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 สรุ ปข่า วแรงงาน   

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ คณะ 
กรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง “กฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
แรงงานไทยได้รับผลประโยชน์? ”  ในวันอาทิตย์  12 
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมปร๊ินพาเลซ มหานาค กทม.  มี
ผู้ เข้าร่วมประมาณ 100 คน 

การเสวนา เร่ือง “ พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศพ.ศ.2558 : แนวทางการคุ้มครองและ
ป้องกันมิให้เกิดการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ” โดยคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ อดีตเลขา-
ธิการกพ.และกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
และนางสาวนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อ านวยการมลูนิธิธีรนาถ กาญ
จนอักษร สรุปประเด็นส าคัญ คือ การเลือกปฏิบัติอาจเป็น
เร่ืองแบ่งแยก กีดกันหรือจ ากัดสิทธิประโยชน์จากค่านิยม
วฒันธรรมประเพณีท่ีทุกคนคิดเช่ืออยู่ แม้มีกฎหมายส่งเสริม
ความเทา่เทียมระหวา่งเพศ ก็เป็นเร่ือง ของเจตคติ โดยเฉพาะ
เม่ือมีเร่ืองผลประโยชน์และความสัมพนัธ์ทางอ านาจระหว่าง
ผู้ ด้อยโอกาสกบัผู้ มีอ านาจเข้ามา เก่ียวข้อง 

กฎหมายฉบบันีเ้ป็นเคร่ืองมือกลไกส าหรับผู้ ด้อยกว่าใช้
ต่อสู้ ป้องกันด้วยปัญญาและกฎหมาย บางทีก็เห็นข่าวการ
ตัดสินของศาลว่าชนะคดีเพราะคดีหมดอายุความ ซึ่งเป็น
แง่มุมทางกฎหมายท่ีไม่รู้ว่าใครผิดหรือถูก แต่มีประเด็นไม่
สบายใจ คือไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติกรณีปฏิบัติตาม
หลักการศาสนา หรือเพ่ือความม่ันคงของประเทศ ซึง่ไม่รู้
เป็นความมัน่คงของใครหรือรัฐบาล 

เจตนารมณ์ท่ีได้มาตามกฎหมายฉบับนี ้ถือว่าได้มาก
เพราะหลายประเทศยงัไม่มี กลไกส าคญั 4 ด้าน คือ 

1. คณะกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศหรือสทพ.มีจ านวน 20 คน ประกอบด้วย กรรมการโดย
ต าแหน่ง 11 คนกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ 9 คน โดยนายก -
รัฐมนตรีเป็นประธาน แต่นายกรัฐมนตรีมอบให้รองนายกเป็น
ประธาน และมีหลายปลดักระทรวงต่างๆท่ีเก่ียวข้อง แต่ปลดัฯ
มกัให้ผู้อ านวยการกองมาประชมุแทน สทพ. 

มีผู้ทรงควุฒุท่ีิสงัคมรู้จกัและเข้าใจปัญหาการเลือกปฏิบตัิ
พอสมควร มีอ านาจก าหนดนโยบาย มาตรการและแผน -
ปฏิบตัิการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ซึง่มีการประสานงานกับเครือข่ายองค์กรต่างๆในการ
ส่งเสริมและรับเร่ืองส่งต่อความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศมาท่ี
กรมกิจการสตรีได้ 

 
 
2. คณะกรรมการวิจัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

ธรรมระหว่างเพศหรือ วลพ. ประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 
10 คน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมแต่งตัง้ อยู่
ระหว่างการสรรหา มีอ านาจหน้าท่ีชีข้าดตดัสินว่าการกระท า
ใดเป็นการเลือกปฏิบัติ และก าหนดหลักเกณฑ์ชดเชย หรือ
เยียวยาให้ผู้ เสียหายจากการเลือกปฏิบตัิ โดยการวินิจฉัยของ 
วลพ. ถือว่าสิน้สุดไม่มีอุทธรณ์ แต่ไม่ห้ามคู่กรณีจะฟ้องศาล
ตอ่ไป 

3. ฝ่ายเลขานุการ  คือกองส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีพร้อมรับเร่ืองราวร้องเรียน หรือ
อาจสอบถามที่โทรศพัท์ 0-2624-7742 หรือ 1300 

4. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือ
ช่วยเหลือ ชดเชยหรือเยียวยา บรรเทาทกุข์แก่บุคคลผู้ตกเป็น
ผู้ เสียหาย 

วลพ. เป็นองค์กรท่ีจะช่วยผู้ประสบปัญหาจากการเลือก
ปฏิบตัิไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึง่อาจเกิดขึน้แล้ว หรือก าลัง
จะเกิด ก็ร้องเรียนได้เป็นเร่ืองเฉพาะคนท่ีต้องร้องเรียนมาให้
พิจารณา ซึ่งอาจต้องปรึกษานักกฎหมายเพ่ือเตรียมเสนอ
ข้อมลูให้ถูกต้อง อาจเก่ียวข้องกบัหลายกฎหมาย ซึง่บางเร่ือง
อาจเป็นพฤติกรรมส่วนตวั หรือการกระท าระหว่างผู้ มีอ านาจ
กบัผู้ ด้อยอ านาจ และกระทบต่อความเป็นธรรมในการท างาน 
เช่น  

