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ในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก นายจา้งในทุก ๆ อตุสาหกรรมมกัจะออกมาตรการต่าง ๆ มารบัมือกับการ

แพรร่ะบาดของโรคโควิด-19ในท่ีท างาน  บางรายอาจจะมีมาตรการท่ีมีขัน้ตอนด าเนินงานชัดเจนโดยผ่านการ

เจรจาตอ่รองรว่มกบัทางสหภาพแรงงาน เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่นายจา้งเคารพสิทธิแรงงานและสิทธิในการท าหนา้ท่ี

ตวัแทนแรงงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  สิทธิในการเจรจาต่อรองเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบการ

ท างานถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานและตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิแมว้า่จะอยู่ในช่วงสถานการณฉ์กุเฉินก็ตาม  ทัง้นายจา้ง

และฝ่ายสหภาพแรงงานมีขอ้ตกลงรว่มกนัเพ่ือปรบัเปลี่ยนสภาพการท างานและรูปแบบการท างานท่ีตา่งไปจาก

เดิมเพ่ือลดความเสี่ยงดา้นการติดเชื ้อโรคโควิด-19  ทั้งสองฝ่ายตอ้งร่วมมือกันเพ่ือสรา้งสถานท่ีท างานท่ี

ปลอดภยัขึน้ซึ่งจะส่งผลใหชุ้มชนปลอดภยัขึน้ดว้ย  สหภาพแรงงานมีบทบาทส าคญัในการอธิบายเนือ้หาใน

ขอ้ตกลงรว่มท่ีท ากบันายจา้งใหก้ับคนงานรวมถึงชุมชนไดท้ราบเพ่ือการปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานความ

ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการสรา้งหลักประกันว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเขม้งวดขึน้จะ

สามารถด  าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  หากมีจุดบกพร่องในการด  าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงในกรณีท่ี

พนกังานบางคนอาจจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ี์วางไว ้ หรือบางคนอาจจะตอ้งท างาน

เสี่ยงกวา่พนกังานคนอ่ืน  การสื่อสารสิ่งเหลา่นีก้บันายจา้งและหาหนทางแกไ้ขร่วมกันเป็นสิ่งท่ีดี  ทั้งนี ้เพ่ือให้

มาตรการความปลอดภยัไรโ้ควิด-19นั้นไม่ก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบัติหรือสรา้งความไม่เท่าเทียม  สหภาพ

แรงงานท าหนา้ท่ีสื่อสารผลของการด  าเนินงานรวมทั้งปัญหาท่ีเกิดขึน้  เมื่อมีปัญหาใหม่ๆก็สามารถน าเสนอ

แนวทางการแกไ้ข จนท าใหน้ายจา้งสามารถแกไ้ขจุดอ่อนไดท้ันท่วงที ทั้งนีย้ังเป็นการแกไ้ขปัญหาร่วมกันทั้ง

ฝ่ายนายจา้งกบัสหภาพแรงงาน  ถา้หากเป็นไปตามแนวทางนีแ้ลว้ นายจา้งจึงจะสามารถอา้งไดเ้ต็มท่ีว่าพวก

เรา “ท างานรว่มมือกนั” เพ่ือยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 



 แตท่วา่ในความเป็นจริง  นโยบายเพ่ือรบัมือกบัโรคโควิด-19ในสถานประกอบการส่วนมาก มกัจะเป็น

การออกนโยบายและแนวทางปฏิบตัิโดยนายจา้งเพียงฝ่ายเดียว  ไมม่ีการเจรจาต่อรองร่วม  ไม่มีการรบัฟังผล

การปฏิบัติงาน  ไม่มีการสรา้งขอ้ตกลงร่วมและท าความเขา้ใจร่วมกันว่ามีสิ่งใดบา้งท่ีจ  าเป็นตอ้งท า หรือสิ่ง

ใดบ้างท่ีจ  าเป็นตอ้งหาทางแก้ไข  มาตรการต่างๆท่ีน ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย   

การรกัษาระยะห่าง  และการปรบัเปลี่ยนเวลาหรือตารางการท างาน  ไมม่ีสว่นรว่มรบัฟังเสียงของพนักงานเพ่ือ

การด  าเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้  และถา้หากสิ่งตา่งๆไมเ่ป็นไปตามแผนงานหรือมาตรการท่ีวางไว ้  

ก็จะไมม่ใีครรูจ้นกวา่จะสายเกินแก ้

 ในบางกรณี มาตรการดา้นความปลอดภัยท่ีหน่วยงานราชการในพื้นท่ีนั้นออกเป็นระเบียบหรือ

กฎเกณฑต์า่งๆมาใหส้ถานประกอบการปฏิบตัิเพ่ือใหกิ้จการยงัสามารถด  าเนินตอ่ไปไดเ้น่ืองจากความจ าเป็นท่ี

