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 การเคล่ือนไหวของลัทธิสหภาพแรงงานก่อน ค.ศ.1918 : “อารมณ์ พงศ์พงัน” 

 การจัดเก็บภาษเีพ่ือการเสริมสร้างรัฐสวัสดิการ 

 ลูกจ้างชุดช้ันในร้องนายกฯนายจ้างบริลเลียนท์หนีค่าชดเชย 

 ย่ืน UN ร้องรัฐไทยละเมิดสิทธิ 13 ผู้น าสหภาพรถไฟฯ 

 MWRN แถลงสภาพแรงงานข้ามชาติ กับสถานการณ์โควิด – 19 

 แรงงานร้องน ้ามันแพง เสนอ ก.พลังงานลดราคา หยุดความเดือดร้อนประชาชน 

 รมว.แรงงาน เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พร้อมหาแนวทางสนับสนุน 

ลกูจา้งชดุชัน้ในรอ้งนายกฯ 

นายจ้างปิดกิจการหนคีา่ชดเชย 
ภาพ voicelabour 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

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

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัที่ 60 (407) 

ประจ าเดือนกนัยายน-ตุลาคม 2564 พบกันในยามที่

รัฐบาลประกาศเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

เขา้ประเทศได้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายนเป็นตน้ไป 

เพราะไม่อาจทนกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหลังปิด

ประเทศมายาวนานไดอี้กต่อไปแลว้ 

ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบ

กบัวกิฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ 3 คร้ัง คร้ังแรกคือวิกฤต

ต้ม ย  า กุ ้ ง  ( พ . ศ . 2 54 0 -25 43 )  ค ร้ั ง ที่  2  วิ ก ฤ ต

แฮมเบอร์เกอร์ (พ.ศ. 2551-2553) และคร้ังที่ 3 คือ

วิกฤตโควิด-19 (พ.ศ. 2563-ปัจจุบนั) การเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจทุกคร้ัง ผูท้ี่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ

คนงานที่ต้องถูกเลิกจา้ง แต่ในวิกฤตต้มย  ากุ ้ง ภาค

เกษตรในชนบทไดรั้บผลกระทบน้อย ท าให้แรงงาน

จากภาคอุตสาหกรรมในเมืองได้กลบับา้นในชนบท

อาศัย เป็นที่พ ักพิงชั่วคราวในระหว่างที่ตกงาน 

แตกต่างจากวิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบนัที่แรงงานใน

เมืองและเกษตรกรในชนบทได้รับผลกระทบอย่าง

เท่าเทียมกนัจนไม่มีใครเป็นที่พึ่งพงิของใครไดอี้ก 

วิกฤตโควิด-19 ยงัส่งผลให้ปัญหาความ

เหล่ือมล ้ าในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น จาก

การที่ชนชั้นแรงงานและชนชั้นกลางระดับล่างตอ้ง

ยากจนลงอยา่งเฉียบพลนั คนจนเขา้ถึงวคัซีนและการ

รักษาพยาบาลได้ยากกว่าคนรวย คนท างานใช้

แรงงานไม่มีสิทธ์ิที่จะท างานอยูท่ี่บา้น ลูกคนจนและ

เด็กที่อยู่ในชนบทห่างไกลเขา้ไม่ถึงระบบการศึกษา

แบบออนไลน์ เราจึงพบว่าในปัจจุบนัคนจนที่เคยมี

บา้นอยูอ่าศยักลายเป็นคนไร้บา้น ส่วนผูป่้วยดว้ยโรค

โควดิ-19ที่นอนตายอยูใ่นบา้นเพราะไม่มีรถพยาบาล

มารับไปรักษาส่วนใหญ่คือคนจน เด็กๆลูกคนจน

จ านวนหน่ึงต้องหลุดออกจากการศึกษาในระบบ

โรงเรียน 

 ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันถูกซ ้ าเติม

ดว้ยวกิฤตทางการเมือง เม่ือคนจ านวนมากส้ินหวงักบั

การบริหารประเทศของรัฐบาล ก่อให้เกิดการชุมนุม

ประทว้งขบัไล่รัฐบาลอยูเ่ป็นระยะ การเคล่ือนไหวขบั

ไล่รัฐบาลของคนบางกลุ่ม เช่น การชุมนุมที่บริเวณ

แยกสามเหล่ียมดินแดงถูกมองว่าเป็นพวกก้าวร้าว 

นิยมความรุนแรงและถูกตอบโตจ้ากเจา้หน้าที่ของรัฐ

ด้วยความรุนแรงเช่นเดียวกัน โดยที่สังคมไม่ได้ให้

ความส าคัญกับสา เหตุที่ท  า ให้พวกเขาออกมา

เคล่ือนไหวดว้ยการใชค้วามรุนแรง 
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 มีงานวจิยัของนกัวชิาการคือผศ.ดร.กนกรัตน์ 

เลิศชูสกุล พบว่าผูชุ้มนุมที่แยกสามเหล่ียมดินแดง

แทจ้ริงแลว้ส่วนใหญ่คือลูกหลานของคนชั้นล่างสุดที่

ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาความเหล่ือมล ้ าในทุกมิติ 

พวกเขาเลือกใช้วิธีการต่อสู้แบบเผชิญหน้า ปะทะ 

และตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะส้ินหวงักับการ

เคล่ือนไหวเชิงสญัลกัษณ์และแนวทางสนัติวธีิที่ท  ามา

ก่อนหนา้น้ีแต่ผูมี้อ  านาจไม่ไดใ้หค้วามสนใจ 

สุดท้าย น้ีได้แต่หวังว่าสังคมไทยจะพบ

ทางออกจากวฤิตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นอยู่

ในปัจจุบนัไดโ้ดยเร็ว 
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“กรรมกร” 
เป็นหนงัสอืเก่ียวกบัความรู้เร่ืองขบวนการกรรมกร เขียนโดย“อารมณ์ พงศ์พงนั” 

สนบัสนนุการจดัพิมพ์โดย สหพนัธ์สหภาพแรงงานเสรีระหวา่งประเทศ (ICFTU) พฤศจิกายน 2522 
และจดัพิมพ์ซ า้ในหนงัสอื อารมณ์ พงศ์พงนั ปัญญาชนของขบวนการกรรมกรไทย 

จดัพิมพ์โดย มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 

สนบัสนนุการจดัพิมพ์โดย มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ธันวาคม 2542 
...............................................

แด่เพื่อนกรรมกร ผู้ทุกข์ยากทัง้มวล

 
 

กระแสการเคล่ือนไหวหลักของลัทธิสหภาพ

แรงงานก่อนปี ค.ศ.1918 

 แนวความคิดเก่ียวกับการจัดตัง้องค์การ

ทางด้านสากล เพื่อยกระดบัการเคลื่อนไหวทางด้าน

แรงงานทั่วโลกได้เ ร่ิมก้าวหน้าขึน้ในระยะเวลา

ตอนต้นศตวรรษท่ี 20 แม้ว่าจะมีข้อขดัข้องอยู่อย่าง

มากมาย เ ก่ียวกับการรวบรวมแนวความคิดท่ี

แตกต่างกันออกไปให้เข้ามาเป็นลทัธิเดียวกันก็ตาม 

ข้อขัดแย้งต่างๆเหล่านีเ้กิดขึน้ไปทั่ว สาเหตุเพราะ

สหภาพแรง งานแต่ละประ เทศนั น้ เ กิดขึ น้ ใน

ภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมท่ี

แตกตา่งกนัออกไป สหภาพแรงงานในแต่ละประเทศ

ได้รับการพัฒนาไปไม่เหมือนกันและในเงื่อนไขท่ี

แตกต่างกัน รูปแบบแห่งแนวความคิดของระบบ

อารมณ์ พงศ์พงัน : ชีวิตและงาน
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สหภาพแรงงานตา่งๆ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานแหง่ปรัชญาท่ี

เป็นของตวัเอง และยุทธวิธีท่ีเป็นของแต่ละประเทศ

โดยเฉพาะ ซึง่มีผลเก่ียวกันไปถึงสิ่งท่ีแสดงให้เห็นได้

วา่ ความร่วมมือกนัระหว่างชาติบนแผนการของการ

จัดตัง้องค์การทางด้านสากล ย่อมอยู่ในภาวะท่ีไม่

แนน่อน 

ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 1 การเคลื่อนไหวของ

ระบบสหภาพแรงงานแตกแยกออกจากกันเป็น 4 

แนวทางใหญ่ๆ ด้วยกนัคือ 

1. ลัท ธิสหภาพแร ง ง านแบบดั ้ง เ ดิ ม 
(Original Trade Unionism) 

เป็นลัทธิท่ีเป็นแกนส าคัญแห่งการเคลื่อนไหว

ทางด้านแรงงานอยูใ่นหมู่ชาวแองโกล-แซกซอน มีจุด

ก าเนิดมาจากองค์การสหภาพแรงงานในอังกฤษ 

สภาแรงงานของ  อั งกฤษ (Trades Union 

Congress) ซึง่เพิ่มจ านวนสมาชิกจาก 432,000 คน 

ในปี 1903 เป็น 1,087,000 คน ในปี 1914 เป็นผู้

ริเร่ิมลทัธินี ้แนวทางแบบนีก้่อให้เกิดสหภาพแรงงาน

ท่ีเป็นสาขาอาชีพโดยเฉพาะทัง้ทางด้านแนวทางและ

ขอบเขตการเคลื่อนไหว งานท่ีลทัธิสหภาพแรงงาน

แบบนีเ้ข้าไปเคลือ่นไหวเก่ียวข้องอยูแ่ตเ่ฉพาะปัญหา

ทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อคนงาน 

เงื่อนไขของการท างาน ค่าจ้าง ฯลฯ เท่านัน้ ไม่

เคลือ่นไหวตามรูปแบบการชีน้ าชองลทัธิมาร์กซ์ ลทัธิ

สหภาพแรงงานแบบนีไ้ม่ได้ถือว่าการต่อสู้ทางด้าน

ชนชัน้เป็นเป้าหมายพืน้ฐานท่ีต้องถือเป็นนโยบาย

หลักของกรรมกร  ส าหรับวิ ธีการท่ีจะแก้ไขชะตา

กรรมของกรรมกรผู้ ใ ช้แรงงานให้ดีขึน้นัน้  ลัทธิ

สหภาพแรงานแบบดัง้เดิมในอังกฤษนีเ้ช่ือมั่นเป็น

ลกัษณะเช่นนีแ้ล้ว สถานการณ์ตา่งๆของคนงานก็จะ

ค่อยๆมั่นคงมากขึน้ เป็นการสร้างฐานะทางสงัคม

ของคนงานทีละน้อย สหภาพแรงงานต่างๆ ภายใต้

การน าของ TUC ได้มีส่วนร่วมในการจัดตัง้พรรค

กรรมกร(Labour Party)ขึน้มาในปี 1901 และหลงั

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ก็ได้กลายมาเป็นกลุ่มพลงัทาง

การเมืองในรัฐสภาท่ีแข็งขัน และกลายเป็นพรรค

การเมืองพรรคหนึ่งของอังกฤษไปในท่ีสุด (นัก

ประวัติศาสตร์ได้แบ่งวิวัฒนาการของลทัธิสหภาพ

แรงงานท่ีเป็นของพวกคนงานช่างฝีมือและ New 

Unionism หรือลัทธิสหภาพแรงงานแบบใหม่ 

พิจารณาพืน้ฐานของสหภาพแรงงานท่ีเป็นของพวก

คนงานโรงงานอุตสาหกรรม 

2. ลัทธิสภาพแรงงานแบบอนาธิปไตย-ก่ึง
สังคมนิยม ( Anarcho Syndicalism)  

เร่ิมแรกในกลุม่ประเทศลาติน และแสดงออกมา

ให้เห็นเป็นรูปแบบของลทัธิสหภาพแรงงานแบบนีใ้น

สนธิสญัญา Charter of Amiens (1906) เป็นลทัธิ

สหภาพแรงงานท่ีไม่ เหมือนกันกับลัทธิสหภาพ

แรงงานแบบดัง้เดิม ลทัธิสหภาพแรงงานแบบนีมุ้่ง

ท าลายระบบทุนนิยม (Capitalistic System) โดย
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อ้ า ง ว่ า จ ะ เ ป็ น วิ ถี ทา ง เ ดียว ท่ี สามา ร ถ รักษา