หวัหน้างานชวนไปกินข้าว แต่พนกังานปฏิเสธ จึงถูกย้าย
งานให้ท างานกะเย็น หรือกลางคืนเป็นประจ า,การพูดเร่ือง
ตลกโป้เปลือยในโต๊ะอาหารท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้ ชาย แต่ผู้หญิง
รู้สึกอึดอัด บางเร่ืองไม่มีกฎระเบียบเขียนห้ามไว้ แต่เป็น
แนวทางปฏิบัตท่ีิท ากันมา เช่น วิทยาลยัช่างกลแห่งหนึ่ง ไม่
เคยรับผู้ หญิงเข้าเรียนหลักสูตรช่างยนต์ เพราะหัวหน้า
หลักสูตรเข้าใจว่าไม่เหมาะสมส าหรับหญิงท่ีต้องก้มคลาน
ท างานใต้รถยนต์ แตก่็เป็นสิทธิของนกัเรียนหญิงท่ีจะเข้าเรียน
ได้ ถ้าไม่ให้เข้าเรียนย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม
ระหวา่งเพศฯลฯ 

ประเด็นส าคัญ คือ การเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ เป็น
เร่ืองสิทธิมนุษยชน แต่ละคนมีเวลาวนัละ 24 ชัว่โมงและเกิด
มาต่างกันได้เป็นปกติในเร่ืองเพศ สีผิว หน้าตาความสูงต ่า
ความแข็งแรง อ่อนแอของสุขภาพฯลฯ แต่ศักดิ์ศรีความเป็น
คนเท่าเทียมกัน 

การเลือกปฏิบตัิระหว่างเพศ ไม่ใช่แค่เป็นผู้หญิงหรือชาย
แต่เป็นเร่ืองสถานภาพทางเพศท่ีอาจไม่ใช่เพศก าเนิดเช่น 
เกย์ ทอม ตุ๊ด ดี,้บางคนอาจเป็นโสด หรือหม้าย หรือมีหลาย
ผัวหลายเมีย ก็เป็นประเด็นท่ีจะน ามาเลือกปฏิบตัิไม่ได้ เช่น 
เพราะไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้ จงึถกูประเมินไม่ให้เล่ือนต าแหน่ง
หน้าท่ีได้ หรือให้เฉพาะผู้หญิงหรือชายด ารงบางต าแหน่งงาน
เทา่นัน้ 
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หลายเร่ืองเป็นค่านิยมประเพณีท่ีเราไม่จ าเป็นต้องเช่ือท า
ตามคนรุ่นก่อนๆซึง่คนรุ่นนีค้วรจะทบทวนยุตไิด้แล้ว  

(รายงานโดย บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ) 

ระหว่างวนัท่ี 23-25 มิถุนายน นางอองซานซูจีในฐานะท่ี
ป รึ กษาแห่ ง รั ฐ ส าธ ารณ รั ฐสหภาพ เ มี ยนมา ร์  แ ล ะ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศพร้อมคณะผู้บริหาร เช่น 
รมต.แรงานและคมนาคม เยือนไทยอย่างเป็นทางการตามค า
เชิญของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช .และ
นายกรัฐมนตรี โดยมีก าหนดการพบปะกลุ่มแรงงานเมียร์มา 
บริเวณตลาดทะเลไทยมหาชัย จ.สมุทรสาครในวันท่ี23 
มิถุนายน และปาฐกถาต่อนกัศกึษาหลายมหาวิทยาลัยท่ีหระ
ทรวงต่างประเทศในวันท่ี 24 มิถุนายน และลงนามบันทึก
ข้อตกลงความเข้าใจ(MOU) 3 ฉบบัคือ ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านแรงงาน ด้านการจ้างงานและความตกลงข้ามพรมแดน 

องค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท างานใกล้ชิดปัญหาแรงงานข้าม
ชาติในพืน้ท่ี และองค์กรสิทธิมนุษย์ชนระหว่างประเทศ เช่น 
มลูนิธิเครือข่ายส่งเสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เครือข่าย
เพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN), Human Righg Watch 
ประจ าภูมิภาคเอเชีย ได้ปรึกษากับผู้ แทนแรงงานพม่าท่ี
ท างานในสมทุรสาครและใกล้เคียง เพ่ือจัดท าข้อเรียกร้องส่ง
ถงึอองซานซูจี ดงันี ้

1. ขอให้รัฐบาลพม่าร่วมกับรัฐบาลไทย เปิดจดทะเบียน
แรงงานข้ามชาตแิละผู้ติดตามรอบใหม่ เน่ืองจากยงัมีแรงงาน
ข้ามชาตท่ีิลกัลอบท างานผิดกฎหมายอยู่กว่า 1-2 ล้านคน 

