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บทบรรณาธิการ 
  
 แรงงานปริทศัน์ฉบบัประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 อาจเป็นฉบบัก่อนสุดทา้ยของการจดัพมิพเ์ผยแพร่ใน
รูปแบบเอกสารก่อนที่จะเปล่ียนแปลงรูปแบบใหม่เป็น “แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” ดงัที่ไดมี้หนงัสือแจง้สมาชิก
ทุกท่านพร้อมกบัจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ฉบบัที่ผา่นมา โดยคาดวา่แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จะเร่ิมเผยแพร่
ไดต้ั้งแต่ฉบบัเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นตน้ไป 
 ขณะน้ีถือวา่ยา่งเขา้สู่ฤดูฝนอยา่งเตม็ที่ ความกงัวลเก่ียวกบัภยัแลง้ลดลง เม่ือฝนเร่ิมตกลงมาอยา่งสม ่าเสมอ
ในทุกภาคของประเทศ ส าหรับพีน่อ้งแรงงานที่อยูใ่นภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ แมว้า่ไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพา
น ้ าฝนตามธรรมชาติ แต่ประชากรส่วนใหญ่ที่ยงัอยูใ่นภาคเกษตร การขาดแคลนน ้ าถือเป็นปัญหาที่ก  าหนดความ
อยูร่อดของเกษตรกร จึงหวงัวา่ในปีน้ีชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนจะมีน ้ าเพยีงพอต่อการเพาะปลูกพชืผล และเขื่อน
ต่างๆ จะมีน ้ ากกัเก็บไวใ้ชไ้ดต้ลอดฤดูแลง้ 
 วนัที่ 24 มิถุนายน ที่ก  าลงัจะมาถึงจะเป็นวนัครบรอบ 84 ปีของการปฏิวตัิ 2475 ซ่ึงหากเป็นคนก็ถือวา่เป็น
คนชราที่มีอายยุนืยาวพอสมควรถึง 7 รอบนกัษตัร แต่ดูเหมือนระบบประชาธิปไตยของไทยยงัคงลม้ลุก
คลุกคลานวนเวยีนอยูก่บัการรัฐประหาร และตั้งตน้ใหม่อยูห่ลายคร้ังหลายหน ก าหนดวนัท าประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ในวนัที่ 7 สิงหาคม 2559 มีแนวโนม้วา่อาจจะตอ้งเล่ือนออกไป  ในเดือนมิถุนายนน้ียงัมี
วนัส าคญัของขบวนการแรงงาน คือ วนัที่ 19 มิถุนายน เป็นวนัครบรอบ 25 ปีของการหายตวัไปอยา่งลึกลบัของ
นายทนง โพธ์ิอ่าน อดีตผูน้ าแรงงานที่ทา้ทายอ านาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เม่ือ 25 ปี
ที่แลว้ ส าหรับผูน้ ารุ่นใหม่ที่ตอ้งการทราบความเป็นมาของเร่ืองน้ี สามารถอ่านบทความที่บอกเล่าเร่ืองราวของ 
ทนง โพธ์ิอ่าน ไดใ้นแรงงานปริทัศน์ฉบบัน้ี 
 ในดา้นความเคล่ือนไหวของแรงงานขา้มชาติ แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ีไดร้ายงานปรากฏการณ์ใหม่ที่
น่าสนใจคือ การรวมตวัของแรงงานที่เป็นลูกเรือประมงไทยและแรงงานขา้มชาติในช่ือ “กลุ่มสหภาพแรงงานลูก
เรือประมงไทยและขา้มชาติ” ซ่ึงถึงแมว้า่จะไม่ใช่การจดัตั้ง “สหภาพแรงงาน” แต่ก็มีวตัถุประสงคท์ี่จะจดัตั้ง 
“สหภาพแรงงานลูกเรือประมง” ในอนาคต เป็นที่รับรู้กนัดีวา่ชีวติของแรงงานขา้มชาติในกิจการประมงนั้นเส่ียง
อนัตรายมากกวา่แรงงานในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงหลายคร้ังตอ้งเสียชีวติกลางทะเลโดยไม่มีใครรับรู้ หรือ
บางคร้ังก็ถูกโกงค่าแรง ถูกกระท าทารุณแทบเอาชีวติไม่รอด การรวมกลุ่มกนัของลูกเรือประมงจะเป็นแนวทาง
หน่ึงที่น่าจะท าใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือและคุม้ครองในกรณีประสบปัญหา อยา่ไรก็ตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์
ที่มีอยูใ่นปัจจุบนัแมใ้หสิ้ทธิแรงงานขา้มชาติในการสมคัรเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน แต่ก็ไม่มีสิทธ์ิเป็น
กรรมการสหภาพแรงงานหรือก่อตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานขา้มชาติ  ถือเป็นอุปสรรคหน่ึงที่ท  าใหสิ้ทธิการ
รวมตวัสร้างอ านาจการต่อรองของแรงงานขา้มชาติยงัไม่สมบูรณ์ 
 ในสงัคมพหุวฒันธรรมการอยูร่่วมกนัอยา่งมีจริยธรรม และมีสนัติเป็นส่ิงส าคญัไม่วา่คนในสงัคมจะมี
ความแตกต่างกนัในดา้นเช้ือชาติ ศาสนา ความคิดเห็นต่างทางการเมืองฯลฯ เราควรสร้างกติกาของสงัคมใหทุ้ก
คนไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขปราศจากอคติซ่ึงกนัและกนัเหมือนเช่นที่เป็นอยูใ่นขณะน้ี 
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กรอบแนวคดิ1 

เร่ือง ธนาคารแรงงาน 
รศ.ดร.ณรงค ์เพช็รประเสริฐ  

1. ความส าคญัของปัญหา 
 ปัญหาหลกัของสงัคมไทยที่สะสมกนัมายาวนาน คือ ความไม่เป็นธรรมและความเหล่ือมล ้าในสงัคม
ระหวา่งกลุ่มคนต่างๆ โดยเฉพาะระหวา่งคนชั้นบนกบัคนชั้นล่าง หรือระหวา่งคนรวยกบัคนจน เพราะกลุ่มคน
รวยสุด 10%กบักลุ่มคนจนสุด 10% มีรายไดต่้างกนัมากถึง 26-27 เท่า ยิง่กวา่นั้น โอกาสในสงัคมของคน 2 กลุ่ม
น้ีก็ต่างกนัลิบลบั ดงันั้นเพือ่ท  าใหค้วามเหล่ือมล ้าลดลง สร้างความเป็นธรรมในสงัคมมากขึ้น จึงเสนอหลกัการ 
“ธนาคารแรงงาน” เพื่อการกระจายกรรมสิทธ์ิในปัจจัยการผลิตประเภท “ทุน” ที่เป็นปัจจัยการผลิตหลักของ
สังคมปัจจุบันไปสู่ผู้ใช้แรงงาน  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนชั้นล่าง เพือ่ใหค้นเหล่าน้ีใช ้“กรรมสิทธ์ิในทุน” เป็น
เคร่ืองมือยกระดบัรายไดแ้ละฐานะทางสงัคม 

 ดงันั้น กรอบแนวคิดเร่ือง ธนาคารแรงงาน จึงประกอบดว้ย 1 เป้าหมาย 3 จงัหวะกา้ว 

1.1) 1 เป้าหมาย คือ ลดความเหล่ือมล ้า สร้างความเป็นธรรมดา้นเศรษฐกิจใหแ้ก่ผูใ้ชแ้รงงาน 
1.2) 3 จังหวะก้าว คือ ก้าวท่ี 1ใหเ้งินกูด้อกเบี้ยต  ่าเพือ่ปลดหน้ีดอกเบี้ยสูงควบคู่กบัการพฒันา

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจ่้ายของผูใ้ชแ้รงงาน และกระตุน้การออมเพือ่น าไปสู่การสร้างทุน 
ก้าวท่ี 2จดัตั้งธนาคารที่เป็นของผูใ้ชแ้รงาน โดยผูใ้ชแ้รงงาน และเพือ่ผูใ้ชแ้รงงาน เพือ่กระจาย
กรรมสิทธ์ิทุนไปสู่ผูใ้ชแ้รงงาน 
ก้าวท่ี 3คือ การใชธ้นาคารแรงงาน เป็นกลไกของ “ทุน” เพือ่ไปสร้างฐานเศรษฐกิจของ
ประชาชนคนชั้นล่าง เช่น ธุรกิจรายยอ่ย ( micro business) วสิาหกิจชุมชน ที่อยูอ่าศยัเพือ่คนจน
คนชั้นล่าง วสิาหกิจเพือ่สงัคมที่ภาคประชาชนเป็นเจา้ของ (social enterprise for the poor) 

2. ยุทธศาสตร์ 3 จังหวะก้าว 
2.1 ในจงัหวะกา้วที่ 1คือ การทีรัฐบาลขายพนัธบตัรพเิศษใหแ้ก่กองทุนประกนัสงัคมจ านวนเงิน 30,000 – 

50,000 ลา้นบาท มีอาย ุ 3 ปี (หรืออาจจะแบ่งเป็นปีละ 10,000 – 15,000 ลา้นบาท) ดอกเบี้ย 3- 3.5%ต่อปีซ่ึง
มากกวา่ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย ์มากกวา่หรือพอๆ กบัค่าตอบแทนจากการซ้ือหุน้ หรือตราสารหน้ีจาก
ภาคเอกชน จากนั้นด าเนินขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

 2.1.1 น าเงินกอ้นน้ีฝากธนาคารของรัฐ2 

                                                             
1หมายเหต ุกรอบแนวคิดนี ้เทียบเทา่กบัแผนปฏิบติัการ ถ้ารัฐบาลเห็นด้วยก็สามารถน าไปใช้ปฏิบติัได้ทนัที โดยไมต้่องรอการจดัตัง้ธนาคาร
แรงงานขึน้มากอ่น 
2หมายเหต ุเป็นการท าธุรกิจเพื่อสงัคมกบัคนงาน และมีก าไรพอๆ กบัการน าเงินไปลงทนุในธุรกิจเอกชน 
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 2.1.2 ปล่อยกูใ้หแ้ก่ผูใ้ชแ้รงงานในอตัราดอกเบี้ยไม่เกิน 10% 
 2.1.3 ผูกู้ต้อ้งยอมรับเง่ือนไข 4 ขอ้ คือ หน่ึงตอ้งออม 10% ของเงินกู ้(เงินออมมีดอกเบี้ย) เพือ่เป็นทุนใน

การจดัตั้งธนาคารแรงงาน สอง ตอ้งยอมใหน้ายจา้งหกัเงิน ณ ที่จ่ายส่งคืนธนาคารเจา้หน้ี (อาจจะ
มีค่าตอบแทนใหน้ายจา้ง) สาม ตอ้งร่วมประชุมทุกเดือนเพือ่ติดตามการใชจ่้ายจากการท าบญัชี
ครัวเรือน ส่ีผูกู้ต้อ้งรวมกลุ่มกนั 3 คน เพือ่ค  ้าประกนักนัเอง 

 2.1.4 ผูกู้ ้กูไ้ดไ้ม่เกิน 3 เท่าของรายไดป้ระจ า และตอ้งผอ่นช าระใหห้มดภายใน 3 ปี 
 2.1.5 ในกระบวนการปล่อยเงินกู ้ ใช้วันอาทิตย์ เป็นวนัท าการของโครงการเรียกวา่เป็น ธนาคารวนั

อาทิตย ์(Sunday banking) เพราะคนงานส่วนใหญ่ มีเวลาติดต่อภายนอก เฉพาะวนัอาทิตย ์
 2.1.6 ใชบ้ณัฑิตใหม่หรือนกัศึกษาปี 3 – 4 ที่ผา่นการอบรมประมาณ 15 วนั เป็นผูส้อบถามแนะน าการ

กรอกแบบฟอร์มเอกสาร ภายใตก้ารควบคุมของผูช้  านาญการจากธนาคารของรัฐ ขอ้น้ีเพือ่
ประหยดัตน้ทุนการด าเนินงาน และเพิม่การจา้งงานบณัฑิตใหม่ 

 2.1.7 ใหมี้การจดัตั้ง สถาบันพัฒนาชีวิตลูกจ้าง  โดยใชร้ายไดจ้ากดอกเบี้ย เพือ่ใหส้ถาบนัน้ี จดัการ
ประชุมอบรมติดตามลูกหน้ี และอบรมพฒันาบุคลากร เพือ่เตรียมการจดัตั้งธนาคารแรงงาน 

 2.1.8 ในขณะที่โครงการเงินกูด้  าเนินงานไป ใหมี้การเร่งรัดจดัท าร่าง พรบ.ธนาคารแรงงาน  ใหเ้สร็จส้ิน
และพยายามใหผ้า่นออกมาเป็น พรบ. โดยสมบูรณ์เป็นธนาคารพเิศษภายในรัฐบาลปัจจุบนั ส่วน
วนัเวลาที่จะปฏิบติัใหเ้ป็นจริง ก็ตอ้งเร่งรัดใหเ้กิดการจดัตั้งธนาคารแรงงานโดยไม่ชกัชา้ 

2.2 จงัหวะกา้วที่ 2การจดัตั้งธนาคารแรงงานอยา่งเป็นรูปธรรม ที่มีหุน้เป็นของลูกจา้งอยา่งนอ้ย 70% เป็น
ของผูใ้ชแ้รงงานประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งรัฐบาลและนายจา้งรวมกนัแลว้ไม่เกิน 30%แต่นายจา้งกบัรัฐบาลรวมกนั
แลว้ไม่ควรเกิน 10% โดยมีขั้นตอนจดัการดงัน้ี 

 2.2.1 น าเงินออมของผูใ้ชแ้รงงานที่ไดจ้ากโครงการเงินกูป้ระมาณ 3,000 – 5,000 ลา้นบาท มาเป็นเงินทุน
จดทะเบียนจดัตั้งธนาคารแรงงาน ที่เป็นธนาคารพเิศษตามร่าง พรบ.ที่ไดก้  าหนดขึ้นตาม 2.1.8 

 2.2.2 ธนาคารแรงงานตอ้งเป็นธนาคารพเิศษที่มีลกัษณะเป็นบริษทั มีเงินทุนจดทะเบียน มีจ านวนหุน้ มี
มูลค่าหุน้ สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหุน้ได ้

 2.2.3 จ าหน่ายหุน้แก่ผูป้ระสงคร่์วมถือหุน้ตามขอ้ 2.2 
 2.2.4 ธนาคารน้ีสามารถขยายกิจกรรมการฝากเงินและการใหกู้เ้งินไปยงักลุ่มประชาชนต่างๆ ไดต้าม