ผลประโยชน์ของชนชัน้คนงานเอาไว้ได้ ดังนัน้การ

เคลื่อนไหวของลทัธิสหภาพแรงงานแบบนี ้จึงเป็น

เร่ืองการต่อสู้ เพื่อชนชัน้ การเคลื่อนไหวต่างๆ ตัง้อยู่

บนพืน้ฐานท่ีเรียกวา่ “สหภาพแรงงานสามารถยืนอยู่

บนขาของตนเองได้ เลีย้งตนเองได้” สนธิสัญญา 

Charter of Amiens ได้ชีแ้นะวา่ การต่อสู้ระหว่างชน

ชัน้นีเ้ป็นเร่ืองส าคญัของคนงานโดยเฉพาะ ซึ่งลทัธินี ้

เรียกคนงานว่า “ผู้ ผลิต” ดังนัน้ จึงไม่สมควรร่วม

สมาคมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรค

การ เ มือง ท่ีอยู่ ใน รูปแบบผสมโดยสภาพตาม

ธรรมชาติ ซึ่งเป็นลกัษณะร่วมกันระหว่างประชาชน

กบัผู้ผลติ พวกอนาธิปไตย-กึ่งสงัคมนิยมเช่ือว่า รัฐ มี

ความชัว่ร้ายอยูใ่นตวัของมนัเองอย่างเช่นข้าราชการ

ของรัฐก็เป็นกลไกหาผลประโยชน์ของผู้ มีอ านาจ เพื่อ

ผู้ มีอ านาจในรัฐนั่นเอง ลัทธิสหภาพแรงงานแบบ

อนาธิปไตย-กึ่งสงัคมนิยมนี ้ต่อต้านพวกยึดถือลทัธิ

บอลเชวิค ซึง่เป็นเผด็จการโดยชนชัน้กรรมาชีพอย่าง

รุนแรง ในการต่อสู้ของคนงานนัน้ พวกเขาเช่ือว่า 

ความคลอ่งตวัของคนกลุม่น้อย ย่อมมีประสิทธิภาพ

มากกว่าประชาชนส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้รับการจัดตัง้ น่ี

คือพวกอนาธิปไตย ยึดถือลัทธิปัจเจกบุคคลอย่าง

แท้จริง 

รูปแบบของลทัธิสหภาพแรงงานแบบนี ้หยัง่ราก

ลึกในฝร่ังเศส สเปน อาร์เยนตินา  และเม็กซิโก 

รวมทัง้ในสวีเดนและเนเธอร์แลนด์ 

3. ลัทธิสภาพแรงงานแบบสังคมนิยม
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  ( Social-Democratic 
Trade Unionism) 

ลัทธิสหภาพแรงงานแบบนี ้เ ร่ิมก าเนิดขึน้ใน

ตอนต้นศตวรรษท่ี 20 เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งใน

ทุกๆ หนแห่งท่ีมีพรรคการเมืองแบบสังคมนิยม

ประชาธิปไตย เ ป็นพรรคการเมือง ท่ี มีอ านาจ 

อย่างเช่นในเยอรมันและออสเตรีย ลัทธิสหภาพ

แรงงานแบบนี ้ได้รับการพัฒนาขึน้ในเบลเยี่ยม 

เนเธอร์แลนด์ และกลุม่ประเทศสแกนดิเนเวีย ยุโรป

ตะวันออกและสวิสเซอร์แลนด์ พรรคการเมืองและ

สหภาพแรงงานช่วยกันท างาน รูปแบบในการมอง

ปัญหาทัว่ ไป ให้ความสนใจการเคลื่อนไหวทางด้าน

แรงงานจากแง่มุมต่างๆ ของการเมือง และเอาใจใส่

เก่ียวกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ จาก

ทศันะทางด้านการเมืองสหภาพแรงงานในลทัธินีจ้ึง

อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพรรคการเมืองสังคมนิยม

ประชาธิปไตย และเป็นสิ่งท่ีได้รับการยืนยันว่าน่ีคือ

ระบอบการปกครองระบบใหม่ นัน้คือพรรคการเมือง

เ ป็ นสหภา พแ ร ง ง า น ไ ป ใ นตั ว ด้ ว ย  แ ต่ ก า ร

เปลีย่นแปลงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม

นี ้เป็นการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

8 
 

ประสบความส าเร็จในบางสว่นของโครงสร้างเท่านัน้ 

เป็นช่วงผ่านท่ีค่อนข้างช้าจากระบบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย ไปสูร่ะบบเศรษฐกิจและระบบสงัคม

แบบประชาธิปไตย ในประเทศฝร่ังเศส รูปแบบของ

ลทัธิสหภาพแรงงานแบบนีคื้อ พวก “อาจเป็นไปได้ 

(Possibilists)” และในอังกฤษคือ “พวกสงัคมนิยม 

เฟเบีย้น (Fabianists)” ของสมาคมเฟเบีย้น 

 สรุปแล้ว แตล่ะแนวทางของสหภาพแรงงาน

ถกูก าหนดโดยสภาพเปรียบเทียบทางด้านการจัดตัง้ 

ตามรูปแบบการเมือง ลัทธิสหภาพแรงงานแบบ

ดัง้เดิม สนบัสนุนไม่ให้มีการต่อสู้ทางด้านการเมือง 

ลทัธิสหภาพแรงงานแบบอนาธิปไตย-กึ่งสงัคมนิยม 

ประกาศความส าคัญของสหภาพแรงงานเหนือรัฐ 

ลทัธิสหภาพแรงงานสงัคมนิยมประชาธิปไตย เห็น

ความเสมอภาคกันระหว่างสหภาพแรงงานกับพรรค

การเมือง 

4. การเคล่ือนไหวของสหภาพแรงงานชาว
คริสต์ (Christian Trade Union 
Movement) 

เป็นการเคลื่อนไหวของลทัธิสหภาพแรงงานอีก

รูปแบบหนึง่ ซึง่เป็นความสมบูรณ์แตกตา่งกนัออกไป

จากชนิดอ่ืนๆได้รับการพฒันาขึน้มาในปีสดุท้ายของ

ศตวรรษท่ี 19 และช่วงเร่ิมต้นของศตวรรษท่ี 20 

ความเคลื่อนไหวของลทัธิสหภาพแรงงานแบบนีมี้

รูปแบบเป็นไปตาม Papal Encyclical (สาส์นของ

สันตะปาปา) “Rerum Novarum”(1891) ซึ่ ง

ก าหนดให้สละทกุสิง่ท่ีมีอยูต่ามแนวทางของนโยบาย

ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแห่งโลกของชาว

คริสต์ ลัทธิสหภาพแรงงานแบบนีย้ืนยันถึงระบบ

เศรษฐกิจและการมีชีวิตอยู่ในสงัคมในความหมาย

ของ “เด็กๆ ทุกคนและประชาชนทุกคนสมควรได้รับ

ความช่วยเหลือ” และปฏิเสธ “ความรุนแรงและการ

ต่อสู้ระหว่างชนชัน้ไม่ว่าจะมาจากทางด้านนายจ้าง

หรือจากทางด้านคนงาน” ความสัมพันธ์ระหว่าง

เอกชน ระหว่างชนชัน้และระหว่างประชาชนต้อง

ได้รับการดูแลโดยตรงโดยชาวคริสเตียนซึ่งมีจิตใจ

เต็มเป่ียมไปด้วยความเป็นธรรมและเมตตาธรรม 

 ลทัธิสหภาพแรงงานแบบชาวคริสต์ ปฏิเสธ

ลัทธิ เศรษฐกิจแบบเส รี นิยม สังคม นิยม และ

คอมมิวนิสต์ ลัทธิสหภาพแรงงานแบบนีมี้ความ

เช่ือมั่นในการรวมกันเป็นกลุ่มก้อน เพื่อเปลี่ยนการ

ต่อสู้ทางด้านชนชัน้ให้หมดไปโดยการจัดการศึกษา

อบรมให้แก่คนงานแทน ความเติบโตของลัทธิ

สหภาพแรงงานของชาวคริสเตียนก่อให้เกิดความ

กระทบกระเทือนแก่การเคลื่อนไหวทางด้านแรงงาน

สองประการด้วยกนัคือ เพื่อกลุม่ลทัธิสหภาพแรงงาน

ตามรูปแบบนีจ้ัดตัง้ขึน้มาก็กลายเป็นท่ียอมรับของ

คนงานอย่างกว้างขวาง ทัง้จากกลุ่มของคนงานท่ี

รวมตัวอยู่ในลทัธิสหภาพแรงงานแบบอ่ืนๆ และผล

แห่งการได้รับการยอมรับน่ีเองท่ีท าให้การรวมกลุ่ม
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เพื่อจัดตัง้ไ ด้เพิ่มจ านวนคนงานท่ีเข้าร่วมอย่าง

มากมาย สว่นในอีกด้านหนึ่ง ความแตกแยกกันใน

หมู่ชนชัน้กรรมกรน าไปสูล่ทัธิสหภาพแรงงานในทาง

ลบต่อสงัคมในประเทศต่างๆ ของทวีปยุโรปอย่าง

มากมาย เม่ือลทัธิสหภาพแรงงานของชาวคริสเตียน

เติบโตขึน้ในช่วงเวลาแรกๆ ลทัธินีอ้ยูใ่นรูปแบบของผู้

เตรียมการท าลายการนดัหยดุงาน 

 ในตอนต้นศตวรรษท่ี 20 มีคนงานประมาณ

สามล้านคนท่ีอยู่ในสงักัดของสหภาพแรงงาน ใน

จ านวนนีป้ระมาณ 2.5 ล้านคนเช่ือมัน่ในระบบสงัคม

นิยม ในขณะท่ีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้อย่างมีพลงันี ้

นกัสหภาพแรงงานก็มีอ านาจเพิ่มมากขึน้พร้อมกนัไป

ด้วย จากทางด้านการเงินท่ีได้รับความช่วยเหลือจาก

มลูนิธิทางด้านสงัคมตา่งๆ และจากเงินคา่ธรรมเนียม

ตา่งๆ ท่ีได้เพิ่มมากขึน้ จากการเพิ่มของสมาชิก 

สหภาพแรงงานได้กลายเป็นองค์กรท่ีมี

ความรอบรู้และมีพลงัทางด้านความส านึกในหน้าท่ี

ของตนเองเพิ่มมากขึน้ นายจ้างจ านวนหนึ่งยงัคงมี

ปฏิกิริยาต่อระบบสหภาพแรงงาน ยงัคงปฏิเสธท่ีจะ

เจรจาแก้ไขปัญหาต่างๆภายสถานประกอบการกับ

ตัวแทนของสหภาพแรงงาน ในขณะเดียวกันนัน้

ทางด้านสหภาพแรงงาน การจัดท าสญัญาต่างๆ ใน

การท างานเ ร่ิมต้นเป็นระบบท่ีสมบูรณ์มากขึ น้ 

สัญญาต่างๆ ในการท างานได้ครอบคลุมไปถึง

ปัญหาค่า จ้ างแรงงานด้วย  และในไม่ ช้า ก็ ไ ด้

ครอบคลมุไปถึงเง่ือนไขในการท างานโดยทัว่ๆไปด้วย 

ระยะแรกๆนัน้ระบบสหภาพแรงงานถูกใช้ เพื่ อ

ประโยชน์ของคนงานเฉพาะในกิจการของเอกชน 

และต่อมาก็แผ่กระจายเข้าไปในทุกๆส่วนของ

อุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน ในประเทศอังกฤษ 

จ านวนของคนงานท่ีสงักัดอยู่ภายใต้ระบบสหภาพ

แรงงานมีประมาณ 2,400,000 คนในปี ค.ศ.1910 

ในประเทศเยอรมนัในปี ค.ศ.1913 มีคนงานสองล้าน

กวา่คน ซึง่อยูใ่นระบบสหภาพแรงงาน  
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บทน า 

 ประเทศไทยเป็นรัฐสวสัดิการแลว้ และก าลงั

ด าเนินการเสริมสร้างเพื่อไปสู่ความอยู่ดีกินดีให้กับ

ผูค้นมากขึ้น คือในความเป็นจริง เราก าลังวิ่งอยู่บน

เส้นทางรัฐสวสัดิการมาแลว้ อย่างน้อยร่วมคร่ึงทาง 

(โดยอุปมา)  ในระยะเวลาบนเส้นทางนั้น อยา่งน้อย 

30 ปี มาแล้ว แต่ที่พบบ่อยในค าพูด ข้อเขียน หรือ

วิดีโอ ก็ยงัมีการกล่าวคลา้ยกบัว่า เรายงัไม่ได้เขา้ไป

อยู่ในครรลองหรือลู่วิ่งของรัฐสวสัดิการ หรือเรายงั

อยู่ตรงไหนสักแห่งที่ไม่ใช่จุดสตาร์ทอยู่เลย เท่ากับ

ความจริงที่เป็นอยูจ่ะมากหรือน้อยก็ตาม ถูกมองขา้ม

และโฆษณาชวนเช่ือให้เห็นว่า มนัไม่มีอยูจ่ริง หรือมี

แบบต ่าตอ้ยดอ้ยค่า หรือผิดจากที่ควรจะเป็นไปเสีย

หมด – ท าไมเราจึงเห็นความจริงต่างกนั หรือหลีกหนี

ความจริงที่ มีอยู่จริง หรือไม่แสดงความจริงให้

ครบถ้วนหรือเข้าใกล้ความจริงมากขึ้ น? เพราะ

สถานภาพ บทบาท อคติ ลทัธิ ความเช่ือ อุดมการณ์ 

ฯลฯ หรือเปล่า!? แต่ก็เป็นเสรีภาพในการมองโลก

ของใครๆ!  