2. ขอให้ประสานกับรัฐบาลไทยติดตามและบังคับใช้
กฎหมายให้นายจ้างไทยปฏิบตัติามข้อก าหนดค่าจ้างขัน้ต ่าวนั
ละ 300 บาท 

3. ประสานกับรัฐบาลไทยให้สิทธิแรงงานข้ามชาติท่ีถือ
บตัรสีชมพูสามารถเดินทางไปจงัหวดัต่างๆได้โดยไม่ถูกจ ากัด
ให้อยู่ในจงัหวดัสถานท่ีท างานเทา่นัน้ 

4. ขอให้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการน าเข้า
แรงงานท างานโดยผ่านระบบรัฐต่อรัฐ ไม่มีกระบวนการ
นายหน้าเข้ามาเก่ียวข้อง 

5. ขอให้รัฐบาลไทยดุแลบุตรหลานแรงงานข้ามชาติพม่า 
มอญ ได้เข้าถึงสิทธิการศึกษาและสาธารณสุข และสามารถ
เทียบวฒุกิารศกึษาระหวา่งไทยกบัพม่าได้ 

6. ประสานรัฐบาลไทยแก้ไกฎหมายให้แรงงานข้ามชาติมี
สิทธจดัตัง้สหภาพแรงงานต่อรองนายจ้างได้เท่าเทียมแรงงาน
ไทย 

7. ประสานรัฐบาลไทยให้นายจ้างไทยแจ้งขึน้ทะเบียน
แรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาท างานโดยถูกต้องตามกฎหมายเช่น
มาท างานตามเอ็มโอย ูหรือผ่านการพิสูจน์สญัชาติแล้ว เข้าถึง

สิทธิประกนัสงัคม  
สาเหตแุละความหมายของการมาเยือนไทยของอองซานซู

จีในครัง้นี ้มีข้อสงัเกตวา่ 
(1) เป็นการเยือนคร้ังแรกภายหลงัชนะการเลือกตัง้และ

ด ารงต าแหน่งผู้น ารัฐบาลท่ีมีส.ส.พรรคสนัติบาตแห่งชาติเพ่ือ
ประชาธิปไตย (NLD) สนบัสนนุอย่างท่วมท้น (แตกต่างจาก
การเยือนไทยเม่ือพฤษภาคม 2555 ในฐานะผู้น าพรรคฝ่าย
ค้าน และนักต่อสู้ เพ่ือประชาธิปไตยยุครัฐบาลเลือกตัง้ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร) ซึ่งย่อมมีนัยทางการเมืองของการมาเยือน
ครัง้นี ้คือ เพ่ือผลประโยชน์ของชาวเมียนมา และพบฐาน
คะแนนเสียงสนับสนุนในไทยท่ีท าให้พรรค NLD ชนะการ
เลือกตัง้ 

(2) การมาครัง้นีข้องซูจีเพ่ือแสดงความเป็น ผู้บริหาร
ประเทศ (ท่ีไม่ใชวี่รสตรีนกัตอ่สู้ เพ่ือสิทธิมนษุยชน) เพ่ือแสดง
บทบาทปกป้องสิทธิแรงงานเมียนมาในไทย และขอความ
ร่วมมือให้ท างานถูกต้องตามกฎหมายไทย ส่งสันญาณก าลัง
พฒันาประเทศเพ่ือรองรับแรงงานท่ีอาจคืนถิ่นในอนาคต  

 (3) ส่ือมวลชนสะท้อนภาพความคึกคักหนาแน่นของ
ขบวนแรงงานเมียนมาท่ีแห่กันมาต้อนรับซูจี พร้อมทัง้ ข้อมูล
ตวัเลขแรงงานข้ามชาติท่ีท างานในสมุทรสาคร แต่เราไม่เห็น
สถิติผลการตรวจแรงงานข้ามชาติ การเข้าถึงสิทธิแรง -
งานของแรงงานเมียนมาว่าเป็นอย่างไร? เช่น แรงงาน
ข้ามชาตไิด้รับค่าจ้างข้ันต า่หรือไม่เท่าไร? หรือถูกละเมิด
สิทธิแรงงานเร่ืองอะไร ได้เข้าถึงสิทธิกองทุนเงินทดแทน 
และกองทุนประกันสังคมอย่างไร? เ ม่ือเปรียบเทียบกับ
แรงงานข้ามชาติ ท่ีขึ น้ทะเบียนประมาณ 2 แสนคน ใน
สมทุรสาคร และไม่ได้ขึน้ทะเบียนอีกจ านวนมาก? 

