารณะ การกระทาํเพื่อโตต้อบ

นายจ้าง (การชุมนุม/ประท้วง/นัดหยุดงาน ฯลฯ)  

และอ่ืนๆ ต้องการความเป็นสหวิทยาการมาใช้

ประโยชน์ แต่จะทาํกนัอยา่งมืออาชีพภายใตค้วามเป็น

วชิาชีพนกัสหภาพแรงงานไดห้รือไม่ – ตอบว่าได ้ยิง่

หากเทียบเคียงกบั HR ก็ยิง่ตอ้งยนืยนัวา่ได ้ 

ระบบสหภาพแรงงานแบบมืออาชีพ ส่วน

ห น่ึ ง คื อ  ก า ร จ้ า ง บุ ค ค ล ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ

ความสามารถและอ่ืนๆ ตามที่ก ําหนดมาเป็นนัก

แรงงานมืออาชีพ ใหเ้ขา้มาทาํงานแก่สหภาพแรงงาน 

(ซ่ึงไม่ต่างนักกบัที่นายจา้งจา้งนักบริหารงานบุคคล/

HR มาทาํงานให)้ โดยกรรมการสหภาพแรงงานคอย

กาํกับการทาํงานอยา่งมืออาชีพของสหภาพแรงงาน 

ซ่ึงก็มักจะทาํกันในขบวนการสหภาพแรงงานของ

ประเทศที่พฒันาแลว้ และในองคก์ารระดบัสากลของ

สหภาพแรงงาน หลกัๆก็คือ เลขาธิการ หัวหน้าฝ่าย

ต่างๆ และเจา้หนา้ที่ประจาํฝ่าย แต่ประเทศไทยยงัไม่

มีระบบงานเช่นน้ี อย่างแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การจดัการเจา้หน้าที่แบบตวัใครตวัมัน คือ สหภาพ

แรงงานใคร ก็สหภาพแรงงานนั้ นๆ จัดการเอาเอง 

แม้ว่าจะมีสหภาพแรงงานมาแล้ว 56 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 

2518 แล้วก็ตาม (ไม่นับรวมการเป็นสมาคมลูกจา้ง

ก่อนหนา้นั้น)  

ถ้า เ ช่นนั้ น  เ ม่ื อถา มว่า  “ระ บบส หภา พ

แรงงานแบบมืออาชีพ หรืออย่างเป็นวิชาชีพ” มีใน

ประเทศไทยได้หรือไม่ ก็ขอตอบว่าได ้แต่เราจะทาํ

กนัไหมล่ะ?  

คนส่วนหน่ึง มักจะคิดว่า แหมทาํงานให้

สหภาพแรงงานก็เสียสละแล้ว จะมาเอามาตรฐาน

สหภาพแรงงาน อะไรกนัอีกนกัหนา แต่อีกบางส่วนก็

จะบอกว่า ก็ในเม่ือในโลกน้ี มันมีกันแล้ว คือ “นัก
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สหภาพแรงงานมืออาชีพ” แล้ว ทาํไมการพฒันาให้

สมบูรณ์มากขึ้ น คือ ระบบสหภาพแรงงานแบบ

วิชาชีพ  ในประเทศไทย จะไม่มีให้มันเป็นบรรทัด

ฐานปกติเสียทีล่ะ เพราะนักสหภาพแรงงานจาํนวน

มากๆ ก็ทาํงานให้สหภาพแรงงานกนัอย่างยาวนาน

จนเกษียณอายุ และมีจิตใจรับใช้ขบวนการแรงงาน

จนกระทั่งมรณะ คือตลอดชีพ แล้วมันก็มีผลดีกับ

สมาชิกและขบวนการแรงงานในภาพรวม – เร่ืองน้ีจึง

เป็นระดบัพฒันาการของสหภาพแรงงานไทยวา่จะไป

ถึงจุดนั้นไดอ้ยา่งไรและเม่ือใด? 

แต่ปัญหาคือ สหภาพแรงงานที่มกัจะถูกมอง

ว่าเป็นองค์การก่อกวนหรือเป็นปฏิปักษ์กับนายจา้ง 

(จะ) เป็นองค์การที่ทาํงานอย่างเป็นวิชาชีพด้วยได้

อยา่งไร ? 

คํา ต อ บ  แ ม้ ว่ า ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น อ า จ มี

บุคลิกภาพโตต้อบโตแ้ยง้นายจา้ง และเป็นที่รวมของ

พวกหวัแขง็ จนถูกมองในแง่ลบ แต่สหภาพแรงงานก็

ตอ้งทาํทั้งงานสาํนกังานและงานเคล่ือนไหว เพราะว่า

เป็นองค์การประชาธิปไตยของสมาชิก โดยสมาชิก 

และเพื่อสมาชิก ก็ตอ้งมีมาตรฐานการทาํงานในการ

ทําตามวัตถุประสงค์ข องสหภาพแรงงานตา ม

หลักการสากล รัฐธรรมนูญส่งเสริม และตามที่

กฎหมายรับรอง  รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับ

สมาชิก นายจา้ง รัฐบาล องคก์ารพฒันาเอกชน หรือ

อ่ืนๆ อีกจิปาถะ ไม่ใช่การจดัเดินขบวนหรือประทว้ง

เป็นอาชีพหลัก ซ่ึงอันหลังน้ี ก็จาํเป็น แต่ถือว่าเป็น

เร่ืองรอง เพราะหากเดินขบวนหรือประทว้งกันอยู่

บ่อยคร้ัง  องค์การสหภาพแรงงานก็จะไม่สามารถ

พฒันาความเป็นสถาบนัที่ไดม้าตรฐานแห่งตนไดใ้น

ระยะยาว 

 

ความเป็นวิชาชีพของนักสหภาพแรงงานกับวิชาชีพ

อื่น 

ความเป็นวิชาชีพของนักสหภาพแรงงานคง

เทียบกับความเป็นวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการ

บริสุทธ์ิของสาขาวิชาชีพต่างๆไม่ได้ (เช่นเดียวกับ

วิชาชีพนักการเมือง เป็นต้น) เพราะความเป็นสห

อาชีพและสหวิชา ชีพของคนที่มาเ ป็นผู ้นําและ

เจ้าหน้าที่ รวมทั้งที่ปรึกษา แต่การทาํงานอย่างมือ

อาชีพ ซ่ึงตอ้งกํากับด้วยความเป็นวิชาชีพ หรือสห

วิชาชีพแบบบูรณาการ ก็ เป็นประโยชน์ ต่อการ

ยกระดับมาตรฐานการทาํงานของสหภาพแรงงาน  
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แ ล ะ เ ร า ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง มั น ขึ้ น ไ ด้ โ ด ย ก า ร ยึ ด

วตัถุประสงคข์องสหภาพแรงงานเป็นตวัตั้ง มีระบบ

มาตรฐานงานการทาํงาน การฝึกอบรมและพฒันา

ของเรา รวมถึงการเล่ือนระดบัตาํแหน่ง การให้รางวลั

และการลงโทษ และกลเม็ดเด็ดพลายอ่ืนๆ ประกอบ

กนัดว้ย 

 

สหกรณ์เป็นแบบอย่างที่ดีประการหน่ึงใน

เร่ืองน้ี คือ การมีผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่

เลือกตั้ งโดยที่ประชุมใหญ่สมาชิก ผูน้ําสหกรณ์จึง

ตอ้งระมัดระวงัในการทาํงานเพราะมีผูต้รวจสอบ

กิจการภายในคอยจบัผดิอยู ่(ยงัไม่รวมถึงผูต้รวจสอบ

กิจการภายนอก และผูต้รวจสอบบญัชี) สหกรณ์จึง

เป็นองค์การแห่งวิชาชีพไปด้วยในตวั รวมถึงการมี

สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยคอยดูแลสหกรณ์

ทั้งมวล ทั้งในเชิงศกัยภาพและจรรยาบรรณ (แต่ก็มี

องค์การของรัฐ คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ควบคุมอย่างแข็งแรงอีกด้วย) 

สหภาพแรงงานก็น่าจะลองทาํแบบน้ี คือ มีผูต้รวจ

สอบกิจการสหภาพแรงงานที่สมาชิกเลือกตั้ง ดูบา้ง – 

ที่ไหนมีแลว้ – ยกมือขึ้น!! 

แต่ปัญหาคือ มกัจะมองกนัวา่ คนที่มาทาํงาน

ให้สหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการ

สหภาพมาจากใครต่อใคร ร้อยพอ่พนัธุ์แม่ เราไม่ไดมี้

การเรียนการสอนและฝึกอบรมกันมาแบบหมอ 

พยาบาล หรือทนายความ แล้วจะเป็นวิชาชีพได้

อย่างไร นอกจากน้ี สหภาพแรงงานก็เป็นองค์การ

เคล่ือนไหว ไม่ใช่องคก์ารแบบราชการสถิตย ์ความ

เป็ น วิชา ชีพเห ม า ะ กับ อง ค์ก า ร ที่ มิ ใ ช่อ ง ค์ก า ร

เคล่ือนไหวมากกวา่ มิใช่หรือ? 

ตอบไ ด้ว่า  ถูก ส่วน หน่ึง  ที่ เร าคัด เ ลือ ก

กรรมการที่จะเขา้มาบริหารสหภาพแรงงานผ่านการ

เลือกตั้งไม่ได้เต็มที่ แต่เราสามารถคดัเลือกและจา้ง

เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานได้ เหมือนกับ HR ที่

นายจา้งจา้งมา และสหภาพแรงงานก็เป็นทั้งองคก์าร

หรือสถาบนัที่มีความเป็นระบบราชการในตวั (อยู่

บา้ง) แต่ก็แกไ้ดด้ว้ยความเป็นองคก์ารประชาธิปไตย

ในการเคล่ือนไหวที่ตอ้งทาํให้รับใชก้นัและกนัให้ได ้

และจริงๆแล้ว องค์การแห่งการเคล่ือนไหว ก็ต้อง

ทาํงานอยา่งเป็นวชิาชีพที่มีวชิาการรองรับดว้ย สาํคญั

วา่ เราใหค้วามหมายวา่การเคล่ือนไหวคืออะไรดว้ย?   

ปัจจุบันคนที่สามารถทาํงานอย่างเป็นมือ

อาชีพ (ในความหมายที่เป็นสากล) ไม่วา่จะในวชิาชีพ
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ใด ก็มักจะตอ้งจบปริญญาตรีเป็นอยา่งน้อย สหภาพ

แรงงานก็สามารถจา้งเจา้หนา้ที่ที่จบปริญญาตรีได ้แต่

ก็สูงหรือตํ่ากว่าน้ีด้วยได้ แล้วเราก็ต้องทําให้เขา

ทํา ง า น อ ย่ า ง เ ป็ น มื อ อ า ชี พ  คื อ ใ ช้ส ม อ ง แ ล ะ

กระ บ วน ก า รทํา ง าน ที่ เ ป็ น เหตุ เ ป็ น ผ ลใน ท า ง

วิทยาศาสตร์ประชาธิปไตยให้มากขึ้ น เสริมการ

ทาํงานดว้ยใจ ที่มกัจะใชอ้ารมณ์และอุดมการณ์กาํกบั 

ฉะ นั้ น ก า ร มี วิทยา ลัยนัก ส ห ภ าพ แ ร ง ง า น ข อ ง

ขบ วน ก ารส หภ า พแ รง ง า นเอ ง ที่ มี หลัก สู ต ร ที่

หลากหลายและมีคุณภาพ และมีการส่งเสริมการ

เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองจึงสาํคญั 

ความเป็นไปได้ในการท างานอย่างมืออาชีพ 

ปัญหาต่อมาคือ มีเงินจ้างเขาหรือ – ตอบ 

ส่วนใหญ่สหภาพแรงงานไม่มีเงิน ที่จะจา้งเจา้หน้าที่

ที่ควรจะต้องรับผิดชอบเขาไปตลอดชีวิต เพราะ

นอกเหนือค่าจ้างแล้ว ยงัจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้าน

สวสัดิการให้เขาอีกล่ะ เน่ืองจากค่าบํารุงสหภาพ

แรงงานเก็บไดน้้อย ฉะนั้น เมืองไทยจึงมีนักสหภาพ

แรงงานมืออาชีพ (ที่ไม่ใช่กรรมการ) ยากหรือมีน้อย

เตม็ที ในที่สุดงานการสหภาพแรงงานก็ถูกจดัการไป

โดยกรรมการสหภาพแรงงานแทบทั้ งหมด แต่

กรรมการก็มีเวลาจาํกดัเพราะงานประจาํหนักมืออยู่

แลว้ งานของสหภาพแรงงานที่จดัการไปได ้จึงมกัไป

ไม่ถึงเป้าหมาย แต่หากจะมีเจา้หน้าที่มาทาํแทน ก็

มักจะเป็นองค์การระดับสภาหรือสหพนัธ์แรงงาน

หรือกลุ่มย่านที่จะเป็นไปได้บา้งอย่างจาํนวนจาํกัด 

และก็ไม่แน่ใจอีกว่า เจ้าหน้าที่เหล่านั้ นทาํงานกัน

อยา่งมืออาชีพที่คาดหวงัหรือเปล่า?  

 

อยา่งไรก็ตาม หากตอ้งการส่งเสริมความเป็น

มืออาชีพของนักสหภาพแรงงาน ภายใตข้อ้จาํกดัใน

ปัจจุบนั ก็สามารถทาํไดด้งัน้ี  

(1) กรรมการสหภาพแรงงานสวมหัวใจนัก

สหภาพแรงงานมืออาชีพ โดยทาํขอ้ตกลงกบันายจา้ง

ให้กรรมการบางตาํแหน่งสามารถทาํงานให้สหภาพ

แรงงานเตม็เวลา แลว้แต่ว่าจะไดก่ี้คนและนานเท่าใด 

ซ่ึงสหภาพแรงงานเก่งๆ หลายแห่งทาํกันอยู่แล้ว 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริษทัญี่ปุ่ น  

(2) จ้างเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานร่วมกัน

ระหว่างสหภาพแรงงานในกลุ่มหรืออุตสาหกรรม

หรือพื้นที่เดียวกนั อนัน้ีก็จะช่วยกนัแชร์งบประมาณ 

(อาจรวมถึงสาํนักงานดว้ย) ดูเหมือนจะมีพอสมควร 
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แต่จาํนวนเจา้หน้าที่แต่ละแห่งคงมีไม่มาก และการ

รวมตวัเป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมจะแกปั้ญหา

น้ีไดม้าก  

 