จะต้องผลิตสินค้าหรือบริการท่ีจ  าเป็นต่อการด  ารงชีวิต  และระเบียบของทางราชการเหล่านั้นมักจะ

เปลี่ยนแปลงบ่อยครัง้ (ในบางประเทศ  ระเบียบปฏิบัติจากรฐับาลส่วนกลางกับหน่วยงานรฐัในทอ้งถ่ินกลบั

ขดัแยง้กนัเอง เป็นตน้) จึงท าใหค้นงานมีความสบัสนและอาจโดนลงโทษโดยไมเ่ป็นธรรม  หากคนงานขาดงาน

เน่ืองจากเจออปุสรรคท่ีท าใหไ้มส่ามารถเดินทางไปท างานได ้ คนงานก็อาจจะตอ้งสญูเสียรายไดห้รืออาจโดน

ค าสั่งเลิกจา้ง  ในบางประเทศ คนงานอาจจะโดนข่มขู่หรือถูกคกุคามท่ีด่านตรวจ ท่ีมกัใชเ้จา้หนา้ท่ีทหารหรือ

ต  ารวจมาปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งเน้นการกดขี่ประชาชนมากกว่าการลดปัญหาไวรัส  ภายใตส้ภาพการณ์เช่นนี ้

นายจ้างจ านวนมากยังคงปฏิเสธท่ีจะหารือกับสหภาพแรงงานถึงอุปสรรคท่ีคนงานตอ้งเผชิญระหว่างการ

เดินทางไปและกลบัจากการท างาน 

 และยงัมีอีกหลายกรณีท่ีดเูหมือนวา่มาตรการรบัมือโรคโควิดเป็นเพียงแค่การสรา้งช่ือเสียงของบริษัท

นัน้ๆ เพ่ือสรา้งภาพลกัษณข์องแบรนดใ์หด้ดูีหรือเพ่ือหลีกเลี่ยงผลจากการเสื่อมเสียช่ือเสียง  การป่าวประกาศ

ถึงความรว่มมือกนัภายในบริษัททัง้หลายมีความส าคญัย่ิงกว่าสิ่งท่ีปฏิบัติจริง ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีท่ีบรรษัท

ขา้มชาติช่ือดงัระดบัโลกออกสื่อโชวภ์าพบริจาคสมทบทุนสูภ้ยัโควิดแต่ในขณะเดียวกันกลับไม่มีการจัดหา

อปุกรณป์้องกนัความปลอดภยัใหก้บัพนักงานไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ ตวัอย่างของบรรษัทขา้มชาติแห่ง

หนึ่งท่ีประชาสมัพนัธก์ารบริจาคผา่นสื่อตา่งๆ แตก่ลบัไมย่อมจ่ายค่าจา้งใหพ้นักงานผูต้อ้งสงสยัติดเชือ้โควิด-

19 ท่ีตอ้งกกักนัตนเองเพ่ือลดความเสี่ยง เช่น บริษัทโคคาโคลา่ประเทศฟิลิปปินส ์ คนงานท่ีตอ้งสงสยัวา่ติดเชือ้

จ  าเป็นตอ้งกกัตวัท่ีบา้นเป็นเวลา 14 วนั แตน่ายจา้งกลบัไมจ่่ายคา่จา้งตรงนีด้ว้ยการสั่งใหพ้นกังานท่านนีใ้ชว้นั



ลาหยดุประจ าปีของพนกังานแทน  และในขณะเดียวกนั โคคาโคลา่ฟิลิปปินสก์ลบัเป็นกระแสในสื่อตา่ง ๆ วา่ได้

บริจาคเงินสมทบทนุสูภ้ยัโควิด จ  านวน 150 ลา้นเปโซ (หรือประมาณ 95,720,000 บาท)  

 แน่นอนวา่  มาตการท่ีออกจากนายจา้งแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจน าไปสู่จุดอ่อนท่ีท าใหก้ารปฏิบัติตาม

มาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน  มกัจะน าไปสูก่ารสรา้งความสบัสนและยากล าบากท่ีจะปฏิบัติ

ตามจนเป็นสาเหตใุหอ้ตัราความเสี่ยงกลบัเพ่ิมขึน้แทน  นอกจากนี ้ยงัมีความสบัสนเป็นอย่างมากเก่ียวกบัสิทธิ

และหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  สว่นหนึ่งของปัญหานีค้ือการท่ีนายจา้งมกัจะมองว่าการรบัมือกับการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 เป็นประเด็นดา้นสาธารณสุขท่ีส่งผลทางออ้มต่อท่ีท างาน  และนายจา้งมองว่าจะตอ้งท า

หนา้ท่ีในฐานะพลเมืองของสงัคมท่ีจะตอ้งต่อสูก้ับโควิด-19 และสรา้งหลกัประกันว่าการแพร่กระจายเชือ้ใน

ชมุชนจะหยดุอยู่ท่ีหนา้ทางเขา้สถานประกอบการหรือท่ีท างานแค่นั้น  แต่โรคโควิด-19 ไดถื้อว่าเป็นโรคท่ีเกิด

จากการประกอบอาชีพหรือการท างาน  หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของนายจา้งจึงตอ้งเปลี่ยนแปลงไปดว้ย  รวมทั้ง

ท  าใหพ้วกเราตอ้งคิดทบทวนเก่ียวกบัความปลอดภยัของแรงงาน 

 จากเอกสารขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ILO Standards and COVID-19 เผยแพรเ่มื่อวนัท่ี 

22 มีนาคม 2563 ระบวุา่ 

“โรคโควิด-19 และภาวะความเครียดผิดปกติหลงัเหตสุะเทือนใจ (Posttraumatic stress disorder) 

หากเกิดขึน้จากการสมัผสัเชือ้ในท่ีท างาน ใหถื้อวา่เป็นโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ” 

แมว้า่โรคโควิด-19 ไมไ่ดมี้รายช่ือระบไุวช้ดัเจนในขอ้ชีแ้นะเรื่องรายช่ือโรคจากการประกอบอาชีพ ของ

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ค.ศ. 2002 (ขอ้ชีแ้นะฉบบัท่ี 194) แตก่พ็บวา่มีเนือ้หาในมาตรา 1.3.9 ท่ี

ครอบคลมุตรงสว่นนี ้

1.3.9 โรคท่ีเกิดขึน้จากสาเหตทุางชีวภาพ (biological agents) ในขณะปฏิบัติงาน ชนิดอ่ืนนอกจากท่ี

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการก่อนหนา้ โดยไดม้ีการพิสจูนท์ราบในทางวิทยาศาสตร ์หรือโดยวิธีการท่ีเหมาะสมภายใต้

เง่ือนไขและธรรมเนียมปฏิบตัิในประเทศ ถึงความเช่ือมโยงโดยตรงระหว่างการสมัผสัเชือ้โรคท่ีเกิดจากสาเหตุ

ทางชีวภาพในขณะปฏิบตัิงานกบัโรคท่ีพบในคนงาน” 

สมาคมประกนัสงัคมสากล (International Social Security Association - ISSA) ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อ 

ค.ศ. 1927 ภายใตค้วามอปุถมัภข์ององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่  



 

“ตามความเป็นจริงแลว้ ความเช่ือมโยงโดยตรงระหว่างการสมัผสัเชื ้อไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม ่

(SARS-CoV-2) ขณะท างานจนเป็นโรคโควิด-19 เพ่ือใหไ้ดร้บัการจดัเป็นโรคท่ีเกิดจากการท างานนัน้  

เง่ือนไขแรก คือ การพิสูจนด์ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตรว์่าเชือ้ไวรัส SARS-CoV-2 ก่อให้เกิดโรค 

โควิด-19  เป็นขอ้เท็จจริงท่ีไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้ในทางวิทยาศาสตร ์ แตก่รณีสว่นใหญ่ จะพบว่าเป็น

เรื่องยากท่ีจะสรา้งความเช่ือมโยงเพ่ือพิสจูนว์า่เกิดจากการสมัผสัเชือ้ในขณะท างาน  ถา้หากว่าเกิด

การติดไวรสัผา่นการสมัผสัเชือ้ในท่ีท างาน  คนงานจะไดร้บัการคุม้ครองภายใตร้ายช่ือตามท่ีระบุอยู่

ในเอกสารขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ”  

ขอ้พิสจูนท่ี์ชดัเจนวา่ไดเ้กิดการสมัผสัเชือ้จากท่ีท างานขึน้แลว้ ในกรณีท่ีคนงานคนนั้นติดโรคโควิด-19 

ในระหวา่งท างานในสถานประกอบการหรือสถานท่ีท างานใด ๆ  แตค่  าวา่สถานท่ีท างานหรือ workplace ไม่ได้

หมายความแต่เฉพาะโรงงาน โรงแรม พื้นท่ีเกษตรกรรม หรือส  านักงานเท่านั้น  ในอนุสญัญาขององคก์าร

แรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี155 ไดใ้หค้  าจ  ากดัความไวด้งันี ้ 

 “ค  าวา่ สถานท่ีท างาน ครอบคลมุถึงทกุท่ีท่ีคนงานจ าเป็นตอ้งอยู่ ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง 

หรือเดินทางไปยงัสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งเพ่ือปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ี โดยสถานท่ีแห่งนัน้ไมจ่  าเป็นตอ้ง

อยู่ภายใตก้ารควบคมุของนายจา้งทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม” 

 ทกุ ๆ ท่ีท่ีคนงานจ าเป็นตอ้งอยู่ ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหนึง่ หรือไปยงัสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งดว้ยเหตแุห่ง

หนา้ท่ีการงานของบคุคลนั้น ๆ หมายความว่าการเดินทางไปกลบัระหว่างท่ีพักอาศยักับท่ีท างานใหถื้อเป็นท่ี

ท างาน  ดว้ยเหตนีุ ้ความเสี่ยงท่ีจะสมัผสัโรคโควิด-19ในระหว่างเดินทางไปและกลบัจากการท างานใหถื้อว่า

เป็นการสมัผสัขณะท างาน 

 จากอนุสัญญาฉบับท่ี 155 ในเอกสาร ILO Standards and COVID-19 ยังไดเ้น้นย า้ถึงสิทธิของ

คนงานท่ีจะปฏิเสธไม่ท  างานนั้นๆ ถา้หากคิดว่าท่ีท  างานตรงจุดนั้นไม่ปลอดภยั (ทั้งนี ้ใหห้มายความรวมถึง

สถานท่ีท่ีคนงานจ าเป็นตอ้งอยู่หรือเดินทางไปถึงสถานท่ีแหง่นัน้เน่ืองดว้ยหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจากนายจา้ง)   

 อปุสรรคประการหนึ่งท่ีส  าคญัคือการเขา้ใจเรื่องสิทธิและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกับท่ีท างานท่ี

ปลอดภยัภายใตส้ภาวะโรคระบาดโควิด-19 คือแนวโนม้ท่ีนายจา้งส่วนมากมกัจะเนน้ท่ีพฤติกรรมส่วนบุคคล 

ของคนงานทัง้การมองในแง่ของตน้ตอของปัญหาและการแกไ้ขปัญหา  ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา นายจา้ง



จ านวนมากไดใ้ชแ้นวทาง พฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงานหรือ Behavior Based Safety (BBS)  เป็น

แนวทางหลกัในการด  าเนินงานเพ่ือรกัษามาตรฐานความปลอดภัย  แทนการใชห้ลกัการดา้นสิทธิแรงงานท่ี

จ  าเป็นตอ้งมีสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั  คนงานกลบัตอ้งรบัผิดชอบความปลอดภยัของตนเองรวมทั้งของคน

อ่ืนๆ  ภายใตแ้นวทางพฤติกรรมความปลอดภยัส่วนบุคคลนั้น ตัง้อยู่บนสมมติฐานท่ีว่าพฤติกรรมของคนงาน

และการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัยของคนใดคนหนึ่งคือสาเหตุหลกัของอบุัติเหตุ  อาการบาดเจ็บ  

ความเจ็บป่วย และอนัตรายรา้ยแรงท่ีส่งผลถึงขัน้เสียชีวิตในท่ีท างาน  ภายใตแ้นวทางเช่นนี ้ ถา้หากคนงาน

เปลี่ยนแปลงการกระท าหรือพฤติกรรม และคนงานตอ้งระมดัระวงัตนเองใหม้ากขึน้  อบุัติเหตตุ่างๆ อตัราการ

บาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก็จะลดนอ้ยลงตามไปดว้ย  และสง่ผลใหท่ี้ท างานนัน้ปลอดภยัมากขึน้ 

แนวทางดงักลา่ว ไมไ่ดค้  านึงถึงหนา้ท่ีความรบัผิดชอบฝ่ายนายจา้งท่ีจะตอ้งมีหลกัประกันว่าสถานท่ี

ท างานนัน้ปลอดภยัจริงๆ ตวัอย่างเช่น ตอ้งลดการสมัผสัสารเคมีท่ีเป็นพิษตอ่รา่งกายหรือสิง่ท่ีท  าใหเ้กิดโรคทาง

ชีวภาพ ไมใ่ช่แคใ่หค้นงานใสอ่ปุกรณป์้องกนัความปลอดภยัเท่านั้น  นายจา้งจะตอ้งด  าเนินมาตรการต่างๆ ท่ี