(4) ก่อนซูจีจะเดินทางกลบัพม่า แม้ว่ารัฐบาลรัฐประหาร
ไม่ได้แถลงทา่ทีรูปธรรมชดัเจนตอ่ข้อเรียกร้องเพ่ือการคุ้มครอง
สิทธิแรงงานข้ามชาติ แต่หัวหน้าคสช.ได้อาศัยมาตรา 44 
รัฐธรรมนญูชัว่คราวออกค าส่ังหัวหน้าคสช.ท่ี 33/2559 เร่ือง
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืนรวม
จ านวน 23 ราย มีผลใช้บังคับต้ังแต่ 24 มิถุนายน เป็นต้น
ไป เ พ่ือส่งต่อให้ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานตามท่ีถูก
ร้องเรียน หรือปล่อยให้มีการกระท าผิดในพืน้ท่ีตนหรือมีการ
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ทุจริต หรือประพฤติมิชอบจนเกิดความเสียหายแก่ราชการ
หรือไม่ ? 

ข้าราชการในจ.สมุทรสาครถูกสั่งให้ย้ายไปปฏิบตัิงานใน
ส่วนกลางจ านวนมาก 6 ราย เช่น นายแมนรัตน์ รัตน์สุคนธ์ 
ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรสาคร , นายนนัทวฒุิ อุตสาหตนั รอง
อยัการจงัหวดั นายทรงวฒุิ โชติมา อุตสาหกรรมจังหวดั และ
นางสาวรัตนา พละชยั  แรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่มีหลาย
ฝ่ายคิดว่าคงเป็นเพราะไม่อาจตอบสนองนโยบายรัฐในการ
แก้ปัญหาการค้ามนษุย์และแรงงานข้ามชาตไิด้มีประสิทธิภาพ 

(รายงานโดย บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ) 

เม่ือวันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2559 กลุ่มสหภาพแรงงาน
ย่านรังสิตและใกล้เคียง  และส านักงานแรงงานจังหวัด
ปทมุธานี ร่วมกนัจดัประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฝีมือ
และหางานใหม่หลังถูกเลิกจ้าง ให้กับกลุ่มคนงานหญิง
บริษัทออคิดไดมอนด์ฯ สนับสนุนโดย มูลนิธิ  FES ท่ี ห้อง
ประชุมรังสิตพรอสเพอร์เอสเตท  ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี 

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี  กล่ าวเ ปิดงานให้ก าลัง ใจลูกจ้าง  อีกทั ง้ยัง
มอบหมายให้ส านกัแรงงานจงัหวดัให้เข้ามาดแูลจัดฝึกอบรม
พฒันาอาชีพ หรือประสานบริษัทท่ีมีลักษณะงานท่ีใกล้เคียง
กบัการเจียระไนเพชรให้ลกูจ้างกลุ่มนีมี้งานท าตอ่ไป  

นางเ ธียรรัตน์  นะวะมะวัฒน์  แรงงานจังหวัด
ปทุมธานี กล่าววา่ กรณีลกูจ้างบริษัทออคดิไดมอนด์ฯ 

ประกอบการเจียระไนเพชรส่งต่างประเทศได้ประกาศปิด
กิจการด้วยประสบปัญหาขาดทนุตอ่เน่ืองในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 
ส่งผลให้มีลูกจ้าง 358 คนถูกเลิกจ้าง เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 
2559 ลูกจ้างส่วนมากเป็นผู้หญิงและมีอายุระหว่าง 30-55 ปี 
จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา มีอายกุารท างาน 10 ปีขึน้ไป
รายได้รวมคา่ล่วงเวลาโดยประมาณ 9300-13000 บาทต่อคน 
หลังถูกเลิกจ้างท าให้ขาดรายได้ ขณะท่ีภาระค่าใช้จ่ายยังคง
อยู่ทัง้ในส่วนของคา่เลีย้งดลูกูและคา่เช่าบ้าน ถึงแม้ทางบริษัท
ฯรับประกันว่าจะจ่ายค่าชดเชยให้ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 
แต่ลูกจ้างก็ยังมีความกงัวลใจ กลัวว่าจะไม่ได้รับ ลูกจ้างเกิด
ปัญหาจะไปประกอบอาชีพอ่ืนได้ยาก เน่ืองจากมีทกัษะฝีมือ
เช่ียวชาญทางด้านการเจียระไนเพชรเพียงอย่างเดียว  

ลูกจ้างจึงรวมตัวกันประมาณ 30 กว่าคน มาร้องเรียน
ปัญหาดังกล่าวแก่กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและ
ใกล้เคียง ทางกลุ่มฯจึงได้ประสานกับส านักงานแรงงาน
จังหวดัปทุมธานี  ทางส านักงานได้เล็งเห็นความส าคญัของ
ความเดือดร้อนของตัวลูกจ้างจึงยินดีให้ความช่วยเหลือแก่
กลุ่มลูกจ้างท่ีผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานใน

สงักดั ได้แก่ ส านกังานจดัหางานและศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน 
จงึได้เกิดการประชมุเชิงปฏิบตัิการการพฒันาฝีมือและหางาน
ใหม่หลงัถกูเลิกจ้างนีข้ึน้ 

