
สถานการณ์แรงงาน
ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดโรคโควิด-19



มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลร่วมกับมูลนิธิชีววิถีในการพัฒนาและส่งเสริมองค์
ความรู้  และสร้างฐานคิดเรื่องการบูรณาการเรื่องความมั่นคงทางอาหาร

การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี และการสร้างชุมชนสุขภาวะ
ให้กับชุมชนเครือข่าย 2 รูปแบบ ได้แก่ ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท  เพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งและการรวมกลุ่ม เพื่อน าไปสู่การช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาและการแก้ไข
ปัญหาในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความรุนแรง
ในครอบครัว และประเด็นสุขภาพ ฯ 



ชุมชนเมือง
1. ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
2. ชุมชนไทยเกรียง สมุทรปราการ 

ชุมชนชนบท
1. มูลนิธิเพื่อเด็กและสตรีจังหวัดชุมพร
2. ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กจังหวัดอ านาจเจริญ

เครือข่ายชุมชน 2 รูปแบบ



สวนผักคนเมือง เกษตรอินทรีย์
ในกระถาง ชุมชนไทยเกรียง 
จ.สมุทรปราการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวไรซ์
เบอรี่
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ถนนกินได้ปลอดสาร อ.
พะโต๊ะ จ.ชุมพร 
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ตลาดลดปัจจัยเส่ียง ลด 
หวาน มัน 

เค็มไม่ใส่ผงชูรส ชุมชนวัด
โพธิ์เรียง บางกอกน้อย 

กทม.

พื้นที่เกษตร 50 ตารางวา 
ชุมชนวัดโพธิ์เรียง



พื้นที่การท าเกษตรชุมชนบ้านค ากลาง 
ต.โนนหนามแท่ง    จ.อ านาจเจริญ



แรงงานในระบบ

การเลิกจ้าง หยุดกิจการชั่วคราว ลดวันท างาน

-คนงานที่ยังไม่ผ่านช่วงทดลองงาน 
(Probation) หรือท างานยังไม่ครบ 120 วัน 
เพราะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายในการ
เลิกจ้าง
-คนงานสูงอายุ 
-คนงานข้ามชาติ / ไม่ต่อ MOU

จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 75 จ่ายเงินชดเชยการ
หยุดงาน ร้อยละ 
62

- ลดวันท างานจาก 6 วัน
ต่อสัปดาห์ เหลือ 5 วันต่อ
สัปดาห์
-ไม่มี OT หรือเบี้ยขยันอื่นๆ  

ได้รับเงินชดเชยตามที่พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน ก าหนด

นายจ้างจ่ายเงินชดเชยตาม
มาตรา 75 พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน 

ประกันสังคม
จ่ายเงินชดเชยตาม
มาตรา 33 
มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-
19

ตามที่นายจ้าง สหภาพ 
และลูกจ้างตกลงกัน

*** กลุ่มแรงงานที่ไม่มีสหภาพ คนงานประสบปัญหาการเลิกจ้างไปเลยโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไร ไม่ได้รับการเยียวยาจาก
ภาครัฐและนายจ้างแต่อย่างใด ซึ่งจากการส ารวจมีอยู่ประมาณ 20 โรงงาน และมีคนงานที่ถูกเลิกจ้างประมาณ 2,000 กว่าคน 



มาตรการ คิดเป็น เงินที่ได้รับ (บาท)

ปกติ ท างาน 26 วัน x 340 บาท
รับเงินค่าจ้างเต็มจ านวน

8,840
*OT เดือนละ5,000 - 7,000 บาท*

ลดวันท างาน ท างาน 21 วัน x 340 บาท
รับเงินค่าจ้างเต็มจ านวนหรือตามที่ตกลงกัน

7,140

หยุดกิจการ
ชั่วคราว

หยุดงาน 26 วัน x 340 บาท
มาตรา 75 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

6,630 (75%)

หยุดงาน 26 วัน x 340 บาท
มาตรา 33

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

5,480 (62%)

กรณีตัวอย่าง

นายเอ ค่าแรง 340 /วัน/แรง

*** ไม่รวม OT และเบี้ยนขยันอื่นๆ **



ภาคบริการ

สถานประกอบการ เช่น ผับ บาร์ ร้านอาหาร โรงแรม ร้านนวด เป็นต้น ได้รับผลกระทบ
จากการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ หรือบางแห่งต้องปรับเปลี่ยนเวลาการ
ท างาน ท าให้ชั่วโมงการท างานของพนักงานลดลงส่งผลท าให้มีรายได้ลดลงด้วย หรือบางสถาน
ประกอบการที่ปิดบริการ ลูกจ้างโดนลอยแพโดยไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ รวมถึงการก าหนดเวลา
เคอร์ฟิว ที่ต้องเร่งรีบในการเดินทางกลับที่พักให้ทันช่วงเวลาที่ก าหนด สร้างผลกระทบ และความ
ยากล าบากแก่พนักงาน ลูกจ้าง