 ขา้พเจา้จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลาย 

พิจารณาดูค  าอธิบายและขอ้เสนอที่จะกล่าวต่อไปน้ี 

โชคชัย สุทธาเวศ 
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เพื่อท าความเข้าใจกับรัฐสวสัดิการไทยให้มากขึ้ น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติภาษีเพื่อการเสริมสร้างรัฐ

สวสัดิการ  

รัฐสวัสดิการกับภาษีอัตราก้าวหน้า 

 รัฐสวสัดิการยอ่มอยูคู่่กบัภาษีอตัรากา้วหน้า 

(Progressive tax rate) เป็นส าคัญ เพราะเป็นการ

กระจายรายได ้เป็นการเอาเงินคนรวยมาช่วยคนจน

แบบหน่ึง และประเทศไทยเรา ก็มีการเก็บภาษีรายได้

ในอัตราก้าวหน้ากันมาแลว้หลายปี - ใครท าให้ภาษี

รายได้ในอัตราก้าวหน้าเช่นน้ีเกิดขึ้ นในประเทศ

ไทย??!! แต่หลายท่านอาจจะเขา้ใจว่าประเทศไทยยงั

ไม่มีระบบภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า และภาษี

ทรัพยสิ์นไทยก็เก็บในอตัรากา้วหน้า เพียงแต่ยงัเก็บ

ในอตัราที่ต  ่ามาก การเรียกร้องใหมี้การจดัเก็บภาษีใน

อตัรากา้วหน้าจึงเป็นการเรียกร้องให้ประเทศไทยท า

ในส่ิงที่ท  าอยูแ่ลว้!  

 อัตราการจดัเก็บภาษีรายได้บุคคลในอัตรา

กา้วหน้าในปัจจุบนัของไทย มี 8 ระดบั ระหว่าง 5 - 

35% ของรายได้บุคคลประจ าปี คือ (1) 0-150,000 

บาท ไม่ตอ้งเสียภาษี, (2) 150,001-300,000 บาท จ่าย 

5%, (3) 300,001 – 500,000 บาท จ่าย 10%, (4) 

500,001-750,000 บาท จ่าย 15% , (5) 750,001-

1,000,000 บาท จ่าย 20%, (6) 1,000,001-2,000,000 

บาท จ่าย 25%, (7) 2,000,001–5,000,000 บาท จ่าย 

30%, และ (8) 5,000,001 บาทขึ้นไป จ่าย 35% ซ่ึง

อัตราสูงสุดในระดับ  35% น้ี  ก็ ถือว่าไม่ เลวนัก 

ส าหรับการเป็นรัฐสวัสดิการไทยที่ผ่านมาจนถึง

สภาวะปัจจุบนั แบบประเทศก าลังพฒันาที่มีรายได้

ปานกลางขั้นสูง ตามที่ธนาคารโลกจดัเราไวต้รงนั้น 

 

 แต่พุทโธ่เอ๋ย! คนไทยที่มีรายได้ (และผูท้ี่มี

รายได้หลังหักค่าลดหย่อนต่างๆ) ถึงระดับสามารถ

จ่ายภาษีรายไดบุ้คคลประจ าปีไดจ้ริง ก็มีอยูเ่พียง 4-5 

ลา้นคนเท่านั้นเอง! (คือมีรายไดถึ้งและยืน่จ่ายภาษี 8-

10 ล้านคน แต่จ่ายจริงหายไปร่วมคร่ึงหน่ึงหรือกว่า

คร่ึงหน่ึง) จากก าลังแรงงาน 38 ล้านคน เพราะ

คนท างานส่วนใหญ่ประมาณ  24-25 ลา้นคน อยูน่อก

ระบบภาษี โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและผู ้

ประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่ ไม่มีการแสดงรายได้

และไม่ยืน่ช าระภาษี และในก าลงัแรงงานนั้น ก็ยงัมีผู ้

มีรายได้ต่อปีต ่าจ  านวนมาก เช่น มีรายได้ไม่ถึง 1.5 

แสนบาท ร่วม 7-8 ลา้นคน จึงไม่ตอ้งจ่ายภาษี หรือมี
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รายไดเ้กิน 1.5 แสนบาท/ปี แต่ไดรั้บลดหยอ่นต่างๆ 

จนไม่ตอ้งเสียภาษีก็อีกหลายลา้นคน  รวมๆกนัแลว้ ก็

มีแรงงานไทยถึง 33-34 ล้านคน ที่ไม่ต้องจ่ายภาษี

รายได้บุคคลแต่อย่างใด – น่าหดหู่มากใช่ไหมครับ 

 และประเด็นน้ีต่างหาก คือปัญหาส าคญัของรัฐ

สวสัดิการไทย คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีรายไดต้  ่า

และไม่ได้จ่ายภาษี ไม่ใช่การขาดระบบภาษีอัตรา

กา้วหนา้ครับ! 

 

 ผู ้ประท้วง รัฐบาลที่ วิตกกังวลกับการที่

รั ฐ บ า ล เ อ า ภ า ษี ป ร ะ ช า ชน ไ ป ใ ช้ อ ย่ า ง ไ ม่ มี

ประสิทธิภาพนั้น ท าถูกแลว้ในแง่มุมหน่ึง หากผูพู้ด

ท่านนั้น อยูใ่นกลุ่มคน 4-5 ลา้นคน ที่จ่ายภาษีรายได้

บุคคลประจ าปี แต่ไม่ใช่ในนามคนทั้งประเทศที่ส่วน

ใหญ่ไม่ไดจ่้ายภาษีรายไดบุ้คคลประจ าปี  

 แต่ในแง่ของฐานภาษีอ่ืน ก็สามารถเรียกได้

วา่ ท่านผูน้ั้นพดูแทนคนทั้งประเทศก็ได ้คือ ในนามผู ้

จ่ายภาษีมูลค่าเพิม่ แมว้า่เราจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉล่ีย

กนัไม่มาก คนละเล็กคนละน้อย คือในประเทศไทย

ใชก้นั 7-10% ของราคาสินคา้และบริการ (แต่ปัจจุบนั

เก็บที่ 7% ของราคาสินคา้และบริการ) ที่ผูข้ายมกัจะ

ผลกัภาระมาให้ผูซ้ื้อ เพื่อคงก าไรของตนไว ้โดยใคร

บริโภคหรือจบัจ่ายใช้สอยมากก็จ่ายมาก คือคนรวย

จ่ายมาก คนจนจ่ายนอ้ย ชาวบา้นโดยทัว่ที่มีรายไดใ้น

ระดบัที่ไม่ตอ้งเสียภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา ก็คงจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มปีละ 5,000-6,000 บาท น้อยกว่าผูเ้สีย

ภาษีรายได้บุคคลประมาณ 5-20 เท่าตัว ที่ต ้องจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย แต่ปีหน่ึงๆ รัฐบาลก็สามารถ

เก็บภาษีมูลค่าเพิม่ทัว่ประเทศไดม้ากพอสมควร และ

ปริมาณมากกว่าภาษีรายไดบุ้คคล เพราะจ านวนคน

จ่ายกว้างขวางมากๆ เกือบจะเป็นประชากรทั้ ง

ประเทศ หรือไม่น้อยกว่า  ¾ ของคนทั้ งประเทศ 

(กล่าวเช่นน้ี ผู ้ประกันตนในระบบประกันสังคม 

รับภาระไม่ เบาที เ ดียว และอาจหมายถึงการที่

ผู ้ประกันตนจะมีเสียงดังในสังคมมากเป็นพิเศษ 

เพราะจ่ายทั้งภาษีรายได้บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

เงินสมทบประกนัสงัคม ซ่ึงก็เป็นการเก็บภาษีอีกแบบ

หน่ึงจาก เ งิน เ ดือนหรือรายได้ที่ เ รี ยกว่ า  ภา ษี

เคร่ืองหมายติดหูหรือภาษีที่จ่ายเพื่อวตัถุประสงคเ์ป็น

การเฉพาะ - Earmarked tax)  

การจัดเก็บภาษีเพื่อเสริมสร้างรัฐสวัสดิการ 

 รัฐสามารถใชภ้าษีและรายไดอ่ื้นที่ไม่ใช่ภาษี 

เอามาเสริมสร้างรัฐสวสัดิการไดห้มด! ในกรณีภาษี 

รัฐบาลอาจหาทางเพิ่มอตัราภาษีให้จดัเก็บสูงขึ้นหรือ

ลดลง ตามความเหมาะสม คือมีลูกเล่นให้เศรษฐกิจ
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เติบโตและเกิดดุลยภาพทางสังคม แต่ควรจดัเก็บให้

หลากหลายประเภทภาษี และเก็บไดท้ัว่ถึงจริงๆ คือ

ภาษีทุกประเภท ทั้ งภาษีสรรพสามิต ภาษีรายได้

บริษทัหรือนิติบุคคล ภาษีทรัพยสิ์น อาทิ ที่ดิน ส่ิง

ปลูกสร้าง และมรดก และภาษีมูลค่าเพิ่มที่กล่าวแลว้

นั้ น  ที่ ทุ ก คน ไ ม่ ว่ า ร ว ยห รื อ จนต้อ ง จ่ า ย  แ ต่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากเก็บมากก็มีผลเสียต่อการลงทุน

และคา้ขาย และเป็นภาระแก่ผูบ้ริโภคมากขึ้น จากการ

มกัจะผลกัภาระของผูข้ายไปที่ผูซ้ื้อ เม่ือรัฐบาลจดัเก็บ

เพิม่ โดยเพิม่ราคาสินคา้และบริการแทนภาระของตน 

การเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจึงเป็นเร่ืองกลืนไม่เข้า

คายไม่ออกของทุกรัฐบาลที่ผา่นมา 

 ในส่วนภาษีรายได้บุคคลดังที่กล่าวแล้ว ก็

อาจเก็บเพิ่มจากมนุษยเ์งินเดือนและแรงงานนอก

ระบบหรือผู ้ประกอบอาชีพอิสระ (แบบหลังน้ีมี

จ  านวนน้อยมากที่จ่ายภาษี) ที่จากตอนน้ีเก็บสูงสุด 

35% ปรับไปเป็นสูงสุด 50 -60% แบบประเทศ

สแกนดิเนเวีย  แต่ก็ตอ้งใชเ้วลาอีกหลายปี ผมคิดว่า

ไม่น้อยกว่า 30 ปี เพราะตอนน้ีรายได้เฉล่ียต่อหัว

ประชากรไทยมีเพียงประมาณ 230,000 บาท/ปี 

เท่ากบัวา่คนไทยส่วนใหญ่ยงัจ่ายภาษีรายไดบุ้คคลใน

อตัรา 5% อันยงัอยูต่รงอตัราต ่าสุดของอัตราการเสีย

ภาษีเท่านั้นเอง (OMG!) หากปรับอตัราการจดัเก็บให้

ก้าวหน้าจากที่ก้าวหน้าอยู่แล้ว ให้สูงขึ้นไปอีก คน

จ่ายไดก้็มีคนรวยจ านวนนอ้ยอยูดี่  

ความรับผิดชอบในการจ่ายภาษี และข้อเสนอในการ

ปรับการสมทบเงินในกองทุนประกันสังคม 

 

 ฉะนั้น ในอีกทางหน่ึง อยา่มวัแต่ร้องเรียกว่า

รัฐบาลต้องจัดสวัสดิการแก่ประชาชนให้มากๆ

เท่านั้น แต่เราตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบท าให้รัฐมีความ

ร ่ า รวยม ากขึ้ น ด้ว ย  (ช าว รัฐสวัส ดิ กา รล้วน มี

วฒันธรรมแบบน้ี) ไม่เช่นนั้นจะเอาเงินที่ไหนให้มาก

พอมาบ ารุงประชาชน โดยตอ้งหาทางท าให้เกิดการ

สร้างและจ้างงานที่มีคุณค่า (Decent work) เต็มที่

ตลอดเวลา และท าให้รายได้เฉล่ียของคนไทยส่วน

ใหญ่สูงขึ้ นๆ ตามผลิตภาพและเหตุปัจจยัอ่ืนๆ อัน

สมควร  เพื่อจะได้มีก าลังจ่ายภาษีและช่วยกระจาย

ความมั่งคัง่กันให้ทัว่ถึงมากขึ้นในทุกหมู่เหล่า โดย

ตอ้งท าใหค้นที่ก  าลงัท างานอยูท่ ั้ง 38 ลา้นคน สามารถ

จ่ายภาษีรายไดบุ้คคลไดท้ั้งหมด ไม่ใช่จ่ายกนัอยูแ่ละ

รับภาระกันหนักอ้ึงเพียง 4-5 ล้านคนแบบทุกวนัน้ี 

โดย 30 กว่าล้านคน ไม่ไดจ่้ายภาษีรายได ้ทั้งยงัตอ้ง
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เล้ียงดูคนเกษียณที่ส่วนใหญ่ไม่ไดท้  างานและไม่ได้

จ่ายภาษีอีก 13-15 ลา้นคน ดว้ยครับ! 