เง่ือนไขที่เหมาะสมขึ้นอยูก่บัมติของผูถื้อหุน้และการตดัสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
 2.2.5 เม่ือธนาคารมีเงินฝากจากผูฝ้ากหลากหลาย ใหจ้ดัตั้งสภาผู้ฝากเงิน เพือ่คอยติดตามทวงถามการใช้

เงินฝากของธนาคาร และใหข้อ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานของธนาคาร ธนาคารน้ีจึงมีลกัษณะ
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง เรียกว่า ประชาธิปไตยที่กินได้  (เป็นศพัทท์ี่ผูเ้ขียน
บญัญติัขึ้นเม่ือปี 2542ในหนงัสือธุรกิจชุมชนเสน้ทางที่เป็นไปได)้ 

2.3 จงัหวะกา้วที่ 3การสร้างฐานเศรษฐกิจภาคประชาชน 
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 2.3.1 ลูกจา้งจ านวนหน่ึงถูกปลดเกษียณเม่ืออาย ุ 55 ปี ยากที่จะไปสมคัรเป็นลูกจา้งที่อ่ืนๆ ไดอี้ก 
ทางเลือกที่เป็นไดม้ากที่สุด คือ การประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงตอ้งการเงินทุนเพือ่การด าเนินการ 
เงินกูด้อกเบี้ยต  ่าจากธนาคารแรงงาน จะช่วยคนเหล่าน้ีได ้

 2.3.2 ผูป้ระกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ ก็มีแหล่งเงินทุนเพิม่ขึ้น ขณะน้ีก็มีแต่ธนาคารออมสินที่มีโครงการ 
“ธนาคารประชาชน” เพือ่อาชีพอิสระรายยอ่ย 

 2.3.3 ครอบครัวของลูกจา้ง ก็จะมีทางเลือกในการท ากินมากขึ้น เช่น สามีท างานโรงงาน ภรรยาขายของ
อยูก่บับา้น หรือท าหตัถกรรมครัวเรือน อยูท่ี่บา้นพร้อมดูแลลูกๆ ภาวะครอบครัวหลุดหลวมจะ
ลดลง เด็กๆ จะมีผูดู้แลใกลชิ้ดมากขึ้น ขณะน้ีลูกๆ ของคนงานถูกแยกจากพอ่แม่ เพราะพอ่แม่ไป
อยูโ่รงงาน 6.00 น.ออกจากบา้น กลบั 22.00 น. เพราะตอ้งท าล่วงเวลา ถา้ไม่ท ารายไดไ้ม่เพยีงพอ 

 2.3.4 บรรเทาภาวะการกูฉุ้กเฉินดอกเบี้ยสูง เพราะภาวะฉุกเฉินจึงยอมจ่ายดอกเบี้ยแพงๆ (ร้อยละ 10 – 
20 /เดือน) เป็นภาระใหร้ายไดไ้ม่พอรายจ่าย บัน่ทอนภาวะการครองชีพ แต่การกูฉุ้กเฉินจาก
ธนาคารแรงงานดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน จะช่วยลดภาระใหน้อ้ยลงมาก 

 2.3.5 ขณะที่ GDPของเศรษฐกิจไทยตอ้งพึ่งการบริโภคของครัวเรือนถึง 55%และการบริโภคของ
ครัวเรือนตอ้งพึ่งก าลงัซ้ือของประชาชน พบวา่ก าลงัซ้ือหลกัของภาคประชาชน มาจากก าลงัซ้ือ
ของภาคแรงงาน กล่าวคือ มาจากค่าจา้งถึงร้อยละ 41 และมาจากรายไดข้องเกษตรกรร้อยละ 37 
การที่ผูใ้ชแ้รงงานมีทางเลือกของอาชีพ เขา้ถึงแหล่งทุนของตนเองจะลดรายจ่าย(โดยเฉพาะ
ดอกเบี้ย) เพิม่รายได ้เพิม่ก าลงัซ้ือ เพิม่การบริโภค และเพิม่ GDP ใหก้บัประเทศชาติโดยรวม 

3. ผลกระทบทางสังคม  เม่ือภาระของชีวติของแรงงานลดลง ครอบครัวมีคุณภาพชีวติดีขึ้น เด็กๆ รุ่นใหม่ 
ลูกๆ ของคนงาน ก็จะมีสุขภาพจิต สุขภาพกายดีขึ้น คุณภาพของทรัพยากรมนุษยรุ่์นใหม่ก็จะดีขึ้น ธนาคาร
แรงงานจึงมีส่วนช่วยพฒันาสงัคม พฒันาทรัพยากรมนุษยท์ี่ตน้ทางคือ ครอบครัว เม่ือคุณภาพของเด็กรุ่น
ใหม่ดีขึ้น ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ-สงัคมของไทย ก็แข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ไดม้ากขึ้น 
 ดงันั้น ธนาคารแรงงาน จึงไม่ใช่เป็นเพียงต้ังข้ึนมาเพื่อช่วยผู้ใช้แรงงานเท่าน้ัน แต่มันเป็นการช่วย
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศด้วย 
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                       ความตายของ "ทนง โพธ์ิอ่าน" : ย า้เตือนจุดยืนขบวนการแรงงานไทย 

โดย..ศกัดินา ฉตัรกุล ณ อยธุยา 
  เม่ือกลุ่มทหารที่เรียกตนเองวา่ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)  เขา้ท  าการรัฐประหารแยง่
ยดึอ านาจการปกครองจาก  พลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั  นายกรัฐมนตรีผูม้าจากการเลือกตั้งของประชาชนและ
สถาปนา  "ระบอบ  รสช. "ขึ้นเม่ือวนัที่  23 กุมภาพนัธ์  2534 นั้น  สงัคมไทยไดถู้กปกคลุมดว้ยเมฆหมอกแห่ง
อธรรม สิทธิ เสรีภาพของประชาชนถูกลิดรอน ประชาธิปไตยเหือดแหง้ ผูค้นถูกก าราบดว้ยกฎอยัการศึก 
  แมเ้งาทะมึนแห่งอ านาจเผด็จการจะสามารถสยบการเคล่ือนไหวของผูรั้กประชาธิปไตยลงไปไดร้ะดบั
หน่ึง ทวา่ไม่อาจหยดุย ั้งกรรมกรคนกลา้ที่ช่ือ "ทนง โพธ์ิอ่าน" ได้ เขาไม่เคยสะทกสะทา้นกบัการข่มขู่และการ
ใชอ้  านาจอนัมิชอบธรรมเหล่านั้น ตรงกนัขา้มกลบัยิง่วพิากษว์จิารณ์การใชอ้  านาจอนัไม่เป็นธรรมของคณะ รสช.
อยา่งตรงไปตรงมาและรุนแรงขึ้น 
  26 กุมภาพนัธ์  รสช.ไดเ้รียกผูน้ าแรงงานทัว่ประเทศเขา้พบเพือ่ช้ีแจงนโยบายและเหตุผลในการยดึ
อ านาจ  โดยมีพลเอกสุจินดา  คราประยรู  เป็นผูช้ี้แจง  ในการช้ีแจงคร้ังน้ี  พลเอกสุจินดาไดพ้ดูวา่  "ทุกขข์อง
กรรมกรถือเป็นทุกขข์องทหาร" แมจ้ะมีผูน้ าแรงงานบางคนที่ยงัติดอยูก่บักรอบคิดแบบอุปถมัภ ์ที่คอยหวงัพึ่งพงิ
อ านาจพเิศษหรืออศัวนิขี่มา้ขาวมาแกปั้ญหาใหก้บักรรมกร เคลิบเคล้ิมกบัค  าพดูเหล่านั้น บา้งถึงขั้นเอาช่อดอกไม้
ไปแสดงความยนิดีสยบยอมกบัอ านาจเผด็จการของคณะทหาร  แต่ไม่ใช่ทนง  โพธ์ิอ่านเพราะเขาเห็นวา่ค  าพดู
เหล่านั้นเป็นเพยีงลมปากที่ไม่อาจเช่ือถือได ้
  ซ่ึงก็เป็นอยา่งที่ทนงวา่ไวไ้ม่มีผดิ เพราะต่อมาไม่ก่ีวนั รสช.ก็ส าแดงธาตุแทอ้อกมา โดยประกาศลิดรอน
สิทธิสหภาพแรงงานของคนงานรัฐวสิาหกิจ  ทั้ง ๆ ที่เขาเป็นคนงานอยูใ่นภาคเอกชน  แต่เขาไดลุ้กขึ้นคดัคา้น
อยา่งรุนแรง โดยมิเกรงกลวัอ านาจลน้ฟ้าของคณะ รสช. เขาใหส้มัภาษณ์ส่ือมวลชนวา่  "ถ้าคณะ  รสช.ยังยืนยัน
จะด าเนินการในเร่ืองน้ี ไม่เฉพาะคนงานในสหภาพรัฐวิสาหกิจเท่าน้ันที่จะเคลื่อนไหว  แต่ผู้ใช้แรงงานทุกระดับ
คงคดัค้านแน่" และเขายงัประณามการประกาศใชก้ฎอยัการศึกวา่ เป็นการปิดหูปิดตาประชาชน 
  ทนงไดเ้รียกประชุมสภาองคก์ารลูกจา้งสภาแรงงานแห่งประเทศไทยซ่ึงเขาเป็นประธานองคก์รเพือ่ใหมี้
การพจิารณามาตรการตอบโตค้ณะ  รสช.ในประเด็นแยกรัฐวสิาหกิจออกจากกฎหมายแรงงาน  ภายหลงัการ
ประชุมเขาไดแ้สดงทศันะอยา่งแขง็กร้าวต่อคณะ รสช.วา่ 
  "ทหารก าลังสร้างปัญหาให้กับกรรมกรด้วยการยุบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและออกประกาศ  รสช. 
ฉบับที่ 541 และขอฝากเตือนถึงบิ๊กจอ๊ด อย่านึกว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วจะท าอะไรก็ได้ ต้องฟังเสียงประชาชน
บ้าง  และเวลาน้ีทหารท าให้กรรมกรเป็นทุกข์  ดังน้ันควรท าอะไรให้รอบคอบ  วันน้ีสามช่า  วันหน้าอาจไม่มี
แผ่นดินอยู่" 

                                                             
1 ประกาศฉบบันีเ้ป็นความพยายามที่รัฐเผด็จการพยายามให้รัฐมีอ านาจเข้าก ากบั ควบคมุ ตรวจสอบ และแทรกแซงการท างานของสหภาพ
แรงงานและยงัคงมีสภาพบงัคบัใช้อยูจ่นถงึปัจจบุนั 
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  พลเอกสุจินดา คราประยรู  กล่าววา่  "ถา้มีการเคล่ือนไหวของคนงานในการคดัคา้นการยบุเลิกสหภาพ
แรงงานรัฐวสิาหกิจ สภา รสช.มีมาตรการอยูแ่ลว้แต่บอกไม่ไดว้า่จะท าอะไรเรามีแผนตลอด " 
  เม่ือรัฐบาลประกาศยกเลิกกฎอยัการศึกก็มีข่าวการชุมนุมใหญ่ของกรรมกร  ในตอนค ่าไดมี้ค  าสัง่ให้
ทหารทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่น่าไวว้างใจ 
  ทนง โพธ์ิอ่าน  เป็นผูน้ าแรงงานที่ไดรั้บการยอมรับทั้งภายในและระหวา่งประเทศ  เขามีต  าแหน่งเป็น
รองประธานภาคพื้นเอเชียแปชิฟิกของสมาพนัธแ์รงงานเสรีแรงงานระหวา่งประเทศหรือ  ICFTU(ปัจจุบนัคือ  
ITUC) 
  ฉะนั้นการเคล่ือนไหวของทนงจึงไดรั้บการขานรับและสนบัสนุนจากขบวนการแรงงานสากลอยา่ง
กวา้งขวาง ในฐานะตวัเช่ือมระหวา่งขบวนการแรงงานไทยกบัขบวนการแรงงานสากล ท าใหท้นงถูกเพง่เล็งเป็น
พเิศษ ถึงขนาดที่พลเอกสุจินดา คราประยรูรองประธานสภา  รสช.เคยกล่าววา่  "ผู้น าแรงงานบางคนตัวเป็นไทย  
แต่ชอบท าตัวเป็นทาส" หาวา่เขาเป็นผูช้กัศึกเขา้บา้น ซ่ึงทนงก็ตอบโตค้วามไร้เดียงสาของพลเอกสุจินดาวา่  ใน
ฐานะกรรมกรและเพือ่นมนุษยร่์วมโลก การหนุนช่วยทางสากลนั้นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา  หากจะไม่ใหต่้างชาติ
เขา้มายุง่เก่ียวก็ท  าเสียใหถู้กตอ้ง 
  วนัที่  14 มิถุนายน  2534 สภาแรงงานแห่งประเทศไทยภายใตก้ารน าของทนงไดจ้ดัการประชุมใหญ่
กลางทอ้งสนามหลวงเยย้อ านาจ  รสช.เรียกร้องใหค้ืนสิทธิสหภาพแรงงานใหค้นงานรัฐวสิาหกิจและยกเลิก
ประกาศ รสช.ฉบบั 54 
  ทนงถูกสัง่หา้มมิใหเ้ดินทางไปร่วมประชุมประจ าปีขององคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO)เพราะ
เกรงวา่จะน าเร่ืองการยบุสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจและประกาศ  รสช. ฉบบัที่  54 ไปประณามกลางที่ประชุม
นานาชาติ 
  ทนงผูน้ าแรงงานตวัเล็ก  ๆ แต่หาญกลา้ทา้ทายอ านาจ  รสช.ท าใหเ้ขาถูกขนานนามโดยส่ือมวลชนวา่
เป็น  "หมูไม่กลัวปังตอ" 
  ทนง เคยบอกกบั รัชนีบูรณ์ โพธ์ิอ่าน ภรรยาวา่ “เขาก าลังถูกข่มขู่และติดตามทุกฝีก้าว  พร้อมกับส่ังเสีย
ว่าถ้าเขาหายไปจากบ้าน 3 วันแสดงว่าเขาถูกจับตัวไป และถ้าหายไป 7 วันแสดงว่าเขาเสียชีวิตแล้ว” 
  ทนง โพธ์ิอ่าน คือกรรมกรนกัสูท้ี่ต่อสูด้ว้ยส านึก  แมว้า่รู้วา่ภยนัตรายรออยูเ่บื้องหนา้  เขากลา้เกินกวา่ที่
จะกลวัค  าวา่ตาย 
  และแลว้วนัที่  19 มิถุนายน  2534 เขาก็ไดถู้กท าใหห้ายตวัไปอยา่งลึกลบัไร้ร่องรอย  จากนั้นก็ไม่มีผูใ้ด
พบเห็นหรือไดข้่าวที่แทจ้ริงเก่ียวกบัตวัเขาอีกเลย ! 
  ในยามที่บา้นเมืองถูกปกคลุมดว้ยอ านาจอนัมืดมิดของเผด็จการ รสช. ทนง โพธ์ิอ่านคือประกายไฟที่จุด
ใหเ้พลิงแห่งการต่อสูค้ดัคา้นอ านาจเผด็จการใหลุ้กโชติช่วงในสงัคมไทย  เขาเป็นเทียนเล่มนอ้ยที่ยอมเผากาย
ตนเองเพือ่ใหแ้สงแห่งประชาธิปไตยเจิดจา้ขึ้นในสงัคม เขาเป็นคบเพลิงไมแ้รกที่ส่งทอดใหแ้ก่วรีชนนกัต่อสูเ้พือ่
ประชาธิปไตยเดือนพฤษภาคม 2535 
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 ฝ่ายเผด็จการจงใจจะท าใหเ้ขาหายสาบสูญไป  เพือ่ยติุการเคล่ือนไหวต่อสูเ้พือ่ประชาธิปไตยและเพือ่
สิทธิของมวลผูใ้ชแ้รงงาน แมร่้างของทนงจะหายสาบสูญไป แต่เร่ืองราว ช่ือเสียงและจิตใจแห่งการเป็นนกัต่อสู้
เพือ่ประชาธิปไตย  ความกลา้หาญเด็ดเด่ียวที่ยนืหยดัทา้ทายอ านาจเผด็จการทหารของเขาจะตอ้งไม่สูญหายไป  
เป็นภารกิจของขบวนการแรงงานไทยและคนรุ่นต่อๆมาที่จะตอ้งตอกย  ้าความทรงจ าและสืบทอดเจตนารมณ์อนั
แน่วแน่น้ีไว ้ 