(3)  จ้าง เจ้าหน้าที่ สหภ าพแรงงา นโด ย

สหพันธ์ สมาพนัธ์ หรือสภาแรงงาน เพื่อทํางาน

ส่วนกลาง แลว้อาจส่งคนเหล่าน้ีไปช่วยเหลืองานของ

สหภาพแรงงานสมาชิกเป็นคร้ังคราว ซ่ึงก็น่าจะมี

แบบน้ีอยู่บา้ง (เช่น นายปรุง ดีศรี ของ The TEAM 

เคยมีสถานภาพเช่นนั้น) แต่ก็คงทาํไดไ้ม่เต็มที่เพราะ

สหพนัธ/์สภาแรงงานก็ไม่ค่อยมีสตางค ์เน่ืองจากเก็บ

ค่าบาํรุงจากสมาชิกค่อยบ่อได้  – เป็นเร่ืองที่น่าปวด

หวั (ใจ) มิใช่นอ้ย  

(4) สหภาพแรงงานจา้งเจา้หน้าที่ของตน แต่

มีการโยกยา้ยระหว่างสหภาพแรงงานกนัได้ เสมือน

การไต่เต้าจากสหภาพแรงงานขนาดเล็กไปสู่การ

ทาํงานให้สหภาพแรงงานขนาดใหญ่ หรือองค์การ

ของสหภาพแรงงานที่มีระดบัความรับผิดชอบสูงขึ้น 

เช่น จากสหภาพแรงงานขนาดเล็ก ไปสู่ขนาดใหญ่ 

ไปสู่กลุ่มยา่น สหพนัธแ์รงงาน และสภาแรงงาน และ

ไปสู่ระดบัภูมิภาคและระดบัสากล ตามลาํดบั ระบบ

แบบน้ียงัไม่มีในประเทศไทย แต่หากทาํได้จะเป็น

การสร้างสรรคน์กัแรงงานอาชีพที่ค่อนขา้งย ัง่ยนื 

(5) ขอใชค้นจากองค์การอ่ืนๆ เช่น สหกรณ์

ออมทรัพย ์หรือฝ่ายบุคคลของบริษัทมาช่วยอะไร

บางอยา่งที่สมควรจะอนุญาตใหท้าํได ้ 

(6) วธีิอ่ืนๆ แลว้แต่จะเป็นไปได ้ 

สาํหรับขอ้ (2) และ (3) ส่วนใหญ่มกัจา้งอดีต

ผูน้าํแรงงานที่ถูกเลิกจา้ง แต่จะว่าไปแลว้ ในขณะน้ี 

ผูสู้งอายกุ็มีมากขึ้นๆ หากไม่เคอะเขินกนั ก็น่าจะลอง

จา้งอดีตกรรมการสหภาพแรงงานที่เกษียณอาย ุแต่ยงั

มีใจรักงานสหภาพแรงงาน และยงักระฉับกระเฉงอยู ่

ดูบา้งก็ได ้ทาํงานเตม็หรือบางเวลาก็ได ้- ค่าจา้งคงไม่

แพง  

ฉะนั้น หลกัสูตรพฒันาผูน้าํและเจา้หน้าที่ให้

ทาํงาน และส่งเสริมและกาํกบัดูแลการทาํงานให้เป็น

อยา่งเป็นมืออาชีพจริงๆ จึงตอ้งมีมุมมองเชิงวิชาชีพ

และมืออาชีพเขา้ไปในตวัหลักสูตรให้มากขึ้น เช่น 

ระดบัความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ตามภาระงาน 

เป้าหมายของงาน และหนา้ที่การทาํงานประจาํวนัอนั

ควร ตามประเภทและระดับขององค์การสหภาพ

แรงงาน และประเมินผลการทาํงานและศกัยภาพของ
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เจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ และกลับไป-กลับมา 

ระหว่างการทาํงานกับการฝึกอบรมหรือเรียนรู้ที่มี

การยกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

คุณค่าของความเป็นมืออาชีพภายใต้กรอบแห่ง

วิชาชีพนักสหภาพแรงงานกับก้าวต่อไป 

ขอ้ดีของการพฒันาความเป็นมืออาชีพภายใต้

กรอบแห่งวิชาชีพในการทํางานให้กับสหภาพ

แรงงาน ก็คือ จะเป็นการสร้างสรรค์ระบบงาน และ

ควบคุมตนเองในภาพรวม และส่งเสริมการยกระดบั

ผู ้นําและ เจ้าหน้าที่ภายในสหภาพแรงงานของ

ขบวนการสหภาพแรงงาน เสริมการรับผิดชอบ

ตนเองของผูน้าํแรงงานตามสาํนึกที่ตอ้งมีอยูแ่ลว้ แต่

มนัจะเปิดกวา้งและโปร่งใสมากขึ้น 

  

หากตรงน้ี สหภาพแรงงานไม่ปฏิรูปตนเอง

หรือกา้วออกไปขา้งหนา้อยา่งสมาร์ทมากขึ้น (เสียที!) 

รัฐก็จะส่งเสริมสหภาพแรงงานในความหมายของ

การควบคุมโดยรัฐต่อไป (หมายรวมถึงว่า “ส่งเสริม” 

= “ควบคุม”) ดังนั้ น ยิ่งสมาชิกสหภาพแรงงานทั่ว

ประเทศมีมากขึ้ นด้วยแล้ว การควบคุมตนเองของ

ขบวนการแรงงาน ก็ยิง่ตอ้งแขง็แรงมากขึ้น  

ถา้เช่นนั้น (หากเห็นดว้ย) ขบวนการสหภาพ

แรงงานก็ควรมีการจดัทาํมาตรฐานและจรรยาบรรณ

นักสหภาพแรงงานมืออาชีพออกมาได้แล้ว รวมทั้ง

รณรงคใ์หมี้การใชร่้วมกนั  

ปัญหาคือ ทาํเด๋ียวน้ี หรือค่อยเป็นค่อยไป

อย่างมีแผนการ แต่ถ้าไม่ทํา  ขบวนการสหภาพ

แรงงานจะสู้ขบวนการนายทุนเขาไหวหรือเปล่า 

เพราะนายทุนควบคุมแรงงานดว้ยการอาศยัความเป็น

วิชาชีพอย่างบูรณาการเขา้หากันทั้งโรงงาน ไม่ต่าง

อะไรกบัการที่สหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

บริษทัใหญ่ๆ หรือสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรม 

ยอ่มมีคนทาํงานจากหลากหลายวิชาชีพที่เขา้หรือไม่

เขา้มาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ซ่ึงสหภาพแรงงาน

ยอ่มเปิดกวา้งแก่คนเหล่านั้น และเรียนรู้การทาํงาน

อย่างมืออาชีพจากคนเหล่านั้นด้วย เพื่อทาํให้ความ

เป็นวิชาชีพของนักสหภาพแรงงานมีความเป็น

เอกภาพของความหลากหลาย รวมทั้งบางคร้ังก็คง

ต้องพิจารณากันในเชิงสหวิชาชีพแห่งวิชาชีพนัก
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สหภาพแรงงานที่มาทาํงานร่วมกัน หรือนักสหภาพ

แ ร ง ง า น ค น ห น่ึ ง ที่ อ า จ จ ะ ต้ อ ง มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ

ความสามารถอยา่งหลากหลายของภารกิจการงาน  

หากสหภาพแรงงานจะหวงัการเติบโตจาก

การสนับสนุนของสังคมที่เห็นดีเห็นงามกับหรืออก

เห็นใจต่อชนชั้นแรงงาน หรือจะอาศยัอาํนาจรัฐจาก

นโยบายของพรรคการเมืองที่เป็นของแรงงานมาช่วย

เสริมสร้างอาํนาจของขบวนการแรงงาน ก็คงทาํได้

แบบฉาบฉวย หากเน้ือในของขบวนการแรงงานไม่

แข็งแกร่งด้วยตวัเองจริงๆ ซ่ึงตอ้งการความเป็นมือ

อาชีพในการเคล่ือนไหวและสร้างสรรค์ขบวนการ

แรงงานแบบองคก์ารแห่งการพึ่งตนเอง (Self-Helped 

Organization)  

แต่ขณะเดียวกัน ก็หวงัว่าการขยบัตัวให้ผู ้

คนทาํงานอย่างมืออาชีพแห่งความเป็นวิชาชีพนัก

สหภาพแรงงานมากขึ้นน้ี หรือจะไปไดแ้ค่ก่ึงวิชาชีพ

นกัสหภาพแรงงาน (หากไม่พยายามอยา่งจริงจงั) จะ

ไม่ทําให้ความเป็นสหภาพแรงงานแบบองค์การ

ประชาธิปไตยของสมาชิกที่กลายเป็นเสือกระดาษไป 

ทฤษฎีที่จะต้องรังสรรค์เพิ่มเติม 

ยงัไม่มีทฤษฎีโดยตรงหรือเพียงพอว่าด้วย

การทาํงานอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานของความเป็น

วิชาชีพนักสหภาพแรงงาน ขบวนการแรงงานยงั

จาํเป็นตอ้งประยุกต์ทฤษฎีแนวน้ีจากแหล่งความรู้

อ่ืนๆ นอกจากน้ี เม่ือนึกถึงกฎเหล็กแห่งคณาธิปไตย 

คือ การผูกขาดอาํนาจโดยผูน้าํไม่ก่ีคน (Iron law of 

oligarchy) ของ Robert Michels ที่ท ําให้องค์การ

ประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง อนั

ย่อมขัดขวางต่อการทาํงานในเชิงวิชาชีพด้วยแล้ว  

ฉะนั้ น ประเด็นเชิงทฤษฎีที่ น่าสนใจพัฒนาขึ้ น

เพิม่เติมก็คือ ความเป็นมืออาชีพของบุคคลในองคก์าร

ประชาธิปไตยที่สมาชิก เป็น เจ้าของนั้ น  ควรมี

องคป์ระกอบอะไรบา้ง ควรจดัการอยา่งไร และดว้ย

เหตุผลใด เพือ่ทาํใหค้วามเป็นมืออาชีพบนฐานการอิง

ความเป็นวิชาชีพ ด้วยการทาํงานตามหน้าที่ในงาน

ตามกฎเกณฑ์ทาง วิทยาศา สตร์ประ ชาธิปไต ย 

ดงักล่าว ไปด้วยกนัไดก้ับการบริหารงานของผูน้าํที่

สมาชิกควบคุมและกํากับได้ ไม่ว่าจะเป็นพรรค

การเมือง สหภาพแรงงาน และสหกรณ์ เป็นตน้ ก็ตาม  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Michels
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สรุป 

สุดทา้ย หากว่า สหภาพแรงงานส่วนใดๆก็

ตาม จะกระอกักระอ่วนใจว่า สภาแรงงานซ่ึงเป็นที่

รวมของสหภาพแรงงานต่างๆ หาใช่สภาประชาชน

หรือสภาวิชาชีพไม่ จึงคงไม่สามารถมีบุคลากรที่มี

ความเป็นมืออาชีพภายใตม้าตรฐานแห่งความเป็น

วิชาชีพสหภาพแรงงานเพื่อมวลสมาชิก ตามแบบที่

ผูแ้ทนราษฎรตอ้งมีเพื่อประชาชนได ้แต่ก็อยา่ละทิ้ง

มุมมองเช่นน้ีไปเสียเลย เพราะสภาแรงงานสามารถ

จดัระบบงานของตนใหป้กครองตนเอง โดยมีมิติการ

ทาํงานในเชิงมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ภายในตนเองได้ ดังที่สภาผู ้แทนราษฎรก็กํากับ

สมาชิกของตนในทางจริยธรรมดว้ยตนเอง (แต่ในเชิง

มาตรฐานการทาํงาน ถูกกาํกบัโดยคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ซ่ึงขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยเลย!)  

อย่างน้อยที่สุด หากยงัไม่มีการจดัตั้งระบบ

วิชาชีพนักสหภาพแรงงานกันได้จริง ขา้พเจา้ก็ใคร่

ขอให้ผูน้ําและเจา้หน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ขององค์การ

สหภาพแรงงานทั้งหลาย ควรสวมวิญญาณเสมือนว่า

เป็นนักวิชาชีพสหภาพแรงงานแล้ว ให้มากที่ สุด 

จาํนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน และอิทธิพลของ

ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ล ะ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ก็ น่ า จ ะ มี ม า ก

ขึ้นๆๆๆๆๆ และมากขึ้น   
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ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจาก
สถานการณ์วิกฤติโรคระบาดโควิด -19 ที่ ส่งผล
กระทบอย่างหนักต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยมาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั 
ยงัคงมีแรงงานกลุ่มหน่ึง ที่ถูกทอดทิ้งไวข้า้งหลงัจาก
ผลกระทบของมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมโรค
ระบาด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ภาครัฐยงัคง ประกาศใช้
อยา่งต่อเน่ือง แรงงานกลุ่มนั้น คือ “แรงงานข้ามชาติ” 
แรงงานผูซ่ึ้งเป็นฟันเฟืองที่สําคญัในการขบัเคล่ือน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในสภาวะที่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ
อย่างสมบูรณ์ส่งผลให้ขาดแคลนกําลังแรงงานใน
หลายภาคส่วน โดยเฉพาะงานประเภท 3D ไดแ้ก่ งาน
หนัก  ( Difficult)  ง า น ส ก ป รก  ( Dirty)  แ ล ะ ง า น
อนัตราย (Dangerous) เช่น งานก่อสร้าง งานประมง 
งานเกษตร งานใน เหมืองแร่หรือในป่าลึก และงาน
ทาํความสะอาด เป็นตน้[1] ซ่ึงแรงงานไทยมกัไม่นิยม
ประกอบอาชีพดงักล่าว ดงันั้นการเขา้มาของแรงงาน
ขา้มชาติโดยเฉพาะแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อน
บา้น ได้แก่ ประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา จาก

ขอ้มูลสถิติจาํนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
ทาํงาน สาํนักบริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหา
งาน เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ประเภทนําเขา้ตาม 
MOU (3 สัญชาติ) รวมทั้งส้ิน 782,410 คน โดย
แบ่งเป็นประเทศเมียนมา 410,859 คน ประเทศลาว 
153,706 คน และประเทศกมัพูชา 217,845 คน แสดง
ใหเ้ห็นวา่แรงงานขา้มชาติมีบทบาทสาํคญัในการเติม
เตม็ช่องวา่งของตลาดแรงงาน รวมถึงขอ้มูลสถิติจาก
ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่มีการนาํเขา้
แรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาทาํงานอยา่งถูก
กฎหมายทั้งส้ินเฉล่ีย 2,700,000 คน 

 

 

แรงงานขา้มชาติ :  

สทิธปิระโยชนป์ระกนัสังคมทีถ่กูมองขา้ม 
โดย รุ่งทิวา เวชเพ่ิม และ วาสิตา บุญเกิด 

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2/#_ftn1
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 เม่ือเทียบกบัอตัราการจา้งงานแรงงานขา้มชาติต่อจาํนวนผูมี้งานทาํทั้งหมดในประเทศไทย ในช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของกาํลงัแรงงานทั้งหมดที่มีงานทาํ แสดงใหเ้ห็นวา่คาํกล่าว
ของผูค้นในสงัคมไทยที่มีทศันคติต่อแรงงานขา้มชาติที่เขา้มาทาํงาน เช่น “แรงงานต่างดา้วจะเขา้มาแยง่งานคน
ไทย” หรือ “คนไทยจะไม่มีงานทาํเพราะคนต่างดา้ว” เป็นเร่ืองที่ห่างไกลจากความเป็นจริงของสถิติเป็นอยา่ง
มาก 

 

 

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1-2/
https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e2-3/
https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1-2/
https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e2-3/
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เ ม่ือแรงงานข้ามชาติที่ ถูกกหมายเข้ามา
ทํางานในประเทศไทย แรงงานจะได้รับความ
คุ้มครองด้านสิทธิและ สวัสดิการแร งงานตา ม
กฎหมายแรงงาน คือ การเขา้สู่ระบบประกันสังคม
ภาคบังคบั ซ่ึงจะได้รับความคุ้มครอง ทั้ ง 7 กรณี 
เช่นเดียวกบัแรงงานไทย ไดแ้ก่ 1) กรณีเจ็บป่วยหรือ
ประสบอันตราย (ที่ไม่ใช่จากการทาํงาน) 2) กรณี
ทุพพลภาพ 3) กรณีเสียชีวิต 4) กรณีคลอดบุตร 5) 
กรณีชราภาพ 6) กรณีสงเคราะห์บุตร และ 7) กรณี
ว่างงาน แต่ในความเป็นจริงความคุ้มครองเหล่าน้ี
แรงงานขา้มชาติไม่สามารถเขา้ถึงสิทธิประโยชน์ได้
อยา่งเตม็ที่หรือเขา้ถึงไดย้ากและยงัมีแรงงานขา้มชาติ
บางส่วนที่ตกหล่นหรือไม่สามารถเข้า ถึงระบบ
ประกนัสงัคมได ้