 

 ในขณะที่ ยงัไปไม่ถึงเป้าตามที่เสนอขา้งตน้ 

เราก็ควรมาดูว่าปริมาณและอัตราการจ่ายเงินสมทบ

เข้ากองทุนประกันสังคมในปัจจุบันจะขย ับได้

อยา่งไร ตามที่ขา้พเจา้เคยเสนอมาตั้งแต่ปี 2558 เม่ือ

กฎหมายประกันสังคมอายุครบ 25 ปี แล้วนั้ น ทั้ ง

เขียนและพูดหลายที่ (ขออภยัที่ตอ้งยนืยนั) ให้ขยาย

ปริมาณเพดานเงินสมทบไปถึง 1 แสนบาท แทน 1.5 

หม่ืนบาท ในปัจจุบนัที่ใชก้นัมาร่วม 30 ปี  และปรับ

เพิม่อตัราสมทบของฝ่ายแรงงานทีละเล็กละน้อยปีละ 

0.5% หากช่วยกนัท าให้ไดติ้ดต่อกนั 25 ปี (เงินเดือน

ประจ าปรับเพิ่มประจ าปีโดยทัว่ไป 3-5% ขอแบ่งมา

เขา้กองทุนประกันสังคมเพียง 0.5% นับว่าไม่มาก

เลย) อัตราการสมทบก็จะกลายเป็น 30% (จากฐาน

ปกติ 5% - ไม่ยึดเอาภาวะปัจจุบนัของการลดอัตรา

การเก็บเน่ืองจากโควิดระบาดในปัจจุบนัที่เหลือ 1-

2%) และน่ียงัไม่รวมการสมทบของนายจ้างและ

รัฐบาล (หากสองฝ่ายน้ียอมดว้ย! – แต่ก็คือความยาก

อีกสองประการ) ที่จะท าให้เงินในกองทุนเติบโต

อยา่งหนา้มือเป็นหลงัมือ 

 หากท าได้ตามที่เสนอ อีก 25 ปีขา้งหน้า ผู ้

เกษียณอายใุนระบบประกนัสังคม ก็จะมีเงินบ านาญ

ไม่น้อยกว่าคนละ 50,000 บาท/เดือน (ตั้งเป้ากันไว้

เลยในเชิงเป้าหมายตามระยะเวลา – สมมติว่าภายใน 

พ.ศ. 2590) ไม่ใช่ไดก้นัเพียงเดือนละประมาณ 3,000 

- 4,000 บาท และไม่มีการปรับเพิ่มให้ด้วย  อันดู

เหมือนว่าคนชราภาพในกองทุนประกันสังคม เป็น

คนที่โลกลืมไปเสียแลว้! เช่นในปัจจุบนั ทั้งหากอตัรา

การสมทบขยบัอยา่งอตัโนมติัทีละเล็กละน้อย อยา่ง

ไม่เดือดร้อนหรือแทบไม่เดือดร้อนกระไรมากนัก เรา

ก็จะมีเงินเพิ่มเติมในกระปุกออมสินรวมและของแต่

ละคน ที่จะท าให้เรามีชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตใน

หลากหลายด้านที่ เพียบพร้อมมากขึ้ น และความ

มั่นคงในความเป็นรัฐสวสัดิการในระยะยาวชั่วลูก 

หลาน เหลน ล่ือ ลืบ และเลยกว่าน้ี ก็จะเกิดขึ้นอยา่ง

แน่นอน  

สรุป 

 รัฐสวสัดิการไทยจะแข็งแกร่งมากขึ้น ก็เม่ือ

คนท างานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบหรือ

นอกระบบ มีรายได้ถึงระดับที่สามารถจ่ายภาษีได้

อยา่งถว้นทัว่ และร่วมรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในกองทุน

ประกนัสงัคมร่วมกบันายจา้งและรัฐบาลอยา่งย ัง่ยนื  
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 สภาแรงงานและองคก์ารแรงงานต่างๆ จึงไม่

ควรเรียกร้องแค่ให้มีเงินบ านาญแรงงานชราภาพไม่

น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน หรือขยายเพดานการ

สมทบขั้นสูงเพียง 20,000 บาท แต่ก าหนดเป้าหมาย

และทิศทางการเคล่ือนไหวที่ไปไกลกว่านั้น เพื่อการ

มีเงินทุนที่เพยีงพอในค่าใชจ่้ายทุกประเภทในอนาคต 

รวมทั้งการชราภาพ โดยไดโ้ปรดพิจารณาขอ้เสนอที่

ขา้พเจา้เสนอขา้งตน้อยา่งจริงจงั และหากไม่ขยบัให้

เพียบพร้อมกว่านั้ น  พรรคการเมืองที่สนใจการ

สร้างสรรค์รัฐสวสัดิการจริงๆ ก็ควรท าให้เป็นจริง

แทน! 

////////////////////////////////////////////////// 
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   ตามที่บริษทั บริลเลียนท ์อัลไลแอนซ์ไทย 
โกลบอล จ ากัด (BRILLIANT ALLIANCE THAI 
GLOBAL LTD.)  เป็นบริษัทข้ามชาติมามีทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท บริษทั รับจา้งตดัเยบ็เส้ือผา้
ชุดชั้นในสตรียีห่้อดงั เช่น วิคตอเรียซีเครท (Victoria 
Secret) ,ทอริด (Torid), LBI, ฯลฯ ตั้งอยู่ในซอย 7 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ ได้ประกาศปิดกิจการเม่ือวนัที่ 11 
มีนาคม 2564 ท าให้ลูกจา้งจ านวน 1,388 คนตกงาน
ทนัทีโดยไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้าโดยไม่จ่ายเงิน 
ค่าชดเชย ค่าจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าวนัหยุด
พกัผ่อนประจ าปีและเงินอ่ืนๆที่ลูกจา้งมีสิทธ์ิได้รับ
ตามกฎหมาย เม่ือถูกนายจา้งปิดกิจการลูกจา้งไดไ้ป
เขียนค าร้อง คร. 7 พนักงานตรวจแรงงานส านักงาน
ส วัส ดิ ก า ร แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ ได้สอบสวนข้อเท็จจริงตลอดจน
พยานหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้องและออกค าสั่งที่ 
119/2564 เร่ือง ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลาในวนัท างานค่าจา้ง

แทนการบอก กล่าวล่วงหนา้ ค่าชดเชย ค่าจา้งส าหรับ
วนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี โบนัสและเบี้ยขยนั โดยให้
นายจา้งจ่ายเงินต่างๆ ที่ลูกจา้งมีสิทธ์ิไดรั้บ  

 

 โดย ขณะน้ีนายจ้างยงัไม่ปฏิบตัิตามค าสั่ง
พนักงานตรวจแรงงาน สหภาพแรงงานไทรอัมพ์
อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นตวัแทน
ของลูกจ้างได้เข้าพบและยื่นหนังสือต่อพลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ
ชมกล่ิน รัฐมนตรี  กระทรวงแรงงาน (ว ันที่  28 

วาสนา ล าด ี
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เมษายน 2564)ขอใหด้ า เนินการช่วยเหลือลูกจา้งโดย
มีขอ้เรียกร้อง 4 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. ให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานน า เงิน
จ านวน 242,689,862.71 บาท (สองร้อยส่ีสิบสองลา้น
หก แสนแปดหม่ืนเก้าพนัแปดร้อยหกสิบสองบาท
เจ็ดสิบเอ็ดสตางค)์ มาจ่ายค่าจา้งแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจา้งส าหรับวนัหยุดพกัผ่อน
ประจ าปีโบนสัและเบ้ียขยนัให้กบัลูกจา้ง ให้ลูกจา้งที่
ถูกเลิกจา้ง เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน 

 2. ขอให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานติดตาม
นายจา้งมารับผิดชอบน าเงินจ านวนดังกล่าวมาคืน 
รัฐบาลเพราะเป็นเงินภาษของประชาชนทุกคน 

 3.  ข อ ให้ รั ฐ มนต รีก ร ะท รวง แรง ง า น
ด าเนินการตามกฎหมายอาญาอยา่งเด็ดขาดเพื่อไม่ให้
เป็น เยีย่งอยา่งใหน้ายจา้งรายอ่ืนด าเนินการ เช่นน้ี กบั
ประชาชนคนไทยอีก 

 4.  ขอให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหา
มาตรการป้องกันไม่ให้นักลุงทนต่างชาติมาลุงทุน
แลว้หอบ กระเป๋าหนีปล่อยลอยแพลูกจา้งเช่นนายจา้ง
รายน้ี 

 วนัที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ท  าเนียบรัฐบาล 
สหภาพแรงงาน ไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับสหพนัธ์แรงงานส่ิงทอการตั้ ง
เยบ็เส้ือผา้และผลิตภณัฑห์นังแห่งประเทศไทย กลุ่ม
สหภาพแรงงานยา่นรังสิตและใกลเ้คียง และเครือข่าย
แรงงาน ฯลฯ ไดย้ืน่หนงัสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้
ติดตามนายจา้งบริษทับริลเลียนท ์อลัไลแอนนซ์ ไทย 

โกลบอลจ ากัด กรณีปิดกิจการลอยแพลูกจา้ง 1,388 
คน โดยไม่จ่ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 นายเซีย จ  าปาทองประธานสหพนัธ์แรงงาน
ส่ิงทอการตดัเยบ็เส้ือผา้ และผลิตภณัฑห์นงัฯ กล่าวว่า 
ท า ง ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น ฯ ไ ด้ ยื่ น ห นั ง สื อ ต่ อ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกล่ิน 
และพลเอกประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
แต่ยงัไม่มีความคืบหน้าวนัน้ีจึงได้มายื่นหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ิ จนัทร์โอชา เพื่อให้
ช่วยเหลือติดตามนายจ้าง ให้มาจ่ายเงินค่าชดเชย
ใหก้บัลูกจา้ง รวมถึงค่าจา้ง และค่าบอกกล่าวล่วงหนา้ 
ค่าจา้งส าหรับวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี โบนสัและเบี้ ย
ขยนั เพือ่การบรรเทาความเดือดร้อน ซ่ึงเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานตามกฎหมายก าหนด โดยเร่งด่วน และ
นายกรัฐมนตรีไดม้อบหมายให้ผูแ้ทนมารับหนังสือ
แทน พร้อมทั้งนัดหมายเจรจาร่วมกับผูแ้ทนลูกจา้ง 
สหภาพแรงงานฯ ในวนัที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ท  าเนียบ
รัฐบาล  

 

 ทั้งน้ีในวนัเดียวกนัช่วงเวลา 10.30 น. นายสุ
เทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภา
ผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ปีก
แรงงาน พรรคกา้วไกล และนางสาววรรณวภิา ไมส้น 

https://voicelabour.org/wp-content/uploads/2021/10/20211007_112733-scaled.jpg
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คณะกรรมาธิการสวัสดิการ สภาผู ้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ปีกแรงงาน พรรค
ก้าวไกล ได้เดินทางมารับหนังสือของทางสหภาพ
แรงงานไทรอมัพฯ์ พร้อมรับฟังปัญหาของแรงงาน ที่
เดือดร้อนร้อนหนัก เน่ืองจากตกงานมากว่า 6 เดือน 
ไม่มีรายได ้และยงัไม่ไดรั้บเงินค่าชดเชย และค่าจา้ง
คา้งจ่ายที่ถือว่าเป็นเงินกอ้นสุดทา้ยเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเลยช่วงหางานท าเลย 

  
 ต่อมาสภาองคก์ารลูกจา้งพฒันาแรงงานแห่ง

ประเทศไทย โดยนายประทีป โมวพรหมานุช รอง

ประธานฯได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอก

ประยุทธ์ิ  จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า รัฐบาล 

(หนังสือลงวนัที่ 18 ตุลาคม 2564) เพื่อเสนอแนะให้

ช่วยเหลือลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพื่อให้สอดคล้องกับ

ปัจจุบัน โดยเสนอให้รัฐบาลจดัตั้งกองทุนประกัน

ความเส่ียงค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจา้ง โดยให้กระทรวง

แรงงานแกก้ฎหมาย/เพิม่เติมพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ.2541เพื่อให้เอ้ือต่อการจดัตั้งกองทุนฯ 

ให้กระทรวงแรงงานออกประกาศกฎกระทรวง

แรงงาน เร่ืองหลักกฎเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับ

หลกัประกนัก่อนการด าเนินกิจการหรือหลกัประกนั

ความเสียหายจากนายจา้ง/เจา้ของสถานประกอบการ 

กรณีนายจา้งเลิกจา้ง/หยุดกิจการชัว่คราว/ปิดกิจการ 

และมีนโยบายปรับลดแรงงานซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 

สภาพการจา้งของลูกจา้ง เป็นตน้ 

 รมว.เฮ้ง ยัน ช่วยเหลือลูกจ้างบริลเลียนท์ 

 ต่ อ ม า  เ ม่ื อ วัน ที่  1 9  ตุ ล า ค ม  2 5 6 4 

https://www.khaosod.co.th/monitor-newsไดร้ายงาน

ว่า นายสุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน รับขอ้เรียกร้องและหารือกบัตวัแทนลูกจา้ง

จ านวน 8 ราย ของบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ 

ไทย โกลบอล จ ากดั และตวัแทนสหภาพแรงงานไทร

อมัพอิ์นเตอร์เนชัน่เนลแห่งประเทศไทย กรณีถูกเลิก

จา้ง เน่ืองจากปิดกิจการและยงัไม่ไดรั้บเงินชดเชย ที่

ได้มาชุมนุมบริเวณด้านหน้าท าเนียบรัฐบาลเพื่อยื่น

ขอ้เรียกร้องจ านวน 2 ขอ้ คือ 

 1. ขอให้แก้ไขระเบียบกองทุนสงเคราะห์

ลูกจา้ง  

 2. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินคดีกับ

นายจา้ง  

 โดยมี ดร.เสกสกล อตัถาวงศ ์ผูช่้วยรัฐมนตรี

ประจ านายกรัฐมนตรี นายสุเทพ ชิตยวงษ ์เลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เขา้ร่วมในคร้ังน้ี