เร่ืองราวของทนง  โพธ์ิอ่านตอกย  ้าจุดยนือนัแน่วแน่ของขบวนการแรงงานไทยในอดีตที่ยนืหยดัต่อสู้
คดัคา้นอ านาจเผด็จการอยา่งต่อเน่ือง คนที่ศึกษาประวตัิศาสตร์แรงงาน คนรับรู้ถึงบทบาทอนัแขง็ขนัและส าคญั
ยิง่ของขบวนการแรงงานไทยในการสนบัสนุนคณะราษฎรในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย  ที่ชดัเจนมาก
คือการเขา้ร่วมกบัรัฐบาลคณะราษฎรต่อตา้นความพยายามก่อรัฐประหารที่เรียกกนัวา่ “กบฎบวรเดช”ในปี 2476 
 เม่ือประเทศชาติอยูใ่นสถานการณ์สงครามมหาเอเชียบูรพา  รัฐบาลหลวงพบิูลสงครามน าประเทศสู่
สงครามขา้งฝ่ายอกัษะและสร้างรัฐบาลเผด็จการอ านาจนิยมภายใต ้“ลทัธิเช่ือผูน้ าชาติพน้ภยั” ขบวนการแรงงาน
ไทยขณะนั้นไดเ้ขา้ร่วมจดัตั้งขบวนการกูช้าติ  และร่วมต่อสูค้ดัคา้นการยดึครองของกองทพัญี่ปุ่ นและรัฐบาล
เผด็จการอยา่งแขง็ขนั 
 หลงัสงครามโลกคร้ังที่สองยติุลง  “สหอาชีวกรรมกร” องคก์รน าของขบวนการแรงงานไทยในขณะนั้น
ไดร่้วมมือจดัตั้งพรรคสหชีพ และสนบัสนุนเขา้ร่วมจดัตั้งรัฐบาลฝ่ายกา้วหนา้ที่น าโดยนายปรีดี  พนมยงค์   ผูน้ า
การปฏิวตัิ 2475 ดงันั้นเม่ือคณะทหารภายใตก้ารน าของพลโทผนิ ชุณหวนั และหลวงกาจ  กาจสงครามและกลุ่ม
อนุรักษนิ์ยมร่วมกนัท ารัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 สหอาชีวกรรมกรจึงถูกหมายหวัเป็นศตัรูของรัฐบาล 
 เม่ือจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชตท์  ารัฐประหาร  20 ตุลาคม  2501 ขบวนการแรงงานยงัคงยนืหยดัอยูข่า้งฝ่าย
ประชาธิปไตย คดัคา้นอ านาจเผด็จการของจอมพลสฤษด์ิ  ผูน้ าแรงงานหลายต่อหลายคนถูกจบักุมคุมขงั  ศุภชัย 
ศรีสติ3 ผูน้ าแรงงานผูไ้ม่ยอมสยบยอมกบัอ านาจเผด็จการไดถู้กประหารชีวติดว้ยอ านาจพเิศษตามมาตรา  17 โดย
ไม่ผา่นกระบวนการยติุธรรม  พพิธิภณัฑแ์รงงานไทยไดต้ั้งช่ือหอ้งประชุมของตนวา่  “หอ้งศุภชยั  ศรีสติ”  เพือ่
ตอกย  ้าใหน้กัสหภาพแรงงานรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้และตระหนกัในจุดยนืและจิตใจที่กลา้หาญไม่เกรงกลวัอ านาจ
เผด็จการทหารของเขา 

ขบวนการแรงงานไดเ้ขา้ร่วมต่อสูเ้รียกร้องประชาธิปไตยเคียงบ่าเคียงไหล่กบันกัศึกษาและประชาชน
ในเหตุการณ์  14 ตุลาคม  2516  เม่ือประชาธิปไตยเบ่งบาน  ขบวนการแรงงานไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นพลงัสาม
ประสานกบัขบวนการนกัศึกษาและขบวนการของชาวไร่ชาวนาเป็นพลงัฝ่ายกา้วหนา้ที่พยายามพทิกัษป์กป้อง
ประชาธิปไตยไวจ้ากฝ่ายขวาจดัที่พยายามที่จะหวลคืนสู่อ านาจอีกคร้ัง 

เม่ือทรราชถนอม  กิตติขจรกลบัเขา้ไทยในคลาบของสามเณร  เพือ่หย ัง่พลงัของฝ่ายประชาธิปไตย  
ขบวนการแรงงานไดเ้ขา้ร่วมการคดัคา้นการกลบัมาของถนอมส่งผลให ้“วิชัย เกษศรีพงษา และชุมพร ทุมไมย”  
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่นครปฐมที่ออกไปติดโปสเตอร์คดัคา้นถนอมถูกสงัหารอยา่งทารุณ เม่ือคณะ
                                                             
3
อดตีเลขานุการกลุม่กรรมกร 16 หน่วยทีม่บีทบาทอยา่งส าคัญในการผลักดันกฎหมายแรงงานฉบับแรกเป็นผลส าเร็จใน

ปี 2499 และจอมพลสฤษดิ ์ยกเลกิไปภายหลังการรัฐประหาร 



 

9 

 

ทหารที่ต่อมาเรียกตวัเองวา่ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เขา้สงัหารนกัศึกษา ประชาชนใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เม่ือเชา้มืดวนัที่ 6 ตุลาคม 2519 และยดึอ านาจการปกครอง ขบวนการแรงงานไทยมี
จุดยนืชดัเจนคดัคา้นรัฐบาลเผด็จการทหาร ผูน้ าแรงงานส่วนหน่ึงตอ้งเขา้ป่า หลายคนถูกจบักุม อารมณ์ พงศ์พ
งัน ต้องถูกด าเนินคดี 
 พพิธิภณัฑแ์รงานไทยปัจจุบนัในอดีตคือที่ตั้งของสหภาพแรงงานรถไฟที่มีบทบาทโดดเด่นใน
ขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยไดถู้กทหารเขา้ไปยดึ ยงัมีร่องรอยของการใชข้วานท าลายประตูเพือ่เขา้ไปยงัที่ท  า
การสหภาพ ซ่ึงพพิธิภณัฑแ์รงงานไทยยงัคงเก็บรักษาร่องรอยของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ส่วนน้ีไว ้ทั้งน้ีก็
เพือ่ตอกย  ้าใหห้นกัแน่นลงไปอีกวา่ขบวนการแรงงานไทย คือปฏิปักษก์บัเผด็จการทหาร 
 หลงัการหายตวัไปของทนง โพธ์ิอ่าน ขบวนการแรงงานไทยไดเ้ขา้ร่วมกบัขบวนประชาธิปไตยขบัไล่
เผด็จการรสช. ส าเร็จในเดือนพฤษภาคม 2535  
 เม่ือมีการก่อตั้งพพิธิภณัฑแ์รงงานไทยในปี 2536 ไดมี้การจดัท าอนุสาวรียก์รรมกรแห่งแรกขึ้นใน
ประเทศไทย ตั้งอยูห่นา้พพิธิภณัฑแ์รงงานไทยนัน่เอง โดยใหช่ื้อวา่ “อนุสาวรียศ์กัด์ิศรีแรงงาน” มีสุรพล ปรีชา
วชิระเป็นศิลปินผูป้ั้น ป้ันจากภาพตน้แบบที่เป็นโปสเตอร์แรงงานของศิลปิน ธรรมศกัด์ิ บุญเชิดที่เผยแพร่ในช่วง
หลงั 14 ตุลาคม 2516 เป็นรูปคนงานชายหญิงช่วยกนัผลกักงลอ้ประวติัศาสตร์ใหก้า้วไปขา้งหนา้ แต่เม่ือป้ัน
อนุสาวรียน้ี์ไดมี้การเพิม่เติมจากภาพโปสเตอร์ไปอีกคือใตก้งลอ้ใหมี้การป้ันรูปรถถงัอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเผด็จ
การทหารที่ถูกบดขยี้ดว้ยกงลอ้ประวติัศาสตร์ ทั้งน้ีก็เพือ่ตอกย  ้าจุดยนืของขบวนการแรงงานไทยที่อยูค่นละฝ่าย
กบัเผด็จการทหารมาโดยตลอด 
 ในโอกาสวนัที่  19 มิถุนายน  2559 น้ีครบรวม  25 ปี ที่วรีบุรุษแห่งขบวนการแรงงานไทยไดห้ายตวัไป
อยา่งไร้ร่องรอยจึงอยากใชค้วามตายของเขามาตอกย  ้าจุดยนืทางการเมืองของขบวนการแรงงานไทยอีกคร้ังวา่  
“ขบวนการแรงงานไทยคอืฝ่ายตรงข้ามกับเผด็จการทหาร”  มาโดยตลอดในประวตัิศาสตร์ขบวนการแรงงาน
ไทย 
   ทนง โพธ์ิอ่านคอืนักรบที่ยอมพลีชีพในสนามรบ เขาตายอย่างสมเกียรติระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เขา
สมควรได้รับการยกย่องในฐานะวีรบุรุษประชาธิปไตย หลับให้สนิทเถิด ทนง โพธ์ิอ่าน คนกล้าแห่งขบวนการ
แรงงานไทย 
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รักษศ์กัด์ิ  โชติชยัสถิตย  ์

       ที่ปรึกษาดา้นประสิทธิภาพ ส านกังานประกนัสงัคม  
กุมภาพนัธ ์2559 

        
ประเทศไทยเร่ิมจดัตั้งมีกองทุนเงินทดแทนใหก้ารคุม้ครองดูแลลูกจา้งคนท างานที่ประสบความเจบ็ป่วย

หรืออนัตรายเน่ืองจากการท างานมากวา่ 43 ปี และมีกองทุนประกนัสงัคมเพือ่คุม้ครองผูป้ระกนัตนกรณีไม่
เน่ืองจากการท างานมากวา่ 25 ปี (2533-2559) 
 ประเทศต่างๆทัว่โลกใหค้วามส าคญัในการคุม้ครองดูแลคนท างานภายใตห้ลกัการร่วมรับผดิชอบโดยที่
นายจา้ง ลูกจา้ง รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบเป็นกองทุนไวดู้แลคุม้ครองสมาชิกในยามล าบาก 
 ปัจจุบนัประกนัสงัคมดูแลสมาชิกที่เป็นผูป้ระกนัตนและลูกจา้งกวา่ 13 ลา้นราย โดยมีสถาน
ประกอบการและนายจา้งเป็นสมาชิกกวา่ 4 แสนราย  รวมการขยายการคุม้ครองไปสู่ผูป้ระกนัตนที่เป็น
ประชาชนทัว่ไปที่ไม่ไดท้  างานในสถานประกอบการอีกกวา่ 2 ลา้นราย  

 
   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  รัฐบาล และประชาชนต่าง
คาดหวังการปฏิรูปประเทศไทย ซ่ึงเป็นโจทย์ส าคญัของประเทศไทย
ในเวลานี้  
 
       กองทุนเงินทดแทน(Workmen’s Compensation Fund:WCF)
และกองทุนประกันสังคม (Social Security Fund :SSF)ซ่ึงอยู่ภายใต้
การบริหารของส านักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเป็น
เป้าหมายหน่ึงของการปฏิรูปการปฏิรูปประกนัสงัคม(Social 
Security Reform)คือการปฏิรูปทั้งสองกองทุนดงักล่าวโดยที่ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย: ผูป้ระกนัตน ลูกจา้ง นายจา้ง ประชาชนคนท างาน จะเป็นหุน้ส่วนส าคญัและจะไดรั้บผลจากการ
ปฏิรูป 
 

กรอบขอบเขตปฏิรูปมุ่งเปล่ียนแปลงใหเ้กิดความ แตกต่าง      
                                               แปลกใหม่ใน 3 มิติ คือ  
   

รายงานพิเศษ  

SPECIAL REPOPT 

 
ตอบโจทย์ประกนัสังคมประเทศไทย  
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 ปรับปรุง(Improve)ท าทนัทีเห็นผลทนัตา 
 เปลี่ยนแปลง(Change)ท าทันที เห็นผลต้ังแต่เวลา 6เดือน-4ปี    

ก้าวข้ามปัญหา (Breakthrough)หรือการเปล่ียนแปลงกา้วกระโดด    
 การปฏิรูประบบบ านาญประกนัสงัคมใหเ้หมาะสมมัน่คงย ัง่ยนื, การปฏิรูปการบริการทางการแพทยใ์ห้
สมาชิกพงึพอใจ,การปฏิรูปกระบวนการท างานใหม่ ,  เปล่ียนแปลงองคก์รจากหน่วยปฏิบติั (Operation)สู่
องคก์รก ากบั (Regulator)โดยพื้นฐานของการปฏิรูปมุ่งเนน้ปฏิรูปทุนองคก์รและทุนมนุษย ์(Human Capital)เป็น
ส าคญัเพือ่เพิม่ศกัยภาพบุคลากรใหมี้คุณภาพสูงเท่าทนัการเปล่ียนแปลง 