 จากที่ผูเ้ขียนได้ศึกษาขอ้มูลและสัมภาษณ์
บุคคลที่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัแรงงานขา้มชาติทาํให้
มองเห็น ประเด็นปัญหาสําคญัที่ส่งผลต่อการเขา้ถึง
สิทธิสวสัดิการด้านประกันสังคมของแรงงานขา้ม
ชาติ โดยมีประเด็นหลกัสองประเด็น คือประเด็นดา้น
ขอ้กฎหมาย ที่มีตัวกฎหมายการทาํงานของคนต่าง
ด้าว และกฎหมายคนเข้าเมืองที่มีความขัดแยง้กับ
กฎหมายประกนัสงัคม ในกรณีการรับสิทธิประโยชน์
ทดแทนการว่างงาน ซ่ึงคุณสุชาติ ตระกูลหูทิพย ์จาก
มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ (MAP Foundation) ได้ให้ความเห็นใน
ประเด็นน้ีไวว้า่ 

 “เ ร่ืองประกันว่างงาน มันมีเงื่อนไขเร่ือง
กฏหมายคนเข้าเมือง แล้วก็กฏหมายการท างานของ

คนต่างด้าวเอาไว้ถ้า  เกิดออกจากงาน ออกจาก
นายจ้างเดิม ต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 30 วัน 
อย่างนี้นะครับ มันก็เลยมีกรอบ 30 วันอยู่ แทนที่เขา
จะได้ 6 เดือน ถูกเลิกจ้างได้ 6 เดือนเหมือนกับคนไทย 
กลายเป็นเขาให้สิทธ์ิได้แค่ 23 วัน ก็คือการที่จะไปใช้
สิทธ์ิประกันว่างงานต้องยื่นหลังจากที่ออกจากงาน
แล้ว 7 วัน เพราะฉะน้ันมันกลายเป็นว่า จะต้องได้งาน
ใหม่ภายใน 30 วัน เขาก็จะได้ประกันการว่างงานแค่ 
30 วัน เพราะเขามีเงื่อนไขว่าเขาต้องหานายจ้าง ใหม่
ให้ได้ภายใน 30 วัน ถ้าหานายจ้างใหม่ไม่ได้ภายใน 30 
วัน เขาจะต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศ น่ัน
หมายถึง เขาหมดสิทธ์ิจากประกันสังคม” 

 

 ปัญหาทางกฎหมายที่คุณสุชาติได้กล่าวถึง
แสดงถึงความยากลาํบากในการเขา้ถึงสิทธิประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงาน เช่น หากแรงงานข้ามชาติ
ตอ้งการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ซ่ึงตาม
สิทธิประโยชน์ผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับเงินชดเชย
กรณีวา่งงานสูงสุดถึง 6 เดือน แต่ในกรณีของแรงงาน
ขา้มชาติที่มีกฎหมายการทาํงานของคนต่างดา้ว ใน
มาตรา 13 ไดมี้การระบุว่า หากแรงงานขา้มชาติออก
จากงาน จะตอ้งหานายจา้งใหม่ภายใน 30 วนั เพื่อให้
สามารถอยู่ทาํงานในประเทศไทยต่อไปได้ ขณะที่

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%83%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-2/


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

25 
 

กฎหมายประกนัสงัคมในเร่ืองการรับสิทธิประโยชน์
กรณีวา่งงาน จะไดรั้บเงินชดเชยการวา่งงานในวนัที่ 8 
นบัจากวนัที่แรงงานวา่งงานวนัแรก ซ่ึงทาํให้แรงงาน
ข้ามชาติได้รับเงินชดเชยได้สูงสุดเพียง 23 วัน 
เน่ืองจากมีตวักฎหมายอ่ืนเขา้มาบีบระยะเวลาในการ
หางานของแรงงานขา้มชาติ พวกเขาจึงไม่ไดรั้บเงิน
ทดแทนที่เท่าเทียมกับแรงงานไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
คาํกล่าวของคุณอดิศร เกิดมงคล จาก เครือข่ายองคก์ร
ดา้นประชากรขา้มชาติ (MWG) เก่ียวกับขอ้จาํกดัใน
การไดรั้บสิทธิ 

 “แรงงานต้องหานายจ้างภายใน 30 วัน 
ฉะน้ันเท่ากับว่าถ้าว่างงานปุ๊ บ มันมีเวลาแค่ 30 วันใน
การหา นายจ้างใหม่ โทรหานายจ้างใหม่ได้ป๊ับ คุณก็
ไม่ว่างงานละ เพราะฉะน้ันถ้าเกิดหาไม่ได้ภายใน 30 
วัน ก็จะถูกส่งกลับ พอถูกส่งกลับประกันสังคมก็บอก
ว่าไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีวีซ่าอยู่ในประเทศไทย 
เพราะฉะน้ันเน่ียก็จะเบิกตัวนี้ ไม่ได้” 

 โดยในกรอบระยะเวลาที่แรงงานขา้มชาติถูก
บีบใหห้านายจา้งใหม่ภายใน 30 วนั คุณสุธาสินี แกว้
เหล็กไหล จากเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานขา้มชาติ 
(MWRN)  ได้อธิบายความเป็นจริงในการค้นหา
นายจา้งใหม่ของแรงงาน ขา้มชาติว่า “ตอ้งหางานให้
ไดภ้ายใน 15 วนัซ่ึงอีก 15 วนัตอ้งไปขึ้นทะเบียนการ
เป็นลูกจา้งกบันายจา้งใหม่” 

 จะเห็นว่าการถูกบีบคั้นให้แรงงานขา้มชาติ
ตอ้งหางานให้ไดภ้ายในระยะเวลาที่กาํหนด รวมถึง
ขั้นตอนในการหานายจา้งใหม่ที่ซบัซอ้น และเง่ือนไข

สิทธิกรณีการว่างงานที่ไ ม่ มีความเป็นธรรมแก่
แรงงานขา้มชาติ ส่งผลใหแ้รงงานขา้มชาติมองว่าการ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์มนัยาก และไม่สามารถเขา้ถึงได ้
โดยคุณสมหมาย (นามสมมติ) แรงงานขา้มชาติที่เขา้
มาทาํงานในประเทศไทย ไดก้ล่าวถึงความยากลาํบาก
ในการหานายจา้งใหม่ว่า“ถา้ระหว่างภายใน 30 วนั 
ในปัจจุบนังานมนัก็ไม่ไดห้าง่าย ๆ ไม่ใช่ว่าเราอยาก
ทาํอะไรแลว้เราก็ไปทาํ มนั ไม่ง่ายแบบนั้น ถา้ให้พูด
ถึงระหว่างสองกฎหมายน้ีมาลาํบากด้วยทั้งสองฝ่าย
เลย ถา้ภายใน 30 วนัแลว้เราตอ้งหา นายจา้งใหม่ให้
ได้มันยากมันค่อนขา้งที่จะลาํบากด้วย มันซับซ้อน
และมีหลายขั้นตอนแลว้ก็ยาก” 

 น อ ก จ า ก น้ี ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย
ประกันสังคมในมาตรา 77 ทวิ ที่แรงงานขา้มชาติที่
ตอ้งการส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนและไม่ตอ้งการ
อยูใ่นประเทศไทยต่อ สามารถไดรั้บเงินบาํเหน็จชรา
ภาพได ้แมว้า่จะจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนหรือไม่
ก็ตาม โดยมีเง่ือนไขที่เป็นปัญหาคือ ตอ้งเป็นแรงงาน
ขา้มชาติที่มีสัญชาติของประเทศที่ได้ทาํความตกลง
ดา้นการประกนัสังคมกรณีชราภาพกบัประเทศไทย 
โดยไม่วา่อายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์หรือไม่ก็มีสิทธิไดรั้บ
เงินบาํเหน็จชราภาพ โดยคุณสุชาติและคุณอดิศรได้
เพิม่เติมในเร่ืองการทาํขอ้ตกลงระหวา่งประเทศไวว้า่ 

 “กฎกระทรวงดันมาเขียนบอกเอาไว้ว่าจะรับ
กลับไปได้ต่อเมื่อมันมี MOU ระหว่างรัฐไทยกับรัฐ
พม่าที่มันมีระบบประกันสังคมที่มันเท่ากัน จึงจะ
สามารถที่จะใช้สิทธ์ิตรงนี้ได้ ก็คอืกฎกระทรวงดันไป
ชะลอสิทธ์ิเอาไว้นะ กฎหมายใหญ่ก าหนดสิทธ์ิไว้แล้ว
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ว่าเอาไปได้เลย แต่กฎกระทรวงดันชะลอสิทธ์ิว่า ต้อง
มี MOU ก่อนนะระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศ
เมียนมา ในระบบประกันสังคมต้องมีก่อน” 

 “คือไปออกกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไข
พิเศษขึ้นมา 2 ส่วน ข้อแรกที่เป็นปัญหาเลยคือ 
จะต้องเป็นประเทศที่ท าข้อตกลงเร่ืองนี้กับไทย ก็คือ
ถ้าจะรับเงินบ าเหน็จประเทศของคนงานเน่ียต้องท า
ข้ อ ต ก ล ง ร่ ว ม กั บป ร ะ เ ทศ ไท ย ใ น เ ร่ื อ ง ขอ ง
ประกันสังคมว่าคนงานไทยที่ไปท างานในประเทศ
น้ันจะต้องได้รับสิทธิชราภาพในลักษณะที่ใกล้เคียง
กัน หรือแบบเดียวกัน ก็คือสามารถรับกลับมาได้เลย 
ซ่ึงเราพบว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ท าข้อตกลงนี้
กับไทย ก็เลยท าให้มันตัดตรงนี้ทิง้ไปโดยปริยาย แล้ว
ก็ข้อที่สองก็คอื ไม่ประสงค์จะอยู่ในประเทศไทยแล้ว
เขาก็จะออกแบบเร่ือง ของการที่จะให้ยื่น แล้วก็คิด
เป็นอัตราไปว่าได้เท่าไหร่ เพราะฉะน้ันปัญหาตรงนี้
มันก็ ติดอยู่ที่ ข้อแรกข้อเดียวว่าต้อง มี ข้อตกลง
ร่วมกันก่อน” 

 ตวักฎหมายหลกัของประกนัสังคมมีสิทธิให้
แรงงานขา้มชาติสามารถรับเงินบาํเหน็จชราภาพได้
จริง แต่ เพียงมีกฎกระทรวงที่เป็นกฎหมายรองสร้าง
เง่ือนไขในเร่ืองการทาํขอ้ตกลงระหว่างประเทศไว ้
เห็นได้ชัดเจนว่า ในตวักฎหมายหลักและกฎหมาย
กระทรวงที่เป็นกฎหมายรองมีความขดัแยง้กนัอยา่ง
มาก อีกทั้งประเทศไทยยงัไม่เคยทาํขอ้ตกลงร่วมกับ

ประเทศอ่ืนแต่อยา่งใด ส่งผลให้ตวับทกฎหมายน้ีถือ
เป็นเพียงกฎหมายที่ออกมาโดยสูญเปล่า ซ่ึงแรงงาน
ขา้มชาติไม่สามารถเขา้ถึงเงินบาํเหน็จชราภาพก่อน
อาย ุ55 ปีบริบูรณ์ไดเ้ลย 

 ในส่วนประเด็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นสิทธิประกนัสังคม แมว้่าในปัจจุบนัแรงงานขา้ม
ชาติมีการรับรู้เร่ืองสิทธิประกันสังคมที่แพร่หลาย
มากกว่าเม่ือก่อน แต่ก็ยงัคงมีแรงงานข้ามชาติใน
ระบบหลายคนที่ยงัเขา้ไม่ถึงขอ้มูลความรู้ในเร่ืองการ
เข้ารับสิทธิประกันสังคม หรือแม้แต่แหล่งในการ
เขา้ถึงขอ้มูลประกันสังคม เช่น ขอ้มูลจากเว็บไซต์
ประกันสังคมเอง ภาษาที่ใช้ยงัมีเพียงภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และตัวเว็บไซต์ของภาษาอังกฤษมี
ขอ้มูลให้เขา้ถึงได้น้อยกว่าเว็บไซต์ภาษาไทย หรือ
แรงงานขา้มชาติบางคนรู้ว่ามีส่ือออนไลน์ที่เผยแพร่
ข้อมูลประกันสังคมแต่ก็ยงัไม่สามารถเข้าถึงได ้
เน่ืองจากภาษาส่ือสารที่ยงัไม่มีความหลากหลายมาก
เพยีงพอ นอกจากจะทาํใหไ้ม่เขา้ถึงขอ้มูลแลว้ ในการ
ดาํเนินการเพือ่รับสิทธิ รวมถึงแบบกรอกเอกสารการ
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิประกันสังคมก็ยงัคงใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก ทั้ งที่จริงควรจะมีแบบกรอก
เอกสารที่มีภาษาหลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับกลุ่มแรงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะสถานการณ์
แรงงานขา้มชาติที่มีแรงงานกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ เขา้
มาทาํงานในประเทศเป็นจาํนวนไม่นอ้ย ซ่ึงจะเห็นได้
จากขอ้มูลสถิติแรงงานชนกลุ่มน้อยที่เขา้มาทาํงาน
อยา่งถูกกฎหมาย ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 
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จากข้อมูลสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความ
หลากหลายของแรงงานขา้มชาติที่เป็นชนกลุ่มน้อย 
ที่วา่ในแรงงานขา้มชาติ 3 สญัชาติ ก็ยงัมีสัญชาติอ่ืนที่
หลากหลายลงไป ซ่ึงแรงงานกลุ่มน้ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ของตัวเอง ทั้ งในเร่ืองภาษา วฒันธรรม 
และวิ ถีในการดํา เ นินชีวิต  ดังนั้ นหากภาครัฐมี
สา ม า รถดํา เ นิ นก า ร ส่ื อส า รในภ า ษ า ที่ มี ค วา ม
หลากหลายใหเ้ขาเขา้ใจไดโ้ดยตรงก็จะส่งผลให้ตอบ
โจทยใ์นเร่ืองของขอ้มูลความรู้สิทธิประกนัสังคม ซ่ึง
ก็เป็นการดึงดูดให้แรงงานขา้มชาติที่ละเลยเร่ืองการ
เข้าระบบประกันสังคมจากความไม่รู้ ให้มีความ
ตระหนัก มีความเขา้ใจ และร่วมสมทบจ่ายเงินเพื่อ
เป็นหลักประกันในการทาํงานของแรงงานขา้มชาติ 
และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

 ประเด็นปัญหาเหล่าน้ีเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นเร้ือรัง
มานาน ซ่ึงทางผูเ้ขียนไม่สามารถมองเห็นการแกไ้ข
จากทางภาครัฐอย่าง เป็นรูปธรรม โดยการเกิด
สถานการณ์วิกฤติดังเช่นการแพร่ระบาดของโควิด-
19 ยิง่ส่งผลให้สังคม มองเห็นปัญหาที่ซ่อนอยูข่อง
แรงงานข้ามชาติได้อย่างชัด เจน อย่างในกรณี
มาตรการ “ม.33 เรารักกัน” ที่แรงงานขา้มชาติไม่
สามารถรับสิทธิเงินเยียวยาได้ เน่ืองจากข้อจาํกัด
ทางดา้นสญัชาติที่มาตรการไดร้ะบุไว ้สะทอ้นให้เห็น
ว่าแรงงานข้ามชาติที่ แม้เข้ามาทํางานอย่าง ถูก
ก ฎ ห ม า ย  แ ล ะ จ่ า ย เ งิ น ส ม ท บ ป ร ะ กั น สั ง ค ม
เช่นเดียวกับแรงงานไทยก็ยงัคงถูกภาครัฐมองขา้ม
และไม่ได้มีมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาที่ชัดเจน
มากนกั 

