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บทน ำ 

โรคระบาด COVID-19 ยังคงสรา้งผลกระทบต่อผูค้นทั่วโลกอย่างต่อเน่ือง เราจึงตอ้งมีความ

สามคัคีเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัพรอ้มทัง้มีแผนรบัมือท่ีทรงประสิทธิภาพตอ่วิกฤติครัง้นี ้ขบวนการเคลื่อนไหว

สหภาพแรงงานของออสเตรเลียเขา้มาท าหนา้ท่ีเพ่ือเขา้ใจถึงความตอ้งการของสมาชิกและคนท างานใน

ช่วงเวลานี ้  

ภูมิหลัง 

สหภาพแรงงาน United Workers Union (UWU) จัดตัง้ขึน้เพ่ือชนชั้นแรงงานและเพ่ือสรา้งการ

เปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืนส  าหรบัคนสว่นใหญ่  ในช่วงเวลาแห่งความยากล าบากตอ้งสรา้งแรงผลกัดนัใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลง  เราตอ้งพลิกวิกฤติเป็นโอกาส   

ตอนนี้ยังเร็วเกินไปท่ีจะคาดการณ์ล่วงหน้าว่าวิกฤติครั้งนี ้จะจบลงอย่างไร แต่เราเรียนรูจ้าก

ประวตัิศาสตรว์า่ การเคลื่อนไหวตอ่ตา้นนโยบายท่ีค  านึงถึงสิทธิและสวสัดิการส  าหรบักลุ่มคนชั้นแรงงานก็

เกิดขึน้เช่นกนัในช่วงนี ้เพ่ือพยายามท่ีจะยึดระบบท่ีเนน้จ่ายคา่จา้งราคาถกูและเอารดัเอาเปรียบแรงงาน   

แนวทำงกำรรับมือทีทั่นต่อสถำนกำรณ ์

ขัน้ตอนแรกคือแผนรบัมือทางเศรษฐกิจแบบฉกุเฉินเพ่ือใหส้มาชิกของสหภาพมีก  าลงัใจท่ีจะสูต้่อ 

ซึ่งประกอบดว้ยสิ่งส  าคญัสามประการดงัตอ่ไปนี ้ ไดแ้ก่ รายได ้การลงทนุและการเป็นเจา้ของ 

1. รำยได้ รายได้ขั้นต  ่าคือการจ่ายเงินเมื่อถึงเวลาท่ีก าหนดเป็นรายบุคคลโดยไม่มีเ ง่ือนไข 

หมายความว่า ผูร้บัเงินตรงนี้ไม่จ  าเป็นตอ้งท างานหรืออยากท่ีจะท างาน สหภาพแรงงานย่ืน

ขอ้เสนอใหผู้ท่ี้ไดร้บัผลกระทบทางการเงินจาก COVID-19 ไดร้บัรายไดข้ัน้ต  ่า ไม่ว่าก่อนหนา้ท่ีจะ



เกิดโรคระบาดจะเป็นแรงงานท่ีไดร้บัเงินคา่จา้งหรือไมก่็ตาม ไปจนถึงสิน้ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ี

สามารถประเมินสถานการณ์ของ Covid-19 ได ้โดยผูท่ี้ไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นการเงิน เช่น ผูท่ี้

สามารถท างานจากท่ีบา้นไดห้รือผูท่ี้ไดร้บัวนัลาหยุดจากนายจา้งโดยท่ียังไดร้บัเงินเดือนอยู่จะ

ไมไ่ดร้บัรายไดข้ัน้ต  ่านี ้

การเรียกรอ้งการรบัประกนัรายไดค้ือ แผนการรณรงคโ์ครงการ Jobs You Can Count On 

(งานท่ีรบัประกนัวา่จะมีความมั่นคง) ซึ่งโครงการนีเ้ก่ียวกับความปลอดภยัและศกัดิ์ศรีของชนชั้น

แรงงาน ในช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤติและความไมม่ั่นคง ความมั่นคงขัน้พืน้ฐานถือเป็นสินคา้สาธารณะ 

หมายความวา่ เมื่อผูอ่ื้นไดร้บัความมั่นคงแลว้ตวัเราเองก็ยงัคงไดร้บัความมั่นคงเช่นกนั  

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจก่อใหเ้กิดความเป็นปึกแผ่นทางสงัคมและการมีส่วนร่วมของ

พนกังานในระดบัท่ีสงูขึน้ ซึ่งเป็นสภาพท่ีจะท าใหเ้กิดการจดัตัง้สหภาพแรงงานและตอ่สูเ้พ่ือชยัชนะ