ดว้ย ณ หอ้งประชุม 1 ตึกส านักงาน กพ.หลงัเก่า จาก

https://voicelabour.org/wp-content/uploads/2021/10/207610.jpg
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ประเด็นดงักล่าว รมว.แรงงาน ไดม้อบหมายให้กรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานน าเงินจากกองทุน

สงเคราะห์ลูกจา้ง จ  านวน 22,321,856 บาท มาจ่ายเงิน

สงเคราะห์ให้ลูกจ้าง จ  านวน 1,231 คน และให้

ส านักงานประกนัสังคมจ่ายเงินประกันการว่างงาน

แก่ลูกจา้ง เป็นเงินจ านวน 65,540,768 บาท รวมทั้งได้

มอบหมายให้กรมการจดัหางานจดัต าแหน่งงานเพื่อ

รองรับผูว้่างงานในจังหวดัสมุทรปราการจ านวน 

1,834 ต  าแหน่ง 

 นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ส่ิงที่ผูน้  าแรงงานมา

เรียกร้องในวันน้ีนั้ น กรณีที่ ลูกจ้างเรียกร้องให้

กระทรวงแรงงานน าเงินจากสถานประกอบการที่มี 

ก า ร คื น เ งิ น ภ า ษีป ร ะม าณ  3 1  ล้ า นบ าทจ า ก

กรมสรรพากรมาชดเชยให้ ลูกจ้างก่อนนั้ น ได้

มอบหมายใหก้รมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานไป

หารือกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ว่าจะ

ด าเนินการดงักล่าวไดห้รือไม่ ส่วนการแกไขร้ะเบียบ

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จะเชิญตัวแทนสหภาพ

แรงงาน ผู ้น าแรงงานมาให้ข้อมูลก่อนที่จะมีการ

ประชุมในวนัท่ี 28 ตุลาคม ส่วนความคืบหน้าการ

ด าเนินคดีกับนายจา้ง นอกจากกรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงานได้ด า เนินคดีแล้ว  และ  ผู ้ช่วย

รัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี จะติดตามความ

คืบหนา้กบัผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงาน

ที่เก่ียวขอ้งถึงความคืบหนา้ของคดีอีกทางหน่ึงดว้ย 

 ปธ.กมธ.แรงงาน นัดประชุมด่วน พร้อมเชิญ 
ก.แรงงาน ร่วมแก้ปัญหาลูกจ้าง บ.บริลเลียนท์ ฯ 

 

 ในวนัเดียวกันนั้น นายสุเทพ อู่อน้ ประธาน
กรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร ส.ส.ปีก
แรงงาน พรรคกา้วไกล กล่าววา่ ไดรั้บทราบปัญหา
ของสหภาพแรงงานไทรอัมพฯ์ ที่ได้เรียกร้องเร่ือง
ค่าชดเชยหลังนายจ้างบริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ฯ
ประกาศปิดกิจการแล้วไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยตาม
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 
และได้รับทราบถึงความพยายามของคนงานที่ได้มี
การยื่นหนังสือทวงถามติดตามมาโดยตลอดจาก
ภาครัฐกระทรวงแรงงาน ต่อ รัฐมนตรีว่ าก าร
กระทรวงแรงงาน และรองนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมาย พร้อมพยายามยื่นต่อนายกรัฐมนตรีที่
ท  า เ นี ยบ รัฐบา ลด้ว ย  รวมทั้ ง ไ ด้ ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู ้แทนราษฎร
มาแลว้ เพือ่ขอใหช่้วยติดตามผลกัดนั ติดตามนายจา้ง
มารับผิดชอบลูกจ้างและให้กระทรวงแรงงานให้
ความช่วยเหลือคนงานที่ไดรั้บผลกระทบ 1,388 คน 

https://voicelabour.org/wp-content/uploads/2021/10/204545.jpg
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ซ่ึงรอค่าชดเชยที่ถือว่าเป็นเงินกอ้นสุดทา้ยมาเกือบ 7 
เดือนแลว้ 

 

 “ตามที่ทราบผมก็เป็นคนงานมาก่อนเขา้ใจ
ในความทุกขข์องพี่น้องแรงงานดว้ยความจริงใจเลย 
การที่คนงานไดรั้บเพยีงค่าจา้งขั้นต ่าท  างานมากว่า 30 
ปีดว้ยความจงรักภกัษดี์สร้างผลก าไรให้นายจา้งแลก
กับค่าจ้างไปวันๆ เพื่อการเ ล้ียงชีพตนเองและ
ครอบครัว วนัหน่ึงโรงงานที่เคยท างานและฝากชีวิต
ไวร้อการเกษียณอายุอีกไม่ก่ีเดือนปิดลง เงินก้อน
สุดทา้ยที่เรียกว่าค่าชดเชยซ่ึงเป็นขั้นต ่าตามกฎหมาย
นายจา้งกลบัหนีหาย แมแ้ต่ค่าจา้งเดือนสุดทา้ยก็ไม่มี
ไม่มีเงินพอ แต่กลบัตอ้งออกมาเดินถนนเพือ่เรียกร้อง
สิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรไดอี้กใชเ้วลานาน พร้อมค าถาม
เต็มหัวว่า “ที่ท  างานมานั้นท าผิดอะไรนายจา้งถึงท า
แบบน้ี  เขาย ังรวยอยู่  เขาย ังลงทุนอยู่  ใครควร
รับผดิชอบ? ” ค  าถามที่คนงานถามตอ้งมีค  าตอบและ
การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมเหมาะสม เพราะชีวิต
แรงงานที่ตกงาน 1,338 คน นั้นหมายถึงครอบครัวที่
ไดรั้บผลกระทบอีกกวา่ 5,000 คนตรงน้ีมีอนาคตของ
ชาติด้วย ยิ่งในยามวิกฤติเช่นน้ีแรงกระแทกการล้ม
ของแรงงานส่งผลต่อครอบครัว และนั้นคือชาติดว้ย 
และในฐานะที่เป็นผูแ้ทนราษฎรสายเลือดแรงงานคน
หน่ึง รู้สึกเขา้ใจ พร้อมทั้งเขา้ใจภาครัฐโดยกระทรวง

แรงงาน ที่มีอ  านาจจ ากดัของอ านาจในการที่จะแกไ้ข
ปัญหาของคนงานรู้สึกเห็นใจ”   

 ด้วยความเข้าใจถึงข้อจ ากัดของอ านาจ
เจา้หนา้ที่รัฐ และกฎหมายแรงงาน ขอ้จ ากดัการเขา้ถึง
สิทธิของแรงงาน อย่างเงินสงเคราะห์ลูกจ้างเป็น
กฎเกณฑ์ที่วางมานาน และถูกน ามาแก้ปัญหาที่
นายจา้งปิดกิจการมีทั้งหนี และไม่หนี อ้างไม่มี ไม่
จ่าย กฎหมายท่ีอาจมีช่องโหว่อยูห่รือไม่ ปัญหาน้ีจะ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกอย่างไร ซ่ึง
แน่นอนการเลิกจ้าง ประกาศปิดกิจการคงไม่ใช่
ประเด็นน้ีประเด็นเดียว ยงัมีประเด็นที่ถูกเลิกจา้งและ
ปิดกิจการไม่จ่ายค่าชดเชยตามมาอีกจ านวนมาก ดว้ย 
ซ่ึงในยามวกิฤติตอนน้ีทางกระทรวงแรงงานไดมี้การ
ปรับระเบียบการจ่ายประกนัสังคมกรณีว่างงาน เพื่อ
เพิม่สิทธิใหก้บัผูป้ระกนัตน เป็นการท าให้รายไดแ้ละ
ระยะเวลาที่ยาวขึ้น ถือเป็นการช่วยลดภาระของคน
ตกงานในช่วงน้ี  

 แต่ความตอ้งการของคนงานที่ตกงานตอนน้ี
คือ ตอ้งการใหรั้ฐติดตามนายจา้ง มาจ่ายค่าชดเชยตาม
กฎหมาย ซ่ึงที่เป็นเงินก้อนสุดท้าย เพื่อผ่อนปรน
ความเดือดร้อน และการเรียกร้องอีกอย่าง กองทุน
ประกนัความเส่ียง ท่ีนักลงทุนตอ้งเงินเงินสมทบเขา้
กองทุน เป็นหลักประกันการเลิกจ้าง หรือว่าปิด
กิจการแลว้หนี การจ่ายค่าชดเชย เรียกว่าคิดกา้วหน้า
ไปถึงอนาคตเลย อนัน้ีหากท่านรัฐมนตรี หรือรัฐบาล
เห็นดว้ยก็ถือว่า แกปั้ญหาเชิงหลกัประกนัในอนาคต
ใหก้บัคนงานเลยทีเดียว และคิดว่า ประปัญหาน้ี ควร
ตอ้งช่วยกนัหาทางออกร่วมกนั ทางคณะกรรมาธิการ 
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การแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร จึงไดข้อเชิญทุกฝ่ายที่
เก่ียวขอ้งมาประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกนั ในวนัพุธ
ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ หอ้งประชุมกรรมาธิการ ชั้น 
3  CA138  อ าค าร รั ฐสภา  โดยได้ เ ชิญท่ าน
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน มาร่วมหารือคร้ังน้ี

  ดว้ยกนั
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ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจ าเดือนกันยายน 2564 

 

* ขอ้มลูเศรษฐกิจแรงงาน เดือนกนัยายน 2564 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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ยืน่ UN ร้องรัฐไทยละเมดิสิทธิ 13 ผู้น าสหภาพ

รถไฟฯ 

 วันที่  7 ตุลาคม2564 คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) สมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) และสหภาพแรงงาน
รัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ไดย้ืน่
หนังสือถึงนายแกรม บคัเล่ย ์ผูอ้  านวยการส านักงาน 
ILO ประจ าประเทศไทย กมัพูชา และ สปป. ลาว ท่ี
ด้านหน้าอาคารสหประชาชาติ กทม. เร่ือง   การ
ละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานอยา่งต่อเน่ืองต่อของผูน้ า
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 
13 คนโดยมีผูแ้ทนมารับหนงัสือในคร้ังน้ี ซ่ึงมีเน้ือหา 
ดงัน้ี 

 

            เร่ืองร้องเรียนที่มีต่อรัฐบาลไทย อนัเก่ียวขอ้ง
กับ ค ดี หม า ย เ ลข  3022 ขอ งร า ย ง านขอ ง 
คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม (CFA) 
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ซ่ึง สร.รฟท., 

สรส., สหพนัธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) 
และสมาพนัธ์สหภาพแรงงานสากล (ITUC) ได้เคย
ยืน่ค  าร้องเรียนไปเม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2556 ในขอ้
กล่าวหา มีการกระท าลม้ลา้งสหภาพแรงงานดว้ยการ
เลิกจา้งกรรมการ สร.รฟท. สาขาหาดใหญ่ จ  านวน 6 
คน และกรรมการ สร.รฟท. จ  านวน 7 คน ที่มีส่วน
ร่วมในการริเร่ิมรณรงค์ดา้นความปลอดภยัและอาชี
วอนามยั หลงัจากที่เกิดอุบติัเหตุร้ายแรง รถไฟตกราง
ท่ี บ ริ เ วณ เ ข า เ ต่ า  ต . หน อ งแ ก  อ . หั ว หิ น  จ .
ประจวบคีรีขนัธ ์

 

            โดยรายงานสถานการณ์ ขอ้เท็จจริงที่เกิดขึ้น
หลังจากท่ีคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคม ที่มีขอ้เสนอแนะต่อการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 

            1.   มาตรา 33 และมาตรา 77 แห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. 
2543 ยงัไม่ถูกยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไข สหภาพ
แรงงานในรัฐวิสาหกิจยงัคงถูกห้ามมิให้ท  าการนัด
หยุดงาน รวมทั้ งบทบัญญัติในการลงโทษผู ้น า
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สหภาพแรงงานที่ท  าการนัดหยุดงาน ทั้งโทษจ าคุก
และโทษปรับ 

            2.  ผูน้ า สร.รฟท. ทั้ ง 13 คน ยงัต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย 15 ล้านบาท (ประมาณ 
500,000 เหรียญสหรัฐ) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อ
ปีนบัจากวนัที่ยืน่ฟ้องหรือประมาณ 25 ลา้นบาท ตาม
ค าพิพากษาของศาลฎีกาคดีแรงงาน ในประเด็นน้ี 
สร.รฟท. พยายามใช้การเจรจาทวิภาคีเพื่อหารือกับ 
รฟท. ผูน้ า สร.รฟท. ผูน้ าแต่ละคน จะตอ้งรับภาระ
จ่ายค่าเสียหายค่าปรับตามค าพิพากษาศาลฎีกาเป็น
จ านวนเงินเท่าใด 