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2/untitled-3-81/
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 ผู ้เขี ยนมองว่าระบบประกันสังคมของ
แรงงานขา้มชาติยงัมีขอ้จาํกดัและมีปัญหาทบัซ้อนอยู่
ภายในระบบ ซ่ึงลว้นแต่ส่งผลให้แรงงานขา้มชาติเขา้
ไม่ถึงสิทธิ แม้จะเป็นแรงงานไทยการขอรับสิทธิ
ประกันสังคมบางกรณีย ังมีความยุ่งยาก ลําบาก 
ซบัซอ้น ซ่ึงจะทวีความยากลาํบากมากกว่าเดิมหลาย
สิบเท่าหากผูป้ระกนัตนเป็นแรงงานขา้มชาติ ดังนั้น
ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรมีแนวทางหรือ
มาตรการในการจดัการปัญหาที่ซ่อนอยู่อย่างจริงจงั 
เพื่อให้แรงงานทุกคนได้รับความคุ้มครองตามที่
แร งง าน ทุก คน พึง ได้  สุด ท้า ย น้ี ผู ้เ ขี ยนมี คว า ม
ปรารถนาที่อยากให้ระบบประกนัสังคมในประเทศ
ไทยมีความครอบคลุมถึงแรงงานทุกภาคส่วน โดยมี
การทาํงานภายใตห้ลักความเสมอภาคและเท่าเทียม
กับแรงงานทุกคน โดยไม่แบ่งสัญชาติ ไม่ถูกจาํกัด
สิทธิ นาํไปสู่การมีหลักประกันทางสังคมที่ดีให้กับ
แรงงานตลอดจนครอบคลุมถึงครอบครัวของแรงงาน
ดว้ย 

 สาํหรับขอ้เสนอแนะทางผูเ้ขียนไดมี้การรวม
รวมขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบ
ประกันสังคม ทั้ งในเร่ืองของการปรับปรุงตัวบท
กฎหมายบางประการที่ไปขัดแยง้กับเง่ือนไขการ
ไดรั้บประโยชน์ของประกนัสังคม ดงัที่คุณอดิศรได้
เสนอ 

 “ต้องมีการทบทวนตัวระเบียบกฎหมายที่มัน
ไปจ ากัดสิทธิแรงงานข้ามชาติซ่ึง อย่างเช่นตัวของ
เงินชราภาพที่เราพูดถึงกัน ตัวนี้เราก็ต้องยกเลิก คือ
ไปแก้ไขตัวกฎกระทรวงฉบับนี้” 

 คุณสมพงศ์ สระแก้ว ผูอ้ ํานวยการมูลนิธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ก็ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาระบบประกนัสังคม
ในดา้นของการพฒันาระบบประกนัสังคมให้มีความ
ครอบคลุมต่อแรงงานขา้มชาติ สามารถเขา้ถึงและใช้
สิทธิประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ที่เทียบเท่าแรงงานไทย 

 “ถ้าในอนาคตเน่ียเขาต้องถามความจ าเป็นว่า
ในอนาคตเน่ียเขายังต้องใช้แรงงานข้ามชาติอยู่ใช่ไหม 
ดังน้ันมันก็ ต้องมีระบบการคุ้มครองที่ดี  และใน
อนาคตถ้าสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ทั่ว
หน้าเหมือนคนไทยทุกคนก็ดี” 

 นอกจากน้ีในเร่ืองของภาษาที่เป็นอุปสรรค
ในการส่ือสารของแรงงานขา้มชาติ คุณอดิศรก็ได้มี
ขอ้เสนอที่น่าสนใจเก่ียวกบัการปรับปรุงระบบภาษา
และการส่ือสารให้แรงงานข้ามชาติสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลได ้

 “เร่ืองของภาษา คือประกันสังคมควรเห็น
ความตระหนักว่าจะต้องจัดให้มีภาษาของแรงงานใน
การเข้าถึงเร่ืองของระบบบริการหรือเข้าถึงเร่ืองของ
การเป็นผู้ประกันตนให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น อาจจะมี
เว็บไซต์ที่มีภาษาแรงงาน มีล่าม หรืออาสาสมัคร ของ
ประกันสังคมที่มีภาษาของแรงงาน จริง ๆ เราเสนอให้
ง่ า ย ที่ สุ ด ข อ ง ป ร ะ กั น สั ง คม ก็ คื อ ก า ร อบร ม
ประกันสังคมในกลุ่มแรงงานข้ามชาติขึ้นมา ก็จะเป็น
ตัวเช่ือมโยงระหว่างส านักงานประกันสังคมกับ
แรงงานข้ามชาติได้ง่ายขึน้” 
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 เร่ืองของขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบ
ประกันสังคม ผูเ้ขียนมองว่าทางหน่วยงานเองควรมี
การตระหนักในเร่ืองของเจตนารมณ์ในการคุม้ครอง
แรงงานทุกคนที่เป็นผูป้ระกนัตนอยา่งเท่าเทียม ไม่ว่า
จะสัญชาติใด รวมถึงควรมีการปรับมุมมอง ทศันคติ
ของเจา้หนา้ที่ในการมองถึงกลุ่มแรงงานขา้มชาติ ซ่ึง
หากเจา้หน้าที่มีความเขา้ใจแรงงานขา้มชาติทั้งในแง่
ที่เป็นแรงงานที่มีคุณค่าในการสร้างผลกาํไรให้สถาน
ประกอบการและมีส่วนพฒันาในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ก็จะส่งผลต่อการคุม้ครองดูแลแรงงานขา้ม
ชาติที่ดี มีประสิทธิภาพ และไม่ถูกเลือกปฏิบติัเพราะ
เห็นถึงความสาํคญัของแรงงานขา้มชาติโดยแทจ้ริง 

 จากการศึกษาและสัมภาษณ์บุคคลสาํคญัใน
เร่ืองของสิทธิของแรงงานข้ามชาติผ่านระบบ

ประกันสังคม ก็ย ังมี สิทธิหรือประเด็นที่ ย ัง ถูก
มองขา้มและไม่ไดรั้บการแกไ้ข ความขดัแยง้ในทาง
ของการปฏิบติัที่บางกรณีไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริง 
และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เ ก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นสิทธิที่ เป็น
หลกัประกนัคุม้ครองแรงงานขา้มชาติที่เป็นพื้นฐาน
ของสิทธิแรงงานที่ควรได้เม่ือมาทาํงานในประเทศ
ไทย หากประเด็นปัญหาดงักล่าวไดรั้บการแกไ้ขและ
มีการส่งเสริมเร่ืองการใช้สิทธิประกันสังคมมากขึ้น 
ในอนาคตอาจจะมีความเป็นไปไดท้ี่แรงงานทุกคนจะ
เขา้ถึงสิทธิและสวสัดิการสังคมดา้นการทาํงานที่เป็น
พื้นฐานมนุษยใ์นการดาํรงชีวติที่มีความเท่าเทียมและ
เป็นธรรมทุกคน ก็จะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาชีวิตและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีในช่วงของการทาํงานในประเทศไทย 

 

——————  

หมายเหตุ:  บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยัเร่ือง การศึกษาสิทธิประโยชน์ประกนัสงัคมต่อการ
คุม้ครองแรงงาน ขา้มชาติที่ทาํงานในประเทศไทย โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากพพิธิภณัฑแ์รงงานไทย ทาง
ผูเ้ขียนขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ คุณสุชาติ ตระกูลหูทิพย,์ คุณอดิศร เกิดมงคล, คุณสุธาสินี แกว้
เหล็กไหล ,คุณสมพงค ์ สระแกว้ และคุณสมหมาย (นามสมมติ) ที่ไดส้ละเวลาใหส้มัภาษณ์เพือ่ใหผู้เ้ขียนไดรั้บ
ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี 

[1] วาสนา ลาํดี, อยา่ทิ้งกนัเพราะฉนัคือ แรงงานผูส้ร้างเศรษฐกิจ, แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ 35(403) (เมษายน 
2564): 9-13. 

 
 

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2/#_ftnref1
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  เม่ือวนัที่ 24 พฤษภาคม 64 คณะทาํงาน

ขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบ

ถ้วนหน้า จัดเวทีเสวนาออนไลน์ “วิพากษ์ พ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายปี 65 นโยบายสวสัดิการเงิน

อุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า  อยู่ตรงไหน?” มี

ผูเ้ขา้ร่วมการเสวนา ประกอบดว้ย ภาคประชาสังคมที่

ทาํงานด้านเด็ก ผูห้ญิงและสิทธิแรงงาน นักวิชาการ 

และตวัแทนพรรคการเมือง จาํนวน 30 คน ในการ

เสวนาไดน้าํเสนอประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการผลกัดนั

นโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้นหน้า

ไว ้ดงัน้ี 

 

 คุณสุนี ไชยรส คณะทาํงานฯ ไดเ้ปิดประเด็น

ในภาพรวมว่า คณะทํางานฯ ได้ผลักดันนโยบาย

สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กให้เป็นแบบถ้วนหน้า

มาจนกระทั้ง จากคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันา

เด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)  จาํนวน 2 คร้ัง คร้ัง

แรกเม่ือ 2 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบในหลักการจดั

สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าภายใน

ปีงบประมาณ 2565 ให้มีการพฒันาแนวทางการจดั

สวสัดิการฯ ต่อมาก็มีมติเป็นคร้ังที่ 2 เห็นชอบในแนว

ทางการจดัสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วน

หนา้โดยใหด้าํเนินการภายในปีงบประมาณ 2565 ซ่ึง

คณะกรรมการดงักล่าว มีรองนายกฯ เป็นประธานคือ 

คุณจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฎ์ และมีกระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นกระทรวงหลกัที่

รับผดิชอบ จึงเป็นความหวงัวา่ ร่าง พรบ.งบประมาณ

ปี 65 จะบรรจุเร่ืองน้ีไว ้เพราะผา่นมาเป็นมติจากคณะ

กรรมการฯในระดบัชาติมาแลว้   

วาสนา ล าด ี

voicelabour

https://voicelabour.org/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%96%e0%b8%b2/20210525_100827/
https://voicelabour.org/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%96%e0%b8%b2/20210525_100827/
https://voicelabour.org/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%96%e0%b8%b2/20210525_100827/
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โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็ก

แรกเกิด เกิดขึ้นในปี 2558 โดยให้เด็กที่มีสัญชาติไทย 

จากเดิมอยูใ่นกลุ่มรายไดค้รัวเรือน 36,000 บาท/คน/ปี 

ปัจจุบนัขยบัมาที่รายไดค้รัวเรือน 100,000 บาท/คน/ปี 

งบประมาณเงินอุดหนุนเด็กเล็กในปี 2564 เป็นเงิน 

13,404.3 ลา้นบาท  

 

ดา้นของร่าง พรบ.งบประมาณฯ ที่ออกมา

ล่าสุด มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 77 ผ่านเว็บไซด์สํานักงบประมาณ ระหว่าง

วันที่  24 มีนาคม – 7 เมษายน มีผู ้ที่ เข้าไปแสดง

ความเห็นจาํนวน 7 คน เป็นเร่ืองที่ภาคประชาสังคม

ไม่สบายใจอย่างมาก เพราะถ้าเปิดรับฟังความเห็น

มากกวา่น้ี คงไดไ้ปร่วมแสดงความเห็นกนัตั้งแต่ตน้  

งบประมาณรายจ่ายในปี 2565 คือ สามลา้น

หน่ึงแสนลา้นลา้นบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 

ไ ป  185,962 ล้ า น บ า ท  ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม ไ ด้

งบประมาณเป็นอันดับที่ส่ี มีขอ้สังเกตว่า กระทรวง

แรงงานได้รับงบประมาณลดลงขณะที่กระทรวง

แรงงานมีความเ ก่ียวข้องกับคนตกงานในช่วง

สถานการณ์โควิดอย่างมาก กระทรวงการพัฒนา

สังคมฯ ได้งบ 24,664 ล้านบาท ซ่ึงถือว่าน้อยมาก 

กรมกิจการเด็กและเยาวชนซ่ึงรับผิดชอบงานดา้นเงิน

อุดหนุนเด็กเล็กฯ ได้เงิน 16,659 ล้านบาท ซ่ึงในปี 

2564 นั้นได ้13,404.3 ลา้นบาท ดา้นเงินเยยีวยาโควิด

ในปีที่แลว้มี 40,325 ลา้นบาท ส่วนปีน้ีไม่มี  

ข้อ มู ล จ า ก ก า ร คํา น ว ณ เ อ ก ส า ร ร่ า ง

งบประมาณ ปี 2565  ดร.สมชยั จิตสุชน ไดน้าํขอ้มูล

เร่ือง งบสวสัดิการของประชาชนมาเผยแพร่ พบว่า 

งบด้านสวัสดิการของประชาชนลดลงไป 35,588 

ลา้นบาท ลดลงเกือบ 10% ซ่ึงเงินอุดหนุนเด็กเล็กฯ 

แมไ้ดเ้พิม่ขึ้นมาแต่ก็ยงัไม่ใช่แบบถว้นหน้า อยา่งไรก็

ตามงบประมาณสวสัดิการทั้งหมดโดยภาพรวมลดลง

ไปเกือบ 10%  

ด้านสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กนั้ น 

แทจ้ริงแลว้จาํนวนเด็กที่เกิดขึ้นในแต่ละปีจะมีจาํนวน

ที่ลดนอ้ยลง ส่ิงที่เครือข่ายเด็กเท่ากนัเสนอคือ ขอให้

เด็กทุกคนไดสิ้ทธิทั้งหมด ประมาณ 4.2 ลา้นคน ซ่ึง

เราประมาณการไวว้่าจะใชเ้งินประมาณ 30,000 ลา้น

บาท แต่ปีน้ีไดเ้งินประมาณ 17,000 ลา้นบาทเท่านั้น   

นางพชัรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย(์พม.) กล่าว

วา่ ความกา้วหน้าของนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุน

เด็กเล็กแบบถ้วนหน้า และมาตรการเร่งด่วนในการ

https://voicelabour.org/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%96%e0%b8%b2/20210525_101723/
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ดูแลช่วยเหลือเด็กเล็กในสถานการณ์โควิด 19 นั้ น 

ภาพรวมดา้นงบประมาณ กระทรวงการพฒันาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยเ์ป็นกระทรวงเดียวที่ได้

งบประมาณเพิ่มขึ้ น  เป็นเ งินไปช่วยเหลือก ลุ่ม

เปราะบาง เช่น กลุ่มเด็ก ผูห้ญิง คนพิการฯ เร่ืองเงิน

อุดหนุนเด็กฯ นั้น ไดง้บประมาณเพิ่มขึ้นแต่ยงัไม่ได้

ถ้วนหน้า เน่ืองจากเร่ืองงบประมาณในภาพรวมที่

รัฐบาลจดัเก็บรายไดไ้ม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว ้ซ่ึง

รั ฐ ม น ต รี ฯ  จุ ติ  ไ ก ร ฤ ก ษ์  กํ า ลั ง พู ด คุ ย กั บ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอเพิ่มงบเงิน

อุดหนุนเด็กแรกเกิดใหไ้ดเ้ท่าจาํนวนของเด็กจริง ๆ  

 