ของแรงงาน  รายไดข้ัน้ต  ่าช่วยพลิกผนัตอ่ตา้นความกลวัของคนงานท่ีจะรวมตวักนั 

แนวคิดของการไดร้บัเงินแมว้่าจะไม่ไดท้  างานเป็นสิ่งท่ีใครหลายๆ คนอาจรูส้ึกว่าแปลก

และไม่คุน้เคย แต่ภายใตร้ะบบทุนนิยมรายไดส้่วนใหญ่ไม่ไดม้าจากค่าแรง แต่มาจากการเป็น

เจา้ของทรพัยส์ินไมว่า่จะเป็นทรพัยส์ินท่ีจบัตอ้งได ้สินทรพัยท์างการเงินหรือทรพัยส์ินทางปัญญา 

ความมั่งคั่งท่ีเกิดจากคา่แรงนัน้นอ้ยมาก และเราจะเห็นวา่คา่แรงแทบจะไมเ่พ่ิมมาเกือบสี่สิบปีแลว้ 

 

แนวคดิรำยได้ข้ันพืน้ฐำนส ำหรับทุกคน (Universal Basic Income - UBI) 

ภายใตจ้ดุยืนของ UWU ในสภาวะวิกฤติท่ีเราก าลงัเผชิญอยู่ขณะนี ้เราไมไ่ดเ้รียกรอ้งใหไ้ป

ถึงนโยบายท่ีประชาชนทกุคนมีรายไดข้ัน้พืน้ฐานท่ีทั่วถึงจากรฐั  เพียงแตเ่รียกรอ้งใหค้นงานทุกคน

ท่ีไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19  ตอ้งไดร้บัเงินรายไดข้ัน้พืน้ฐานในอตัราเดียวกนักบัคา่จา้งขัน้ต  ่า

โดยทั่วถึงกนั 

ความทา้ทายอย่างท่ีสองท่ีเกิดจากขอ้เสนอนี้คือถา้เราจริงจังกับการเปลี่ยนโครงสรา้ง

อ  านาจท่ีพยายามอุม้ระบบท่ีลม้เหลวไว ้เราจะตอ้งคิดแผนรบัมือท่ีเป็นผลประโยชนโ์ดยถว้นหนา้

เพ่ือชนชั้นแรงงาน รายไดข้ั้นต  ่านั้นไม่ใช่ค่าจ้าง แต่เป็นการปันผลเพ่ือสังคมจากความมั่งคั่ ง

ส่วนรวม เราเป็นชนชั้นแรงงาน เราท างานในบา้นและชุมชนของเราอยู่เสมอไม่ว่าจะมีใครจา้ง

หรือไมก่็ตาม ดงันั้น ค่าแรงจึงไม่ควรเป็นตวัก าหนดชีวิตของเราและในการใชชี้วิตของเราไม่ควร

ขึน้อยู่กบัคา่แรง  



2.กำรลงทุน  
Fatih Birol หัวหนา้ส  านักงานพลงังานระหว่างประเทศ ( IEA) กล่าวว่าเรามี “โอกาสครัง้

ส  าคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีจะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และลดการลงทุนด้านพลังงานท่ีสกปรกและ
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการลงทนุใหม”่ ไมเ่พียงแตร่ะดบัการกระตุน้เศรษฐกิจจะตอ้งสงูถึงระดบัวิกฤต 
COVID-19 เท่านั้น แต่ทิศทางของเงินทุนควรรวมถึงโครงสรา้งพื้นฐานของพลงังานใหม่ท่ีโลก
ตอ้งการ เช่น การผลิตพลงังานทดแทนขนาดใหญ่ การเพ่ิมขีดความสามารถการจดัเก็บพลงังานใน
แบตเตอรี่ เพ่ิมอตัราการกักเก็บคารบ์อนของประเทศออสเตรเลีย และเพ่ิมปริมาณการส่งออก
ไฮโดรเจนในระดบัท่ีมีนยัยะส  าคญั 

การสรา้งพลงังานทดแทนและโครงสรา้งการส่งออกท่ีสามารถเริ่มตน้ขึน้อย่างรวดเร็วจะ
สง่ผลใหผู้ค้นไดก้ลบัเขา้ท างานโดยเรว็ท่ีสดุ อีกทัง้คนงานยงัไดร้บัความมั่นคงในหนา้ท่ีการงานและ
ไดร้บัสิทธิในสหภาพแรงงานตัง้แต่วนัแรกท่ีเขา้ท างาน  สหภาพแรงงานเองตอ้งมีบทบาทร่วมใน
การป้องกนัไมใ่หส้ถานประกอบการนัน้ๆ กลายเป็นแหลง่แพรเ่ชือ้โควิด19 แห่งใหมด่ว้ยเช่นกนั 