 
            3.  แมว้่า ผูน้ า สร.รฟท. ทั้ง 13 คน จะไดรั้บ
การพจิารณาและเห็นชอบใหก้ลบัเขา้มาเป็นพนักงาน
ของ รฟท. ตามเงื่อนไขสภาพการจา้งเดิม อนัเป็นผล
ของขอ้ตกลงทวิภาคีในอดีตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 
ผู ้น า  สร . รฟท .  ย ัง ค ง ถู ก  รฟท .  ก ล่ า วห า ต่ อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า ผูน้ า สร.รฟท. ทั้ง 13 คนร่วม
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ร่วมกันละทิ้งงานหรือ
กระท าการอย่างใดๆ เพื่อให้งานหยุดชะงักหรือ
เสียหาย โดยร่วมกระท าเช่นนั้นด้วยกันตั้งแต่ห้าคน
ขึ้นไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เร่ิมสอบสวนข้อ

กล่าวหาดงักล่าวและในที่สุดมีมติว่า การกระท าของ
ผูน้ า สร.รฟท. ทั้ง 13 คน มีมูลความผิดทางอาญาฐาน
เป็นเจา้พนักงาน ละทิ้งงานหรือกระท าการอยา่งใดๆ 
เพื่อให้งานหยุดชะงกัหรือเสียหาย โดยร่วมกระท า
เช่นนั้ นด้วยกันตั้ งแต่ห้าคนขึ้ นไปตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 166 ส านักงานอยัการสูงสุดจึง
แ ต่ ง ตั้ ง ท น า ย เ พื่ อ น า ผ ล ก า ร ส อ บส วน ข อ ง
คณะกรรมการ ปปช. ไปฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง ล่าสุดศาลได้มีค  าพิพากษาให้
กรรมการ สร.รฟท. มีความผิดจริงตามข้อกล่าวหา
และให้ลงโทษ ขณะน้ี คดีอยู่ในระหว่างการขอ
อุทธรณ์ 

            4.  นายสาวิทย ์แก้วหวาน หน่ึงในผูน้ า 
สร.รฟท. ทั้ง 13 คน ได้รับค าสั่งจาก รฟท. ให้ออก
จากงานชัว่คราว มีผลวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ซ่ึง
เป็นวนัสุดท้ายของการท างานก่อนเกษียณอายุการ
ปฏิบตัิงานด้วยมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อรอการ
แจ้งตอบจากคณะกรรมการ ปปช. เป็นเอกสาร
ส าหรับการพจิารณาวา่นายสาวิทย ์แกว้หวาน จะตอ้ง
ถูกลงโทษทางวินัยอีกคร้ังหน่ึงหรือไม่ตามการช้ีมูล
ความผดิของคณะกรรมการ ปปช. 

            ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ยงัคงมีการละเมิดสิทธิ
ของสหภาพแรงงานอยู่เ ช่นเดิม โดยมีประจักษ์
พยานหลักฐานดังน้ี 1) กฎหมายยงัคงจ ากัดการใช้
เสรีภาพในการสมาคม ดว้ยตามมาตรา 33 และมาตรา 
77 แห่งพระราชบญัญติัแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ ์
พ.ศ. 2543 ยงัไม่ถูกยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ไข 2) 
การละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานยงัด าเนินต่อไปดว้ย
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การด าเนินคดีกับผูน้ า สร.รฟท. ทั้ง 13 คน ในศาล
คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยกล่าวหา
วา่ มีมูลความผดิทางอาญาฐานเป็นเจา้พนกังาน ละทิ้ง
งานหรือกระท าการอย่างใดๆ เพื่อให้งานหยุดชะงกั
หรือเสียหาย โดยร่วมกระท าเช่นนั้นดว้ยกนัตั้งแต่ห้า
คนขึ้ นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 166 
และ 3) ที่ส าคัญที่สุด รฟท. มีค  าสั่งให้นายสาวิทย ์
แกว้หวาน ออกจากงานชัว่คราว เพือ่ไม่ใหเ้กษียณอายุ
ราชการอย่างเป็นทางการและได้รับเงินบ านาญการ
เกษียณอายกุารปฏิบตัิงาน 

            ทั้งน้ี ขอยื่นค  าร้องทุกข์ต่อการกระท าของ
รัฐบาลไทย ที่เก่ียวขอ้งกับคดีหมายเลข 3022 ของ
รายงานของคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมอีกคร้ัง พร้อมทั้งใหข้อ้มูล ขอ้เท็จจริงเพิ่มเติม
ที่เกิดขึ้นขอคดีดังกล่าว ขา้พเจา้ขอขอบคุณในความ
ช่วยเหลือของ ILO ที่จะช่วยเรียกร้องขอให้รัฐบาล
ไทยแก้ไขการละเมิดสิทธิของสหภาพแรงงานที่
เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองไม่จบส้ินโดยเร่งด่วน 

 
            ในวนัที่ 7 ตุลาคมของทุกปี เป็นวนั งานที่มี
คุณค่า (Decent Work) แนวคิดเร่ือง “งานที่มีคุณค่า” 
ไดถู้กน าเสนอต่อรัฐสมาชิกองคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO)  เป็นคร้ังแรกในการประชุมใหญ่
แรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour 

Conference) คร้ังที่ 87 เม่ือ พ.ศ. 2547 โดยมีความเช่ือ
มนัว่า งานที่มีคุณค่าจะยกระดบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานใหดี้ขึ้น และส่งเสริมให้มีการพฒันาแรงงานที่
ยงัยืน “งานท่ีมีคุณค่า” หมายถึง งานซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการเก่ียวกบัชีวิตการท างานของ
มนุษยไ์ด้ความตอ้งการเก่ียวกับชีวิตการท างานของ
มนุษย ์

            ประกอบดว้ย การมีโอกาสและรายได ้การมี
สิทธิในด้านต่าง ๆ  การไดแ้สดงออก การไดรั้บการ
ยอมรับ ความมั่นคงของครอบครัว การได้พฒันา
ตนเอง การไดรั้บความยุติธรรม และการมีความเท่า
เทียมทางเพศ 

           ทั้งน้ี คสรท.ยงัมีขอ้เรียกร้อง 4 ขอ้หลกั คือ 

            1. การมีสิทธิในด้านต่าง ๆ โดยการรับรอง
และคุม้ครองสิทธิพื้นฐานในการท างานใหแ้ก่ลูกจา้ง 

            2. การได้แสดงออกโดยการรับรองและ
ส่งเสริมสิทธิในการร่วมตวั และเสรีภาพในการยืน่ขอ้
เรียกร้องและร่วมเจรจาต่อรองของลูกจ้าง การให้
สตัยาบนัรับรองอนุสัญญาฉบบัที่ 87 ว่าดว้ย เสรีภาพ
ในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวั 
และฉบบัที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตวั และการ
ร่วมเจรจาต่อรอง 

            3. การไดรั้บความยตุิธรรม โดยการคุม้ครอง
ให้ลูกจา้งมีสภาพการท างานและไดรั้บผลตอบแทน 
จากการท างานอยา่งยติุธรรม และไม่ถูกเลือกปฏิบตัิ
หรือมีสภาพการท างานที่ไม่เป็นธรรม อันมีสาเหตุ 
จาก สญัชาติ เช้ือชาติ พื้นฐานทางสงัคม ความคิดเห็น
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ทางการเมือง ทศันคติในเร่ืองเพศ การเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน ฯลฯ 

            4. การมีความเท่าเทียมทางเพศโดยการ
คุ ้มครองให้ลูกจ้างหญิงได้รับการปฏิบัติในการ
ท างานและสิทธิประโยชน์จากการท างานอย่างเท่า
เทียมกบัลูกจา้งชาย 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

MWRN แถลงสภาพแรงงานข้ามชาติ กับ

สถานการณ์โควดิ – 19 

 

 วันที่  10 ตุลาคม 2564 เครือข่ายเพื่อสิทธิ

แรงงานข้ามชาติ  (MWRN) และ มูลนิธิเพื่อสิทธิ

แรงงานจัดการแถลงข่าว เน่ืองในวันท่ี 7 ตุลาคม 

2021 วนังานที่มีคุณค่าสากล หรือ  Decent work day 

ความปลอดภัย กับ ชีวิตคนท างาน ในวนังานที่ มี

คุณค่าสากล สถานการณ์โควิด – 19 กบัสภาพปัญหา

แรงงานขา้มชาติ ซ่ึงไดอ่้านแถลงการณ์เป็น 2 ภาษา

ผ่านทางเพจเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

(MWRN)  ดงัน้ี  

 สถานการณ์โควิด19 เกิดสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 ซ่ึงส่งผลกระทบ

ไปทัว่ จนน าไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมของ

หลายหลาหลยาอาชีพทุกเช้ือชาติที่ส่งผลให้เศรษฐกิจ

ทัว่โลกเขา้สู่ภาวะถดถอยเป็นระยะเวลายาวนานขา้ม

ปี รวมถึงประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง

ทั้ ง อุ ตสาหกรรมขนาด เล็ กขนาดกลา งจน ถึ ง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม

ประมง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมตดั

เย็บเส้ือผา้ อุตสาหกรรมก่อสร้าง คนงานในฟาร์ม 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คนงานบนแพกุ้งปลา 

ภาคบริการต่างๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อข้ามชาติ

แรงงานและทั้ งแรงงานไทยเป็นจ านวนมาก ทั้ ง

ปัญหาทางดา้นสาธารณสุข ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และ

ปัญหาด้านสุขภาพจิต อย่างเช่น การล็อคดาวน์ การ

ปิดแคมป์ก่อสร้าง การห้ามออกเรือประมง การห้าม

นั่งร้านอาหาร ห้ามรวมกลุ่มกันเกิน 5 คน มาตรการ

เหล่าน้ีส่งผลต่อการด าเนินชีวติของแรงงาน เพราะท า

ใหแ้รงงานขาดรายได ้หรือแรงงานบางคนถูกเลิกจา้ง 

เน่ืองจากนายจา้งไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้

นอกจากน้ียงัมีมาตรการบบัเบิ้ลแอนดซี์ล (Bubble & 

Seal) คือให้แรงงานเข้าไปที่หอพกัในโรงงานนอก

โรงงาน และส่วนหน่ึงก็พกัในห้องเชา้ที่ตนเชา้ไวแ้ต่
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ตอ้งมีการควบคุมการเดินทางระหว่างที่ท  างานกบัที่

พกัอาศัย มีรถรับ – ส่ง แรงงาน ไม่ให้แวะท าธุระ

ระหวา่งเดินทางและเม่ือกลบัถึงที่พกัตอ้งอยูภ่ายในที่

พกัเท่านั้น ส าหรับแรงงานพกัอาศยัในโรงงาน ตอ้งมี

การควบคุมไม่ใหแ้รงงานออกนอกพื้นที่โรงงาน เพื่อ

ความปลอดภยัสูงสุด เป็นมาตรการที่แรงงานรู้สึกว่า

ตนนั้นถูกจ ากดัสิทธิเสรีภาพ ไม่สามารถด าเนินชีวิต

ได้อย่างปกติทั่วไป ต้องมีผู ้ควบคุมตลอดเวลา 

ผลกระทบที่ก ล่าวมา น้ี  ไม่ เพียงแต่ส่งผลต่อตัว

แรงงานเท่านั้น ยงัส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัว 

เพราะรายไดห้ลกัของครอบครัวมาจากตวัแรงงานเอง 

เม่ือแรงงานไม่สามารถหารายได้ ได้เท่าเดิมหรือ

มากกวา่ จะท าใหชี้วติของคนในครอบครัวขาดรายได้

ในการด ารงชีวติ อีกสถานการณ์ที่พบเจอบ่อยและเขา้

มาร้องเรียนต่อองค์กรคือแรงงานข้ามชาติได้รับ

อุบติัเหตุบ่อยเช่นเคร่ืองจกัรทบัมือขาด มือเขา้ไปใน

เคร่ืองจักรบด ลูกเรือประมงอวนพนัน้ิวขาด อวน

กระชากตกน ้ าเสียชีวติ ไฟฟ้าช็อตบนเรือเสียชีวติ  

 

 จากส่ิงที่ ก ล่าวมาน้ี  ทางมูลนิธิ เพื่อ สิทธิ

แรงงาน ตอ้งการสะทอ้นให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิด

ขึ้นกบัแรงงานขา้มชาติไม่วา่ในช่วงสถานการณ์โควิด 

– 19 หรือไม่โควิด19ก็ตามให้หลายคนได้เห็นชัด

ขึ้ นกับสภาพปัญหาของพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่

ท  างานในประเทศไทย 

 สภาพปัญหา 

 1. กรณีค่าจา้งการลดวนัท างาน การไม่ไดรั้บ

ค่าจ้างหรือได้รับค่าจ้างไ ม่ เต็มจ านวน ในช่วง

สถานการณ์โควิดที่ผ่านมาพบว่า ลูกจา้งหลายคนถูก

ลดจ านวนวันท างาน เช่น ลูกจ้างแพปลา ถูกลด

จ านวนวนัท างานจากที่ท  างาน 5 วนัต่อสปัดาห์ ถูก 

 2.  ลดให้ท  าง าน เพียง  3 ว ัน ต่อสัปดา ห์ 

เน่ืองจากกิจการของนายจา้งได้รับผลกระทบคือไม่

สามารถส่งออกปลาได้ตามปกติ นายจา้งจึงตอ้งลด

จ านวนวนัท างานของลูกจา้ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

ของกิจการ หรือลูกจา้งตดัเยบ็เส้ือผา้ ที่นายจา้งบงัคบั

ให้ใชสิ้ทธิลาพกัร้อนหรือลาป่วยในกรณีที่ถูกกักตวั 

และผลักภาระค่าจ้างไปท่ีท่ีประกันสังคม คือ จ่าย

เพียง 50% และให้ลูกจา้งเบิกกับประกันสังคม 50% 

ปัญหาที่พบคือลูกจ้างบางส่วนไม่ได้อยู่ในระบบ

ประกนัสังคม หรือบางส่วนยงัสมทบไม่ถึงเกณฑจึ์ง

ไม่ไดรั้บเงินช่วยเหลือ ท าใหลู้กจา้งขาดรายได ้
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 3. กรณีลูกเรือประมง การท างานของลูกเรือ