โดยพม.ตอ้งหาตวัเลขที่ชดัเจนเร่ืองเด็กเล็ก 

อาย ุ0-6 ปี ที่เหลืออีกราว คือ 2.9 ลา้นคน จากตวัเลข 

4.1 ลา้นคน ยงัเป็นประมาณการณ์จากสาํนักงานสถิติ 

ไม่ใช่ตวัเลขที่แทจ้ริง เป็นการสุ่มเชิงวิจยั เช่น จงัหวดั

น้ีมีความถ่ีของเด็กเท่าไหร่ และรวมทั้งประเทศเท่าไร 

เป็นตวัเลขที่ไม่แน่นอน พม.ต้องไปหาช่ือเด็กอายุ 0-6 

ขวบก่อนว่า มี 4 ล้านคนจริงหรือไม่ เพื่อนาํไปหารือ

กับ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ใ ห้ เ ข า ดํ า เ นิ น ก า ร ต่ อ 

กระทรวงการคลังจะถามถึงรายช่ือที่แน่นอน ฉะนั้น 

พม.ตอ้งมีรายละเอียดของขอ้มูล ทั้งบญัชีพอ่-แม่ เร่ือง

ที่ความซํ้ าซ้อน เช่น เด็กอยู่กับผูป้กครอง ต้องหา

ผูป้กครองที่แทจ้ริงเพือ่ไม่ใหเ้กิดการเร่ืองร้องเรียนว่า 

โอนเงินให้พ่อแม่ แต่พ่อแม่ไม่ไดดู้แล เป็น ปู่  ย่า ตา 

ยาย จะพยายามเก็บขอ้มูลให้มากที่สุด เพื่อจะขอปรับ

งบบางส่วนมาเกล่ียเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได ้

และยงัมีงบกลางที่วางไว ้ถา้มีตวัเลขชดัเจนก็สามารถ

ดาํเนินการของบกลางได ้ 

ในภาวะแบบน้ีทางกระทรวงฯ ก็พยายาม

ปรับงบประมาณจากงานอ่ืน ๆ ที่อาจจะทาํไม่ไดห้รือ

ทาํแลว้ไม่เกิดผลประโยชน์กบัประชาชนมาใชใ้นงาน

ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ก ําลังดูแลอยู่ มีโครงการ

พฒันาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในครัวเรือน ซ่ีง

ตอ้งไปดูมิติครอบครัว ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม

เปราะบางในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผูสู้งอายุ ผู ้

พิการ ผูป่้วยติดเตียงที่ไม่มีครอบครัวฯ ซ่ึงไม่ได้ใช้

เงินช่วยเหลือแต่ดูในมิติอ่ืน ๆ เพื่อช่วยครอบครัว ใน

มิติความเป็นอยู ่สุขภาพ รายไดส่้งเสริมดา้นการศึกษา

ใน/นอกระบบที่นาํมาเป็นอาชีพ เพื่อให้ครอบครัวอยู่

ได ้ 

ดา้นเงินงบประมาณเงินกู ้7 แสนล้านบาท 

รัฐบาลมีโครงการให้ พม.ดูแลกลุ่มเปราะบาง ถา้แต่

ละจงัหวดัที่จะของบประมาณหากโครงการมีความ

เก่ียวข้อกับกลุ่มเปราะน้อยกว่า 30% ก็จะไม่ให้

งบประมาณ นายกฯ ใหค้วามความสาํคญั และ สัง่การ 
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พม.วา่ ตอ้งช่วยดูแลกกลุ่มเปราะบางใหมี้คุณภาพชีวติ

ที่ดี   

 ดร.สมชัย จิตสุชน จากสถาบนัวิจยัเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทยกล่าว ความเป็นไปได้ของ
นโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้นหน้า
ในปีงบประมาณ 2565: รัฐควรมองอย่างไรว่า ดู
เหมือนจะเป็นข่าวดีว่าเร่ือง “ถว้นหน้า” และยงัอยูใ่น
วิสัยทศัน์ที่จะเกิดขึ้นได ้กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย(์พม.)มีแนวคิดในการ
พฒันาฐานขอ้มูล ซ่ึงดีและจาํเป็นที่จะไปถ้วนหน้า 
และลดการตกหล่นลงเป็นเป้าหมายที่ดี แต่ตอ้งมีกล
ยทุธ์ในการพฒันาฐานขอ้มูล จะเก็บขอ้มูลจากไหน/
อย่างไร วิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยของขอ้มูลแต่ละตวั 
อาจตอ้งดูขอ้มูลทะเบียนราษฎร์วา่ มีคนเกิดเท่าไหร่ ที่
ไหนอย่างไรเป็นจุดตั้ งต้น เพราะทราบว่าในความ
เป็นจริงอาจต่างกันพอสมควรจึงต้องเพิ่มเติม ซ่ึง
ขอ้มูลของกระทรวงสาธารณสุขที่มีจะช่วยได้มาก 
แฟ้มขอ้มูลมีเร่ืองการเกิดที่ไหน/อยา่งไร ถา้เด็กคลอด
และยา้ยไปที่อ่ืนจะปรากฏดว้ยเช่นกนั เม่ือผูป้กครอง
พาเด็กไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.
สต.) ขอ้มูลก็จะเดง้มาเป็นระยะ ๆ ที่น่าสนใจและจะ
ใช้ประโยชน์ได ้คือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้น(อสม.) เพราะเป็นคนในพื้นที่ ในหมู่บา้นมี
เด็กเท่าไหร่ อายเุท่าไหร่ ประสานงานร่วมกนั 

 ส่วนสํานักงานสถิติแห่งชาติไม่ได้มีหน้าที่
โดยตรง พระราชบญัญัติสถิติ ห้ามสํานักงานสถิติ
แห่งชาติเจาะขอ้มูลรายบุคคล ทาํไดแ้ต่ประเมินทาง
สถิติ ตอ้งวเิคราะห์วา่จะเช่ือตวัแปรไหน เป็นขอ้มูลที่

ตอ้งร่างแผนว่าดว้ยการพฒันาฐานขอ้มูล และตอ้งมี
เสน้ตายวา่จะเสร็จเม่ือไหร่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผน
ที่จะทาํให ้“ถว้นหน้า” ให้ทาํไดจ้ริงภายใน 1-2 เดือน
น้ี ถา้ตอ้งเลือกแหล่งขอ้มูลเดียว คิดอยา่งเร็วและเป็น
จริงในตอนน้ีมองไปที่ อสม. ซ่ึงมีขอ้มูลในพื้นที่มีเด็ก
ที่ควรได้รับเงินอุดหนุนเท่าไหร่ บา้นอยู่ที่ไหน ใน
เร่ืองของเวลาน่าจะสมัพนัธก์นั  

 

เ ร่ือง mindset(ความคิด)  ของสังคมไทย 
โดยเฉพาะรัฐบาล ผูน้ําสูงสุดที่ เป็นคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) หรือสภาผูแ้ทนราษฎร เร่ือง mindset ที่ว่า จะ
รัดเขม็ขดัดีไหม หลายประเทศแบ่ง 2 พวก หน่ึงเลือก
การรัดเข็มขดั คือ รัฐบาลใช้จ่ายเงินเยียวยาไปเยอะ
แลว้ หน้ีสาธารณะพุง่ ภาระการเงินจะรับไม่ไหว ตอ้ง
รัดเข็มขัดก่อน ทาํให้งบประมาณต้องลดลง ถ้าดู
งบประมาณรายจ่ายในปี 65 ก็ใชแ้บบลดลง สะทอ้น
เร่ืองความคิดรัดเข็มขดั แต่มีเร่ือง พรก.เงินกู ้7 แสน
ลา้นเขา้มาแสดงวา่จะไม่รัดเขม็ขดัแรงมากนกั  

อีกแนวคิด คือ เม่ือเกิดโควิด กลุ่มเปราะบาง
กระทบรุนแรง ต้องเพิ่มการใช้จ่ายงบประมาณ 
เ พื่ อ ใ ห้ แ น่ ใ จ ว่ า จ ะ ไ ม่ ก ร ะ ท บ รุ น แ ร ง เ กิ น ไ ป 
โดยเฉพาะในระยะยาว มองวา่สถานการณ์ในอีก  2-3 
ปี อาจจะดีขึ้น วคัซีนมาและใกล้เปิดประเทศได ้แต่
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บางเร่ืองมีผลกระทบลากยาวมาก เช่น เด็กเล็กจะ
ไดรั้บผลกระทบชดัเจน ไปจนถึงเรียนไม่ได ้พ่อแม่ก็
ดูแลไดไ้ม่ดี เกิดภาวะความเครียด กระทบเร่ือง EQ  
และ IQ ของเด็ก จน “เป็นแผลเป็น” หมายความว่า 
ผลกระทบมนัลากยาวผ่านไป 5 - 10 ปี ผลกระทบยงั
อยู่ ซ่ึงจากการศึกษาหรือ การเฝ้าระวงัของ พม.เอง 
หรือ ดย. พบวา่ มีเร่ืองของ “แผลเป็น”อยูม่ากจากที่ลง
พื้นที่ พบว่า มีความน่าเป็นห่วงว่าแนวคิดรัดเข็มขดั 
ไม่น่าจะใช่แนวทางในเร่ืองน้ี อาจจะตอ้งเป็นการเพิ่ม
งบประมาณมากกว่า ตอ้งส่ือสารหลายทางเพื่อให้ไป
ถึงยอดบนเพื่อเปล่ียนแนวคิด ถา้มีการเปล่ียนแปลง 
งบประมาณรายจ่ายปี 65 ไม่ได ้การใชเ้งินใน 7 แสน
กว่าลา้นบาท ตอ้งใส่แนวคิดน้ีเขา้ไปว่า จริง ๆ แล้ว
จะตอ้งเพิ่มงบประมาณในการดูแลกลุ่มเปราะบาง 
กลุ่มเด็กเล็กให้มากขึ้ นด้วย เงินที่ออกมาจะช่วย
ป้องกันแผลเป็นได้มากขึ้ น อย่างไรก็ตาม ตอนน้ี
เท่ากบัวา่เร่ือง “ถว้นหน้า” อาจมีโอกาสเป็นไปไดใ้น
ระหว่างงบประมาณปี 65 พร้อม ๆ กับการพฒันา
ขอ้มูล  

 

 คุณเชษฐา มั่นคง จากมูลนิธิเพื่อการพฒันา
เด็ก กล่าววา่ ช่วงโควดิระลอก 3 การระบาดทาํให้เด็ก
มาใช้บริการในคลินิกสุขภาพเด็กลดลง และความ
ครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก มี

แนวโน้มลดลง เด็กมีพฒันาการล่าช้าเพิ่มมากขึ้น น่ี
คือตวัแผลเป็นที่เกิดขึ้น และเม่ือศูนยเ์ด็กเล็กปิดทาํ
การ ไม่มีกิจกรรมที่เสริมพฒันาการเด็ก สุดทา้ยเด็กจะ
กา้วร้าว ขาดระเบียบวินัย และภาวะโภชนาการเด็ก
ปฐมวยันอ้ยลง จากการชัง่นํ้ าหนกัส่วนสูงนอ้ยลงดว้ย 
เป็นขอ้มูลของกรมอนามยั ส่วนขอ้มูลจากกรมเด็กที่
ไดม้า คือ การขาดการสนับสนุนดา้นโภชนาการของ
รัฐในสถานรับเล้ียงเด็ก โรงเรียน  

 ที่ น่าจะ เป็นแผลเป็นฝังรากลึกในโควิด
ระลอก 3 คือ เด็กออกจากการเรียนกลางคนั เพราะว่า
พ่อแม่ตอ้งออกจากงานดว้ยโรงงานปิด ลูกตอ้งกลับ
ภูมิลาํเนาตามพ่อแม่หรือยา้ยถ่ินฐานตามพ่อแม่ เป็น
ตวัเลขที่เด็กออกเรียนกลางคนัและความเครียด ความ
วิตกกงัวลของเด็กว่าจะไดเ้รียนหรือไม่ การเดินทาง
ไปโรงพยาบาลลาํบาก การเขา้ถึงสาธารณสุขลาํบาก 
เพราะที่มูลนิธิเพือ่การพฒันาเด็ก(มพด.)ซ่ึงทาํงานใน
เขตราชเทวี วดัดวงแข หลายครอบครัวอาศยัในห้อง
ส่ีเหล่ียมแออัดจะไม่กล้าออกไปข้างนอกได้รับ
ผลกระทบพอสมควร ยงัพบว่าคนในครอบครัวขาด
รายได้ มีความรุนแรงภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 
พ่อแม่เครียด เพราะตอ้งเล้ียงดูลูกและลูกตอ้งสัมผสั
กับแวดล้อมที่มีความเส่ียงในกรณีชุมชนแออัด ลูก
อาจติดมือถือ แทบเล็ต พฒันาการถดถอยลง บางคร้ัง
พอ่แม่เอาลูกไปที่ทาํงานเกิดความเส่ียงในการติดเช้ือ
ดว้ย เพราะบางครอบครัวไม่มีใครจะดูแลลูก  

 เร่ืองแผนงบประมาณ 65 ไม่แน่ใจว่าจะหวงั
พึ่งได้เพราะเท่าที่ดูแผนปี 65 ที่มีการปรับเพิ่ม คือ 
กระทรวงพลงังาน เพิม่มากที่สุด ขณะที่งบดา้นสังคม 
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ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจนอ้ยลง ซ่ึงอยากถามวา่ โควดิระลอก 3 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
(พม.)หรือกรมเด็กมีการทาํงานเชิงรุกกับกลุ่มเด็ก
เปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินดอุดหนุน
ถ้วน หน้า ที่ ต กหล่ น ซ่ึ ง เด็กก ลุ่ม น้ี มัก จะไ ด้รั บ
ผลกระทบมากที่สุด 2-3 เท่า ทั้งจากการฟังขอ้มูลของ
เด็กอ่อนในสลมัหรือชุมชนที่มีการปิดล็อกดาวน์ บาง
ชุมชนเด็กไดรั้บผลกระทบหนักมากและพ่อแม่ไม่ได้
รับเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า ในฐานะหน่วยงาน
ภาครัฐ จะมีการทาํงานเชิงรุกอย่างไร อาจไม่ต้อง
พึ่งพากระทรวงศึกษา กรมกิจการเด็กและเยาวชนใน
ฐานะพม.ที่ดูแลเร่ืองความมัน่คงของมนุษย ์ตั้งแต่เกิด
จนตาย และในกรณีที่เด็กส่วนหน่ึงในทั้งหมด 4.1-4.2 
ล้านคน กรมเด็กกระทรวงพม.ให้เงินอุดหนุน
เฉพาะเจาะจงในกรณีครัวเรือน รายไดต้ ํ่ากว่า 1 แสน 
ได้ 1.3 ล้านคน ไอเดีย 2.9 ล้านคนที่รออยู่ จะเป็น
ขอ้เสนอที่อยากฝากกับรัฐบาลว่า 2.9 ล้านคน อาจ
ลดลงเร่ือย ๆ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร ใน
กรณีที่แผนงบประมาณ 65 ที่กาํลังคลอด และตัว 
พรบ.เงินกู ้7 แสนลา้นที่กาํลงัออก เพราะแผนเงินกู ้7 
แสนลา้น 3 ดา้น ดา้นที่ลงลึกดา้นเศรษฐกิจ สังคม 2.7 
แสนลา้นบาท แต่จากประสบการณ์ 1 ลา้นลา้นบาท 
เงินกูปี้ที่แลว้ ตอนน้ีโควิดระลอก 3 หนักหน่วงมาก
ขึ้ น มีบาดแผลเป็นที่ฝังลึกในสังคมไทยระยะยาว 
เพราะการฟ้ืนฟูด้านสังคมต้องใช้ระยะเวลา ด้าน
เศรษฐกิจก็สําคญั แต่ในด้านสังคม โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบาง เด็ก ผูสู้งอายุ คนพิการ กลุ่มแรงงานนอก
ระบบ เราจะให้ความสําคัญอย่างไร จึงอยากเห็น
แผนการทาํงานเชิงรุกในระดบัชุมชนดว้ย 