 
3.กำรเป็นเจ้ำของกิจกำร 

ธุรกิจเอกชนใดๆ ท่ีไดร้บัเงินสนับสนุนจากกองทุนของรัฐหรือไดร้ับการช่วยเหลือจาก
ภาครฐัเพ่ือใหธ้รุกิจนัน้ด  าเนินตอ่ไปได ้ จะตอ้งมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบท่ีชดัเจนรวมทัง้การบริหารจดัการ
ภายในตอ้งมีความเป็นประชาธิปไตย  ภาคธุรกิจส  าคัญท่ีผลิตสินคา้หรือการบริการท่ีทุกคนใน
สงัคมมีความจ าเป็นตอ้งใชแ้ละบริโภค ควรเป็นกิจการของภาครฐัซึ่งไดแ้ก่ธรุกิจดงัตอ่ไปนี:้ 

●พลงังาน 
●การบริการดแูลสขุภาพ 
●การศกึษาปฐมวยั 

●โทรคมนาคม 
●การขนสง่และโลจิสติกส ์
 
รูปแบบการเป็นเจา้ของกิจการสาธารณะไมค่วรใชร้ะบบเดิมๆ ท่ีเนน้การสั่งการจากบนลง

ลา่ง แตต่อ้งเพ่ิมบทบาทใหค้นงานและลกูคา้ไดม้ีสว่นรว่มในการบริหารจดัการท่ีเป็นประชาธิปไตย
มากขึน้   

แมว้า่บางธรุกิจอาจจะไมเ่หมาะตอ่รูปแบบการเป็นเจา้ของโดยสาธารณะอย่างเตม็รูปแบบ 
แตท่วา่การใชก้องทนุของรฐัเขา้อุม้ ธรุกิจนั้นๆ จ  าเป็นตอ้งมีภาระหนา้ท่ีรบัผิดชอบท่ีจะใชรู้ปแบบ
การตดัสินใจรว่ม  



ดงันัน้สดัสว่นหนึ่งในสามของบอรด์บริหารของธรุกิจท่ีไดร้บัเงินฟ้ืนฟจูากรฐัควรมีพนักงาน
ท่ีไมใ่ช่ฝ่ายบริหารรวมอยู่ดว้ย  เพ่ือสรา้งหลกัประกนัวา่กองทนุท่ีใชเ้งินจากประชาชนเขา้อุม้นัน้ จะ
ไมถ่กูน  าไปซือ้หุน้บริษัทคืนเพ่ือป่ันราคา  หรือใชจ้่ายเป็นค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงู หรือใชล้ด
ค่าจ้างและสวัสดิการคนงาน  องคก์รสหภาพแรงงาน UWU เช่ือมั่นอย่างแรงกลา้ว่าคนงานมี
ความสามารถในการตดัสินใจท่ีชาญฉลาด รวมทั้งท  าหน้าท่ีตรวจสอบนายจา้งเพ่ือให้มีความ
โปรง่ใสเช่ือถือไดเ้พ่ือประโยชนต์่อสาธารณะชน   ตวัอย่างท่ีชัดเจนของการใชก้องทุนภาครฐักว่า
เจ็ดรอ้ยลา้นออสเตรเลียดอลลารเ์ขา้อุม้คือบริษัทแควนตสั ซึ่งเคยเป็นสายการบินของรฐัมาก่อน 

ส าหรับภาคธุรกิจท่ีถือเป็นเสน้เลือดหล่อเลี ้ยงสังคม หากต้องเผชิญกับอุปสรรคเชิง
โครงสรา้งและไมส่ามารถด  าเนินธรุกิจแบบผกูขาดไดอี้กตอ่ไป จึงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้องทุนภาครฐั
เขา้ช่วยปรบัโครงสรา้งองคก์รโดยลดสถานะความเป็นเจ้าของกิจการโดยเอกชนและใชรู้ปแบบ
หุน้สว่นหรือสหกรณแ์ทน 