สุดทา้ยคือการปฏิรูปเชิงปริมาณ ขยายความคุม้ครองประกนัสงัคมสู่
ประกนัสงัคมถว้นหนา้ (Social Security Coverage) กบัการปฏิรูปเชิง
คุณภาพสู่การปรับเปล่ียนบริหารจดัการและบริการมุ่งให้ผู้ประกันตน
ลูกจ้าง  นายจ้าง  รัฐบาล  สังคม   ยอมรับ ศรัทธา  ช่ืนชม
ประกันสังคมอย่างยั่งยืนเป็นส าคญั  

   
 ส านกังานประกนัสงัคมจดัประชุมวชิาการเป็นประจ าทุกปีเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดมความคิดเห็น
เพือ่การพฒันางานประกนัสงัคม 
 ปีพ.ศ.2558ไดจ้ดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ภายใตช่ื้อ“SSO SYMPOSIUM2015”โดย พลเอกศิริชัย ดิษฐ
กลุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความส าคญัและให้ความสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประธานเปิดงานใน
เดือนธนัวาคม 2558โดยในงานดงักล่าวส านกังานประกนัสงัคมมีการน าเสนอ2 รูปแบบ คือ 
การบรรยายพิเศษ ใน 2 ประเด็น คอื 
1.1 กา้วต่อไปของการประกนัสงัคมไทย (Next step of Social Security in Thailand) 
1.2การปฏิรูปบ านาญชราภาพ (Reform the old-age pension system) 
การน าเสนองานวิจัยดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
2.1โรงพยาบาลประกนัสงัคม (Social Security Hospital) 
2.2การเช่ือมโยงสิทธิประโยชน์ 2 กองทุน (Benefit Linkage of 2 funds) 

 
    
หัวใจ SSOSYMPOSIUM2015เน้นการปฏิรูปประกันสังคม
คอืปฏิรูปกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมอย่าง
น้อย 8 ประเด็นหลัก 
ปฏิรูปสู่ความโปร่งใสตรวจสอบได ้ 
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(Be transparent and affordable) 
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Be high quality in investment administration) 
ปฏิรูปบริการทางการแพทย ์( Reform the medical services) 
ปฏิรูปทุนมนุษย ์บุคลากร (Reform the human resource) 

ปฏิรูประบบ IT (Reform IT system) 
ปฏิรูปกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง (Reform purchasing process) 

ปฏิรูปการส่ือสารองคก์ร (Reform the institutional communication) 

ปฏิรูประบบบ านาญชราภาพ(Reform the 
old-age pension system)เพื่อเสถียรภาพของ
กองทุน และรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยนื
  
บทสรุปสุดท้ายและความคาดหวังคอื   ปฏิรูป
ประกันสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงทั้ง2 กองทุน 
(กองทุนเงินทดแทน และกองทุน
ประกันสังคม)เพื่อให้ส านักงานประกันสังคม 

เป็นที่ช่ืนชม ยอมรับ ศรัทธา ของผู้ประกันตน ลูกจ้าง นายจ้าง ประชาชนและสังคม พร้อมกับการก้าวไปสู่

ประชาคมอาเซียนอย่าง สง่างาม ภายใต้มาตรฐานสากล  
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จ านวนองค์กรแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 29 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
(เรียงตามตัวอักษรราจังหวัดที่มีองค์กรแรงงาน) 

ที่ จังหวัด 

องค์การลูกจ้าง (แห่ง) องค์การนายจ้าง (แห่ง) 
สหภาพ 
แรงงา
น 

สหภาพ
แรงงา
น

รัฐวสิา
หกิจ 

สหพนั
ธ์

แรงงา
น

รัฐวสิา
หกิจ 

สหพนั
ธ์

แรงงา
น 

สภา
องคก์า
ร

ลูกจา้ง 

สมาคม
นายจา้
ง 

สหพนั
ธ์

นายจา้
ง 

สภา
องคก์า
ร

นายจา้
ง 

     ทัว่ราชอาณาจกัร 1,403 48 1 21 15 317 2 14 
     รวมภูมิภาค 1,041 - - 15 2 177 1 - 
1 กรุงเทพมหานคร 363 48 1 6 13 140 1 14 
2 ก าแพงเพชร 1 - - - - 1 - - 
3 ขอนแก่น 3 - - - - 4 - - 
4 ฉะเชิงเทรา 34 - - - - 2 - - 
5 ชลบุรี 200 - - 1 - 8 - - 
6 เชียงราย - - - - - 1 - - 
7 เชียงใหม่ 1 - - - - 5 - - 
8 ตาก 1 - - - - 2 - - 
9 นครปฐม 11 - - - - - - - 
10 นครพนม 1 - - - - - - - 
11 นครราชสีมา 8 - - - - - - - 
12 นครศรีธรรมราช 1 - - - - - - - 
13 นครสวรรค ์ 2 - - - - 2 - - 
14 นนทบุรี 6 - - 1 - 3 - - 
15 น่าน - - - - - 1 - - 
16 บุรีรัมย ์ 1 - - - - - - - 

สถิติแรงงานLABOUR  
STATISTICS 
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17 ปทุมธานี 89 - - 1 1 14 - - 
18 ประจวบคีรีขนัธ ์ - - - - - 1 - - 
19 ปราจีนบุรี 14 - - - - - - - 
20 ปัตตานี - - - - - 1 - - 
21 พระนครศรีอยธุยา 69 - - 1 1 3 - - 
22 เพชรบุรี 2 - - - - - - - 
23 ภูเก็ต 9 - - 2 - 21 - - 
24 มหาสารคาม 2 - - - - 3 - - 
25 ร้อยเอ็ด - - - - - 1 - - 
26 ระoอง - - - - - 1 - - 
27 ระยอง 139 - - - - 2 - - 
28 ราชบุรี 1 - - - - 3 - - 
29 ลพบุรี - - - - - 1 - - 
30 ล าปาง - - - - - 1 - - 
31 ล าพนู 1 - - - - 1 - - 
32 เลย - - - - - 5 - - 
33 ศรีสะเกษ 1 - - - - - - - 
34 สงขลา - - - - - 3 - - 
35 สมุทรปราการ 369 - - 9 - 30 1 - 
36 สมุทรสาคร 33 - - - - 12 - - 
37 สระแกว้ 1 - - - - - - - 
38 สระบุรี 30 - - - - 4 - - 
39 สิงห์บุรี 2 - - - - - - - 
40 สุพรรณบุรี - - - - - 2 - - 
41 สุราษฎร์ธานี 1 - - - - - - - 
42 หนองคาย - - - - - 2 - - 
43 อ่างทอง 2 - - - - 3 - - 
44 อุดรธานี 4 - - - - 20 - - 
45 อุทยัธานี 1 - - - - - - - 
ที่มา : ส านกัแรงงานสมัพนัธ ์กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
หมายเหตุ ● จงัหวดัที่มีสหภาพแรงงานจ านวนมาก 5 อนัดบั คือ (1) สมุทรปราการ 369 แห่ง 
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(2) กรุงเหทมหานคร 363 แห่ง (3) นนทบุรี 200 แห่ง (4) ระยอง 139 แห่ง และ (5) ปทุมธานี 89 แห่ง ขณะที่
สหภาพแรงานรัฐวสิาหกิจและสหพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจกระจุกตวัอยูท่ี่กทม. 
     ●พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ก าหนดคุณสมบติัลูกจ้างที่มีสิทธิจดัตั้งสหภาพแรงงานคือ 
ลูกจ้างที่มีนายจา้งคนเดียวกนั หรือกิจการประเภทเดียวกนัมีนายจา้งหลายคน มีสัญชาติไทย และอายุบรรลุนิติ
ภาวะอย่างน้อย 10 คน ตอ้งยืน่ค  าขอจดทะเบียนพร้อมร่างขอ้บงัคบัต่อเจา้หนา้ที่เพือ่ ใหส้หภาพแรงงานเป็นนิติ
บุคคล ซ่ึงจะไปจดทะเบียนที่ตั้งสหภาพแรงงานในจงัหวดัเดียวกบัที่ตั้งของสถานประกอบการหรือไม่ก็ได้ 
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AFTA 

ASEAN Free Trade Area หมายถึง เขตการค้าเสรีอาเซียน  ซ่ึงกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะ
ร่วมมือกนัเพือ่ส่งเสริมใหก้ารคา้ขายระหวา่งกนัในอาเซียนเป็นไปอยา่งเสรี และจะด าเนินการลดอตัราภาษี
ศุลกากรระหวา่งกนัลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 9 ปีเร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2536 และส้ินสุดวนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2545 รวมทั้งยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีเม่ือมีการไดรั้บสิทธิประโยชน์ดา้นภาษีระหวา่งกนั ทั้งน้ี
ยกเวน้ เวยีดนาม ลาว พม่าและกมัพชูาซ่ึงเป็นสมาชิกอาเซียนชา้กวา่สมาชิกอ่ืนๆ จึงไดรั้บการผอ่นผนัให้
เวยีดนามลดอตัราภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายในปีพ.ศ.2549 ส่วนลาวและพม่า ภายในปี พ.ศ.2551 และกมัพชูา 
ภายในปี 2553 
APEC 

Asia-Pacific Economic Cooperation หมายถึงความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิก  (เอเปค) 
ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 21 เขตเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน 
เวยีดนาม สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์เกาหลี ญี่ปุ่ น สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนไทเป 
ฮ่องกง เม็กซิโก ปาปัวนิวกินี ชิลี รัสเซีย และเปรู 
ASEAN 

Association of Southeast Asian Nations หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือเรียกยอ่ๆ 
วา่ อาเซียน  เป็นองคก์รซ่ึงถือก าเนิดตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2510 ตามเจตนารมณ์ของผูน้ าประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์และไทย ที่จะใหมี้การรวมกลุ่มและร่วมมือกนัเสริมสร้างใหภู้มิภาคมีสนัติภาพอนัน ามาซ่ึงเสถียรภาพ
ทางการเมือง และความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ซ่ึงต่อมาบรูไนดารุสซาลามไดเ้ขา้เป็น
สมาชิกล าดบัที่ 6 ในปีพ.ศ. 2538 ลาวกบัพม่าเขา้เป็นสมาชิกพร้อมกนัเม่ือวนัที่  23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 และ
สุดทา้ยกมัพชูา เขา้เป็นในปีพ.ศ.2527 เวยีดนามเขา้เขา้เป็นสมาชิกล าดบัที่ 7 ในปีสมาชิกในปีพ.ศ.2542 ท าใหมี้
สมาชิกรวม 10 ประเทศ ประชากรรวมประมาณ 500 ล้านคน 
ASEM 

Asia-Europe Meeting หมายถึง การประชุมเอเชีย-ยุโรป  (อาเซม) จดัขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยเป็นการประชุมระดบัสุด
ยอดผูน้ า ประกอบดว้ยประมุขและหวัหนา้รัฐบาลจากฝ่ายยโุรป 15 ประเทศ ซ่ึงเป็นสมาชิกสหภาพยโุรป 
(ออสเตรีย เบลเยีย่ม เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ อิตาลี ไอร์แลนด ์ลกัแซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด ์
โปรตุเกส สเปน สวเีดน   และสหราชอาณาจกัร) และคณะกรรมาธิการยโุรป และฝ่ายเอเซีย 10 ประเทศ คือ
อาเซียน 7 ประเทศ (บรูไนดารุซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวยีดนาม) รวมทั้ง จีน 
ญี่ปุ่ น และสาธารณรัฐเกาหลี เพือ่หารือแนวทางส่งเสริมความเช่ือมโยงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรมระหวา่งภูมิภาคเอเชีย-ยโุรปใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึ้น 
                                                             
 ปัจจบุนัอาเซียน 10 ประเทศมีประชากรรวมประมาณ 650 ล้านคนและมีก าลงัแรงงงานกวา่ 400 ล้านคน 

ค าศัพท์ย่อเศรษฐกจิ 
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(ที่มา: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย,์กนัยายน 2547)  

 ศาลปกครองกลางไม่รับค าฟ้องของชาลแีละคณะ 

 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 ศาลปกครองกลางมี ค าส่ังไม่รับค าฟ้องในคดีพิพาทระหว่างผูฟ้้องคดี 4 คน คือ นายชาลี 
ลอยสูง นายยงยทุธ เม่นตะเภา นายเฉลย สุขหิรันต์ และวนัิย ต่ินโตน กบั ผู้ถูกฟ้องคดี คอื ส านักงานประกนัสังคม 
คณะกรรมการประกนัสังคม คณะกรรมการการแพทย์และกระทรวงแรงงาน 
 คดีดงักล่าวคือคดีหมายเลขด าท่ี 304/2559 และคดีหมายเลขแดงท่ี 772/2559 ซ่ึงผูฟ้้องคดีทั้งส่ีขอให้ศาลมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการแพทย ์ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ส าหรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างานลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ขอ้ 2 (ก.) 
และ (ข) เพราะเจา้หนา้ท่ีของส านกังานประกนัสังคมแจง้ให้ทราบถึงการจ่ายเงินกองทุนประกนัสังคมให้โรงพยาบาลโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และไม่มกีฎหมายรับรอง  เม่ือศาลไดต้รวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดรวมทั้งกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัฯลฯท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้  

