
ข้อเรียกร้อง  

เร่ือง “การฟ้ืนฟูแรงงานนอกระบบจากโควิด” 

โดย  สมาพนัธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) 
 

พวกเรา สมาพนัธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) ขอยื่นขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชา

สังคม เพื่อเรียกร้องนโยบายแรงงานนอกระบบท่ีดีกว่าเดิม ท าไมจึงต้องให้ความสนใจกับแรงงานนอกระบบ  

เพราะแรงงานนอกระบบ คือแรงงานส่วนใหญ่ของโลกและของทุกประเทศ แรงงานนอกระบบ มีสัดส่วนร้อยละ 61 

ของแรงงานทัว่โลก หรือมีจ านวนทั้งส้ินสองพนัลา้นคน โดยมีสัดส่วนเป็นจ านวนถึงร้อยละ 90 ในประเทศก าลงั

พฒันา ร้อยละ 67 ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และร้อยละ 18 ในประเทศพฒันาแลว้ ในประเทศไทย เรามีแรงงาน

นอกระบบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 ของแรงงานทั้งหมด  

ความส าคัญของแรงงานนอกระบบต่อสังคม 

• ในเขตเมือง แรงงานนอกระบบ คือคนท่ีท างานสารพดัอย่าง เช่น การก่อสร้าง การท างานบา้น การผลิต 

ท่ีบา้น หาบเร่แผงลอย การขนส่ง การเก็บขยะ ฯลฯ กล่าวไดว้่า ระบบเศรษฐกิจของเมืองไม่สามารถ

ด ารงอยูไ่ด ้ถา้ไม่มีพวกเราแรงงานนอกระบบท่ีคอยแบกรับงานเหล่าน้ี 

• ในพื้นท่ีชนบท แรงงานนอกระบบ คือ ผูผ้ลิตอาหารให้แก่คนทั้งประเทศ โดยการเพาะปลูก การเล้ียง

สัตว ์การประมง การแปรรูปอาหารงานหตัถกรรมและการเก็บของป่า 

• ในช่วงการระบาดของโควิด -19 และการปิดเมือง แรงงานนอกระบบเป็นหน่ึงในแรงงานแนวหน้า 

(front line workers) ท่ีท างานรับความเส่ียง และบรรเทาความเส่ียงใหป้ระชาชนกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งหาบเร่ 

แผงลอย ผูป้ระกอบและขายอาหาร มอเตอร์ไซครั์บจา้งและรถแทกซ่ีท่ีรับผิดชอบการขนส่งและเดินทาง

ผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ต่อ แรงงานนอกระบบ การระบาดของโควิด -19 และการปิดเมือง ส่งผล

กระทบอยา่งรุนแรงต่อแรงงานนอกระบบ  

• องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กล่าวว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานนอกระบบ 1.6 พนัลา้นคน  

หรือร้อยละ 80 จะเลวร้ายลง เพราะมีงานท านอ้ยลง  

• ธนาคารโลก กล่าวว่า แรงงานนอกระบบ 71-100 ล้านคน ถูกผลักให้อยู่ในฐานะยากจนข้นแค้น 

อยา่งท่ีสุด ในปี 2020 นัน่คือ มีรายไดน้อ้ยกวา่วนัละประมาณ 60 บาท  

ในประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ ร่วมกบั สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ได้ท าการศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงานนอกระบบ จ านวน 300 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 และจ านวน 400 คน ในทุกภูมิภาค ของประเทศไทยและพบวา่ 

• ในเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงปิดเมือง แรงงานนอกระบบมีรายได้ลดลง จนเหลือเพียงร้อยละ 0 -39  

ของรายไดเ้ม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 



• ในเดือนกรกฎาคม หลังจากการกลบัมาเปิดเมือง รายได้ของแรงงานนอกระบบกกลบัคืนมาเพียง  

ร้อยละ 43-64 ของรายไดเ้ม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 

• เพื่อแกไ้ขผลกระทบจากวิกฤต  แรงงานนอกระบบจ านวนร้อยละ 83 ตอ้งอาศยัการกูย้มืเงิน น าเงินออม

มาใช้ ขอความช่วยเหลือจากเพื่อน/ครอบครัว/เพื่อนบา้น ขายหรือจ าน าทรัพยสิ์น หรือให้สมาชิก

ครอบครัวย้ายไปอาศัย ท่ี อ่ืน และแรงงานจ านวนมากมีปัญหาในการจ่ายเงินจ านอง /ค่า เ ช่า  