ลดความเสี่ยงในท่ีท างานดว้ยการจดัรูปแบบการท างานใหม ่ หรือลดการใชส้ารเคมีหรือสารท่ีเป็นอนัตรายนัน้ๆ 

ลง  ในกรณีท่ีความเสี่ยงในการท างานนัน้ยงัไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได ้ นายจา้งจ าเป็นตอ้งจดัหาอปุกรณป์้องกัน

ความปลอดภยัรวมทัง้ตอ้งจัดฝึกอบรมเพ่ือการใชอ้ปุกรณท่ี์ถูกตอ้ง  การปรบัเปลี่ยนเวลาท างานและรูปแบบ

การท างาน (รวมทัง้เวลาท่ีใชส้วมใส่และถอดอปุกรณป์้องกันความปลอดภยั) จะตอ้งเป็นไปเพ่ือใหเ้กิดความ

ปลอดภยัขัน้สงูสดุ 

โดยส่วนใหญ่ท่ีนายจา้งเลือกใชแ้นวทางพฤติกรรมความปลอดภยัเพ่ือรับมือภยัโควิด-19 . ซึ่งผลัก

ภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบใหค้นงานแต่ละคนท่ีจ  าเป็นตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคบัดา้นสขุอนามยั

ส่วนบุคคล  จึงไม่แปลกใจเลยว่า สุขภาพและสุขอนามัยส่วนบุคคลนั้นส  าคัญมาก (ต้องหมั่นล้างมือ) 

เช่นเดียวกับการสวมหนา้กากอนามัยและรักษาระยะห่างระหว่างพนักงานหนึ่งเมตรครึ่งถึงสองเมตร  แต่

นายจา้งมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบท่ีจะตอ้งท าใหค้วามพยายามของแตล่ะคนสามารถปฏิบตัิไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ  

นายจา้งตอ้งจัดใหม้ีสิ่งอ  านวยความสะดวกเพ่ือลา้งมือไดง้่ายขึน้  จัดหาอปุกรณค์วามปลอดภยัส่วนบุคคล  

อ  านวยความสะดวกใหค้นงานสามารถรกัษาระยะห่างขณะท างาน  และเพ่ิมเวลาท่ีเหมาะสมส าหรบัปฏิบัติ

ตาม  การปรบัเวลาท างานรวมถึงเวลาพัก การปรบัลดความเร็วสายพานการผลิตและภาวะกดดนัในระหว่าง

ท างาน  จึงเป็นหวัใจส  าคญัส  าหรบัสถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั  นายจา้งตอ้งจดัใหม้ีส่ิงอ  านวยความสะดวกเวลา

เดินทางไปกลบัระหวา่งท่ีท างานกบัท่ีพกัเพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชือ้  และลดความเสี่ยงท่ียงัครอบคลมุถึง



ครอบครวัของคนงานดว้ย  ซึ่งหมายความวา่คนงานแตล่ะคนจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงสิทธิรว่มกนัท่ีจะมีสถานท่ีท างาน

ท่ีปลอดภยั  เพราะเมื่อคนงานเขา้ถึงสิทธิรว่มกนัแลว้ก็จะสง่ผลใหเ้กิดความปลอดภยักบัสว่นรวม 

   การเขา้ถึงสิทธิและการมีตัวแทนร่วมของคนงานผ่านองคก์รสหภาพแรงงานคือหัวใจส  าคญัท่ีจะ

รบัมือกบัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  การสรา้งความรว่มมือรว่มใจคือหวัใจส  าคญัเช่นกนั  และท่ีส  าคญัไม่

ย่ิงหย่อนไปกวา่กนัคือ หลงัวิกฤติโควิด-19 ท่ีเราจะตอ้งเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจถดถอย  การท่ีนายจา้งยังคง

เพิกเฉยตอ่องคก์รสหภาพแรงงาน รวมทัง้ไมย่อมเจรจาต่อรองร่วมเพ่ือน าไปสู่การปรบัเปลี่ยนท่ีจ  าเป็นภายใต้

สถานการณ์ของโรคระบาดรา้ยแรงท่ีมีผูค้นเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  เท่ากับว่านายจ้างย่ิงเพ่ิมความเสี่ยง 

รวมทัง้อาจก่อใหเ้กิดความคลางแคลงสงสยัในหมูแ่รงงานจ านวนหลายลา้นคนวา่ ถา้หากพวกเราจบัมือรว่มกนั

เพ่ือเอาชนะโควิด-19  แลว้ค  าวา่ พวกเรา ในทีน่ีห้มายถงึใครกนัแน่? 
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