 คุณธนพร วิจนัทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการ
แรงงานสตรีกล่าวว่า ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-
19 สถานการณ์ปัญหาแรงงาน มีตั้งแต่ก่อนโควดิที่พูด
เร่ืองการเรียกร้องให้มีเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 
ซ่ึงพยายามผลักดันมาตลอด เพราะ เห็นปัญหา 
เศรษฐกิจที่ มีปัญหาทําให้รายได้ลดลง มีการยุบ
หน่วยงานในแผนกต่างๆในโรงงานปรับกระบวนการ
ผลิต เม่ือโควดิระบาดเร่ิมปิดกิจการหยดุงานชัว่คราว
บา้ง ตอนน้ีแรงงานยงัไม่มีโอกาสกลบัเขา้ไปทาํงาน 
มิหนําซํ้ าแรงงานที่อยู่ในระบบก็ทยอยออกมานอก
ระบบมากขึ้น ปัญหาจึงมีทั้งแรงงานในโรงงาน พ่อ
แม่พี่น้องที่เป็นแรงงานนอกระบบด้วย พ่อคา้แม่คา้ 
หาบเร่แผงลอยต่าง ๆ ที่ขายของตอนน้ีหมดแล้ว 
เพราะเราไม่สามารถฟ้ืนฟูจากแผนนโยบายของรัฐ
ตั้ งแต่โควิดรอบแรกที่กู ้เ งินมาไม่สามารถฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจได ้ 

 

 คิดว่าปัญหาทั้ งหมดตอกย ํ้าภาพชัดขึ้นจาก
รัฐประหาร 7 ปีที่ผ่านมาไม่ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการ
จดัสวสัดิการใหก้บัประชาชน ส่ิงที่อยากบอก ช่วงที่มี
รายไดห้รือตอนน้ีที่ไม่มีรายได ้แรงงานเสียภาษีเขา้รัฐ
แ ต่ ก า ร จัด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  ใน ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
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ประชาชนเกิดวิกฤติปากท้องปัญหาเศรษฐกิจ เด็ก
สาํคญัมาก เม่ือแรงงานไม่มีงานทาํเงินอุดหนุนเด็ก
เล็กถ้วนหน้า รัฐสวสัดิการจะเป็นส่วนหน่ึงในการ
ช่วยบรรเทาให้ ลืมตาอ้าปากได้ อย่างน้อยก็ย ัง
ดาํรงชีวติตามอตัภาพ  

 

 แมว้่ารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคพลงัประชารัฐ
ที่หาเสียงไว ้เงินอุดหนุนเด็กเล็ก 2 พนับาท จะให้ถึง 
6 ปี ตอนน้ีอยูไ่หน ซ่ึงตอนน้ีขอ้เรียกร้องตอ้งการเงิน
อุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้า 600 บาท/คน/เดือน ยงัให้
ไม่ไดเ้รียกว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจ นายกรัฐมนตรี
อยูพ่รรคพลงัประชารัฐก็ไม่สนใจเร่ืองน้ี แมว้่ามีการ
อภิปรายงบประมาณหลายปีสําหรับที่ จะมาจัด
สวสัดิการ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 
เพิ่มขึ้น 1 หม่ืนกว่าล้าน คาํถามคือ ในสถานการณ์
แบบน้ีการใหเ้งินช่วยเหลือประชาชน กลุ่มเปราะบาง 
เด็ก ผูสู้งอายุ คนที่ไม่มีรายได้ คนที่ตกงาน ทาํไมยงั
จดัสรรงบประมาณแบบเดิม งบกองทพัเหมือนเดิม 
ไม่ลด สองแสนกว่าลา้นแบบนั้น คิดว่างบกองทพั มี
งบประมาณในการทาํได ้ขอ้มูลของพวกเราเครอืข่าย
เด็กเท่ากัน มีข้อมูลที่นักวิชาการ หรือ กลุ่มต่างๆ 

จาํนวนมากปัญหาอยู่ที่วิธีคิดของรัฐบาล ของผูน้ํา
ประเทศวา่ใหค้วามสาํคญักบัคนกลุ่มไหนมากที่สุด  

 สถานการณ์ภายใตป้ระเทศที่ ครอบครัวพ่อ
แม่ขาดรายได้มีผลกระทบกับเด็กจึงขอให้มีการ
จดัสรรเงินจากภาษีมาจดัสวสัดิการให้กับเด็กที่เห็น
ในงบปี 65 คุณยงัจดัสรรงบแบบเดิมบางเร่ืองลดลง
ดว้ยซํ้ า ทาํไมงบกองทพัเหมือนเดิม ไม่เคยลดทอนลง
มา ถา้เอาสองแสนล้านอัพตดัมาให้เงินอุดหนุนเด็ก
เล็กถว้นหนา้ 1 หม่ืนลา้น  

 รัฐสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า
มันถึงเวลาที่ต้องทาํ ไม่มีเหตุผลอ่ืนที่ราชการต้อง
ปฏิเสธแลว้ รัฐบาลตอ้งทาํไดเ้พราะปัญหาตอกย ํ้ามา
เยอะแลว้ เด็กไม่ไดไ้ปโรงเรียนศูนยเ์ล้ียงเด็กก็ปิด พ่อ
แม่ตอ้งทาํงานหากิน คุณภาพชีวิตแยม่าก จะฝากใคร
ฝากเขาเล้ียงตอ้งจ่ายวนัละร้อยเดือนละสามพนับาท 
เครือข่ายขอเงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้า อยา่งน้อยก็
ช่วยบรรเทาพ่อแม่ในยามน้ี  สถิติข้อมูลทั้ งหมด
กระทรวง DE ของรัฐบาลมีระบบดิจิทลัมีเป็นระบบ
ออนไลน์หรือมาขอข้อมูลจากครือข่ายได้ คิดว่ามี
ขอ้มูลมากแลว้ไม่ใช่เหตุผลที่จะขอรายช่ือเด็กเพื่อไป
ของบ มนัเป็นส่วนที่รัฐบาลตอ้งเห็นว่าเรามีเด็ก 4.2 
ลา้น ชดัวา่ปีละสามหม่ืนลา้นเศษๆ  

 ประชา ชนไม่ มีทาง ออกแ ละคิด ว่ากา ร
อภิปราย ติดตามว่างบที่รัฐจดัสรร จะมาที่ประชาชน
แบบไหน ไม่รวมเงินกู ้7 แสนลา้น ที่มาหลกัการเดิม
หน่ึง สาธารณสุขการฟ้ืนฟูเยียวยา ค ําถามเยียวยา
อะ ไร เงิ น เยียวยาที่ หล ายกอ งทุ น  เอ าม าจัด รัฐ
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สวสัดิการแบบถว้นหน้าไดห้รือไม่เช่น เงินอุดหนุน
เด็กเล็กถ้วนหน้า เพิ่ม เบี้ ยผู ้สูงอายุ คิดว่าจะช่วย
ประชาชน แรงงานที่ไดรั้บผลกระทบ มีเงินส่วนนั้น
มาเยียวยา เพราะทาํงานในโรงงานตอ้งส่งเงินให้พ่อ
แม่ต่างจงัหวดั ส่งเงินใหก้บัลูกในการดูแลลูก ถา้มีเงิน
รัฐสวสัดิการมาช่วยแบ่งเบาบา้ง จะสามารถบรรเทา
ในสถานการณ์ตกงาน หรือการขาดแคลนรายไดท้าํ
ใหเ้ศรษฐกิจเดินไม่ได ้รายไดน้้อยไม่รู้จะไปช่องทาง
ไหนขายของในตลาดก็ไม่ได ้จะทาํการเกษตรเจอกบั
ปัญหาภัยแล้ง ต้นทุนไม่มีรัฐไม่สนับสนุน คิดว่า 
อยากฟ้องรัฐบาลชุดน้ีฟ้องพรรคพลงัประชารัฐว่า ไม่
ทาํตามที่หาเสียงกบัประชาชนไวเ้ช่น เงินอุดหนุนเด็ก
เล็กถว้นหน้า มารดาประชารัฐ ค่าจา้ง 425 บาท คุณ
ทาํอะไรไม่ไดส้ักเร่ือง ผ่านมา 2 ปี จะเขา้ปีที่ 3 แลว้ 
เร่ืองสาํคญัการจดัสรรงบประมาณ ตอ้งจดัใหม่จะมา
จัดสรรแบบเดิมไม่ได้ เพราะสถานการณ์สังคม
เศรษฐกิจปัญหามนัเปล่ียนดว้ย   

 

 ดร.สุทิน คลงัแสง รองหวัหนา้พรรคเพื่อไทย 
กล่าววา่ เพิ่งทราบว่างบเงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้า
จริง ๆยงัไม่ถว้นหนา้ส่วนใหญ่ เน่ืองจากการใชเ้กณฑ์

รายไดม้าตดัสิทธิเด็ก จริงแลว้เงินและสิทธิตรงน้ีถือ
ว่า  เ ป็ นส าร ตั้ งต้นค วา มเหล่ื อมลํ้ าสําห รับ เด็ ก 
เพราะฉะนั้น หน่ึง ไม่ถว้นหนา้ สอง ไม่พอ  

 

 ความไม่พอ ยงัมีมิติหน่ึงที่น่าห่วงเด็กซ่ึงเงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท เขา้ใจว่าเป็นเร่ืองการ
เล้ียงดูมากกว่า แต่เร่ืองการศึกษาสําหรับเด็กกลุ่มน้ี 
น่าคิด  งบการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
พบว่า เด็กก่อนวัยเรียนประถมและมัธยม ถูกตัด
งบประมาณไปกว่า 2 หม่ืนกว่าลา้นบาท ฉะนั้นการ
เล้ียงดูไม่ถ้วนหน้า การศึกษาก็ไปตัดอีก น่าห่วงว่า
ศกัยภาพของเด็กจะเป็นอย่างไร ตามที่คิดว่ายงัเป็น
ปัญหา มีช่องว่าง เติมในวาระ 2 กรรมาธิการเติมได ้
โดยกระทรวงสามารถเรียบเรียงขอ้มูลเป็นขอ้มูลที่
เช่ือถือได ้และเหตุผลชดัเจนจริง ๆ ที่มีความรู้สึกที่รัฐ
อา้งหนกัใจเร่ืองขอ้มูล ซ่ึงคิดว่าที่กรมการปกครอง มี
ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ ไปคดัเด็กที่เกิดในปีน้ีก็ใช่แลว้ 
ตัวเลขที่ได้จึงไม่จาํเป็นต้องขอตัวเลขจากต้นทาง
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
(พม.)ด้วย สํานักงบประมาณหรือกรรมาธิการงบฯ 
สามารถมีขอ้มูลในตวัดูทะเบียนบา้นมีอาย ุวนัเดือนปี
เกิดถามวา่จาํเป็นไหมซ่ึงจาํเป็นระดบัหน่ึงถา้เขาคิดว่า
เขาตอ้งการรายละเอียดมาก หากไม่อยากให ้แต่ถา้เขา
อยากใหเ้ขาเห็นความสาํคญัก็ไม่จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูล
มากมาย ตอ้งดูกรอบคิดรัฐบาลปัญหาที่พบ คือ  

 หน่ึง วนัน้ีรัฐบาลเป็นเสือจนมุม การเพิม่งบฯ
อาจยากเพราะชนเพดานหลายเร่ือง ทั้ งเ ร่ืองหน้ี
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สาธารณะ การหาเงินเพิ่มรัฐบาลจนมุมจนตอ้งลดงบ
ลงจริงๆงบไม่น่าลด แม้จะใช้ทฤษฎีรัดเข็มขัด ซ่ึง
จริงๆไม่น่าใชช่้วงคนขาดเลือดประเทศขาดเลือดและ
ตอ้งเพิม่เลือดหวงัวา่รัฐบาลหาเงินอ่ืนเพิม่ให ้ 

 สอง รัฐบาลติดปัญหาพะวงการระบาดของ
โควิด-19 ซ่ึงตอ้งดูว่าพะวงจริงหรือขอ้อ้าง อีกเร่ือง
หน่ึงประมาณการยากว่า จะจบเม่ือไหร่จะเพิ่มเท่าไร 
จะติดจะตายเท่าไรและตอ้งเพิ่มการสํารองงบไวใ้น
ส่วนน้ีให้มากขึ้น เขากังวล การที่เขาจะจดังบอ่ืนมา
ใหค้นอ่ืนไดโ้ดยง่าย 

 สาม วิธีคิดของรัฐบาลดูง่ายๆ อย่างอ่ืนลด
สาธารณสุขยงักลา้ลดกว่ากลาโหม เห็นแนวคิดของ
เขาว่า ความมัน่คงลดน้อยที่สุดด้านสวสัดิการสังคม 
ลดเยอะ วิธีคิดน้ีนํามาสู่คิดว่าเร่ืองเด็กนั้ นจาํเป็น
เร่งด่วนหรือยงั หากเดาใจ นายกหรือรัฐบาล มองเร่ือง
อ่ืนสําคญัมากกว่าเร่ืองเด็ก วิธีคิดต่อมาที่น่าจะเป็น
ปัญหามากกว่าทุกเร่ืองคือ วิธีการช่วยประชาชนของ
รัฐบาลที่ไม่นิยมช่วยเป็นระบบเงินอุดหนุนเด็กเล็ก
ถ้วนหน้าหม่ืนกว่าล้าน ซ่ึงรัฐบาลน้ีนิยมเป็นโปร 
โปรโมชั่นพิเศษ เช่น โครงการคนละคร่ึง ไทยชนะ 
เที่ยวดว้ยกนั เป็นโปร ๆ ไดก้ารเมือง  

 เร่ืองการกู้เ งินของรัฐที่กู ้มาจะเป็นโปรที่
เยียวยา แจก เ งิน แ ก้ปั ญ ห าเฉ พา ะ ห น้า  แล ะ ให้
สาธารณสุขตอนน้ีให้ 3 หม่ืนกว่าลา้น คราวที่แลว้ให ้
4.5 หม่ืนล้าน ถ้าให้สักแสนล้านเร่ืองเคร่ืองมือทาง
การแพทย ์เคร่ืองช่วยหายใจ และสวสัดิการหมอ จะ
ช่วยใหร้ะบบสาธารณสุขแขง็แรงขึ้น แมว้นัน้ีเห็นโลง

ศพยงัไม่หลัง่นํ้ าตาขนาดกระทรวงสาธารณสุขยงัให้
แค่สามหม่ืนลา้น  

 

 คุณวรรณวิภา  ไม้สน คณะกรรมาธิการ
สวัสดิการสังคม จากพรรคก้าวไกล กล่าวว่าได้
อภิปรายเร่ืองน้ีไปถึงสองคร้ังในปีงบ2563,64และ65 
คงอภิปรายย ํ้าอีกเพราะติดตามกันมานาน ช่วงสมัย
แรงงานเป็นประเด็นที่เรียกร้องกนัมาเบื้องตน้ในช่วง
ที่ตอนน้ีเขา้สังคมผูสู้งอายซ่ึุงมีประชากรเด็กเกิดขึ้น
ลดลงทุกปี ขอ้มูลจากศูนยป์ฏิบตัิการเพื่อเงินอุดหนุน
เพื่อเล้ียงดูเด็กแรกเกิด วนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2564 เม่ือ
ปี63 มีขอ้มูลเด็กเล็ก 0-6 ขวบ จาํนวน 4.78 ลา้นคน 
แ ล ะ ข้ อ มู ล ที่ ค ้ น จ า ก ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย ค่อนข้างตรงกัน และมีเด็กที่
ไดรั้บสวสัดิการในปีที่ผ่านมาประมาณ1.75 ลา้นคน 
เท่ากบัแสดงวา่ตั้งแต่ปีที่ผา่นมา งบประมาณเด็กยงัไม่
ถึง 50% ที่ควรได้เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าในปี 
65 ที่จะเขา้ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  