ค่าสาธารณูปโภค/ค่าเล่าเรียนบุตร รวมทั้งตอ้งขอผอ่นช าระหน้ี 

จากขอ้คน้พบดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เพื่อฟ้ืนฟูชีวิตของแรงงานนอกระบบและครอบครัวให้ด าเนินต่อไปได้อย่าง

สมศกัด์ิศรี และเพื่อสร้างผลิตผลทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง แรงงานนอกระบบตอ้งการ

เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ทั้งในลกัษณะเงินอุดหนุนและสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า การพฒันาทกัษะอาชีพ การอบรม

ด้านธุรกิจเพื่อฟ้ืนฟูชีวิตความเป็นอยู่หรือหาอาชีพใหม่ นอกจากน้ียงัต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินหรือ

ปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิต เช่น ค่าเช่าท่ีอยู่อาศยั ค่าสาธารณูปโภคและค่าเล่าเรียนบุตร และสิทธิในการประกอบ

อาชีพ เช่น ผูค้า้หาบเร่แผงลอยท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงพื้นท่ีสาธารณะเพื่อประกอบอาชีพเล้ียงดูครอบครัว 

สมาพนัธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย)  จึงขอย่ืนข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังต่อไปนี้ 

1. พวกเรามีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการงานท าอย่างเต็มศักยภาพ  เพื่อให้สามารถยืนอยู่บนขาตนเอง 

ไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีและยัง่ยนื จึงขอเรียกร้องใหรั้ฐบาลจดัการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ ดงัน้ี  

1.1. สนบัสนุนให้มีกองทุนการประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ เพื่อให้แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มได้

เขา้ถึงความช่วยเหลือดา้นทุนการประกอบอาชีพ โดย 

1.1.1. ช่วย เหลือเ ป็นเ งินกู้รายบุคคล ปลอดดอกเ บ้ีย  โดยไม่ต้องมีคนค ้ าประกัน  

รายละ 50,000- 300,000  บาท 

1.1.2. ช่วยเหลือเป็นเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของกลุ่ม องค์กรท่ีจดทะเบียน  

เป็นเงินสนบัสนุนแบบใหเ้ปล่า เป็นจ านวน 100,000-1,000,000 บาท ต่อกลุ่ม 

1.2. ส าหรับกองทุนท่ีมีอยู่แลว้ เช่น กองทุนผูรั้บงานไปท าท่ีบา้น ขอให้มีการทบทวนหลกัเกณฑก์ารให้

เงินกูโ้ดย 

1.2.1. ช่วยเหลือเป็นเงินกู้รายบุคคล ปลอดดอกเบ้ียและยกเลิกเง่ือนไขคนค ้ าประกัน  

รายละ 50,000-300,000 บาท 

1.2.2. ช่วยเหลือเป็นเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของกลุ่ม องค์กรท่ีจดทะเบียน  

เป็นเงินสนบัสนุนแบบใหเ้ปล่า เป็นจ านวน 100,000-1,000,000 บาท ต่อกลุ่ม 

1.3. คืนพื้นท่ีทางการคา้ขายเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบ เช่น พื้นท่ีส าหรับหาบเร่

แผงลอย ถนนคนเดิน ตลาดนดั ตลาดเขียว ตลาดในหน่วยงานราชการ   



1.4. ให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัท าโครงการจา้งงาน workfare เพื่อจา้ง
งานแรงงานท่ีท างานบริการสาธารณะ เช่น การดูแลผูป่้วยติดเตียง/หรือผูสู้งอายุในชุมชน การช่วย

ซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัใหก้บักลุ่มผูเ้ปราะบาง เป็นตน้ 

1.5. ใหมี้การประกนัการมีงานท าแก่แรงงานนอกระบบ อยา่งนอ้ย 10 วนัต่อเดือน โดยไดรั้บค่าจา้งขั้นต ่า 

1.6. ให้รัฐรักษาการจา้งงานแรงงานในระบบกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงจากโควิด โดยอุดหนุน

ค่าจ้าง (ในลกัษณะร่วมจ่ายแบบ Co-payment) ในกิจการขนาดเล็ก (SME) เพื่อป้องกันการผลัก