วตัถุประสงค์หลักของรัฐบาล ทุกครัง้ท่ีมีการประชุมจะมี
นโยบายให้แรงงานทกุคนมีงานท า จึงน าไปสู่การเสนอให้ฝึก
อาชีพ เพ่ือให้แรงงานมีงานท าสามารถพึงพาตนเองได้ ทัง้นี ้
ทางแรงงานปทมุธานีได้ประสานงานกับส านกังานจดัหางาน
โดยให้เขียนแบบขึน้ทะเบียนหางานไว้ ในส่วนของศนูย์พฒันา
ฝีมือแรงงานจดัหลกัสตูรมาน าเสนอทัง้หมด 3 หลกัสตูร ดงันี ้

1. เตรียมความพร้อมเข้าท างาน แรงงานไม่จ าเป็นต้อง
มีทกัษะฝีมือมาก่อน เร่ิมฝึกจากศูนย์ และจะรับผู้ ท่ีมีอายุไม่
เกิน 35 ปี เป็นหลกัสูตรฝึกอบรม 2 เดือน ฝึกท างานท่ีสถาน
ประกอบการจริงอีก 2 เดือน โดยจะมีเบีย้เลีย้งให้วนัละ120 
บาท   

2. การฝึกอาชีพเสริม มีหลากหลายสาขาอาชีพให้เลือก 
เช่น การย้อมผ้า กระเป๋าผ้า นวดแผนไทย  

3. การยกระดับฝีมือแรงงาน แรงงานจ าเป็นต้องมี
พืน้ฐาน เป็นการฝึกอบรมเสริมทกัษะฝีมือท่ีตวัแรงงานมีให้มี
ศกัยภาพสงูขึน้  

ทัง้นีไ้ด้มีเง่ือนไขการฝึกอบรมเสริมอาชีพคือ 1 หลกัสูตร 
ต้องมีสมาชิกทัง้หมด 20 คน และต้องอยู่จนครบเวลาตามท่ี
ก าหนดไว้ 

คุณอุบล ร่มโพธ์ิทอง ผู้ประสานงานศูนย์แรงงาน
นอกระบบ เสนอทางเลือกในการประกอบอาชีพหลงัถูกเลิก
จ้างผ่านประสบการณ์ตนเอง และแนะน าในเร่ืองการรวมตวั
กนัให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มแรงงาน เพ่ือสร้างการต่อรอง
ขอทุนจากรัฐในการประกอบอาชีพตามความถนัดของกลุ่ม 
เช่น กลุ่มนวดแผนโบราณ หรือกลุ่มอาชีพต่างๆตามท่ีลูกจ้างมี
ความสนใจจะท า แตท่ี่ส าคญัคนงานต้องรวมกลุ่มพดูคยุกนั 

คุณจติรา คชเดช กลุ่มตัดเย็บชุดชัน้ใน try arm กล่าว
ว่าสนบัสนนุให้พฒันาต่อยอดอาชีพเดิม คือเจียระไนเพชร ให้
ลูกจ้างทกุแผนกร่วมมือกันก่อร่างกิจการเจียระไนเพชรขนาด
เล็ก เพราะตวัแรงงานมีความเช่ียวชาญทางด้านนีอ้ยู่ก่อนแล้ว 
 กล่าวโดยสรุปทัง้คุณอุบลและคุณจิตราเน้นในเร่ืองการ
ร่วมตวัให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นการเร่ิมต้นอาชีพอิสระ ท่ียัง่ยืน เพ่ือ
สร้างอ านาจในการต่อรองแก่ภาครัฐ หรือตวับริษัท อีกทัง้ยัง
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แรงงานไม่ย่อท้อ เกิดการ

http://pathumthani.mol.go.th/node/512
http://pathumthani.mol.go.th/node/512
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ปรับเปล่ียนทศันคติและสร้างเสริมมมุมองใหม่ โดยมองว่าตวั
ของลูกจ้างสามารถเปล่ียนผ่านจากลูกจ้างไปเป็นนายจ้างได้ 
ขอให้มัน่ใจ และให้คดิอยู่เสมอวา่เรามีทกัษะฝีมือ 
 ช่วงบ่ายกลุ่มลูกจ้างได้แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มอาชีพเพ่ือแสดง
ความคดิเหน็ และเกิดแนวทางการตดัสินใจดงันี ้

กลุ่ม 1 รวมกลุ่มเป็นผู้ประกอบกจิการ จะรวมกลุ่มรับ
ท าเจียระไนเพชร โดยการจดัตัง้กลุ่มฯ หาแหล่งเงินทนุด าเนิน
กิจการและจดัสรรต าแหน่ง ซึง่จะประสานงานผ่านส านกังาน
แรงงานจงัหวดัปทมุธานี ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน และ
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