ช่วงเวลาเคอร์ฟิว 
22.00 – 04.00 (เดิม)
23.00 – 04.00 (ใหม่)

ทัน

ไม่ทัน
- ถูกปรับเงิน 
- เส่ียงอุบัติเหตุ 
-อื่นๆ



แรงงานนอกระบบ

เป็นกลุ่มแรงงานที่ท างานชั่วคราว 
ท างานอิสระ ไม่ได้มีนายจ้าง รายได้ไม่แน่นอน 
ไม่การการประกันรายได้ เช่น มอเตอร์ไซค์
รับจ้าง แม่บ้านท าความสะอาด ค้าขายตาม
ตลาดนัด รับจ้างทั่วไป เป็นต้น จึงไม่ได้รับความ
คุ้มครอง ไม่มีหลักประกันหรือสวัสดิการใด
รองรับ ซึ่งปัญหาหลักคือการตกงาน ไม่มีงาน
ท า และไม่มีเงินเก็บ ในขณะที่ไม่สามารถกลับ
ภูมิล าเนาได้ ท าให้ขาดรายได้ในขณะที่ยังคงมี
รายจ่ายเท่าเดิม 



ผลกระทบอันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. ด้านการเข้าถึงอาหาร  เน่ืองจากคนงานมีภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตเช่นเดิม แต่รายได้ที่มีลดลง  ท าให้ต้อง
ประหยัดและใช้ชีวิตด้วยความยากล าบาก ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ ส่วนใหญ่จะมีประชากรแฝง ที่อาศัยอยู่ห้องเช่า 
ไม่มีทะเบียนบ้านในพื้นท่ี ท าให้เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ อาทิ ถุงยังชีพ หรืออาหาร และสิ่งของท่ีหน่วยงานภาครัฐ
น ามาแจก รัฐอ้างว่าไม่ใช่คนในชุมชน และในถุงยังชีพเป็นอาหารท่ีไม่มีคุณภาพ ได้ซ้ าๆ

2. มาตรการ Lock Down ท าให้ประสบปัญหาความยากล าบากในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดความเครียดสะสม 
เนื่องจากภาครัฐไม่มีมาตรการรองรับท่ีเหมาะสม น าไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตาย ความรุนแรงในครอบครัว การคุกคาม
ทางเพศ และความรุนแรงอื่นๆตามมา 

3. หากอีก 2 เดือนถ้าไม่มีงานท าหรือยังมีการลดชั่วโมงการท างาน คนงานส่วนใหญ่จะไม่มีเงินส่งลูกไปโรงเรียน จ่าย
ค่าเทอม จะต้องน าลูกออกจากสถานศึกษา

4. แรงงานที่อพยพไปต่างจังหวัด  ท าให้จ านวนประชากรเพิ่มขึ้น น าไปสู่การแย่งชิงที่มีอยู่จ ากัดในต่างจังหวัด และ
ปัญหาทางสังคมเก่ียวกับความรุนแรงจะตามมา 



3. รัฐต้องมีมาตรการในการ
ช่วยเหลือ บรรเทา ค่าใช้จ่าย
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  ค่ า เ ท อ ม 
ค่า ใช้จ่ ายต่ างๆให้ลูกผู้ ใช้
แรงงานไปก่อนในช่วงนี้

2. รัฐควรมีมาตรการหรือ
ช่องทางร้องทุกข์ของคนงาน
ที่ถูกละเมิดสิทธิจากนายจ้าง 
ผู้ถูกเลิกจ้าง ให้ทั่วถึงทุกจุด
ในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ

1.ควรมีจุดการเข้าถึงอาหาร
ของรัฐ ที่คนงานสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ เลือกปฏิบัติหรือจ ากั ด
เฉพาะผู้มีส าเนาทะเบียนบ้าน
เท่านั้น

ทางออก

4. การพึ่งตนเอง ชุมชน
เมืองปลูกผักในพื้นที่
จ ากั ด  และหาแหล่ ง
อ า ห า ร ร า ค า ถู ก ที่ มี
คุณภาพ   เ ช่ น  ข้ า ว 
ปลา 

5 .  ก า ร ฟื้ น ฟู จ า ก ใ น เ มื อ ง 
เชื่อมโยงตลาดสินค้าอินทรีย์ให้
คนจน คนงานในเมือง สร้าง
ทางเลือกในการท ากิจกรรม 
ความมั่นคงทางอาหาร แรงงาน
สร้างแหล่งอาหารเองในพื้นที่
เกษตร/แปลงทดทดลองในราคา
ถูก

6 .  ให้ ผู้ หญิ งมี บทบาท
ส าคัญในการเข้าถึงอาหาร
และก าหนดทิศทางความ
มั่นคงทางอาหาร



ความม่ันคงทางอาหาร
ในครัวเรือน และชุมชน

การส่งเสริมความเท่าเท่าเทยีมและลดความรุนแรง