ธุรกิจอย่างเช่น การเกษตร การแปรรูปอาหาร การบริการและการดแูลช่วยเหลือคนใน
สงัคม ซึ่งใชก้ารบริหารแบบสหกรณท์ัง้ในระดบัภมูิภาคและในชนบทของออสเตรเลียมานาน เป็น
รูปแบบธรุกิจท่ียืดหยุ่นสามารถปรบัเขา้กับช่วงเวลาวิกฤต การปรบัโครงสรา้งท่ีจ  าเป็นตอ้งท าบน
พืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งมีส่วนไดส้่วนเสียโดยตรง เช่น เกษตรกร 
คนงาน เจา้ของเดิมและผูบ้ริโภค     

 
ข้อเรียกร้อง 

เราก าลงัเรียกรอ้งใหร้ฐับาลกลางเขา้มามีบทบาทในการรบัรองและสรา้งความมั่นคงทาง
สงัคมและเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้  ปฏิเสธหลักการก าไรสูงสุดตามแนวคิดกลไกตลาดและการ
กระจายรายไดท่ี้ไมเ่ท่าเทียม ของโดยมีขอ้เรียกรอ้งสามขอ้ดงันี:้ 
 

1. ควำมม่ันคงส ำหรับพนักงำน 
 รายไดข้ัน้พืน้ฐานส าหรบัทกุคน 

รบัประกนัคา่แรงขัน้ต  ่าตอ่สปัดาห ์740.80 ดอลลารอ์อสเตรเลีย (ราว 15,000 บาท ขอ้มลู 
ณ วนัท่ี 11 เม.ย. 62)โดยจ่ายใหพ้นักงานท่ีไดร้บัผลกระทบดา้นเศรษฐกิจเน่ืองจาก COVID-19 
ดว้ยเหตผุล เช่น ไมส่ามารถท างานจากท่ีบา้นได ้ตกงาน เจ็บป่วยหรือตอ้งกักตวัเองอยู่ท่ีบา้นโดย
ไมไ่ดร้บัคา่แรงตามปกติ ซึ่งรวมถึงคนงานทัง้หมดและลกูจา้งชั่วคราว ลกูจา้งทั่วไป ผูร้บัเหมาและ
คนรบังานอิสระ ท างานผา่นออนไลน ์ไมว่่าจะมีสถานะความเป็นพลเมืองหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่า
จะมีวีซ่าหรือไม่มีวีซ่าก็ตาม  แมว้่าพวกเรารูส้ึกยินดีท่ีทางรฐับาลกลางไดป้ระกาศเพ่ิมเงินท่ีจ่าย



ใหก้บัผูล้งทะเบียนเขา้รบัประกนัการวา่งงานเป็นอตัราสองเท่า เรายังคงรกัษาจุดยืนใหร้ฐัจ่ายเงิน
อดุหนนุช่วงวา่งงานในอตัราเทียบเท่าคา่จา้งขัน้ต  ่า 
  
 ระบบประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 

ทุกคนท่ีอยู่ในออสเตรเลียในปัจจุบันทั้งผูถื้อวีซ่าและคนงานนอกระบบจะตอ้งสามารถ
เขา้ถึงระบบประกนัสขุภาพของรฐัได ้
 
 ความเท่าเทียมส  าหรบัผูร้บัสวสัดิการ 

เพ่ิมเงินสวสัดิการ Newstart (สวสัดิการของรฐับาลออสเตรเลียเพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้ก  าลงัตก
งาน) และสิทธิประโยชน์จากหน่วยงาน Centrelink(หน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียท่ีมี
จดุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือประชาชนใหพ้ึ่งพาตวัเองไดม้ากขึน้) เพ่ือใหท้กุคนไดร้บัค่าแรงขัน้ต  ่าเป็น
อย่างนอ้ย 
 
 แกไ้ขเกณฑร์ายไดส้  าหรบัการเก็บภาษี 

แกไ้ขเกณฑข์ัน้ต  ่าส  าหรบัการจัดเก็บภาษีท่ีจากเดิมเริ่มตน้จากผูม้ีรายได ้$18,200 (ราว 
376,000 บาท ขอ้มลู ณ วนัท่ี 11 เม.ย. 62) เป็น $25,000 (ราว 517,000 บาท ขอ้มลู ณ วนัท่ี 11 
เม.ย. 62) เป็นการชั่วคราวเพ่ือช่วยเหลือผูม้ีรายไดร้ะดบัต  ่าสดุ 
 