กลุ่ม 2 ฝึกอาชีพนวดแผนไทย ลูกจ้างบางคนได้ไป
เรียนนวดมาแล้วในระหว่างถูกเลิกจ้าง เพียงแต่ยังไม่มี
ประสบการณ์ ถ้าหากไปสมัครงานนวดตามร้าน ทางร้านจะ
ถามลูกจ้างว่ามีประสบการณ์นวดหรือไม่ ซึ่งน่ีก็เป็นปัญหา
อย่างหนึง่ 

กลุ่ม 3 หางานใหม่ จะสมัครงานเป็นพนักงานในบริษัท
ใหม่ เน่ืองจากอายยุงัไม่มาก 

(รายงานโดย สุธิลา ลนืค า) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
สนับสนุนกลไกน านโยบายสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ” จัดโดยโครงการ
ประสานและขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สขุภาพ (สสส.) ณ.ห้องวิภาวดี 1 ชัน้ 4 โรงแรมปร๊ินตัน้ พาร์ค 
สวีท กทม. ได้ยุติลงด้วยการจัดประชุมหารือระหว่างผู้แทน
ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ (ภาคประชาชน) 
ระดับจังหวัด กว่า 10 จังหวัด  เช่น เชียงใหม่ เชียงราย 
พะ เยา น่าน อุต รดิตด์  เพชรบูร ณ์  ขอนแก่น  สงขลา 
สมทุรปราการ ฯลฯ กบัปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ ใน
วนัจนัทร์ท่ี 20 มิถนุายน 2559 

ผู้ แทนศูนย์เครือข่ายแรงงานนอกระบบหลายจังหวัดมี
ข้อเสนอ สรุปได้ดงันี ้

1. กระทรวงแรงงาน ควรมีการรับรองหรือยอมรับสถานะ
ของ “ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบระดับจังหวัด ” 
อย่างเป็นทางการ และสนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์ประสานงาน
ระดบัจงัหวดักรุงเทพมหานครเพ่ือความชดัเจนในการท างาน
ร่วมกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 

2. ควรมียุทธศาสตร์ เป้าหมาย และการบูรณาการท่ีเป็น
รูปธรรมของหน่วยงาน 5 เสือ  สังกัดกระทรวงแรงงาน 
(สวัสดิการและคุ้ มครองแรงงานจังหวัด,จัดหางานจังหวัด

,พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด , ประกันสังคมจังหวัด  และ
แรงงานจงัหวดั) กบัหน่วยงานอ่ืนทัง้ภาครัฐและภาคประชาชน
ในระดบัจงัหวดั เพ่ือเป็นกลไกร่วมขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบระดับจังหวัดไปสู่
เป้าหมายได้ชดัเจน 

3. การจดัประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินงานเก่ียวกบัแรงงาน
นอกระบบ ผู้สูงอายุและผู้พิการในระดบัพืน้ท่ีจังหวดั/ท้องถิ่น
ชุมชน ควรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของกลุ่มองค์กรแรงงานท่ี
เก่ียวข้อง ไม่ใช่เป็นการด าเนินงานตามโครงการปกติของส่วน
ราชการเทา่นัน้ 

4. พฒันากลไกการบงัคบัใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ รับงานไป
ท าท่ีบ้าน ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ รับงานท่ีบ้านอย่างแท้จริง ป้องกนัผู้
จ้างงานเอาเปรียบไม่ให้งานตอ่ไป ถ้าผู้ รับงานกล้าไปร้องเรียน 
รวมทัง้ปรับปรุงกลไกสนับสนุนผู้ รับงานไปท าท่ีบ้านให้เข้าถึง
กองทนุการรับงานไปท าท่ีบ้านได้สะดวก 

5. ควรมีความร่วมมือประสานจัดท าข้อมูลแรงงานนอก
ระบบในระดบัจังหวดัระหว่างหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งกับ
ศนูย์ประสานงานแรงงานนอกระบบระดบัจงัหวดัอย่างชดัเจน
วา่ใครคือผู้ รับผิดชอบ-ผู้รวบรวม 

6. ควรมีนโยบายเสริมบทบาท อสร. (อาสาสมคัรแรงงาน) 
ให้เป็นยุทธศาสตร์ส าคญัในกระบวนการบริหารแรงงานนอก
ระบบ เหมือนกบั อสม.(อาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน) โดย
ไม่จ าเป็นต้องให้การศึกษากฎหมายแรงงานทุกฉบับท่ี 
กระทรวงแรงงานดูแลอยู่ เพราะบางเ ร่ืองไม่เก่ียวกับการ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบโดยตรง และอาจต้องพึ่งพิงผู้ รู้จาก
ผู้น าชาวบ้านชมุชนมาให้การศกึษากบักลุ่มแรงงานนอกระบบ
ท่ีมีอาชีพหลากหลาย และความต้องการสวัสดิการแตกต่าง
กนั 