ศาลพิเคราะห์ว่า หลกัเกณฑ ์และอตัราส าหรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยอน้มิใช่เน่ืองจาก
การท างาน ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2546 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 2 ของประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติั
ประกนัสังคมพ.ศ.2533 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราส าหรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจาก
การท างาน ลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 อ านาจจ านวนหนา้ท่ีของคณะกรรมการประกนัสังคม แมว้่าจะมีการจ่ายเงินเพ่ิมส าหรับ
สถานพยาบาลท่ีผา่นการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) หรือสถานพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาลตามบนัไดขั้นท่ี 2 สู่ HA ซ่ึงจะท าให้กองทุนประกนัสังคม มภีาระในการจ่ายเงินให้กบัสถานพยาบาลมากขึ้นกต็าม  
แต่ไม่อาจถอืได้ว่าเป็นการกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีทัง้ส่ีโดยตรง เน่ืองจากไม่ได้ท าให้ผู้ฟ้องคดีทัง้ส่ีมสิีทธิได้รับผลประโยชน์
ทดแทนจากกองทุนประกนัสังคมเปลี่ยนแปลงหรือลดลงแต่อย่างใด ดงันั้น นายชาลี ลอยสูง และคณะ (ผูฟ้้องคดีทั้งส่ี) จึงไม่ใช่ผู ้
ไดรั้บความเดือดร้อน หรืออาจจะเดือดร้อนเสียหาย ท่ีจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42  วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2522 ศาลปกครองกลางจึงไม่อาจรับค าฟ้องไว้พิจารณาได้  
 ต่อมากลางเดือนพฤษภาคม 2559 นายชาลี ลอยสูง และคณะไดอุ้ทธรณ์ค าสั่งไม่รับฟ้องดงักล่าว เพราะเห็นว่า
ส านกังานประกนัสังคมและคณะกรรมการประกนัสังคมกระท าการทุจริต ประพฤติไม่ชอบโดยชดัแจง้ สร้างความเสียหายให้
กองทุนประกนัสังคม และเป็นการใชอ้  านาจนอกเหนือจากกฎหมายประกนัสังคมมาตรา 63 บญัญติัไว ้
 นอกจากน้ี ยงัไดเ้ตรียมการยืน่หนงัสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เพ่ือกล่าวหาส านกังานประกนัสังคมและคณะกรรมการประกนัสังคมปฏิบติัไม่ชอบดว้ยพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 
มาตรา63 เพราะค่า HA คือคุณลกัษณะของโรงพยาบาลท่ีผา่นการรับรองคุณภาพ ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล ท่ีส านกังานตอ้งจ่ายให้
โรงพยาบาล เพราะสถานพยาบาลยอ่มตอ้งมีมาตรฐานตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศอยูแ่ลว้ ซ่ึงเป็นตน้ทุนของ
สถานพยาบาลยอ่มน าไปค านวณรวมในค่ารักษาพยาบาลเป็นปกติธุรกิจอยูแ่ลว้ 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวุฒิ) 

 
 
 
 

สรปุข่าวแรงงาน 
LABUR NEWS IN BRIEF 
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ข้อเสนอปฏิรูปประกันสังคมที่ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีในวันแรงงานปี 2559  
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)และสมาพันธ์แรงงานรัฐวสิาหกจิสัมพันธ์ (สรส.)  เสนอว่า รัฐตอ้งปฏิรูประบบ
ประกนัสังคมให้เป็นองคก์รอิสระ โปร่งใสตรวจสอบได ้ดงัน้ี 

1.ประธานกรรมการและเลขาธิการสปส.ตอ้งเป็นมืออาชีพมาจากการสรรหา 
2. ผูป้ระกนัตนตอ้งมีส่วนร่วมเลือกตั้งผูแ้ทนโดยตรง 
3. ก าหนดให้ประกนัสังคมครอบคลุมถว้นหนา้คนท างานทุกคน และมีสิทธิประโยชน์เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
4. ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ กรณีสงเคราะห์บุตรจาก 400 เป็น 600 บาท 
5. ยกเลิกการใชเ้งินท่ีไม่เกิดประโยชน์ ไม่ครอบคลุมผูป้ระกนัตนทุกคน เช่น การท าปฏิทิน การท าเส้ือวนัแรงงาน การ

จดัอบรบเร่ืองสิทธิประโยชน์ประกนัสังคม การไปดูงานต่างประเทศท่ีไม่ไดน้ ามาพฒันาระบบบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์แก่
ผูป้ระกนัตน 

ข้อเสนอคณะกรรมการจัดงานวนัแรงงานแห่งชาติ  เสนอให้รัฐบาลปฏรูิปส านักงานประกนัสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน ดงัน้ี 
  1. ให้รัฐแกไ้ขกฎกระทรวงเก่ียวกบับตัรรับรองสิทธิให้ใชไ้ดทุ้กโรงพยาบาล  

2. ประกาศให้ผูป้ระกนัตนตาม มาตรา 39 ท่ีขาดจากการเป็นผูป้ระกนัตน เขา้มาข้ึนทะเบียน เป็นผูป้ระกนัตนตาม 
มาตรา 39ไดใ้หม่ ตามระยะเวลาท่ีส านกังานประกนัสังคมก าหนด 

3. ให้เพ่ิมสิทิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนประกนัสังคม มาตรา 40 
4. ให้ยกระดบัการจ่ายค่ารักษาพยาบาลทางการแพทยก์รณีเจ็บป่วยอุบติัเหตุ ตามความเป็นจริง 
5. ให้เพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายไดจ้ากอุบติัเหตุจากการท างานเดิม 60% เพ่ิมเป็น 100% ของค่าจา้ง 

 ข้อสังเกต  คือ ไม่มีขอ้เสนอให้รัฐบาลยกระดบัส านกังานประกนัสังคมเป็นองคก์รอิสระ และให้ส านกังาน
ประกนัสังคมสร้างโรงพยาบาลประกนัสังคมตน้แบบเป็นของผูป้ระกนัตนเหมือนกบัก่อนปี2559 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชยั ดิษฐกุล)  ไดก้ล่าวมอบนโยบายการปฏิบติังานแก่คณะกรรมการ
ประกนัสังคม คณะกรรมการการแพทยแ์ละคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนชุดใหม่ท่ีแต่งตั้งตามค าส่ัง หัวหน้าคสช. ที4่0/2558  
เม่ือวนัท่ี  22 พฤศจิกายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. เร่งรัดการปฏรูิปการบริหารส านักงานประกนัสังคมให้มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ มธีรรมาภบิาล  เป็นท่ีเช่ือถือ
ไวว้างใจทั้งนายจา้ง และผูป้ระกนัตน 
 2. เร่งรัดปฏรูิปกองทุนเงินทดแทน ให้มีสถานะเป็นกองตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ ให้ทนัสมยัคล่องตวัดว้ย
นวตักรรมใหม่ๆโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
 3. ปฏรูิประบบการให้บริการทางการแพทย์  เพ่ือลดความเหล่ือมล ้าการให้บริการโดยบรูณาการดา้นบริการทาง
การแพทย ์เร่งศึกษาวิเคราะห์ออกแบบแนวทางบริการทางการแพทยท่ี์เหมาะสมอยา่งเท่าเทียม ทัว่ถึง มีคุณภาพ ค านึงถึง
เสถียรภาพกองทุนประกนัสังคมเป็นส าคญั 
 4. ปฏรูิปเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  ให้มีสถานะเป็น กองตามตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ และ
แยกส่วนการบริหารการลงทุนเป็นหน่วยงานพิเศษทีไ่ม่ใช่ส่วนราชการในอนาคต 
 ส าหรับ งานก ากบัดูแล (คอื ส านักงานประกนัสังคม)ยงัคงเป็นส่วนราชการ 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวุฒิ) 
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อักษร อรรคติ  คดีประวัติศาสตร์หน่ึงของผู้ใช้แรงงาน 
ผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทจากการท างาน 

วนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 9.30 น. ณ ศาลแรงงานกลาง บนัลงัค ์10 ชั้น 3 มีการอ่านค าพพิากษา
ฎีกา คดีแดงเลขที่  3158/2555 โจทกจ์  าเลยมาศาล   "นายอักษร อรรคติ ” โจทก ์บริษทัเอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั คดีแพง่ศาลแรงงานยืน่ฟ้องไวท้ี่ศาลเม่ือวนัที่ 13 ตุลาคม 2554 ศาลไดพ้จิารณาคดีที่นา ยอกัษร อรรคติ 
เป็นโจทก์  ฟ้อง วา่เขา้งานเม่ือวนัที่ 3 ตุลาคม 25 48 ต าแหน่งพนกังานฝ่ายผลิต มีหนา้ที่ยกสินคา้ขึ้นรถ และรับ
สินคา้เขา้เก็บในโกดงัเพือ่รอจดัส่งต่อไปตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา  นายอกัษรเร่ิมมีอาการปวดหลงัและรักษา
ตวัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และปวดมากขึ้นเร่ือยมา  ไปพบแพทยว์นิิจฉยัวา่ป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทบั
เสน้ประสาท และใชสิ้ทธิกองทุนเงินทดแทน และรับการรักษาอยา่งต่อเน่ือง 

อาการเร่ิมดีขึ้น อกัษรกลบัเขา้ท  างาน แต่ถูกจ าเลยใชใ้หท้  างานในลกัษณะเดิม  ทั้งที่แพทยมี์ความเห็นวา่
โจทกไ์ม่สามารถท างานตามปกติไดอี้กต่อไป จนเป็นเหตุใหน้ายอกัษรเจบ็ป่วยอีกท าใหน้ายอกัษร สูญเสียรายได้
และไม่สามารถท างานกบันายจา้งอ่ืนได ้การกระท าของจ าเลยถือเป็นการประมาทเลินเล่อ(5) 

 ศาลชั้นตน้ไดพ้พิากษาใหน้ายจา้งชดใชค้่าเสียหาย ใหน้ายอกัษร เป็นเงิน 180,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5  ต่อปี  ของตน้จนกวา่ช าระเสร็จ 

 แต่จ  าเลยไดอุ้ทธรณ์คดีน้ีต่อศาลฎีกา  ศาลฎีกาพจิารณาแลว้า่การอุทธรณ์ของจ าเลยเป็นการโตแ้ยง้ในการ
รับฟังพยานหลกัฐานของศาลแรงงานกลางเพือ่น าไปสู่การวนิิจฉยัขอ้กฎหมาย จึงเป็นการอุทธรณ์ในขอ้เทจ็จริง 
ตอ้งหา้มอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานกลางและวธีิพจิารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2552 มาตรา 54 
วรรคหน่ึง จึงพพิากษายกอุทธรณ์ของจ าเลย   โดยศาลใหป้ฏิบตัิตามค าพพิากษาภายใน 7 วนันบัจากวนัน้ี    การ
ต่อสูค้ดีของนายอกัษร อรรคคติ   ใชเ้วลาประมาณ  5 ปี  คดีน้ีเป็นที่สนใจของสังคมผู้ใช้แรงงาน จึงขอแจ้งให้ทุก
ท่านทราบตามน้ี 

สภาเครือข่ายกลุ่มผูป่้วยจากการท างานและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือคดีน้ี  เช่น นายบุญยนื สุขใหม่ ที่เขียนค าฟ้องให ้ ทนายที่ท  าหนา้ที่ในคดีน้ี แพทยท์ุกท่านที่
วนิิจฉยัอยา่งตรงไปตรงมา แพทยเ์ช่ียวชาญทางดา้นอาชีวเวชศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม จากคลินิกโรคจากการ
ท างาน รพ.นพรัตน์ราชธานี  พยาน  และ ศาล และสหภาพแรงงาน  แกนน าสุขภาพพื้นที่อยธุยา ที่ท  าใหค้นงาน
จนๆ คนหน่ึงไดรั้บความเป็นธรรมในคดีน้ี   ถึงแมก้ารสูญเสียอวยัวะ จะไม่สามารถทดแทนไดด้ว้ยเงินทองแต่
อยา่งใด  แต่เพือ่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ตอ้งยอ่มไดรั้บสิทธิการคุม้ครองตามกฎหมาย และหลกัสิทธิของ
มนุษยชน  

             และกรณีแบบน้ียงัมีอีกจ านวนมากในโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆประเภทที่ใชแ้รงคนทั้งชายและหญิงยงั
ถือเป็นกลุ่มเส่ียงที่จะสูญเสียความสมบูรณ์แขง็แรงของร่างกายจนไม่สามารถขายแรงงานไดอี้กต่อไป คนงาน
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จ านวนมากที่ป่วยแลว้ท างานไม่ไหว  ไม่รู้สิทธิ  ไม่เขา้สู่กองทุนเงินทดแทน ตอ้งถูกเลิกจา้ง  หรือไม่ก็ลาออก
งานไปโดยไม่ไดรั้บการดูแลรักษา  กลบัไปเป็นภาระครอบครัวและสงัคม  ส่ิงที่รัฐจะตอ้งเขา้มาดูแลในเร่ืองของ
กฎหมายที่ยงัอ่อนแอลา้หลงั  โดยเฉพาะกฎหมายคุม้ครองคนท างานในโรคเออโกโนมิคส์  โรคโครงสร้าง
กระดูก  ในประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายคุม้ครองคนงานในโรคน้ีเลย (ผลงานวิจัยของ สกว.โดย รศ.ดร.วรวิทย์ 
เจริญเลิศ พ.ศ.2556 ) โดยเฉพาะกระทรวงแรงงานตอ้งเร่งศึกษาและออกกฎหมายน้ีมาบงัคบัใชเ้พือ่คุม้ครอง
แรงงานโดยด่วนเพือ่การรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมในปัจจุบนัต่อไป 

              นายอกัษร อรรคติ  เป็นหน่ึงในสมาชิกสภาเครือข่ายกลุ่มผูป่้วยฯ กบัอีกหลายพนัคน ไดเ้ขา้มาขอ
ปรึกษาเร่ืองการเจบ็ป่วยและการขอใชสิ้ทธิกบักองทุนเงินทดแทนมาตลอดและทีแรกไม่ไดค้ิดที่จะใชก้ารต่อสู้
ทางกระบวนการยติุธรรม  แต่ภายหลงัไม่รู้จะแกไ้ขปัญหาอยา่งไร  จึงเขา้มาแจง้ความประสงคว์า่  ตอ้งการ
เรียกร้องความเป็นธรรมจากกระบวนการยติุธรรม คือศาล ตอ้งการฟ้องซ่ึงขณะนั้นเป็นเวลาเหลือเพยีง  2  วนั จะ
ครบ 1 ปีจะหมดสิทธิการฟ้องร้องตามกฎหมาย  สภาเครือข่ายกลุ่มผูป่้วยฯจึงแนะน าใหไ้ปที่ศาลแรงงานกลาง
หน่ึงวนั  อกัษร กลบัมาบอกวา่ถูกปฺฏิเสธฟ้องไม่ได ้ สภาเครือข่ายฯจึงไดโ้ทรศพัทไ์ปขอความช่วยเหลือนายบุญ
ยนื สุขใหม่   ใหเ้ขียนค าฟ้องใหค้ืนนั้นแลว้ส่งค  าฟ้องมาทางเมล  เชา้ปร้ินส์เอกสาร และพานายอกัษรไปยืน่ฟ้อง
ในวนัที่สองถึงไดย้ืน่ฟ้องไดส้ าเร็จ  และค่อยมาหาทนายในภายหลงั  การเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมท าไม
ถึงยากเยน็ จะมีสกัก่ีคนที่เขา้ถึงความยติุธรรมอยา่งนายอกัษร อรรคติ  