แรงงานออกมาเป็นแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น 

1.7. ในโครงการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ ตอ้งจดัสรรโควตาให้แก่แรงงานนอกระบบท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากโควิด อยา่งนอ้ยร้อยละ 30 

1.8. ใหจ้ดัสรรงบประมาณแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ใหส้ามารถยกระดบัความสามารถทางการแข่งขนั

สนบัสนุนการลงทุนพฒันาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการขายสินคา้และบริการของแรงงานนอกระบบ 

1.9. มาตการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐทุกมาตรการ ทั้งเท่ียวดว้ยกนั คนละคร่ึง และอ่ืน ๆ ตอ้งครอบคลุม

สินคา้และบริการของแรงงานนอกระบบ 

2. พวกเราตอ้งการพฒันาฝีมือแรงงานให้ดีขึน้ เพื่อใหส้ามารถประกอบอาชีพในตลาดแรงงานใหม่หลงัโควิด

ได ้

2.1. จดัใหมี้การยกระดบัทกัษะการผลิตสินคา้และการบริการเดิมของแรงงานนอกระบบให้พฒันายิง่ขึ้น 

เช่น การดูแลเด็กเลก็/ผูสู้งอาย/ุคนพิการ 

2.2. จดัใหมี้การพฒันาทกัษะใหม่ๆ เช่น การใชเ้ทคโนโลยอีอนไลน์ ในการคา้ขายและงานบริการต่าง ๆ 

2.3. การพฒันาทกัษะฝีมือ ตอ้งใหบ้ริการฟรี และระหวา่งการอบรมตอ้งมีค่าเดินทาง ค่าอาหาร รวมทั้งมี

ค่าชดเชยการขาดรายไดต้ามอตัราค่าแรงขั้นต ่า หลงัการอบรมตอ้งติดตามส่งเสริมช่องทางการตลาด  

หรือหางานใหท้ าดว้ย 

3. พวกเรา ต้องการการคุ้มครองทางสังคมท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ใน

สถานการณ์วิกฤตจากโควิด 19 คร้ังน้ี รวมถึงวิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยรัฐตอ้ง 

3.1. ใหสิ้ทธิประโยชน์ประกนัการวา่งงานแก่ผูป้ระกนัตน มาตรา 40 

3.2. ตอ้งปรับสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนทุกมาตราให้เท่าเทียมกนั รวมทั้งปฏิรูปส านกังาน

ประกนัสังคมใหเ้ป็นองคก์ารอิสระ ท่ีมีการบริหารโดยผูป้ระกนัตน และในคณะกรรมการมีสัดส่วน

ของผูป้ระกนัตนทุกมาตรา 

4. พวกเราตอ้งการพฒันาฝีมือแรงงานให้ดีขึน้ เพื่อใหส้ามารถประกอบอาชีพในตลาดแรงงานใหม่หลงัโควิด

ได ้ในการด าเนินการตามขอ้เสนอทุกขอ้ ตอ้งให้มีการมีส่วนร่วมและก ากบัติดตามจากสมาพนัธ์แรงงาน

นอกระบบ  ภาคประชาสังคม และภาคีวิชาการ เพื่อให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 



สมาพนัธ์แรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ ทุกท่านจะใหก้ารสนบัสนุนขอ้เรียกร้อง เร่ือง 

การฟ้ืนฟูแรงงานนอกระบบจากโควิด เพราะผลท่ีไดจ้ากการน าขอ้เรียกร้องน้ีไปด าเนินการ จะเป็นทั้งการช่วยให้

แรงงานนอกระบบสามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้ และเป็นส่วนส าคญัประการหน่ึงในการช่วยสร้างความเป็นธรรมทาง

สังคม ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างความสมานฉนัทท่ี์แทจ้ริงในสังคมไทย 

ลงช่ือ 
1 สมาพนัธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ 51 กลุ่มขนมอบอุทยัทิศ จ.มหาสารคาม 

2 สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ 52 กลุ่มผูค้า้ในตลาดห้าแยก จ.มหาสารคาม 

3 เครือข่ายลูกจา้งท างานบา้นในประเทศไทย กรุงเทพฯ 53 กลุ่มซ่อมเส้ือผา้ ขา้งโรงเรียนดุงนารี จ.มหาสารคาม 