7. สนบัสนนุการรับสมคัรและจ่ายเงินสมทบประกนัสงัคม
ตามมาตรา 40 ของแรงงานนอกระบบให้เข้าถึงได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วตอ่เน่ือง โดยมีการประชาสมัพนัธ์และจดัหน่วย
บริการเชิงรุกอย่างเหมาะสมยึดหยุ่น สอดคล้องกับวิถีชีวิต
แรงงานนอกระบบท่ีมีการรวมกลุม -ท างานอย่างกระจัด
กระจายในพืน้ท่ี 

(รายงานโดย บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ) 

วนัท่ี 26 มิถุนายน 2559 พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้จัด
ทอดผ้าป่า และท าบุญร าลึกถึงอดีตผู้น าแรงงาน โดยมีญาต ิ
ผู้น าแรงงาน นกัวชิาการและผู้แรงงานทัง้รุ่นใหม่รุ่นเก่าเข้าร่วม
ทอดผ้าป่า และกล่าวร าลกึ รวมวางดอกไม้ด้วย 

นายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงาน
ไทย กล่าวว่า การจัดงานผ้าป่าพิพิธภัณฑ์ฯและการร าลึกถึง
ผู้น าแรงงาน และผู้ มีคุณูปการในอดีตก็เพ่ือสืบสานเจตนา -
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รมณ์ของอนุชนรุ่นหลังถึงคุณงามความดี ซึ่งมีต่อมวลผู้ ใช้
แรงงานในการขับเคล่ือนสวัสดิการต่างๆ และการจัดทอด 
ผ้าป่าของพิพิธภัณฑ์ฯเพ่ือการบริหารจัดการ ท าหน้าท่ีเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับสังคม แรงงาน นักเรียนนักศึกษา และ
บุคคลทัว่ไทยทัง้คนไทย และชาวต่างประเทศโดยไม่ได้มีการ
เก็บคา่เข้าชม การทอดผ้าป่าจึงเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้าง
พืน้ท่ีเรียนรู้ทางประวตัศิาสตร์แรงงานให้กบัสงัคม 
 จากนัน้ได้มีการเชิญให้ผู้น าแรงงาน นักวิชาการมาพูดถึง
ผู้น าแรงงานในอดีตถึงหลักคิด และการท างาน เพ่ือการสืบ
สานให้ผู้น าแรงงานรุ่นหลังได้เรียนรู้และน าไปสู่การสานต่อ
เจตนารมณ์ร่วมกัน โดยสรุปได้ดังนีว้่า หลายท่านมีความ
กงัวลเร่ืองสถานท่ีตัง้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หลังข่าวการโอน
พืน้ท่ีมกักะสนัให้กบักระทรวงการคลงั ซึง่จะโอนส่วนแรก 105 
ไร่ในวันท่ี 1 กรกฎาคมนี ้โดยกล่าวถึงพืน้ท่ีความเป็น
ประวตัิศาสตร์ของอาคารสถานท่ี ท่ีมีการต่อสู้ ด้านสวสัดิการ 
และการต่อสู้ ทางการเมือง ซึ่งอาจารย์ศักดินา ฉัตรกุล ณ 
อยธุยา นกัวชิาการแรงงาน ชีใ้ห้ดรู่องรอยทางประวตัิศาสตร์ท่ี
เห็นได้ชดัเจนในห้องท่ี 2 แรงงานจีน ท่ีประตมีูรอยขวานจาม 
ซึง่เกิดขึน้ในยุคเผด็จการ 6 ตุลาคม 2519 ต้องไม่ใช่แค่การ

ร าลึกต้องมี
ก า รศึ กษ า
ถึ งแนวคิ ด
ของผู้น าใน
อ ดี ต  เ พ่ื อ
น า ไ ป สื บ
สานด้วย 
 

 พืน้ท่ีแหง่นีแ้หง่นีมี้ประวตัิศาสตร์ด้านการต่อสู้ของคนงาน
รถไฟมกักะสนัจนซึง่เหน็ได้จากภาพผู้น าแรงงานท่ีถูกกล่าวหา
ว่าเป็นกบฏมักกะสัน และถูกจับกุมขังคุกในช่วงของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งการาต่อสู้ ของผู้ น าแรงงานในอดีตมี
ความเข้มข้นมาก วนันีพื้น้ท่ีโรงงานมกักะสนัแห่งนีก้ าลงัจะถูก
รัฐบาลสัง่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบให้กระทรวงการ-
คลงัเพ่ือใช้หนี ้ซึง่ไม่รู้ว่าหนีอ้ะไร ใครเป็นหนีใ้คร 1 กรกฎคมนี ้
ส่งมอบพืน้ท่ีแรก 105 ไร่ ในฐานะผู้น าแรงงานรุ่นหลงัต้องสืบ
สานปกป้องพืน้ท่ีประวตัศิาสตร์ไว้ และพิพิธภณัฑ์แรงงานไทย
ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีมักกะสัน พืน้ท่ีแห่งประวตัิศาสตร์ และต้องอยู่
ท่ีน่ี ซึ่งก็เป็นหน้าท่ีของเราในการท่ีจะต้องร่วมมือกันในการ
รักษาและให้ด าลงอยู่ตรงนี ้หากย้ายก็ต้องอยู่ท่ีน่ีในพืน้ท่ีท่ีมี
ประวตัิศาสตร์ และมีพิพิธภัณฑ์คนงานรถไฟเพ่ือการให้เห็น
คณุคา่คนท างานในประวตัศิาสตร์ด้วย  
 ด้านผ้าป่าสามัคคีปีนีท้างกลุ่มพ่ีน้องผู้ ใช้แรงงานแต่ละ
พืน้ท่ี และหลากหลายองค์กรสหภาพแรงงาน รวมทัง้เครือข่าย
ต่างๆได้รวบรวมเป็นเงิน 423,200 บาท ซึง่ยังมีอีกหลายท่ีท่ี
แจ้งวา่ไม่สะดวกมามอบในวนันี ้