สุขภาพดี คอื  ชีวิตที่มั่นคงความปลอดภัย  คอื  หัวใจของการท างาน 
(รายงานโดย สมบุญ สีค  าดอกแค 

ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผูป่้วยจากการท างานและส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย) 
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นักวิชาการเสนอปรับขึน้ค่าจ้างขั้นต ่าเพิ่มก าลังซ้ือ 

 สมัมนาเร่ือง “ท าไมค่าจ้างขั้นต ่าต้องเท่ากันทั่วประเทศ” วนัที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่สถาบนัวจิยัสงัคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ชั้น 4 จดัโดย เครือข่ายวชิาการเพือ่สงัคมเป็นธรรม (Jusnet ) ร่วมกบั สถาบนัวจิยัสงัคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ศูนยศ์ึกษาสนัติภาพและความขดัแยง้ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และคณะกรรมการ
สมานฉนัทแ์รงงานไทย 
 นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย  ประธานคณะกรรมการสมาฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) กล่าววา่ เน่ืองจาก   
คสรท.ไดมี้การส ารวจขอ้มูลค่าครองชีพของผูใ้ชแ้รงงานเม่ือเดือนมกราคม –มีนาคม 2558 จาก 12 พื้นที่ทัว่
ประเทศ โดยมีจ านวนตวัอยา่ง 2,933 คน พบวา่ค่าใชจ่้ายของแรงงานในพื้นที่คอ้นขา้งสูงโดยน ามาค านวณแมว้า่
จะตดัในส่วนค่าเช่าบา้นไปแลว้ สรุปวา่ค่าจา้งที่แรงงานสามารถอยูไ่ดแ้บบอตัคดันั้นเฉล่ียอยูท่ี่ 360 บาทต่อวนั
อนัน้ีคือค่าจา้งที่พออยูไ่ด ้แต่ก็ยงัตอ้งมีการท างานล่วงเวลา จากนั้นทางคสรท.ไดน้ าขอ้มูลผลการส ารวจเสนอต่อ
สาธารณะ พร้อมกบัใหท้างอนุกรรมการค่าจา้งระดบัจงัหวดัน าขอ้มูลน้ีเป็นฐานคิดในการเสนอปรับขึ้นค่าจา้งขั้น
ต ่าเท่ากนั รวมถึงไดย้ืน่หนงัสือต่อรัฐบาลเพือ่ใหค้ณะกรรมการค่าจา้ง น ามาเป็นขอ้มูลพจิารณาปรับขึ้นค่าจา้งทัว่
ประเทศ ดว้ยการไร้อ านาจต่อรองของแรงงานที่ไม่มีการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานจึงเป็นปัญหาที่ท  าให้
แรงงานส่วนใหญ่ไดรั้บเพยีงค่าจา้งขั้นต ่าเพือ่ยงัชีพไม่สามารถเรียกร้องปรับขึ้นค่าจา้งที่สูง 
 รศ.ภก.ดร.วิทยา  กลุสมบูรณ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าววา่ แรงงาน
ในสายตาของตนนั้น ถือวา่การเรียกร้องใหป้รับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าเป็นอุปสรรคเหมือนกนั เพราะคนที่มาท าหนา้ที่
ปฏิรูปประเทศเองยงัไม่ไดเ้ขา้ใจถึงความส าคญั มองวา่การรับฟังเสียงของแรงงานยงัไม่ใช่หนา้ที่ และกลา้ๆ
กลวัๆในการที่จะท าหนา้ที่ในฐานะตวัแทนที่จะส่งเสียงความตอ้งการของประชาชนอยา่งแรงงาน หรือผู ้
เดือดร้อนซ่ึงมีเร่ืองความเดือดร้อนและกระทบกบัชุมชน ชาวบา้น แรงงานในปัจจุบนัที่ระบบทุนเขา้มาคุกคาม
อยา่งหนกั ซ่ึงเกิดขึ้นตอนน้ีหลายกรณี รัฐตอ้งมองวา่ค่าจา้งขั้นต ่าคือการประกนัรายไดข้ั้นต ่าของแรงงานแรกเขา้
ท างาน และหากตอ้งการเพิม่มากกวา่เดิมแรงงานตอ้งเรียกร้องเติมค่าจา้งใหม้ากขึ้นเอง 
 นางสุนี ไชยรส ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 
มหาวทิยาลยัรังสิต กล่าววา่ การต่อสูแ้ละการพฒันาการเรียกร้องเร่ืองค่าจา้งขั้นต ่า ถือเป็นปัญหามาตลอด และ
เม่ือลูกจา้งตอ้งการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าเม่ือไร ส่ิงที่ตอ้งตอบต่อสงัคมคือ หากปรับขึ้นค่าจา้ง ค่าครองชีพจะปรับ
ขึ้นไปดว้ยและส่งผลกระทบกบัประชาชนคนส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นเสียงสะทอ้นของสงัคมถึงแรงงานทุกคร้ัง รวมถึง
หากปรับขึ้นค่าจา้งสูงเม่ือไรนายจา้งจะยา้ยฐานการผลิต ส่งผลกระทบใหโ้รงงานตอ้งปิดตวั แรงงานก็ตกงาน 
เป็นโจทยท์ี่ตอ้งร่วมกนัแก ้และท าอยา่งไรใหส้งัคมเขา้ใจ 
 ศาสตราภิชาน  แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าววา่ การที่สงัคมและ
คนทัว่ไปไม่เขา้ใจเร่ืองการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าทั้งที่เป็นเพยีงการปรับขึ้นค่าจา้งพื้นฐานเท่านั้น และค่าจา้ง
แรงงานถือเป็นเพยีงเซ่ียวเดียวหรือร้อยละ 1 ของตน้ทุนการผลิตของค่าใชจ่้ายของนายจา้ง แต่วา่ทุนผกูขาดดา้น
สินคา้อุปโภคบริโภคมองวา่ เม่ือตน้ทุนขยบัขึ้นเพยีงหน่ึงในร้อย ค่าครองชีพตอ้งปรับขึ้นดว้ย ซ่ึงเป็นวาทกรรม
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ของกลุ่มทุน รัฐที่สร้างขึ้น โดยไม่ไดค้ิดวา่ถึงไม่ปรับขึ้นค่าจา้งราคาสินคา้ก็ปรับตวัขึ้นตามราคาน ้ ามนัหรือ
องคป์ระกอบอ่ืนๆที่ไม่เก่ียวกบัค่าจา้งแรงงาน ส่ิงที่น่าแปลกใจคือท าไมไม่มีใครบ่นเม่ือรัฐประกาศปรับขึ้น
เงินเดือนใหก้บัขา้ราชการ และรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงเม่ือประกาศปรับค่าครองชีพก็ปรับขึ้นเช่นกนั และดูวา่การปรับ
ขึ้นค่าจา้งขา้ราชการจะดูง่ายมากกวา่การที่จะปรับค่าจา้งขั้นต ่าแรงงาน เพราะค่าจา้งของราชการ รัฐวสิาหกิจไม่
เก่ียวกบัตน้ทุนทางธุรกิจ 
 อีกวาทกรรมของการมีส่วนร่วมในการก าหนดค่าจา้งขั้นต ่าของแรงงานจะขึ้นหรือไม่อยูท่ี่องคก์ร
ไตรภาคี คือนายจา้ง และลูกจา้งและฝ่ายรัฐ แต่ปัญหาคือความเป็นตัวแทนลูกจ้างมาจากไหนกัน  หากเป็นจงัวดัที่
ไม่มีสหภาพแรงงาน เพราะวา่ความเป็นตวัแทนตอ้งรู้ถึงความตอ้งการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าเพราะวา่ รู้ถึงคุณภาพ
ชีวติของแรงงานจะดีไม่ไดเ้พราะค่าจา้งต ่าเกินไป แต่วา่ตวัแทนที่อา้งวา่เป็นแรงงานกลบัมีมติไม่ปรับขึ้นค่าจา้ง
ขั้นต ่าอนัน้ีคงตอ้งไปดูวา่เป็นตวัแทนของใคร เป็นตวัแทนแรงงานจริงหรือไม่ คิดวา่ ค่าจา้งขั้นต ่าก็พอกบัที่ค  าวา่
คุณค่าความเป็นมนุษยท์ี่ตอ้งด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งสมศกัด์ิศรี และค่าจา้งขั้นต ่าไม่ใช่ตวัแปรในการลงทุน หรือการยา้ย
ฐานการผลิต เพราะวา่จะอยูห่รือไปนายจา้งตดัสินใจบนพื้นฐานอยา่งอ่ืน เช่นความสะดวกของถนนหนทาง การ
ขนส่ง ปัจจยัอ่ืนๆที่ถือเป็นตน้ทุนการผลิต ซ่ึงค่าจา้งเพยีงร้อยละ 1เท่านั้นของตน้ทุน จะปิดหรือเปิดไม่เก่ียวกบั
การปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า 
 ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั น าเสนอวา่ การปรับค่าจา้งใชรู้ปแบบ
ของระบบตวัแทน นายจา้ง 5 คน ลูกจา้ง 5 คน และภาครัฐ 5 คน รวม 15 คน ทั้งคณะกรรมการค่าจา้งกลาง และ
คณะอนุกรรมการค่าจา้งจงัหวดั ที่เห็นคือ ใครเป็นตวัแทน ในเม่ือสหภาพแรงงานมีนอ้ย ไม่ครบทุกจงัหวดั   เช่น 
ตวัอยา่งภาคเหนือมีสหภาพแรงงาน 9 แห่ง แลว้จงัหวดัมีเท่าไรใครเป็นตวัแทนที่จะบอกปรับขึ้นหรือไม่ขึ้น
ค่าจา้ง 
 การเรียกร้องปรับขึ้นค่าจา้ง กระทบกบัใครบา้ง และมีเสียงวพิากษว์จิารณ์ในทางลบจากสงัคม ซ่ึงกงัวล
เร่ืองค่าครองชีพที่ปรับตวัขึ้นสูงหลงัจากที่แค่มีการเสนอปรับขึ้นค่าจา้งราคาสินคา้อุปโภคบริโภคปรับตามเม่ือมี
การปรับขึ้นค่าจา้ง ค่าจา้งคือตน้ทุน หากไม่ปรับขึ้นค่าจา้งราคาสินคา้ไม่ปรับขึ้นจริงหรือหากปรับขึ้นค่าจา้ง
แรงงานขา้มชาติจะเขา้มาท างานในประเทศไทยมากขึ้นเป็นอีกประเด็นที่มีการอา้งถึง ยงัมีเร่ืองขึ้นค่าจา้งนายจา้ง
จะปิดกิจการ ยา้ยฐานการผลิต ซ่ึงจากผลส ารวจ จากรายงาน 2 ปีหลงัปรับขึ้นค่าจา้ง 300 บาทเท่ากนัทัว่ประเทศ 
ส่ิงที่คาดวา่จะเกิด และมโนกนัมาตลอด ทางสถาบนัอนาคตไทยศึกษาไดเ้ผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2557 พบวา่
หลงัขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า 2 ปีมีการคาดการวา่เงินเฟ้อสูงขึ้นร้อยละ 7 แต่ความจริงปี 2554-2556 อตัราเงินเฟ้อเฉล่ีย
กลบัอยูท่ี่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต ์เพิม่ขึ้นเพยีงเล็กนอ้ยจากอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียร้อยละ 2.6 ช่วงปี 2551-2553 ซ่ึงช่วง
ก่อนมีนโยบาย นัน่หมายความวา่ แมร้าคาขา้วของขึ้นแต่ก็ไม่ไดรุ้นแรงเท่าที่คาดการณ์ 
 ในเร่ืองสถานประกอบการ รายงานดงักล่าวพบวา่ แมจ้ะมีสถานประกอบการปิดตวัลงเพิม่ขึ้น 2.4 เท่า 
คือประมาณ 7,000 รายในช่วงปี 2551-2553 เป็นประมาณ 16,000 รายในช่วงปี 2554-2556 ก็พบวา่ในดา้นของ
การยา้ยกิจการออกจากจงัหวดัที่ค่าจา้งขั้นต ่าเพิม่ขึ้นมาก สดัส่วนการจา้งงานในกลุ่มจงัหวดัดงักล่าวไม่ได้
เปล่ียนแปลงลดลงมากแต่อยา่งใด โดยเฉพาะใน 20 จงัหวดัที่ไดค้่าจา้งขั้นต ่าเพิม่สูงสุด จงัหวดัที่มีการจา้งงาน
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ลดลงมากที่สุดก็ยงัลดลงเพยีงร้อยละ 0.5  และในส่วนของความกงัวลวา่จะตกงานเพิม่ขึ้น พบวา่ในความจริง
แลว้ อตัราคนวา่งงานเฉล่ียกลบัลดลง คือรากร้อยละ 1.1 ในช่วงปี 2551-2553 กลายเป็นร้อยละ 0.7 ช่วงปี 2554-
2556 
 ผศ.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต กล่าววา่ นโยบายปรับค่าจา้งขั้นต ่า
ขึ้นหรือไม่ ไม่ใช่แค่เร่ืองขอ้มูล แต่เป็นเร่ืองจุดยนืของผูบ้ริหารประเทศที่เหลือแลว้วา่จะยนืขา้งนายจา้ง หรือวา่
จะยนืขา้งแรงงาน เป็นเร่ืองอ านาจการต่อรองทางการเมืองดว้ย ซ่ึงไม่ใช่แค่เร่ืองคณะกรรมการค่าจา้งกลาง หรือ
อนุกรรมการค่าจา้งจงัหวดัเท่านั้น เพราะไม่วา่จะเสนอใหมี้การปรับขึ้นค่าจา้งหรือไม่ คนที่ตดัสินใจสุดทา้ยยงัคง
เป็นอ านาจรัฐบาล  และนายจา้งก็ตอ้งการที่จะมีตน้ทุนการผลิตที่ต  ่า ตอ้งการผลิตสินคา้ที่ไดคุ้ณภาพและสร้าง
ก าไรสูงสุด  
 แรงงานถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขนั จากการศึกษา
ของธนาคารแห่งประเทศ พบวา่ ค่าจา้งขั้นต ่าเพิม่ขึ้นต ่ากวา่ผลิตภาพแรงงาน หรือ Labour Productivityในช่วง
ปี  2544-2553 ค่าจา้งขั้นต ่าขึ้นเฉล่ียร้อยละ 2.2 นอ้ยกวา่ผลิตภาพแรงงานที่เพิม่ขึ้นเฉล่ียร้อยละ 5.9 โดยที่ ผลิต
ภาพแรงงานในที่น้ีคือ ผลิตภาพแรงงานรวม เพราะไม่ไดมี้การแยกออกเป็นผลิตภาพแรงงานขั้นต ่าเอาไว ้แต่เม่ือ
เทียบค่าจา้งทัว่ไปเฉล่ียกบัผลิตภาพแรงงานก็พบวา่ค่าจา้งทัว่ไปเฉล่ียก็เพิม่ขึ้นต ่ากวา่ผลิตภาพแรงงานเช่นกนั จึง
สรุปไดว้า่แรงงานทัว่ไปและแรงงานขั้นต ่ายงัไดรั้บผลตอบแทนของค่าจา้งต ่ากวา่ที่ควรจะเป็น ขอ้เสนอ จึงควร
สนบัสนุนการปรับค่าจา้งขั้นต ่าขึ้น เพือ่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การบริโภคและการลงทุนในประเทศ 
 การปรับขึ้นค่าจา้งคือการกระตุน้เศรษฐกิจ เป็นการเพิม่ก าลงัซ้ือทางการตลาด ซ่ึงทางผูใ้ชแ้รงงานเสนอ
วา่ตอ้งปรับขึ้นค่าจา้งเท่ากนัทัว่ประเทศ เพราะปัจจุบนัแรงงานแต่ละจงัหวดัไม่มีความแตกต่างกนัในการใช้
ชีวติประจ าวนัอยา่งที่นกัวชิาการมีการท าส ารวจและน าเสนอ 