 เร่ืองงบต่างๆเกือบทุกกระทรวงโดนตดังบฯ
มีเพิ่มของ พม.และพลงังาน ส่วนงบที่โดนตดั เร่ิมที่ 
พม.งบเด็กเพิ่มขึ้นเป็น1.6 หม่ืนลา้น เพิ่มขึ้นจากเดิม 
1.3 หม่ืนลา้น ในปี64แต่พอบวก-ลบ-คูณ-หารก็ยงัไม่
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ถว้นหน้า เท่ากบัว่างบประมาณที่ตั้งไวแ้มจ้ะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 27% แต่ไม่ถว้นหนา้กบัเด็กที่มีอยูต่อนน้ี และ
อีกอยา่งเป็นการตั้งงบที่ขดักบัมติของคณะกรรมการ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ(กยดช.)ที่จะมีการ
ตั้งงบเด็กถว้นหนา้ปี 65 เป็นตน้ไป เพราะว่างบฯที่ตั้ง
มาคูณกบัจาํนวนเด็กเพิ่มมาเพียง 2.3 ลา้นคนเท่านั้น 
ที่จะเพิ่มในปี 65 และ เป็นที่น่าเสียใจในหลายเร่ือง 
แม้งบพม.จะเพิ่มขึ้ น แต่งบสวัสดิการต่าง ๆ ของ
ประชาชนถูกตัดลดลงหลายตัวเช่น หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม ที่ถูกตดังบ
ออก1.9 หม่ืนลา้น แรงงานก็น่าจะแยเ่หมือนกนั และ
สวสัดิการผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม การเคหะแห่งชาติก็
โดนตดั กองทุนประชารัฐถูกตดังบที่เป็นสวสัดิการ
ของประชาชนในปี 65  

 

 เร่ืองการเพิม่งบประมาณเงินอุดหนุนเด็กเล็ก
ถ้วนหน้าคงต้องรอในวาระ 2 ในกรรมาธิการ
งบประมาณ หรือให้รัฐมนตรี(รมต.)เจรจากับคลัง
ก่อน เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากทั้งที่รมต.มีอาํนาจเต็มที่ที่
จะจดัสรรงบประมาณในแต่ละปี เม่ือมติออกมาแล้ว 
แต่ทาํไมงบประมาณเท่าที่คุยกับรมต.จะถ้วนหน้า
ตั้งแต่ปี 64 จนมาดูปี 65 ยงัไม่ถว้นหน้า เหมือนหวงั

พึ่งเอานํ้ าบ่อหน้าในวาระที่ 2 ที่มีขั้นตอนหลายอยา่ง
ซั บ ซ้ อ น  แ ล ะ ต้อ ง มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ร่ ว ม กั น ทั้ ง
กรรมาธิการฯว่าควรจะนาํเงินมาเป็นเงินอุดหนุนเด็ก
เล็กถว้นหน้าทั้งที่ทาํได้เลย ทาํไมไม่ตั้งงบประมาณ
ขึ้นมาให้เป็นเด็กถว้นหน้า เช่นงบประมาณตอนน้ีถา้ 
600 บาท/คน/เดือน ใชง้บประมาณ 3.4 หม่ืนลา้น ซ่ึง
ใชง้บเพิ่มจากปี 65 เป็นเงิน 1.7 หม่ืนลา้นบาทเท่ากบั
ว่าไดง้บเด็กถ้วนหน้าแลว้ หรือตามที่นโยบายพรรค
ประชาธิปัตย ์หาเสียงไว ้1000 บาทถว้นหน้า เกิดป๊ับ
รับแสน งบน้ี 1000 บาท/คน 5.7หม่ืนลา้นบาท/ปี ถา้ปี 
65 อยูท่ี่ 4 หม่ืนลา้นบาทต่อปี หรือจะเอาตามนโยบาย
พรรคพลงัประชารัฐ 2000 บาท/คน ใชเ้งิน1.14 แสน
ลา้นบาท/ปี ปี 65 เพิ่ม 9.8 หม่ืนล้านบาท ทุกอย่าง
สามารถทาํได้อยู่ที่การจดัสรรงบประมาณ อยู่ที่ว่า
รัฐบาลจะใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองไหนเป็นพเิศษ  

 อีกอยา่งคิดว่า การลงทุนกบัเด็กและเยาวชน
อนาคตของชาติ ควรทาํ ไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะ 
การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายแุละเด็กเกิดใหม่ลดลงเร่ือย ๆ 
แน่นอนว่า งบประมาณในแต่ละปีไม่ได้เพิ่มขึ้ น 
เพราะเด็กลดลงงบประมาณที่จะสร้างคุณภาพชีวิต
ให้กับเด็ก 0-6 ขวบ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ และการหวงั
แปรงบในคร้ังหน้า เป็นวิธีการที่ไม่สามารถคาดหวงั
ไดเ้ลยว่า จะสําเร็จหรือไม่ เพราะว่างบกลางโดนลด
ถึง 4.3 หม่ืนล้านบาทในปี 65 ทําให้ไม่ รู้ว่าจะ
กระเบียดงบตรงไหนมาอุดช่องโหว่ตรงน้ี ทั้งที่เป็น
งบที่ไม่มากเทียบกับงบประจาํปีที่รัฐบาลจัดสรร
บริหารอยู่ในตอนน้ี ขึ้ นอยู่กับว่าแนวคิดเขาจะไป
บาํรุงหรือพฒันาในเร่ืองไหน ฉะนั้นในเงินของเด็ก
ถ้วนหน้า ถ้าจริงใจที่จะนํา สู่จริงตามนโยบายที่หา
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เสียงไว ้ตามวิธีคิดที่พูดไวส้ามารถตั้งงบไวไ้ดเ้ลยให้
ถว้นหนา้ และเช่ือวา่ในกรรมาธิการงบประมาณ ไม่มี
ใครคิดที่จะตดังบส่วนน้ี ถา้ตั้งขึ้นมาแลว้ เพราะหลาย
พรรคเท่าที่คุยนอกรอบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือ
รัฐบาล  

 ในงบประมาณ 65 หลงัจากที่มีวาระที่ 2 ใน
การที่กรรมาธิการพิจารณาจะช่วยในการแปรงบเขา้
มาสู่งบ 65 ใหก้บัเด็กถว้นหนา้อยา่งที่เราอยากให้เป็น
กนัหรือไม่ และอีกอยา่งในช่วงภาวะเช่นน้ี ที่สาํคญั 
มองวา่งบเด็กถว้นหนา้ สามารถส่งเสริมเยยีวยาโควิด
ที่ประชาชนเผชิญตอนน้ี ผูใ้ชแ้รงงานมีลูกตอ้งส่งเด็ก
ที่ปู่ ย่าตายายเล้ียงดู ตอนน้ีทุกคนรายจ่ายครอบครัว
เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการหาอุปกรณ์ป้องกันโค
วิด-19 หรือด้านอ่ืนๆ ตกงานมากขึ้น กลับไปอยู่ใน
ภาคเกษตรมากขึ้นทาํให้รายไดค้รอบครัวลดลง หรือ
บางคนต้องหยุดงาน ภาระที่พ่อแม่ตอ้งเล้ียงดูลูกที่
ตอ้งหยดุเรียน ฉะนั้นเงินเด็กถว้นหนา้ ก็เป็นตวัหน่ึงที่
ส่งเสริมในระยะยาว หากพ่อแม่มีผลกระทบจากโค
วิด-19 เป็นตวัช่วยผ่อนคลายในช่วงโควิดได้มากขึ้น 
ผลตอบแทนที่ได้จากสังคมสูงกว่าการลงทุนเพื่อ
แก้ไขความบกพร่องที่เกิดจากการปล่อยปละละเลย
ของช่วงแรกของชีวิตและพฒันาการในช่วงของ 0-6 
ปี ซ่ึงเป็นช่วงที่ เด็กมีพัฒนาการที่สูงที่ สุดและจะ
ส่งผลต่อช่วงชีวติที่เหลือ ขอย ํ้าวา่การลงทุนกบัเด็ก 0-
6 ขวบ เป็นอะไรที่ควรทาํและตอ้งทาํอยา่งเร่งด่วนไม่
ควรใหต้กหล่น  

 

 คุณทว ีสอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ 
ใหค้วามเห็นว่า กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย(์พม.) น่าจะตอ้งเปล่ียนวิธีคิด ตอ้ง
คิดอดีต ปัจจุบนั อนาคต วนัน้ีมีผูสู้งอาย ุ11 ลา้นคน มี
บาํนาญผูสู้งอายทุี่เป็นประชาชนไม่ถึง 7 หม่ืนล้าน
บาท แต่มีบาํนาญผูสู้งอายทุี่เป็นขา้ราชการจาํนวนไม่
ถึงลา้นคนปีน้ี 3.1 แสนลา้นบาท คน 10 ลา้นคนกับ
คนไม่ถึงลา้นคน แต่อนาคตเร่ืองสาํคญัตอ้งดูที่เด็ก ดู
จากโครงสร้างประชากรตวัเลขน้ีน่าตกใจ คือปีที่แลว้ 
10 สิงหาคม2563 ปลดักระทรวงพฒันาสังคม(พม.)
บอกวา่ที่มีปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการมากที่สุด
คือ ฐานขอ้มูลทางสงัคมไม่สมบูรณ์ไม่ครอบคลุมทัว่
ประเทศ และมีขอ้มูลความเดือดร้อนต่างๆ ที่ตอ้งการ
รับความช่วยเหลือ ที่อภิปรายปลดัมาจากสภาพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม มาอยู ่พม. ถือว่าตอ้งรู้ขอ้มูลทาง
สังคมมากที่สุด ท่านยงัไม่รู้ประเทศไทยลงทุนเร่ือง
ขอ้มูลทางสังคมเยอะมาก และไทยยงัมีความเขา้ใจ 
รัฐยงัเข้าใจว่าประชาชนอยู่เพื่อรับใช้รัฐ ประเทศ
ต่างๆ เขาคิดวา่มนุษยไ์ม่ตอ้งอยูรั่บใชรั้ฐ แต่รัฐตอ้งอยู่
รับใชป้ระชาชน ดงันั้นเขาจึงให้ความสาํคญัของการ
ลงทุนด้านมนุษยสู์งมาก ถา้mindset หากยงัมองเด็ก

https://voicelabour.org/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%96%e0%b8%b2/20210525_103519/
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แค่เร่ืองเงินถา้ไม่ดูเร่ืองการเจริญพนัธุห์รืออนาคตเด็ก
และเยาวชน  

 

 การลงทุนกับคนโดยเฉพาะในช่วงแรกตอ้ง
เป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่แค่ พม.แต่ตอ้งทุกคน จะ
ทาํยงัไงให้คนน้ีอยูไ่ดย้าวนานที่สุดใชป้ระโยชน์กับ
ประเทศได้มากที่ สุดถ้าหากมีความคิดแบบน้ีจะ
เหมือนกบัประเทศอ่ืนๆเช่นสิงคโปร์ เด็ก 0-7 ปี เขา
อุดหนุนมากและเขาเห็นว่าการอยู่กับประเทศใด 
ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยขนาดของประเทศ อยูด่ว้ยคุณภาพ เขาจึง
ทุ่มกบัเด็ก มีนโยบายเพื่อเด็กเกิดน้อยให้เกิดมาก ลูก
คนที่ 1 2 3 มีนโยบายมาก ช่วยช่วงแรกคือ 0-7 ปี แต่
ประเทศไทยกลบัมีความคิดว่า งบประมาณเป็นของ
รัฐบาลไม่ใช่ของประชาชน ซ่ึงจริงๆ รัฐบาลเป็น
ลูกจา้งของประชาชน และประชาชนให้คุณมาทาํงาน
ตอ้งจดังบเพือ่ประโยชน์ของประชาชน  

 เม่ือวิเคราะห์งบคร้ังน้ี ตกใจมากการกระจุก
ตัวของงบเข้ามาในกรุง เทพมหาน คร (กทม. ) 
ส่วนกลางเกือบ 60-70% น้อยมากที่ลงต่างจังหวัด 
เป็นความเขา้ใจผิดคิดว่า ประชาชนเป็นลูกจา้งจริงๆ 
รัฐบาลถูกเลือกมาเป็นลูกจา้ง ซ่ึงmindsetสาํคญัที่สุด 
มนุษยต์อ้งพฒันาไม่ใช่เป็นปัจจยัของการพฒันาถา้ไม่

พฒันาที่คน ลาํบากมาก ขอ้มูลทางสังคมที่ตกใจคือ 
วนัน้ีเรามีทะเบียนราษฎร์ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด 
ทุกคนตอ้งเดินไปที่ทะเบียนราษฎร์ ซ่ึงมีการแจง้เกิด
จะเห็นว่า เดือนเมษายน 0-6 ปี มี 4,666,839 คน ไม่
ตอ้งหาขอ้มูลที่ไหนเลยสามารถเร่ิมตรงน้ีได้เลย ที่
บอกวา่ ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลใหช้ดัเจนรัฐบาลของบก
ลางไปตีเช็คเปล่า ไปดูการใชง้บประมาณไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์90% ไปใชใ้นภารกิจเกือบทั้งนั้น 
หรือเงินกู้ 1.1ล้านล้าน ดูที่สาธารณสุขไม่เคยซ้ือ
อุปกรณ์ป้องกนัการระบาดโควิด-19 หรือวคัซีนเลย
ไปเอางบกลางปี 2564 มาใช ้นิยาม 1-6ตามวิชาการ
หรือความรู้สึก เม่ือภาพประชาชนรับได้ว่า 1-6 มี
ความสําคญั แต่หลายประเทศใช้ 1-7 และพอหากดู
กฎหมายเด็กบอกว่าเด็ก หมายถึงอาย ุ0-18 ปีบริบูรณ์
วนัน้ีคนกลุ่มน้ีที่ตอ้งใหค้วามสาํคญัทุ่มเทที่สุด เพราะ
เป็นอนาคตที่จะใช้คนกลุ่มน้ี ถ้ามีเวลาให้เขา 17 ปี 
17.5 ล้านกว่าคน ต้องไปทุ่มเทเป็นหน้าที่เพราะ
ประเทศจะพฒันาที่สุดคือ คุณภาพมนุษยต์อ้งสําคญั
ที่สุดจะทาํยงัไงใหค้นไทยกลุ่มน้ีมีศกัยภาพขนาดของ
ประเทศเหมาะสมแลว้เป็นมหาอาํนาจได ้ทาํยงัไงให้
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกคือ ให้คุณค่า
ของคนสูงที่สุดใชเ้วลาของคนหลงั 17 ปี ถึงเท่าไหร่ก็
ตามให้เกิดคุณค่าที่สุดและตอ้งทุ่มตรงน้ี ดังนั้นตอ้ง
เลิกวิธีคิดในเร่ืองที่เป็นสวสัดิการตอ้งเป็นสิทธ์ิเสมอ
กนัไม่ตอ้งดูคนรวยคนจน ปัญหาคือ วิธีคิดแบบน้ีก็
ตกใจบอกว่ามีเวลาอีกสองเดือนจะเปล่ียนแปลงงบ 
มองสภาไร้ค่ามากการของบมาสภาตอ้งดู อนัไหนไม่
มีสิทธ์ิให้เพิ่มได้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยที่มีสิทธ์ิใหต้ดัและใหข้อ้เสนอแนะ  
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 ส่ิงที่เห็นว่าจะทาํได้ คือ วนัน้ีตีเช็คเปล่าให้
นายกเกือบ 6 แสนลา้น นายกจะกูม้าอีก 7 แสนลา้น
ไปกองในงบกลาง พอเกิดมาท่านเลือกปฏิบติัตวัเลข
ที่ใหม่ของงบประมาณ 2.8 ลา้นคนที่จะช่วยเป็นเงิน 
ขาดอีกเกือบ 2 ลา้นคน เกิดมาก็ไม่ยติุธรรมแลว้ ทั้งที่
พ่อแม่เขาเสียภาษีทั้ งหมด mindsetใหม่ คือต้องมี
นโยบายเร่ืองการเจริญพนัธุ์ ตั้งแต่เกิดถึงเชิงตะกอน
เราจะวางระบบอย่างไร และคิดว่านโยบายของ
สิงคโปร์หรือต่างประเทศ โดยเฉพาะภาคใตใ้นโลก
มุสลิม เด็กของเขาคืออายุ 15ปีตามหลักการศาสนา 
ต้องสร้างให้เด็กยืนอยู่ได้ในโลก ถ้ามองแบบน้ี
ประเทศจะลา้หลงัทั้งที่ตอ้งพฒันาคนดว้ยความรู้ เด็ก
ทุกคนควรได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเหมือนกนั อยา่ทาํ
ใหรู้้สึกวา่คุณเกิดมาเป็นคนอีกชนชั้นหน่ึง และขอ้มูล
ที่คุณไปกาํหนดตวัเลขเป็นเงิน ไปทาํลายศกัด์ิศรีของ
ความเป็นคน ตอ้งให้เขาแสดงตวัว่ายากจน ลาํบาก 
ตราหน้าเขา หากมีขอ้มูลสังคมไม่ดีโยนไปที่ชุมชน