 เลื่อนการช าระหนีใ้นการเช่าและการช าระเงินจ านอง 

ประกาศพักช าระหนี้ทันทีในส่วนของค่าเช่าและเงินจ านอง พวกเรายินดีท่ีรัฐบาล
ออสเตรเลียออกประกาศเมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 ปกป้องผูเ้ช่าไม่ใหโ้ดนไล่ออกจากท่ีพักอาศยั
ในช่วงเวลานี ้
 

2. ควำมปลอดภัยส ำหรับแรงงำนข้ำมชำติ 
 
 การเวน้โทษเรื่องวีซ่า 

เวน้โทษเต็มรูปแบบส าหรบัแรงงานขา้มชาติท่ีไม่มีเอกสารถูกตอ้งตามกฎหมาย ยกเลิก
การบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือกกัขงับคุคลในกรณีท่ีเก่ียวกบัวีซ่าโดยกระทรวงกิจการภายใน 

 
 

 



➢การคุม้ครองจากการเลือกปฏิบตัิ 
รฐัตอ้งใหค้  ามั่นวา่จะด  าเนินนโยบายท่ีเครง่ครดัเพ่ือขจดัทศันคติชาตินิยมท่ีเกลียดกลวัคน

ตา่งชาติ และคุม้ครองชมุชนคนขา้มชาติจากการถกูท ารา้ยอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากวิกฤติครัง้นี ้ 
 

3. ควำมม่ันคงทำงอุตสำหกรรม 
 
 พลงังานทดแทน 

รวมการสร้างพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ๆและโครงสร้างพื้นฐานการส่งออกเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของการกระตุน้เศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19  
 
 สรา้งหลกัประกนัดา้นความมั่นคงในการจา้งงาน 

นายจา้งทกุรายตอ้งสรา้งหลกัประกนัวา่จะไมด่  าเนินการปลดพนกังานในช่วงเวลานีแ้มว้่า
ระบบการท างานเป็นกะจะโดนยกเลิก เพ่ือท่ีคนงานจะไดก้ลับมาท างานตามปกติเมื่อเปิดการ
ท างานเป็นระบบกะอีกครัง้ 
 

➢ กิจการของภาครฐั 
อย่าเพียงใชเ้งินทนุภาครฐัช่วยเหลือธุรกิจท่ีมีความจ าเป็นต่อสงัคม แต่รฐัตอ้งซือ้กิจการ

เหลา่นัน้กลบัมา โดยใหร้ฐัเป็นเจา้ของสินทรพัยส์าธารณะ  
 
 เง่ือนไขการช่วยเหลือกิจการโดยใชเ้งินทนุภาครฐั 

อตุสาหกรรมทั้งหมดท่ีไดร้บัเงินช่วยเหลือจากรฐับาลจะตอ้งมีมาตรการท่ีเขม้งวดทั้งใน
ดา้นจริยธรรมตอ่แรงงานและมาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

 
ก้ำวต่อไป 

เรามีความจ าเป็นเรง่ดว่นท่ีจะตอ้งพฒันาทางเลือกท่ีสมเหตสุมผลภายใตร้ะบอบทนุนิยมท่ี
น าไปสู่วิกฤติหลายระลอกในปัจจุบัน  เราจ าเป็นจะตอ้งพัฒนาแนวทางและตกลงร่วมกันเพ่ือ
น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งอ  านาจตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น รายไดข้ัน้พืน้ฐานส าหรบัทุก
คน (UBI) ความเป็นประชาธิปไตย การจดัสรรและการกระจายทรพัยากรท่ีทั่วถึงกนัอย่างเท่าเทียม 
เทคโนโลยีและการสอดส่องเฝ้าระวงั รวมถึงสิ่งส  าคญัท่ีสดุคือเรื่องของอนาคตต่อเรื่องวิกฤตโลก
รอ้น 



สหภาพของเราโชคดีท่ีมีหลายคนทุ่มเทเวลาอย่างมากในการคิดแกปั้ญหาเหล่านีแ้ละเรา
ควรสนบัสนนุพวกเขา  

มีตวัอย่างจากคณุ Godfrey ท่ีเขียนถึงการแกไ้ขปรบัปรุงสิทธิในดา้นท่ีจะเป็นการเตรียม
ความพรอ้มพวกเราเมื่อตอ้งเผชิญวิกฤตครัง้หนา้ เช่น เรื่องสิทธิลาป่วยส าหรบัคนงานทกุคน  
ส าหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติม ดไูดต้ามเวบ็ไซตนี์ ้- 
https://overland.org.au/2020/03/why-we-need-two-weeks-special-leave-in-the-fight-
against-coronavirus/ 