หากไม่เอาของแรงงานเพราะมองวา่ขอ้มูลไม่เป็นกลางก็ดูของนกัวชิาการ โดยเสนอพบกนัคร่ึงทาง
ระหวา่งนายจา้งกีบลูกจา้ง เน่ืองจากการที่ไม่มีการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่ามานานแลว้ และเห็นดว้ยกบัตอ้งเป็น
ค่าจา้งเท่ากนัทัว่ประเทศ เร่ืองตวัเลขก็ดูที่กลางๆ เน่ืองจากเป็นค่าจา้งขั้นต ่าเป็นค่าจา้งพื้นฐาน เห็นวา่ควรปรับ
เพิม่ใหอี้กเท่าไหร่จากค่าจา้งขั้นต ่าพื้นฐานเพือ่ใหเ้พยีงพอต่อการด ารงชีพอยา่งมีคุณภาพและมีเงินออมบา้ง มีเงิน
ดูแลครอบครับบา้ง  

แนวคิดที่วา่หากมีการปรับ
ขึ้นค่าจา้งจะส่งผลกระทบต่อการ
จา้งงานขา้มชาติเขา้มาเพิม่มากขึ้น 
หรือวา่จะมีการยา้ยฐานการผลิตของ
นายจา้งไปประเทศที่มีค่าจา้งที่ต  ่า
กวา่นั้น เห็นวา่ การน าเขา้แรงงาน
ขา้มชาตินั้นขึ้นอยูก่บัความตอ้งการ
แรงงานของนายจา้งซ่ึงอา้งวา่ มี
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ความขาดแคลนแรงงานมากกวา่ ซ่ึงตอนน้ีจากขอ้มูลนั้นมีแรงงานขา้มชาติกวา่ 3 ลา้นคน ที่เขา้มาท างานใน
ประเทศไทยและน่ีคือตวัเลขที่พอตรวจสอบได ้ซ่ึงก็มาตามความตอ้งการของนายจา้ง ส่วนการยา้ยฐานการผลิต
จากตวัเลขก็ไม่มากซ่ึงก็เป็นอุตสาหกรรมที่ตอ้งยา้ยอยูแ่ลว้ เพราะตอ้งการที่จะใชแ้รงงานราคาถูก ถามวา่ท าไม
ประเทศไทยจึงกา้วขา้มไม่พน้การเป็นแรงงานราคาถูก ดูตวัอยา่งประเทศจีนที่เร่ิมพฒันาอุตสาหกรรมมีแรงงาน
ค่าจา้งต ่ากวา่ประเทศไทย ต่อมาตอนน้ีค่าจา้งสูงกวา่ประเทศไทย  ประเทศไทยควรใชก้ารพฒันาแรงงานใหต้รง
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และไม่ควรใชน้โยบายค่าจา้งลอยตวัใหแ้ต่ละพื้นที่ รายจงัหวดัก าหนดค่าจา้ง
เอง เพราะจะท าใหแ้รงงานเคล่ือนยา้ยมากระจุกตวัสู่พื้นที่ที่มีค่าจา้งที่สูงกวา่  

 
 มล. ปุณทริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน   กล่าวภายหลงัเป็นประธานประชุมคณะกรรมการค่าจา้ง
(บอร์ดค่าจา้ง) เม่ือวนัที่ 18 พฤษภาคม 2559 วา่ การเล่ือนปรับขึ้นค่าจา้งเน่ืองจากตอ้งการใหอ้นุกรรมการค่าจา้ง
ระดบัจงัหวดัมีการปรับเพิม่ เติมขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัขึ้นมาใหม่ เพือ่ประกอบการพจิารณาการปรับขึ้นค่าจา้งขั้น
ต ่า แต่ในช่วงน้ีก็คิดวา่จะมีมาตรการร่วมกบัทางกระทรวงพาณิชยใ์นการจ าหน่ายสินคา้ราคาถูก ในขณะเดียวกนั
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ก็จะส่งเสริมเร่ืองสหกรณ์แต่ละสถานประกอบการ
จ าหน่ายสินคา้ราคาถูกใหก้บัลูกจา้งเพือ่เป็นการช่วยเหลือดา้นค่าครองชีพ ในระหวา่งที่ยงัไม่มีการปรับขึ้นค่าจา้ง
ทางนายจา้งสามารถจดัสวสัดิการอะไรไดห้รือไม่เพือ่ช่วยเหลือดา้นการด ารงชีวติใหลู้กจา้งไดห้รือไม่ ซ่ึงคงจะ
ไดเ้ชิญทางตวัแทนนายจา้งปรึกษาหารือ 

 (รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

 

 

 

http://voicelabour.org/?attachment_id=24386
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เลิกจ้างคนงานเจียระไนเพชรกว่า 300 คน นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างและค่าชดเชย 

โรงงานออคิดไดมอนดฯ์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เขต 2 อ าเภอคลองหลวงจงัหวดัปทุมธานี 
ประกอบการเจียระไนเพชรส่งต่างประเทศ 
โรงงานเปิดมา 29 ปี มีพนกังาน 358 คนส่วนมาก
เป็นผูห้ญิงอาย ุ30-55 ปี อายงุานพนกังานส่วน
ใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีพนกังานไดรั้บค่าจา้งขั้นต ่า 
9,300 บาทต่อเดือนและมีเงินปีๆละ100 บาท (ไม่
เกิน 2,000 บ.ต่อเดือน) มีสวสัดิการบา้นพกัฟรี มี
โบนสัจ่าย 1.7 เท่าของเงินเดือน และมีกองทุน
ส ารองเล้ียงเล้ียงชีพ  

วนัที่ 26 พฤษภาคม 2559 บริษทัเรียกพนกังานไปประชุมที่โรงงาน และใหเ้จา้หนา้ที่รักษาความ
ปลอดภยั (รปภ.) ล๊อกประตูหนา้โรงงาน หลงัจากนั้นผูจ้ดัการใหญ่แจง้วา่ การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ประสบ
ปัญหาขาดทุนต่อเน่ืองในรอบ 3 ปีที่ผา่นมา จนไม่สามารถจะแบกรับผลขาดทุนเพือ่ด าเนินธุรกิจต่อไป เจา้ของจึง
ตดัสินใจจะขายกิจการ และประกาศเลิกจา้งพนกังานทุกคน โดยมีผลในวนัที่ 1 มิถุนายน 2559 โดยบริษทัแจง้
รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพฤษภาคมวา่ บริษทัจะแบ่งจ่ายร้อยละ 50 ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2559 และส่วนที่
เหลือร้อยละ 50 จะจ่ายใหใ้นวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 ส่วนสิทธิที่จะไดรั้บมีเงินค่าวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี ใน
ส่วนที่พนกังานบางคนที่ใชไ้ม่หมดจนถึง 31 พฤษภาคม 2559 ค่าไม่บอกกล่าวล่วงหนา้ 1 เดือน และค่าชดเชย
การเลิกจา้ง บริษทัจะโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารในวนัที่ 31 สิงหาคม 2559 ขณะน้ีพนกังานมีความกงัวลใจอยา่ง
มากที่บริษทัคา้งจ่ายเงินเดือน และค่าชดเชย 

 (รายงานโดย สุธิลา ลืนค า) 
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กฎหมายเป็นเหตุให้มีการเลิกจ้าง 
 กฎหมายมีไวเ้พือ่สร้างความเป็นธรรมและใหค้วามคุม้ครองประชาชน แต่หลายคร้ัง กฎหมายหลาย
ฉบบัอาจเกิดผลเสียหาย เพราะไม่มีการบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั หรือถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือหาประโยชน์ของเจา้หนา้ที่
ผูมี้หนา้ที่รักษากฎหมาย ผูอ้อกกฎหมายอาจเป็นนกัวชิาการ นกับริหาร นกักฎหมายที่อยูห่่างไหลจากสภาพความ
เป็นจริงของคนส่วนใหญ่ เม่ือออกกฎหมายมาแลว้จึงบงัคบัใชไ้ม่ได ้ตวัอยา่งเช่น 
 พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 5 มีนาคม 2559 ก าหนดใหผู้ท้  า
หนา้ที่ยามรักษาความปลอดภยั ตอ้งมีการศึกษาขึ้นต ่าชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ผูท้ี่จบ ม.3 อาย ุ18 ปี เป็นผูท้ี่
ตลาดแรงงานตอ้งการจา้งเขา้ท างานมากที่สุดทั้งในภาคการผลิต การบริการ ขณะที่มี รปภ. ประมาณ 430,000 
คน ประมาณก่ึงหน่ึงมีอาย ุ45 ปีขึ้นไป การศึกษา ป.4 ป.6 หากจะเป็น รปภ.ต่อไป ตอ้งเสียเงินอยา่งนอ้ย 3,000 
บาทไปเรียน กศน. สอบวฒิุ ม.3 ใหไ้ดแ้ลว้เสียค่าใบอนุญาต 1,000 บาท การท างานตอ้งผา่นบริษทัที่จะจด
ทะเบียนประกอบธุรกิจ การรักษาความปลอดภยัเท่านั้น 
 หากจะบงัคบัใชก้ฎหมายจริงๆ แลว้ รปภ.อายมุากจ านวนกวา่สองแสนคนจะตกงาน ออกจาก
ตลาดแรงงานไป เพราะหางานใหม่ไม่ได ้กลายเป็นภาระของสงัคม 
 ขอ้เทจ็จริงอีกประการหน่ึง คือ มีรปภ.จ านวนมาก จบ ม.3 แต่ไม่มีหลกัฐานวฒิุการศึกษา มีจ  านวนมาก
เรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ออกจากโรงเรียนเพราะเหตุต่างๆ รวมทั้งความยากจน เขาเหล่านั้นอาจจะอ่านออก
เขียนไดเ้ก่งกวา่คนหนุ่มสาวยคุใหม่ที่จบ ม.3 ดว้ยซ ้ า 
 พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 เร่ิมมีผลบงัคบัใช ้5 เมษายน 2559 เกิดความจ าเป็นตอ้งออกกฎหมาย
มาก าหนดกติกาการใชแ้รงงานในกิจการประมงทะเล หลงัจากปล่อยปละละเลยจนคนงานเรือประมงจาก
ประเทศไทยและเพือ่นบา้น ตอ้งร่อนเร่อยูก่ลางทะเล จบัปลาได ้ส่งใหเ้รือแม่ (Mother ships) ของบริษทั
อุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ แลว้จบัปลาต่อไป หรือหลบพายอุยูต่ามเกาะต่างๆ ในอินโดนีเซียและอ่ืนๆ 
ไม่ไดก้ลบัสู่ครอบครัวหลายปี หรือหายสาบสูญไป จนประเทศไทยไดช่ื้อวา่ เป็นประเทศที่ปล่อยให้มีการค้าทาส
แรงงานประมง  ถูกกลุ่มประเทศตลาดร่วมยโุรป ก าหนดใหป้รับปรุงแกไ้ขการใชแ้รงงานและการประมงที่ถูก
ใบเหลืองของอียปูระณามวา่ ประเทศไทย ท าการประมง ที่ผิดกฎหมาย ไร้การควบคุมและจับสัตว์น ้ามากกว่าที่
ปรากฏในรายงาน (Illegal, under regulated, and underreported) 
 กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในการท างานบนเรือ เง่ือนไขการจา้ง สวสัดิการ
และการคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยับนเรือ การออกใบรับรองดา้นแรงงานทางทะเลแก่เรือขนส่งทาง
ทะเลที่ชกัธงไทยใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานทางทะเล 2549 มีสาระส าคญัคือ หา้มเจา้ของเรือใช้
คนประจ าเรือที่อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีท างานในเวลากลางคืน เวน้แต่จะไดรั้บการฝึกอบรม หา้มใชง้านที่อาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภยั, ตอ้งมีขอ้ตกลงการจา้งงานเป็นหนงัสือ อาทิ วนัเร่ิมและวนัส้ินสุดสญัญา 
จ านวนวนัลาป่วยที่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้ง และวนัหยดุประจ าปี, ตอ้งจดัหาคนประจ าเรือในจ านวนเพยีงพอกบังาน, 
จ่ายค่าท างานล่วงเวลาในอตัราไม่นอ้ยกวา่ 1.25 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชม., จดัใหมี้เวลาพกัไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง
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, มีสิทธ์ิลาขึ้นฝ่ัง ลาคลอด ไดรั้บการอ านวยความสะดวก จดัสวสัดิภาพความเป็นอยู ่รักษาพยาบาลคุม้ครองต่อ
ชีวติ ร่างกายและสุขอนามยั ป้องกนัอุบติัเหตุอยา่งเหมาะสม มีมาตรฐาน และมีสิทธ์ิรวมตวัเจรจาต่อรองเรียกร้อง
สิทธิสภาพการจา้งงาน 
 หากนายจา้งไม่ปฏิบติัตามมีโทษสูงสุด ปรับไม่เกิน 400,000 บาทจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
 ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยกฎหมายหลายชนิดที่ออกมาตามแรงกดดนัของอารยะประเทศ แต่ทุน
นิยมท าให้กฎหมายหลายฉบับไม่มีผลบังคบัใช้อย่างแท้จริง 
 

(ที่มา: ประมวลข่าวแรงงาน,ปักษแ์รก,พฤษภาคม 2559,น.2-3) 
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กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ 