ทอ้งถ่ินซ่ึงเขารู้หมดเอาของทะเบียนราษฎร์ เพราะทุก
วนัน้ีสนับสนุนเงินค่าซอฟต์แวร์จาํนวนมาก วนัน้ี
กฎหมายมีมาก คาํถามจะเอาเงินมาจากไหนคิดว่างบ
บูรณาการ 2 แสนกว่าลา้นตอ้งเอามาวิกฤตมีมากแลว้ 
เพียงหยุดสร้างถนน ซ่อมถนนแสนกว่าลา้นสัก 1-2 
เสน้ ก็ไดป้ระมาณ 2 หม่ืนกวา่ลา้นคือตอ้งสร้างสมอง
เด็ก ไม่ใช่ทาํถนนและมีเงินทอนและงบบูรณาการ
ต่างๆ ปัญหายิง่เพิม่ขึ้น 

 ในขณะที่ประชาชน 60 กว่าล้านคนยงัอยู่
ล ําบาก ถ้าทาํให้คนได้สวสัดิการถ้วนหน้าจะเป็น
ประโยชน์ แมแ้ต่การเยยีวยายงัอยากใชสิ้ทธ์ิเสมอกนั 
แต่อย่าไปพฒันาสังคมเชิงสงเคราะห์ ต้องพัฒนา
สังคมเชิงสิทธ์ิเสมอกันคือรัฐสวสัดิการจาํเป็นตอ้ง
นาํมาใช ้
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สถิติ “ภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 1/2564 โดย  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) 26พฤษภาคม 2564 

 

 

ท่ีมา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940106 
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ตาราง สถิติข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานประจ าเดือนเมษายน 2564 

จ านวนการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 
 

 
 
 

โดย : กลุ่มนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงานhttp://warning.mol.th/article/infographic 
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เครือข่ายลูกจ้างท างานบ้าน เรียกร้อง 5 ข้อ

เน่ืองในวนัลกูจ้างท างานบ้านสากล 

 เน่ืองในวันลูกจ้างทํางานบ้านสากล 16 

มิถุนายน 2564 เครือข่ายลูกจ้างทํางานบ้านใน

ประเทศไทยได้ออกคําประกาศเพื่อเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 10 ปี  อนุสัญญาว่าด้วยงานที่ มี คุณค่า

สําหรับลูกจ้างทาํงานบา้น ฉบบัที่ 189 พ.ศ.  2554 

โดยมีใจความ ดงัน้ี 

 สํา ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ม้จ ะ ไ ด้ มี ก า ร

ประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่  14 ซ่ึงถือเป็น

ความกา้วหนา้ในการ คุม้ครองลูกจา้งทาํงานบา้นแลว้

ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงลูกจา้งทาํงานบา้นยงัขาด

การคุม้ครองในหลายประเด็น ในโอกาสวนัลูกจาก

ทาํงานบา้นสากล 2564 เครือข่ายลูกจา้งทาํงานบา้น

ในประเทศไทยขอเรียกร้องไปยงัผูมี้ส่วน รับผิดชอบ

ปัญหาดงักล่าว ใหเ้ร่งดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

 1. รัฐบาลไทยตอ้งให้การรับรองอนุสัญญา

องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 189 ว่าดว้ย

งานที่มีคุณค่าสาํหรับลูกจา้งทาํงานบา้นอยา่งเร่งด่วน  

 2. กระทรวงแรงงานต้องเร่งดําเนินการ

ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทํางานบ้านให้

สอดคล้องกับ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่  189 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ือง

ชัว่โมงการทาํงาน  ค่าจา้งขั้นตํ่า การคุม้ครองความ

เป็นมารดา และการคุม้ครองจากการล่วงละเมิด การ

คุกคาม และความ รุนแรงในทุกรูปแบบ  

 3. กระทรวงแรงงานตอ้งดาํเนินการให้มีการ

ขึ้นทะเบียนลูกจา้งทาํงานบา้น และส่งเสริมให้มีการ

ทาํสัญญา จา้ง เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองลูกจา้ง

ทาํงานบา้นอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  

 4. ให้สํานักงานประสังคมเร่งดาํนินการให้

ลูกจา้งทาํงานบา้นเขา้ถึงสิทธิประกนัสังคม มาตรา 

33 

 5. ให้ยกเลิกคาํว่า 'คนรับใช'้ ในเอกสารทุก

ชนิดของทางราชการ  

 เครือข่ายลูกจา้งทาํงานบา้นในประเทศไทย

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบจะพิจารณา

นาขอ้เรียกร้องของเครือข่ายฯ ไปดาํเนินการให้เป็น

จริงโดยเร่งด่วน ต่อไป (เวบ็ ประชาไท) 
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 ทั้งน้ีมูลนิธิเพือ่การพฒันาแรงงานและอาชีพ 

Homenet Thailand และเครือข่ายลูกจา้งทาํงานบา้น

ในประเทศไทย ยงัได้มีการจัดประกวดภาพถ่าย 

Photo contest ในหัวขอ้ “ที่เรียกเราว่า “แจ๋ว” นั้น 

“เราแจ๋วจริง” พร้อมกบัคาํอธิบายประกอบรูปภาพ"

เ ร่ิม รับภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้ งแต่ว ันที่  10-31 

พฤษภาคม 2564 เร่ิมกิจกรรมโหวตผลงานโดนใจ 

ตั้งแต่วนัที่ 4-11 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเฉลิม

ฉลอง “วันลูกจ้างท างานบ้านสากล”ดว้ย 

 (เรียบเรียงโดย วาสนา ลาํดี) 

เครือข่ายเดก็ รณรงค์เงินอุดหนุนเด็ก0-6ปี 600 

บาท/เดอืน แบบถ้วนหน้า 

 วนัที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยคณะทาํงาน
เด็กเล็กขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็ก
เล็กแบบถ้วนหน้า รณรงค์ขอ้เสนอเพื่อขบัเคล่ือน
นโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า
อย่างย ัง่ยืน จากการจัดเวทีเสวนาเร่ือง “ วิเคราะห์
(ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2565:
ค้นหาสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าอยู่
ตรงไหน?" ซ่ึงสรุป ขอ้เสนอเชิงนโยบาย ต่อรัฐบาล
ไดด้งัน้ี 
 1. คณะรัฐมนตรีต้องทบทวนวิธีคิดและ
นโยบาย ในการจัดทาํงบประมาณรายจ่ายปี 2565 
โดยเพิ่มจาํนวนเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ดา้น
สวสัดิการสังคม เป็นการลดผลกระทบที่ได้รับจาก

สถานการณ์โควิด 19 และภาวะเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบจนรุนแรงเกินไปในระยะยาว  
 2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยต์อ้งทบทวนเร่ือง “สวสัดิการเงิน
อุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าภายในปีงบประมาณ
รา ย จ่ า ย 2565”  ให้ เ ป็ น ไ ป ตา ม ม ติ ก ารป ระ ชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (กดยช.) เม่ือวนัที่ 29 กันยายน 2563 ที่
เห็นชอบในหลักการและรับในแนวทางการจัด
สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปีแบบถ้วน
หน้า ภายในงบประมาณรายจ่ายปี 2565 รายละ 600 
บาทต่อคน ต่อเดือน  
 3. รัฐต้องให้การสนับสนุน การศึกษาวิจัย
เ ร่ืองผลกระทบในภาพรวมระดับประเทศของ
สถานการณ์โควิด -19 และผลกระทบด้านปัญหา
เศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพประชากรเด็ก
เล็กอาย ุ0-6 ปี อนัส่งผลระยะยาว เพื่อทาํความเขา้ใจ
ลักษณะ ขนาดและการกระจายตัวของปัญหา 
ตลอดจนแนวทางในการเยียวยาและแก้ไขปัญหา
อยา่งเป็นระบบ  
 4.  รัฐตอ้งจดัทาํแผน มาตรการเชิงรุก หรือ 
มาตรการพิเศษ ในการช่วยเหลือดูแลครอบครัวที่มี
เด็กเล็กอาย ุ0-6 ปี ครอบครัวที่มีความเปราะบางอยา่ง
ระบบ และบูรณาการกบัหลายภาคส่วนเพือ่ทาํงานให้
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และ รับมือได้ทัน ต่อ
สถานการณ์ที่เป็นวกิฤตในปัจจุบนั  

(รายงานโดยวาสนา ลาํดี) 
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รมว.แรงงาน หนุนเ ร่ิมฉีดวัคซีนโควิด -19 

ผู้ประกนัตน 

 วัน ที่  7 มิ . ย .  2564 น า ย สุ ชา ติ  ชม ก ล่ิ น 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ว่า ใน

วนัน้ี พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม มาตรวจเยีย่มศูนย์

ฉีดวคัซีนผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 

1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่ น เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ใหก้ารฉีดวคัซีนป้องกนัโค

วิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ ได้มอบหมายสํานักงาน

ประกันสังคม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดย

กรุง เทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดย

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

กระทรวงการคลัง  โดยธนาคารกรุงไทย และ

สถานพยาบาลเครือข่ายประกนัสังคม ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ให้บริการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับ

ผู ้ประกันตนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้

กระจายออกสู่วงกว้างทั้ งในโรงงาน และสถาน

ประกอบการ  

 เบื้องต้น กําหนดจัดการฉีดวัคซีนให้กับ

ผูป้ระกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ตั้งแต่วนัที่ 7-26 มิ.ย. 2564 ซ่ึงวคัซีนลอตแรกจาํนวน 

1 ล้านโดส จะฉีดให้กับผู ้ประกันตนที่แจ้งความ

ประสงคต์อ้งการรับวคัซีนโควิด-19 กบันายจา้ง และ

บันทึ กล งระ บบ  e-Service ต าม ที่สํา นัก งา น

ประกันสังคมทาํการสํารวจตั้ งแต่ช่วงเดือน พ.ค. 

2564 ที่ผ่านมา โดยสํานักงานประกันสังคมได้

จดัลาํดบัคิวการฉีดวคัซีนไวเ้รียบร้อยตามลาํดบั จาก

ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร จํา น ว น  24,568 แ ห่ ง ทั่ ว

กรุงเทพมหานคร เข้า รับการฉีดวัคซีนตามจุดที่

สาํนักงานประกนัสังคมได้กาํหนดไวท้ั้งส้ิน 45 จุด 

ทุกศูนยใ์หบ้ริการระหวา่งเวลา 08.00-17.00 น.ทุกวนั

ไม่เวน้วนัหยดุราชการ (ไทยรัฐออนไลน์) 

 ปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.

33 ช่ัวคราว เปิดอีกคร้ัง 28 มิ.ย.64 

 วนัที่  11 มิถุนายน 2564 มีรายงานว่า 

สํานักงานประกันสังคม จะหยุดปรับปรุงการ

ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ผู ้ประกันตน 

ผูป้ระกนัตน ม.33 ทั้งหมด 45 ศูนย ์ตั้งแต่วนัที่ 12-27 

มิถุนายน 2564 เป็นการชัว่คราว โดยจะหยดุปรับปรุง

ศูนยใ์ห้บริการฉีดวคัซีนโควิด-19 เพื่อให้การบริหาร

จดัการวคัซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเร่ือง

คว าม ต่อ เ น่ื อง  ส ถา นที่  ก าร ให้บ ริ กา ร แล ะ มี

กาํหนดการเปิดให้บริการศูนยฯ์ อีกคร้ัง ในวนัที่ 28 

มิถุนายน 2564โดยจะแจง้ให้สถานประกอบกิจการ 

และผู ้ประกันตน ทราบคิวนัดหมายใหม่อีกคร้ัง 

(ไทยรัฐออนไลน์) 

 ต่อมาเม่ือวนัที่ 12 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ 

ชมกล่ิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

48 
 

กรณีที่สาํนักงานประกนัสังคมไดป้ระกาศเล่ือนการ

ให้บริการฉีดวคัซีนโควิด-19 สําหรับผูป้ระกันตน

มาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 45 ศูนยอ์อกไป 

ซ่ึงในเร่ืองน้ีท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงานปรับปรุงจุดบกพร่องอยา่งเร่งด่วน ทั้งกรณี

สถานที่ที่ไม่เอ้ืออาํนวย อากาศร้อน จะยกเลิกสถานที่

ดังกล่าวโดยจะยุบรวมมาอยู่ในสถานที่ที่ มีความ

พร้อม เร่ืองขอ้มูลของผูป้ระกันตนที่ฝ่ายบุคคลของ

สถานประกอบการส่งมาให้เกิดความสับสนไม่

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงจากเหตุผลหลายประการ 

อาทิ ลงทะเบียนซํ้ าซ้อนหลายแห่ง แต่ฝ่ายบุคคล

ไม่ได้แจง้กลับมา หรือกรณีที่ผูป้ระกันตนมีสภาพ

ร่างกายที่ไม่พร้อมจะฉีด เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี สาํนกังานประกนัสงัคมไดป้ระสานไป

ยงัสถานประกอบการต่างๆ เพื่อ เ ร่งดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ขอ้มูลของผูป้ระกันตนที่

ประสงค์จะฉีดวัคซีนอย่างแท้จริง หากว่าสถาน

ประกอบการใดยงัไม่พร้อมก็จะให้รอไปก่อน เราจะ

ดาํเนินการฉีดให้สถานประกอบการที่มีความพร้อม

ไปก่อน โดยจะเร่ิมดาํเนินการฉีดอีกคร้ังในวนัจนัทร์

ที่ 14 มิถุนายนน้ี (ไทยรัฐออนไลน์) 

(เรียบเรียงโดย วาสนา ลาํดี) 

 

 

 