มีการเปล่ียนแปลง คือ จากเดิมเรือออกหาปลาออก

เยน็ – กลับเช้า แพสมุทรสาคร แต่ท าให้ไม่ได้กลับ

ขึ้นมาที่แพสมุทรสาครเช่นเดิมตอ้งเปล่ียนไปขึ้นแพที่

จงัหวดัอ่ืนหรือบางคร้ังก็มีเรืออีกล าไปรับปลาขึ้นแพ

ยกเวน้ลูกเรือที่ไม่ไดข้ึ้นฝ่ัง และไม่สามารถกลบัเขา้

ฝ่ังเดิมที่ตนอยูเ่ป็นเวลานานถึง 6 เดือน และมีเรือบาง

ประเภทนายจา้งสั่งไม่ให้ออกเรือเลยมา 1 ปีกว่าแล้ว

ท าให้ลูกเรือขาดรายได ้เน่ืองจากเป็นมาตรการทาง

จงัหวดัที่ก  าหนดว่า หากลูกจา้งขึ้นมาที่ฝ่ังแลว้จะไม่

สามารถออกเรือได้อีกเพราะเกรงว่าในระหว่างที่

ขึ้นมาบนฝ่ังจะคลุกคล่ีกบัคนอ่ืนแลว้จะท าให้ติดเช้ือ

โควิด19 จึงไม่ให้กลับออกเรือเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดโควิดในระหว่างที่ออกเรือ เป็นเหตุให้ลูกเรือ

ต้องไปขึ้ นแพลที่จังหวัดอ่ืนๆ และไม่ได้เจอกับ

ครอบครัว นอกจากน้ีปัญหาท่ีพบในการระหว่างการ

ออกเรือ คือ ลูกจา้งไม่ไดมี้การถูกอบรมเร่ืองการใช้

อุปกรณ์บนเรือก่อนที่จะลงมือปฏิบติังาน ท าให้เกิด

อุบติัเหตุระหว่างการท างานอยูบ่่อยคร้ัง เช่น เกิดการ

สูญเสียอวยัวะ น้ิวขาด มือขาด จนถึงขั้นเสียชีวิตบน

เรือก็มีเน่ืองจากขาดความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์บนเรือ 

 4. กรณีปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง คนงานใน

แคมป์ก่อสร้างถูกนโยบายของรัฐสั่งให้หยุดงาน

พร้อมให้จ่ายค่าจา้ง50%และไม่ให้ออกนอกบริเวณ

แคมป์ ในระหว่างที่หยุดงานนายจา้งได้มีการจดัหา

อาหารให้ลูกจ้าง แต่พบว่าอาหารที่ได้รับนั้ นไม่

เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกจา้ง ที่พกัอาศยัแออดั

มากขึ้ น เพราะลูกจ้างทุกคนต้องมาอยู่รวมกันใน

แคมป์ ยิ่งท  าให้เส่ียงต่อการติดเช้ือมากขึ้น และบาง

แคมป์ก็ไม่ไดจ่้ายค่าจา้งตามที่รัฐบาลสั่ง บางแคมป์ก็

ไม่ไดใ้หแ้รงงานหยดุการท างาน 

 5. กรณีเขา้ไม่ถึงวคัซีน กรมควบคุมโรคของ

ประเทศไทยไดมี้แถลงการณ์ว่าจะมีการฉีดวคัซีนโค

วิดให้แก่ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงแรงงาน

ต่างชาติ โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั แต่ในทางปฏิบตัิ

พบวา่การจองฉีดวคัซีนผา่นแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ไม่วา่

จะเป็น หมอพร้อม ไทยร่วมใจ หรือลงทะเบียนผ่าน

สถานพยาบาล  แรง งานข้ามชา ติไ ม่สามารถ

ลงทะเบียนได้ เพราะต้องมีการกรอกเลขบัตร

ประจ าตวั 13 หลกั เม่ือติดต่อสอบถามกบัหน่วยงานก็

ไม่ได้รับค าตอบที่ชัดเจน ดังนั้น แรงงานขา้มชาติที่

ไดรั้บวคัซีนจริง ๆ มีอยู ่3 กลุ่ม คือ  

 1) เป็นแรงงานที่เป็นผูป้ระกนัตนตาม ม.33 

ที่นายจา้งเป็นผูย้ืน่เขา้ระบบ e-service ของส านักงาน

ประกนัสงัคม  

 2) ลงทะเบียนผ่านแอพฯต่าง ๆ เพื่อจอง

วัคซีนทางเลือก ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการจองวัคซีน

ค่อนขา้งแพง  
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 3) นายจา้งจดัซ้ือวคัซีนให้เอง ท าให้เห็นว่า

ค  าแถลงการณ์ของกรมควบคุมโรคกบัความเป็นจริงที่

เกิดขึ้น ไม่สอดคลอ้งกัน เพราะแรงงานขา้มชาติยงั

ไม่ไดเ้ขา้ถึงวคัซีนเช่นเดียวกับคนไทยเท่าที่ควรเช่น

แรงงานภาคบริการ โรงงานขนาดเล็กแรงงานตอ้งหา

ซ้ือวคัซีนฉีดเอง แรงงานที่ท  างานบ้านที่ไม่อยู่ใน

ระบบประกันสังคมก็ตอ้งหาซ้ือฉีดเอง นายจา้งบาง

คนก็ซ้ือมาฉีดใหก้บัแรงงานเอง 

 กรณีเขา้ไม่ถึงสิทธิการเยยีวยาจากโครงการ

ของรัฐบาล จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 น้ี 

รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยา

ประชาชนที่ไดรั้บผลกระทบ เช่น โครงการคนละคร่ึง 

เราชนะ เรารักกนั ม.33 การเยยีวยาในพื้นที่สีแดงโรค

ระบาดโควิด19 13 จงัหวดั ก็ไม่ได้รวมถึงแรงงาน

ข้ามชาติ อย่างไรก็ตามเหมือนว่าการเยียวยาจาก

รัฐบาลยงัไม่สามารถให้การช่วยเหลือและเยยีวยาได้

อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรที่ท  างานอยู่ใน

ประเทศไทย เพราะการช่วยเหลือยงัเน้นที่กลุ่มบุคคล

ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นยงัไม่ครอบคลุมถึงแรงงาน

ขา้มชาติท่ีท างานอยูใ่นประเทศไทย  

 ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอดงัน้ี 

 1. ให้รัฐบาลออกนโยบายให้ลูกจ้างได้รับ

สิทธิ เช่น หากแรงงานติดโควิด – 19 ให้หยุดงาน

รักษาตวัหรือกักตวัโดยได้รับค่าจา้ง 100% และโดย

จะตอ้งไม่เอามารวมกันกับวนัลาป่วยตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้เป็นการป่วยกรณี

พเิศษดว้ยโรคระบาด 

 2. ให้มีกฎหมายก าหนดให้มีการอบรมการ

ใช้อุปกรณ์บนเรือรวมถึงการใช้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์

ต่างๆในโรงงาน ที่ ถูกวิธให้ ลูกจ้างก่อนลงมือ

ปฏิบัติงาน รวมถึงอุตสาหกรรมอ่ืนอันมีอุปกรณ์ที่

อาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดอุบติัเหตุ

ในระหวา่งการท างาน 

 3. ใหรั้ฐบาลมีมาตรการตรวจแคมป์ก่อสร้าง

แรงง าน  เพื่ อ ให้ มี ค ว ามปลอดภัย  ซ่ึ ง มี คว าม

จ าเป็นตอ้งมีการจดัสรรพื้นที่ในแคมป์ให้เหมาะสม

กบัจ านวนผูท้ี่พกัอาศยัที่ไม่แออดั และสภาพแวดลอ้ม

ที่ดีต่อสุขอนามัยและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดโอกาสใน

การแพร่เช้ือโรคระบาด รวมถึงตอ้งมีเงินชดเชยการ

ขาดรายไดใ้นอตัราที่เหมาะสมระหวา่งที่ถูกปิดแคมป์ 

 4. รัฐบาลต้องให้แรงงานข้ามชาติเข้า ถึง

วัคซีนทุกคนเพื่อเป็นการช่วยการระงับเ ช้ือโรค

ระบาดและใหมี้การปรับเปล่ียนขั้นตอนในการกรอก

ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น ให้เพิ่มเติมช่องโดยการ

กรอกเลขประจ าตวัอ่ืน ๆ เช่น เลขประจ าตวัคนซ่ึงไม่

มีสญัชาติไทย (บตัรสีชมพ)ู หรือกรอกเลขพาสปอร์ต 

แทนเลขบตัรประจ าตวั 13 หลกั เพื่อให้แรงงานขา้ม

ชาติได้เข้า ถึงวัคซีนโดยไม่ เลือกปฏิบัติ  ไม่ เสีย
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ค่าใชจ่้าย เทียบเท่ากบัคนไทยอย่างค  าแถลงการณ์ที่

ใหไ้ว ้

 5. รัฐบาลต้องให้สิทธิการเยียวยาและการ

เขา้ถึงโครงการการเยียวยาต่าง ๆของรัฐบาลให้กับ

แรงงานขา้มชาติ เช่น นโยบายคนละคร่ึง เรารักกนั ม. 

33 การเยียวยาพื้นที่สีแดง 13 จงัหวดั เพื่อให้แรงงาน

ขา้มชาติไดมี้ความเท่าเทียมกบัคนไทย เพราะแรงงาน

ขา้มชาติก็เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

ข อ ง ไ ท ย  ก า ร เ สี ย ภ า ษี เ ข้ า รั ฐ ไ ท ย  ก า ร จ่ า ย

ค่าธรรมเนียมเขา้ไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานขา้มชาติที่

อยู่ในระบบประกันสังคมหรือแรงงานข้ามชาติที่

ไม่ไดอ้ยูใ่นระบบประกนัสงัคม บุคคลทุกกลุ่มมีสิทธิ

ที่จะไดรั้บความช่วยเหลือเยียวยาในฐานะมนุษยค์น

หน่ึงอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 

 6. ขอให้รัฐมีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท  า

ความเขา้ใจกบัแรงงานขา้มชาติ ถือเป็นเร่ืองที่ส าคญั 

ยิง่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 น้ี 

รัฐจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งส่ือสารกบักลุ่มแรงงานขา้ม

ชาติใหม้ากขึ้น เพือ่ใหแ้รงงานขา้มชาติเขา้ใจเก่ียวกบั

นโยบายหรือมาตรการที่รัฐออกมาเพื่อควบคุมการ

แพร่ระบาด ซ่ึงภาษาที่ใชจ้ะตอ้งเป็นภาษาที่เขา้ใจง่าย

และตอ้งเป็นภาษาของแรงงานเองและจะตอ้งไม่ใชค้  า

ที่ท  าให้แรงงานหวาดกลัวจนไม่กล้าเปิดเผยตวัตน 

แลว้จะเป็นส่ิงท่ีดีในการกระจายข่าวให้ทัว่ถึงทุกภาค

ส่วนแก่แรงงาน 

(รายงานโดยเครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานขา้มชาติ MWRN) 

แรงงานร้องน ้ามันแพง เสนอ ก.พลังงานลด

ราคา หยุดความเดอืดร้อนประชาชน 

 

          วนัจนัทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่กระทรวงพลงั 
ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) ไดย้ืน่หนังสือต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุพฒันพงษ ์
พนัธ์มีเชาว์ เพื่อเรียกร้องขอให้หาแนวทางแก้ไข
ผลกระทบจากราคาพลงังานที่แพงขึ้น  

         นายสาวทิย ์แกว้หวาน ประธาน คสรท.กล่าวว่า 
ดว้ยสถานการณ์ประเทศไทยในเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาที่
เผชิญกับปัญหาวิกฤตในหลายดา้นทั้งเร่ือง การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจในทุกระดบั การ
ปิดกิจการชั่วคราวจนถึงถาวรเกิดภาวการณ์ตกงาน 
วา่งงาน ไร้อาชีพ ไร้งาน ประชาชนไม่มีรายได ้แมว้่า
รัฐบาลพยายามเยยีวยาช่วยเหลือดว้ยมาตรการ วิธีการ
ต่าง ๆ แต่ก็เพยีงชัว่คราวเท่านั้น ไม่สามารถที่จะท าให้
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คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่องประชาชนดีขึ้นดงัที่เคย
เป็น และยิ่งมา เจอกับสถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอุทกภยัหลายพื้นที่ ท  าให้ประชาชนใชชี้วิต
กนัอย่างยากล าบากมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ ในขณะท่ี
เคร่ืองอุปโภค บริโภค ก็มีราคาที่สูงขึ้นอยา่งน่าตกใจ 
โดยเฉพาะราคาพลงังาน ไม่ว่าจะเป็นน ้ ามนั ก๊าซ ที่
ปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เหมือนจงใจซ ้ าเติมการใช้
ชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้ นทั้ ง  ๆ ที่ รัฐบาลมี
นโยบายในการช่วยเหลือประชาชนให้ด าเนินชีวิตไป
ได้โดยไม่เดือดร้อนมากนัก แต่เม่ือดูราคาพลังงาน 
โดยเฉพาะราคาน ้ ามนัแล้ว ท  าให้เขา้ใจไดว้่ารัฐบาล
ไม่ไดจ้ริงใจกบัประชาชน 