TMFG : Thai and Migrant Fishers Union Group 2016 
หลักการและเหตุผล 
 ภายหลงัจากทางชุดปฏิบติัการช่วยเหลือลูกเรือประมงของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติแรงงาน 
หรือ LPN เขา้ไปด าเนินการช่วยเหลือแรงงานไทย และขา้มชาติที่ “ตกเรือ” และติดคา้ง” บนเรือ ณ เกาะอมับน 
ตวน และเบนจิน่า ประเทศอินโดนีเซียเม่ือปี 2557 ท าใหเ้ห็นภาพชดัเจนของ “การละเมิดสิทธิแรงงาน” อยา่งเป็น
รูปธรรมที่ชดัเจนโดยเหตุการณ์ก่อนหนา้น้ีหลายปียงัไม่มีใครรับรู้เขา้ใจสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นการเรียกร้อง
ความเป็นธรรมไม่มีปรากฏชดั ความสูญเสียของแรงงานลูกเรือประมงนอกน่านน ้ าถูกท าใหห้ายไป 
 ศูนยก์ารปฏิบติัการช่วยเหลือลูกเรือประมง หรือ Seafarers Action Center (SAC) – LPN ไดท้  าให้
แรงงานลูกเรือประมงดงักล่าวที่ประสบปัญหาไดรั้บการช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกบัรัฐไทย และ
อินโดนีเซียเพือ่เป้าหมายสุดทา้ยคือ ไดก้ลบัภูมิล าเนา ใหมี้สิทธิเรียกร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่ถูกกระท าหรือ
ถูกละเมิดสิทธิในร่างกาย ชีวติ จิตใจ และการคุม้ครองสิทธิที่พงึมีพงึไดต้ามกฎหมายไทย 
 สถานการณ์ปัญหาของคนที่ท  างานในภาคประมง โดยเฉพาะลูกเรือประมงที่ท  างานในต่างประเทศ หรือ
เป็นลูกเรือ คนตกเรือ ไดป้ระสบปัญหาในการท างานบนเรือประมง จากประสบการณ์ที่สมาชิกของกลุ่มลูกเรือ
ประมงไดเ้ล็งเห็นถึงสภาพปัญหาการสมคัรงาน การจา้งงาน สภาพแวดลอ้มที่ไม่เหมาะสม ค่าจา้งที่ไม่เป็นธรรม
สวสัดิการในการท างานขาดความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน การคา้มนุษย ์การบงัคบัใชแ้รงงาน 
อิสรภาพของลูกเรือสมาชิกไม่ไดมี้หน่วยงานรับผดิชอบ รวมไปถึงลูกเรือที่ยงัอาจยงัคงตกคา้งในเกาะต่างๆ และ
ที่ส าคญัลูกเรือประมงส่วนหน่ึงเสียชีวติจากอุบติัเหตุบนเรือ การถูกท าร้ายร่างกายจากคนงานดว้ยกนัเอง และ
หรือจากผูมี้อ  านาจหนา้ที่บนเรือประมง ทั้งหมดลว้นไม่ไดรั้บการคุม้ครองที่เป็นธรรมจากนายจา้ง 
 จากประสบการณ์ของกลุ่มลูกเรือประมงที่เดินทางกลบัมา ไดบ้ทเรียนจากการที่ตนเองถูกหลอกใหไ้ป
สมคัรงาน บางคนตั้งใจไปท างาน แต่ระบบคุม้ครองทางกฎหมายไม่ไดน้ ามาใชก้บักลุ่มสมาชิก การร้องขอความ
ช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วนไม่สามารถที่จะไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การปฏิบติัหนา้ที่ของ
หน่วยงานเม่ือเดินทางมาถึงประเทศไทย ยงัไม่เขา้ใจถ่องแทถึ้งความล าบากและการฟ้ืนฟู ทางดา้น ร่างกาย 
ทางดา้นจิตใจ ของกลุ่มสมาชิกที่ถูกกระท ามาในการไปแรงงานประมงในต่างประเทศ กลุ่มประมงไดร่้วมกนัคิด
เพือ่ที่จะช่วยเป็นฐานขอ้มูลจากประสบการณ์จริง เพือ่ใชใ้นการคิดวเิคราะห์สภาพปัญหาใหก้บับุคคลทัว่ไป
หารือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ร่วมกนัแกปั้ญหาการท างานของผูท้ี่ตกเป็นผูเ้สียหาย บุคคล กลุ่มลูกเรือที่ร้อง
ขอความช่วยอยา่งถูกตอ้ง พร้อมทั้งการเขา้ใจในสภาพการท างาน ภูมิศาสตร์พื้นที่การท างาน ลกัษณะการท างาน
ที่ประสบดว้ยตนเอง การถูกเอาเปรียบดา้นค่าแรงรวมถึงเวลาพกัผอ่น ที่ส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจ 
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 การรวมกลุ่มของลูกเรือประมงที่ผา่นมายงัไม่เคยมีปรากฏในประเทศไทยเน่ืองจากกลุ่มแรงงานที่เขา้ถึง
ยาก กอปรกบัลกัษณะการท างานที่ตอ้งท างานในทะเล วนัเวลาหยดุที่ไม่แน่นอน ส่วนกรณีเรือประมงไทยที่ไป
ท างานนอกน่านน ้ ายิง่เป็นการยากล าบากที่จะเขา้ถึง 
 ดงันั้น เป็นคร้ังแรกของกลุ่มลูกเรือประมงทั้งไทยและขา้มชาติ การรวมกลุ่มของแรงงานลูกเรือประมงน้ี
เพือ่เป็นการสะทอ้นมุมมองของลูกเรือที่ประสบปัญหานั้นจะน ามาประกอบกบัการท างานของผูเ้ก่ียวขอ้งเพือ่จะ
ไดใ้หค้วามเป็นธรรมแก่ลูกเรือหรือแรงงานที่ประสบปัญหาและรวม ถึงการรับฟังปัญหาอยา่งรอบดา้นให้
น าไปสู่แนวปฏิบติัที่ดี หรือมีนโยบายที่ดีต่อลูกเรือประมงทั้งในและนอกน่ายน ้ าไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพือ่ใหแ้รงงานงานลูกเรือประมงไทย และลูกเรือประมงขา้มชาติที่ประสบปัญหาที่ไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรมไดรั้บการช่วยเหลือดา้นกฎหมายและคดีความ และการคุม้ครองสวสัดิภาพ ไดรั้บการบริการที่ดีจากรัฐใน
การเยยีวยาฟ้ืนฟูทางดา้นร่างกาย และจิตใจเยยีวยา ตลอดจนการส่งเสริมการมีงานท า 
 2. เพือ่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างศกัยภาพของกลุ่มลูกเรือประมงใหมี้ความเขม้แขง็
สามารถพึ่งตวัเองได ้และส่ือสารสู่สาธารณะใหเ้กิดการเปล่ียน แปลงไปในทิศทางที่ดี 
 3. เพือ่สามารถจดัตั้ง “สหภาพแรงงานลูกเรือประมง” ในอนาคต หรือจดัตั้งเป็น “สมาคมลูกเรือประมง
ไทย” และรวมถึงการรณรงคใ์นเชิงนโยบายต่อรัฐในการบริหารจดัการที่ดี การปกป้องคุม้ครองที่ดีต่อลูกเรือ
ประมงในและนอกน่านน ้ าไทย 
 ทั้งน้ี กลุ่มลูกเรือประมงไทย และขา้มชาติ ไม่ไดมี้เจตนาวตัถุประสงคเ์พือ่ใหห้ยดุหรือประกอบอาชีพ
การประมงตอ้งเสียหาย เพยีงเพือ่อยากใหภ้าคผูป้ระกอบการ ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ค  านึงถึงความส าคญั
ของลูกจา้ง ไดรั้บสิทธิผลประโยชน์จากการเป็นลูกจา้งอยา่งเท่าเทียมกนั ในดา้นกฎหมายการเงิน การคุม้ครอง
สิทธิในการเป็นลูกจา้ง ทั้งในและต่างประเทศอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
 ที่ต ั้ง กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ 
 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงาน (LPN) 
 เลขที่ 25/17-18 หมู่บา้นมหาชยัเมืองทอง ถนนสหกรณ์ ต  าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสาคร 74000 โทรศพัท/์โทรสาร 034-434-726 , 08-6163-1390  
 ผูป้ระสานงานกลุ่ม  
  ▪ นายชยัรัตน์ ราชปักษี โทร 06- 1628-7268  
  ▪ นายธนพล ธรรมรักษ ์โทร 09-8967-2534 
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ลูกจ้างขอความเป็นธรรมสปส.ถูกตัดสิทธิผู้ประกันตน “ม.39” 

เม่ือวนัที่ 25 พฤษภาคม นายทว ีเตชะธีราวฒัน์ ประธานสภาองคก์ารลูกจา้ง สมาพนัธแ์รงงานแห่ง
ประเทศไทย และกรรมการอุทธรณ์ของส านกังานประกนัสงัคม (สปส.) เปิดเผยวา่คณะกรรมการอุทธรณ์ไดรั้บ
เร่ืองเก่ียวกบัการหลุดออกจากระบบประกนัสงัคมของผูป้ระกนัตนจ านวนมาก เดือนละหลายร้อยคน และปีละ
หลายหม่ืนคน โดยเฉพาะผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 (ประกนัตนโดยสมคัรใจ) สาเหตุหลกัมาจากขาดส่งเงิน
สมทบ 90 วนั มีจ  านวนมากไม่ไดต้ั้งใจ เช่น ขาดส่งเงินสมทบแบบฟันหลอ คือบางเดือนจ่าย บางเดือนก็ลืมจ่าย 
แต่เม่ือรวมระยะเวลาที่ไม่ไดจ่้ายครบ 90 วนั ก็จะหลุดออกจากระบบประกนัสงัคมทนัที โดย สปส.อา้งวา่เป็นไป
ตามกฎหมาย 

“สปส.ไม่เตือนดว้ย เพราะเขาคิดวา่เป็นหนา้ที่ของผูป้ระกนัตน และ สปส.บอกวา่ไดเ้ขียนไวช้ดัเจนเม่ือ
กรอกเอกสารสมคัรแลว้ เม่ือผูท้ี่ขาดส่งยืน่เร่ืองอุทธรณ์เขา้มาก็มกัจะแพ ้เพราะ สปส.อา้งวา่ท าตามกฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด แมฝ่้ายลูกจา้งพยายามขออะลุม้อล่วย แต่ก็ไม่เป็นผล ขณะเดียวกนั ผูบ้ริหารสปส.บางคนเขามองวา่การ
ประกนัตนตามมาตรา 39 ท าให ้สปส.ขาดทุน เพราะส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายทุี่เจบ็ป่วยบ่อย ผดิกบัมาตรา 33 ที่มกั
เป็นคนวยัหนุ่มสาว ” นายทวกีล่าว และวา่ วนัแรงงานแห่งชาติไดมี้ขอ้เสนอจากฝ่ายลูกจา้งใหนิ้รโทษกรรม
เพือ่ใหลู้กจา้งตามมาตรา 39 ไดก้ลบัคืนสู่ระบบประกนัสงัคม โดย สปส.ไม่ควรมองในเร่ืองของก าไรหรือ
ขาดทุน แต่เป็นการช่วยเหลือทางสงัคมที่เป็นบทบาทส าคญัของ สปส. 

ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ สปส.รายงานวา่ ในปี 2557 มีผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือน 
และตอ้งหลุดออกจากระบบประกนัสงัคม 96,707 คน และในปี 2558 เพิม่ขึ้นเป็น 107,371 คน 

(มติชน,26 พฤษภาคม 2559,น.9) 
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กสม.ประกาศขึน้ทะเบียนผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิรวม 20 ราย 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายวสั ติงสมิตร)ไดล้ง นามประกาศคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เร่ืองการข้ึนทะเบียนผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฯ อนุกรรมการ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  ณ วันที่ 11 
เมษายน 2559  โดยอาศยัอ านาจตามความในขอ้ 13 แห่งระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขึ้นทะเบียนของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ พ.ศ. 2554 ประกอบกบัหนงัสือ
กรมบญัชีกลาง เร่ืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเทียบต าแหน่งผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ และมติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) คร้ังที่ 11/2559 จึงใหข้ึ้นทะเบียนจ านวน 20 รายดงัน้ี 
 1. ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ 

นายกฤษนะ ละไล   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสิทธิผูสู้งอาย ุผูพ้กิารบุคคล  
หลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข  
(ผูพ้กิารและผูสู้งอาย)ุ 

2. ผูท้รงคุณวฒุ 19 ราย ไดแ้ก่ 
2.1 นายบณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ    ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

(แรงงาน) 
2.2 รองศาสตราจารยม์าลี พฤกษพ์งศาวลี  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม  

 และวฒันธรรม (กฎหมายแรงงานสตรี) 
2.3 ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติ ชยางคกุล  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิในกระบวนการยติุธรรม  
2.4 ศาสตราจารย ์พลต ารวจตรี จกัรพงษ ์ววิฒัน์วานิช ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม  
2.5 นายชยัพร เกริกกุลธร   ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม  
2.6 นายนิมิต ทพัวนานต ์   ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม  
2.7 นายบ ารุง ตนัจิตติวฒัน์   ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม  
2.8 รองศาสตราจารยป์ระธาน วฒันาวานิช ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม  
2.9 พนัเอก ปิยะวฒัก ์ก่ิงเกตุ   ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิในกระบวนการยติุธรรม  
2.10 พนัต ารวจโท สนธยา รัตนารส  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม  
2.11 นายสนอง แก่นแกว้    ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิในกระบวนการยติุธรรม  
2.12 นายอาวธุ สุวรรณโณ   ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม  
2.13 ศาสตราจารยพ์ชิยัศกัด์ิ หรยางกูร ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสนัติวธีิและการไกล่เกล่ีย  
2.14 นางสุทธินี เมธีประภา   ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสนัติวธีิและการไกล่เกล่ีย  
2.15 นายชสรวค ์ลิมป์ปัทมปาณี   ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการส่ือสารสาธารณะ (ส่ือสารมวลชน) 
2.16 นางทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร   ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการส่ือสารสาธารณะ  
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2.17 นางนนัทิกาญจน์ สวสัด์ิภกัดี   ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการส่ือสารสาธารณะ  
2.18 รองศาสตราจารยจ์กัรกฤษณ์ ควรพจน์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิมนุษยชนศึกษา  
2.19 นางสาวนภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสิทธิมนุษยชนศึกษา  

(รายงานโดย สุธิลา ลืนค า) 
 