(รายงานโดยวาสนา ล าด)ี 

วนัท่ี 21มิถุนายน 2559 ได้มีการเสวนาเร่ือง “การเพิ่ม
ค่า HA ให้กับโรงพยาบาล ผู้ประกันตนได้อะไร” ณ.อาคาร
นิติศาสตร์ จดัโดย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คส
รท.) ร่วมกบัโครงการ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ่งภากรณ์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบนัการเรียนรู้และ
พฒันาประชาชนสังคม และ สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั สรุปได้ดงันี ้

มาตรฐานของสถานพยาบาล HA หมายถึง การรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลโดยเฉพาะ  (ไม่สามารถน าไปใช้กับ
การ รับรองโรงงานหรือบริการอย่าง อ่ืนไ ด้ )  ซึ่งจะต่าง
จาก ISO เพราะ HA นัน้จะได้รับต้องผ่านการประเมินโดย
คณะกรรมการพัฒนาสถานพยาบาล หากสถานพยาบาลใด
ต้องการได้รับ HA ต้องผ่านการประเมินหลายอย่าง เช่น การ
จัดการ ใ ห้ผู้ ป่ วย มีส่ วน ร่ วม  การลดความ เ ส่ี ยง ในกา
รักษาพยาบาล  

สถานพยาบาลจะต้องมีการเตรียมตัวด้วยการประเมิน
และพัฒนาตนเอง รวมทัง้ยินดีท่ีจะให้มีการเย่ียมส ารวจจาก
ภายนอกเกิดกลไกกระตุ้นให้พฒันาคณุภาพของโรงพยาบาล 
ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้แลกเปล่ียน และการรับรองจากองค์กร
ภายนอก การรับรองเป็นเพียงส่วนเดียวและส่วนสุดท้ายของ
กระบวนการ จดุส าคญัคือการก าหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของโรงพยาบาล 

ชาลี ลอยสูง รองประธานคสรท.กล่าวว่า การท าHA ควร
เป็นหน้าท่ีทางโรงพยาบาลท่ีจะต้องมีมาตรฐานและสร้าง
มาตรฐานการบริการท่ีมีคณุภาพไม่ใช่การน าเงินเดือนละหม่ืน
กว่าล้านของส านกังานประกนัสงัคมไปให้ เป็นการซ า้ซ้อนกับ
ท่ีมีการให้บริการอยู่แล้วตามงบประมาณค่าหวัผู้ประกันตน 
และกฎหมายประกนัสงัคมก็ไม่ได้ก าหนดให้สามารถน าเงินมา
ใช้ได้ แม้วา่ทางคณะกรรมการการแพทย์ มีมติร่วมกนั ซึง่หาก
มองเชิงผลประโยชน์ก็ผู้ประกันตนไม่ได้อะไรจึงได้มีการฟ้อง
ศาลปกครองแล้ว 

แม้ว่าศาลชัน้ต้นจะไม่รับฟ้องด้วยมองว่าตนไม่ได้เป็นผู้ ท่ี
ได้รับผลกระทบตรง แต่ทางตนได้มีการอุทธรณ์ต่อศาลซึ่ง
ตอนนีเ้ป็นคดีแดงในชัน้ศาลและยังร้องไปยงัส างานตรวจเงิน
แผ่นดนิแล้วด้วย  

“การท่ีศาลมองว่าไม่ใช่ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบตรงนัน้ใน
ความหมายคื ออะไร ใครคื อผู้ ไ ด้ รับผลกระทบในเ ม่ื อ
ผู้ประกนัตนเป็นผู้ ท่ีจ่ายเงินสมทบ และเงินนัน้ได้มีการประเมิน
ว่าจะหมดในปี 2586 และทางประกันสังคมมีการวางแผน
ขยายการเกษียณอายุของผู้ ประกันตนออกไปและมีการ
วางแผนว่าจะมีการเก็บเงินสมทบเพิ่มขึน้ ทัง้ท่ีสามารถแก้ไข
ปัญหาโดยการใช้เงินประกนัสงัคมให้คุ้ม ตามวตัถปุระสงค์”  

(รายงานโดยวาสนา ล าด)ี 
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