 

            จากการศึกษาราคาน ้ ามนัในประเทศไทยซ่ึงมี
ข้อถกเถียงกันเสมอมาระหว่างภาคประชาชนกับ
กระทรวงพลั ง ง าน จากร าค าน ้ า มัน ท่ี สู ง เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ราคาน ้ ามันที่แพงนั้น

สาเหตุมาจากการเก็บภาษีในอตัราที่ซ ้ าซอ้น เช่น ภาษี
สรรพสามิต ภาษีเทศบาล ภาษีมูลค่าเพิม่ เงินที่เก็บเขา้
กองทุนน ้ ามันและกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงการ
เก็บภาษีท่ีซ ้ าซ้อนน้ีท่ีสุดแลว้ คนท่ีแบกภาระในการ
จ่าย คือ ประชาชน ไม่ใช่ผูป้ระกอบการแต่อย่างใด 
รัฐจะเก็บเท่าใด ผูป้ระกอบการก็จะบวกราคาที่หัวจ่าย 
คนที่แบกรับภาระจริง ๆคือ ประชาชนในทุกระดับ 
และยิง่ไปกว่านั้น ผลพวงจากราคาน ้ ามนัราคาก๊าซที่
ปรับตวัสูงขึ้นก็จะส่งผลใหร้าคาสินคา้อุปโภคบริโภค 
ปรับตัวสูงขึ้ นไปด้วย และคนที่ แบกรับภาระก็
ประชาชนอีกเช่นกนั 

 

            คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย(คส
รท.) และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์
(สรส.) เป็นองค์กรของผูใ้ช้แรงงานท างานร่วมกับ
เครือข่ายแรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ ลูกจ้าง
ภาครัฐ เกษตรกร แรงงานขา้มชาติ ไดเ้คยยืน่ขอ้เสนอ
เร่งด่วนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ต่อรัฐบาลเน่ืองใน “วนักรรมกรสากล” ปี 
2563 และ 2564 เรียกร้องให้รัฐบาลปรับลดราคา
น ้ ามนั ก๊าซ ไฟฟ้า น ้ าประปา และควบคุมราคาสินคา้ 
แต่รัฐบาลกลบัเพิกเฉยต่อขอ้เสนอดงักล่าว นอกจาก
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เพิกเฉยแล้วยงัด า เนินนโยบายที่ตรงกันข้ามกับ
ขอ้เสนอคือปล่อยให้ราคาน ้ ามนั ก๊าซ เคร่ืองอุปโภค 
บริโภค แพงขึ้นยงัมาก ซ่ึงทราบกนัดีว่าน ้ ามัน และ 
ก๊าซเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตเคร่ืองอุปโภค 
บริโภค ทุกชนิด 

            ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น คสรท. และ
สรส. จึงขอให้ ด าเนินการเพื่อลดผลกระทบของ
ประชาชน และพี่น้องผูใ้ช้แรงงานอันผลพวงมาจาก
ราคาน ้ ามนั ก๊าซ พลงังานอ่ืนที่ปรับตวัสูงขึ้นดงัน้ี 

            1. เลิกการอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่นของ
ประเทศสิงคโ์ปร์ 

            2. ยกเลิกการเจ็บภาษีท่ีซ ้ าซ้อน และยกเลิก
การเก็บเงินเขา้กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง, 

กองทุนเพือ่การอนุรักษพ์ลงังาน ยกเลิกค่าการตลาด 

            3. พิจารณาปรับลดอตัราภาษีสรรพสามิตให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

            4. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
พลงังานทางเลือก พลงังานสะอาด ในราคาถูก 

            5. น ากิจการดา้นพลงังานกลบัมาเป็นของรัฐ
เช่นเดิมเพราะช้ีชัดว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นไม่
เป็นผลดีแก่ประชาชนแม้แต่น้อย แต่กลับท าให้
ประชาชนตอ้งใชน้ ้ ามนัพลงังาน ในราคาที่แพงขึ้น ที่
โฆษณาต่อประชาชนว่าการแข่งขนัเสรีพลงังานแล้ว
ประชาชนจะไดใ้ช้บริการในราคาที่ถูกลง ลว้นเป็น
เร่ืองไม่จริง 

            6. สนับสนุนให้ประเทศมีความมั่นคงด้าน
พลงังานโดยรัฐ หรือกิจการของรัฐ ตอ้งผลิตพลงังาน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าลงัการผลิตทั้งหมด 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

รมว.แรงงาน เยี่ยมชม พพิธิภัณฑ์แรงงานไทย 
พร้อมหาแนวทางสนับสนุน 

 

 11 ตุลาคม 2564 นายทวีป กาญจนวงศ ์
ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พร้อมด้วย
กรรมการมูลนิธิฯ อาทิเช่น นางสุนี ไชยรส รอง
ประธานมูลนิธิฯ นายมานิตย ์พรหมการียก์ุล รอง
ประธานมูลนิธิฯ นายธนัสถา ค  ามาวงษ์  เลขานุการ
มูลนิธิฯ นางสาวสมหมาย สราญจิตร์ เหรัญญิกมูลนิธิ
ฯ และนายวิชัย นราไพบูลย ์ผูจ้ ัดการพิพิธภัณฑ์ฯ 
ร่วมกับผู ้น าสหภาพแรงงานอีกหลายแห่ง ร่วม
ตอ้นรับ นายสุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์แรงงานไทย พร้อม
คณะประกอบด้วย นางธิว ัล รัตน์  อังกินันทน์  ที่
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ 
ชิตยวงษ ์เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวฒัน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน 
( ฝ่ า ยกา ร เ มื อง )  นา ยบุญชอบ สุทธมนัสวงษ ์
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ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู ้บริหารระดับสูง
กระทรวงแรงงาน ที่เขา้ร่วมในคร้ังน้ีดว้ย 

 

 รมว.แรงงาน และคณะเยีย่มชมนิทรรศการ
การจัดแสดง โดยนายวิชัย นราไพบูลย ์ผูจ้ ัดการฯ 
เป็นผูบ้รรยายเร่ืองราวต่างในการจัดแสดงภายใน
อาคารที่ มีห้องจัดแสดงทั้ งหมด 7 ห้อง เร่ิมด้วย
แรงงานในยคุไพร่ทาส ต่อดว้ยแรงงานรับจา้งรุ่นแรก
ที่เป็นแรงงานจีน ซ่ึงถือเป็นแรงงานข้ามชาติกลุ่ม
ใหญ่ในสมัยนั้น ห้องต่อมาเป็นเป็นเร่ืองการปฏิรูป
ประเทศสมยัรัชกาลที่ 5 และห้องเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ที่กล่าวถึงสิทธิแรงงานและการรวมตวั การ
มีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงการปกครองของ
ขบวนการแรงงาน ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ ห้อง
สงครามโลก กบัสงครามเยน็ ที่มีการพูดถึงแผนการ
พฒันาเศรษฐกิจ ห้องศิลปวฒันธรรม จิตร ภูมิศกัด์ิ ที่
น าเสนอเร่ืองศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน 
ต่อมาเป็นห้องรวมจดัแสดงประวตัิศาสตร์ร่วมสมัย
ตั้งแต่ช่วง 14 ตุลาคม 2516 การได้มาของกฎหมาย
แรงงานสัมพนัธ์ 2518 การเรียกร้องของแรงงานใน
หลายกรณี อย่างกรณีคนงานฮาร่า การเรียกร้อง
เพื่อให้ได้สิทธิลาคลอด 90 วัน การได้มาของ
ประกันสังคม การเรียกร้องให้มีกระทรวงแรงงาน 
เร่ืองแรงงานนอกระบบ การใช้แรงงานเด็ก แรงงาน

ยุค รสช. แรงงานรัฐวิสาหกิจ ความไม่ปลอดภยัใน
การท างานจากกรณีไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ที่
ส่งผลใหค้นงานเสียชีวติ 188 ศพ บาดเจ็บจ านวนมาก 
วกิฤติเศรษฐกิจและผลกระทบกบัแรงงาน 

 

 ทั้งน้ี กรรมการมูลนิธิฯไดเ้ชิญ รมว.แรงงาน
และคณะเข้าห้องประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนว
ทางการสนับสนุนพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย โดยมีการ
สรุปความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์แรงงานไทย และ
สภาพปัญหา โดยนายวชิยัผูจ้ดัการพพิธิภณัฑฯ์  

 จ า ก นั้ น น า ยม า นิ ต ย์  พ รหมก า รี ย์กุ ล 
ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ และ
รองประธานมูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย พร้อมกบั
กรรมการ ไดย้ืน่หนงัสือเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวงแรงงาน  และนายทวีป  ก าญจนวงศ ์
ประธานมูลนิธิฯได้มอบหนังสือเป็นของที่ระลึก
ใหก้บัทาง รมว.แรงงาน ดว้ย 

 ต่อมา รมว.แรงงาน ได้ให้สัมภาษณ์กับ
ส่ือมวลชน (https://www.mol.go.th/news) ว่า “ใน
วนัน้ีผมและคณะได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์แรงงาน
ไทย เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือให้
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยแห่งน้ีได้ด าเนินต่อไปตาม
วตัถุประสงคข์องการก่อตั้ง” 
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ส าห รับภารกิจทางประวัติศาสตร์ของ
พพิธิภณัฑแ์รงงานไทย เกิดขึ้นมาเม่ือวนัที่ 1 ธนัวาคม 
2534 โดยองค์การแรงงาน องค์กรพฒันาเอกชน 
นักวิชาการด้านแรงงาน นักประวตัิศาสตร์ และนัก
จดหมายเหตุ มีมติร่วมกันให้มีการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์
แรงงานไทยขึ้ น เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัด
แสดงเร่ืองราวของผูใ้ชแ้รงงานไทยและดว้ยการร่วม
แรงร่วมใจช่วยกนัคนละไมค้นละมือ อาคารเก่าแก่ชั้น
เดียวที่เคยมีประวตัิเป็นสถานีต ารวจรถไฟและที่ท  า
การสหภาพแรงงานรถไฟก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์
แรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่บอกเล่าเร่ืองราว
ของชนชั้นแรงงาน โดยมีพธีิเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือ
วนัที่ 17 ตุลาคม 2536 มีวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้ง 4 
ประการ คือ เพื่อจัดแสดงเร่ืองราว ประวัติความ
เป็นมาชีวิตความเป็นอยู่และการท างานของผู ้ใช้
แรงงาน เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาคน้ควา้ รวบรวม และ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับประวติัศาสตร์แรงงานไทย 
เพื่อเป็นศูนยก์ลางรวบรวมข้อมูล เอกสาร หนังสือ 
เทปบันทึกเสียงและวีดิโอเก่ียวกับแรงงานไทย 
ส าหรับให้บริการแก่สาธารณชน และเพื่อเป็นศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมแรงงาน ที่จัดกิจกรรมเพื่อผู ้ใช้
แรงงานและสาธารณชน 

 ทั้ ง น้ี  ปัจ จุบันสถานที่ตั้ งของพิพิธภัณฑ์
แรงงานไทยที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รถไฟมกักะสัน ซ่ึง
ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะน าพื้นที่ดงักล่าวไป

พฒันาในเชิงธุรกิจเพือ่หารายได ้โดยจะมีการส่งมอบ
พื้นที่ให้กบัผูล้งทุนภายในเดือนตุลาคม 2564 น้ี  แต่
ในความส าคญัของพิพิธภณัฑ ์ฯ แห่งน้ี ที่ให้บริการ
เป็นแหล่งศึกษาใหก้บัผูใ้ชแ้รงงาน นักเรียน นักศึกษา 
จากสถาบนัการศึกษากว่า 20 แห่ง และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นเป็นรู้จกัของชาวต่างประเทศ ซ่ึงไดรั้บ
การบรรจุในคู่มือการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

 โดย ล่าสุด เม่ือวนัที่ 25 ตุลาคม 2564 นายสุ
ชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน ได้เชิญคณะที่ปรึกษา 
คณะท างานรัฐมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กระทรวง
แรงงาน ที่ เ ก่ียวข้องมา ร่วมหารือแนวทางการ
สนับสนุนพิพิธภณัฑ์แรงงานไทย ซ่ึงเสนอพื้นที่ที่ 
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน จงัหวดัชลบุรี ราว 2 งาน
กว่า พร้อมก่อสร้างอาคาร และจะจดักอล์ฟการกุศล
ใน 10 ธนัวาคม 2564 เพื่อหารายไดบ้ริจาคช่วยเหลือ
เ ร่ืองการบริหารจัดการให้กับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์
แรงงานไทยต่อไป 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี)
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