4 สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บา้นนกักีฬา กรุงเทพฯ 54 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ครามโนนเรือ จ.สกลนคร 
5 สมาคมผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตรั์บจา้งแห่งประเทศไทย (สจท.) กรุงเทพฯ 55 กลุ่มปลกูผกัปลอดสาร บา้นโนนเรือ    จ.สกลนคร 
6 สหพนัธ์ผูค้า้หาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 56 กลุ่มเยบ็ผา้ บา้นโนนเรือ จ.สกลนคร 
7 สหพนัธ์แรงงานธุรกิจ โรงแรมและบริการภูเก็ต  จ.ภูเก็ต 57 กลุ่มผลิตเมลด็พนัธ์ุ บา้นโนนเรือ จ.สกลนคร 
8 สภาองคก์ารลูกจา้งแรงงานยานยนต ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 58 กลุ่มเลี้ยงปลานิล บา้นหนองไผ ่ จ.สกลนคร 
9 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพฒันา (มสพ.) กรุงเทพฯ 59 กลุ่มขา้วแตน/น ้าพริก ขามสะแกแสง   จ.นครราชสีมา 

10 สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพฒันา จ.สมุทรปราการ 60 กลุ่มทอผา้ไหมสวาย จ.สุรินทร์ 
11 มูลนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ กรุงเทพฯ 61 กลุ่มท ารองเทา้บา้นตาด จ.สุรินทร์ 
12 ขบวนผูห้ญิงปฏิรูปประเทศไทย (We Move) ทัว่ประเทศ 62 กลุ่มทอผา้พรรณไม ้ จ.ร้อยเอด็ 

13 ชมรมช่างผม เสริมสวยเทศบาลนครปฐม จ.นครปฐม 63 กลุ่มครกหินและผลิตภณัฑแ์กะสลกั จ.พะเยา 
14 กลุ่มผลิตขา้วหลามชุมชนพระงาน 2 จ.นครปฐม จ.นครปฐม 64 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ บา้นฝ่ังหมิ่น จ.พะเยา 
15 กลุ่มพ่อคา้แม่คา้ถนนคนเดิน วดัพระงาม จ.นครปฐม 65 กลุ่มเยบ็ปักถกัร้อยชุมชนวดัหลวงราช

สัณฐาน 

จ.พะเยา 

16 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสระยายโสม(ผลิตกลว้ยอบมว้น) จ.สุพรรณบุรี 66 กลุ่มเยบ็ปัก @พะเยา จ.พะเยา 
17 กลุ่มผลิตกลว้ยฉาบ จ.ราชบุรี 67 กลุ่มมอเตอร์ไซดรั์บจา้ง จ.พะเยา 
18 กลุ่มผลิตปลาหวาน จ.ราชบุรี 68 กลุ่มขา้วอินทรียเ์ทียนแกว้ จ.พะเยา 
19 กลุ่มตดัเยบ็เคร่ืองหนงั ต.นางแกว้ จ.ราชบุรี 69 กลุ่มกาละแม   ดอยนาง จ.พะเยา 
20 กลุ่มอาชีพแกะหอยแมลงภู่ชุมชนบางจะเกร็ง 2   จ.สมุทรสงคราม 70 กลุ่มทอผา้ไทลื้อ บา้นทุ่งมอก จ.พะเยา 
21 ชมรมช่างตดัผมเสริมสวย สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 71 กลุ่มทอผา้ต าบลเวียง จ.พะเยา 
22 กลุ่มมอเตอร์ไซดรั์บจา้ง จ.สมุทรสงคราม 72 กลุ่มผา้ป้ินเฮือน จ.พะเยา 
23 กลุ่มตดัเยบ็ชุดมุสลิมและผา้คลุมผมสตรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 73 กลุ่มผา้ดน้มือชุมชน วดัเมืองชุม จ.พะเยา 
24 กลุ่มเพาะพนัธ์ุกลา้ไมต้ าบลเตราะบอน  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 74 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ บา้นร่องปอ จ.พะเยา 
25 กลุ่มบ่อยางปาเต๊ะ จ.สงขลา 75 กลุ่มชุมชนผลิตกระเป๋าผา้และเคร่ืองหนงั จ.พะเยา 
26 กลุ่มปลกูผกัไฮโดรโปนิค จ.สงขลา 76 กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะลอย จ.เชียงราย 
27 กลุ่มมอเตอร์ไซดรั์บจา้ง จ.สงขลา 77 กลุ่มแปรรูปอาหารพ้ืนเมืองชุมชนราชเดช จ.เชียงราย 
28 กลุ่มรถเร่แผงลอย จ.สงขลา 78 กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้ จ.เชียงราย 
29 กลุ่มขา้วซอ้มมือนาลิงสองเกาะ จ.สงขลา 79 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีชุมชนราชเดช จ.เชียงราย 
30 กลุ่มวิสาหกิจป่ินโตขา้ว จ.สงขลา 80 กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนหนองบวั จ.เชียงราย 
31 กลุ่มตาลโตนด ต าบลคลองรี จ.สงขลา 81 กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนสันกลาง จ.เชียงราย 
32 กลุ่มนวดแผนไทยวดั ดอนแย ้ จ.สงขลา 82 ชมรมร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยตลาด

ไนทบ์าซาร์ 
จ.เชียงราย 

33 กลุ่มแหอวน บา้นเหล่าเกวียนหกั จ.ขอนแก่น 83 ชมรมผูป้ระกอบการถนนคนเดิน(กาดเจียง
ฮายร าลึก) 

จ.เชียงราย 



34 กลุ่มเยบ็ผา้ บา้นหนองโน จ.ขอนแก่น 84 กลุ่มแม่บา้นเกษตรล าหินใต ้ กรุงเทพฯ 

35 กลุ่มเจียระไนพลอย บา้นหนองทุ่ม   จ.ขอนแก่น 85 กลุ่มเยบ็ผา้ฉลองกรุงโซน  6    กรุงเทพฯ 

36 กลุ่มทอผา้แพรพรรณ จ.ขอนแก่น 86 กลุ่มจกัสานเคหะทุ่งสองห้อง   กรุงเทพฯ 

37 กลุ่มเยบ็ผา้ ในเขตเทศบาลนครขอนแกน่ จ.ขอนแก่น 87 กลุ่มตดัเยบ็สตรี ส.ค.เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 

38 กลุ่มรีไซเคิล ชุมชนเทพารักษ ์ จ.ขอนแก่น 88 กลุ่มเยบ็ผา้ล าหินใต ้ กรุงเทพฯ 

39 กลุ่มท าขนมดอกจอกชุมชนโนนทนั 1   จ.ขอนแก่น 89 กลุ่มคนงานสมานฉนัท ์ กรุงเทพฯ 

40 กลุ่มทอผา้ฝ้ายชุมชนหนองแวงตราชู 4 จ.ขอนแก่น 90 กลุ่มออมทรัพยช์ยัพฒันาโคกแฝก  กรุงเทพฯ 

41 กลุ่มแปรรูปอาหารชุมชนนาคะประเวศน์. จ.ขอนแก่น 91 กลุ่มหตัถกรรมชุมชนประดิษฐ์โทรการ  กรุงเทพฯ 

42 กลุ่มแม่บา้นชุมชนโนนทนั 1 จ.ขอนแก่น 92 กลุ่มแม่บา้นล าสาลีพฒันา  กรุงเทพฯ 

43 กลุ่มสร้างอาชีพชุมชนโนนทนั 1 จ.ขอนแก่น 93 กลุ่มออมทรัพยห์าบเร่แผงลอยทุ่งสองห้อง    กรุงเทพฯ 

44 กลุ่มสตรีพฒันาโนนทนั 1 จ.ขอนแก่น 94 กลุ่มแม่บา้นล าพะอง กรุงเทพฯ 

45 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เคม็หอม โนนชยั จ.ขอนแก่น 95 กลุ่มผลิตภณัฑส์บู่สมุนไพร ทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 

46 กลุ่มอาชีพศรีฐานกา้วไกล    จ.ขอนแก่น 96 กลุ่มป้ันสิบ บา้นขนมแม่สารภี กรุงเทพฯ 

47 กลุ่มตะกร้าสานพลาสติก ชุมชนโนนหนองวดั จ.ขอนแก่น 97 กลุ่มแม่บา้นล าแขก ดารุ้นนาซีฮะห์ กรุงเทพฯ 
48 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีบา้นโนนสะอาด จ.ขอนแก่น 98 กลุ่มแม่บา้นเอ้ืออาทร แกว้ประดบั กรุงเทพฯ 
49 ชมรมแต่งผมเสริมสวย จ.มหาสารคาม 99 สมาคมจารวีเพื่ออนุรักษน์วดแผนไทย กรุงเทพฯ 
50 กลุ่มเหรียญโปรยทาน ดอกไมจ้นัทน์ ชุมชนธญัญา จ.มหาสารคาม    

 


