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บทบรรณาธิการ 
วนัแรงงานแห่งชาติ ในป่ีน้ีผา่นพน้ไปแลว้ นบัเป็นการจดังานคร้ังที่ 2 ภายใตรั้ฐบาล พลเอกประยทุธ ์

จนัทร์โอชา ประเด็นการปรับค่าจา้งขั้นต ่าถูกหยบิยกขึ้นมาเรียกร้องในวนัแรงงานแห่งชาติอีกคร้ังหน่ึง หลงัจาก
เงียบหายไปก่อนหนา้น้ี ฝ่ายของคณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย และสมาพนัธแ์รงงาน รัฐวสิาหกิจ
สมัพนัธย์นืยนัตวัเลขเดิม คือวนัละ 360 บาทเท่ากนัทัว่ประเทศ ในขณะที่ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย สนบัสนุนใหป้รับค่าแรงขั้นต ่าอีกร้อยละ 3-7 หรือ 15-21 บาท ส่วนทางดา้นสภา
องคก์ารลูกจา้ง 17 แห่ง ซ่ึงรวมกบักระทรวงแรงงานจดังานวนัแรงงานแห่งชาติเหมือนเช่นที่เคยท ามาทุกปี ได้
เรียกร้องใหป้รับค่าจา้งขั้นต ่าในอตัราเท่ากนัทัว่ประเทศ เช่นเดียวกนั แต่มิไดร้ะบุตวัเลขที่ตอ้งการ โดยที่ในปีน้ี
การจดังานของสภาองคก์ารลูกจา้งมีการยืน่ขอ้เรียกร้องทั้งหมด  15 ขอ้ และมีขอ้เรียกร้องใหรั้ฐบาลจดั
งบประมาณสนบัสนุนพพิธิภณัฑแ์รงงานไทยเป็นขอ้ที่ 10 
 หลงัจากรัฐบาลไดป้ระกาศใหว้นัที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวนัลงประชามติ รับ หรือ ไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญก็มีกระแสข่าวเก่ียวกบัการสนบัสนุนและต่อตา้นร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีที่ก  าลงัจดัท ากนัอยูน้ี่ออกมา
ตลอด แมน้วา่รัฐบาลจะประกาศไม่ใหมี้การรณรงคเ์ก่ียวกบัการลงประชามติรับ หรือ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ก็ไม่
อาจหยดุย ั้งการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆได ้ในฝ่ายของขบวนการแรงงาน ซ่ึงผูใ้ชแ้รงงานทุกคน จะตอ้ง
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการลงมติคร้ังน้ีคงตอ้งเตรียมตวัศึกษาขอ้ดีและขอ้เสีย เพือ่ไปลงประชามติต่อไป 
 ส าหรับผูท้ี่สนใจเหตุผลของนกัวชิาการและประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ สามารถอ่านรายละเอียดไดใ้นแรงงาน
ปริทศัน์ฉบบัน้ี ทั้งน้ีเครือข่ายนกัวชิาการเพือ่สิทธิพลเมือง ซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มีแถลงการณ์ “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพประชาชน” ในขณะที่สภาประชาชนเพือ่การปฏิรูป ไดจ้ดัเวทีวเิคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ และสรุปวา่จะไม่
รับร่างรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีท าใหสิ้ทธิและเสรีภาพของประชาชนถดถอย และเพิม่อ านาจ
ใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงสภาประชาชนเพือ่การปฏิรูปขอใหมี้การเผยแพร่ความรู้ เร่ืองร่างรัฐธรรมนูญอยา่ง
เตม็ที่ โดยตอ้งมีการวพิากษว์จิารณ์ร่างรัฐธรรมนูญได ้ 
 นอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแลว้กฎหมายแรงงานสมัพนัธเ์ป็นกฎหมายที่มีความเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
เสรีภาพในการรวมตวัของคนงาน ซ่ึงมีผูว้เิคราะห์วา่พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ.2518 มีการปรับปรุง
มาแลว้ 4 คร้ัง แต่ส่วนใหญ่เป็นไปเพือ่การจ ากดัสิทธิเสรีภาพของลูกจา้งและสหภาพแรงงาน ซ่ึงในปัจจุบนั
กฎหมายแรงงานสมัพนัธห์ลายขอ้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัที่ 87และ
98 ผูส้นใจอ่านรายละเอียดไดใ้นบทความของแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 
 สุดทา้ยน้ี ขอแจง้ข่าวความคืบหนา้เร่ืองการแกไ้ขวกิฤติทางการเงินของมูลนิธิอารมณ์ พงศพ์งนั การท า
เส้ือระดมทุนคาดวา่จะสามารถด าเนินการไดภ้ายใน1-2 เดือนน้ี โดยมีพีน่อ้งสหภาพแรงงานหลายแห่งรับปากจะ
ช่วยซ้ืออยา่งนอ้ยแห่งละ 20 ตวั ส่วนการจดัท าเวป็ไซตข์องมูลนิธิฯ และแรงงานปริทศัน์อยูใ่นระหวา่งเตรียมการ 
หวงัวา่ท่านผูอ่้านทุกท่านจะไดติ้ดตามผลงานของเราต่อไปและใหค้วามสนบัสนุน เพือ่ใหมู้ลนิธิฯสามารถอยูรั่บ
ใชข้บวนการแรงงานไทยไดต่้อไป 
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กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98   

โดย บัณฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัที่ 87 วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครอง
สิทธิในการรวมตวักนั พ.ศ. 2491 (Freedom of Association and Protection of the Right to Organise ค.ศ.1948) 
และอนุสญัญาฉบบัที่ 98 วา่ดว้ยสิทธิในการรวมตวักนัและการร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492 (Right to Organise 
and Collective Bargaining ค.ศ.1949)  ถือเป็นมาตรฐานแรงงานหลกั (Core Labour Standard) หรือ สิทธิพื้นฐาน
ในการท างานที่จะน าไปสู่หลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิดา้นอ่ืนๆมีสาระส าคญัดงัน้ี   

                                                             


 ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสมัมนาโครงการไตรภาคี เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญา ILO ฉบับที ่87 และ 98 

ระหวา่งวนัที่ 25-26 กมุภาพนัธ์ 2559 จดัโดย กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก 

กรุงเทพมหานคร 

บทความ 1   

ARTICLE 

ค าประกาศแห่งฟิลาเดลเฟีย 
ความเป็นมา 

 ในปี พ.ศ.2487 เม่ือองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดด้ าเนินงานมาครบ 25 ปี และอยูใ่นขั้นกระจาย
ขอบเขตการปฏิบติังานระยะหลงัสงครามนั้น ที่ประชุมแรงงานระหวา่งประเทศซ่ึงมีขึ้น ณ ฟิลาเดลเฟีย
สหรัฐอเมริกาไดล้งมติยอมรับค าประกาศแห่งฟิลาเดลเฟีย ซ่ึงไดใ้หค้  าจ  ากดัความเก่ียวกบัวัตถุประสงค์ และ
เจตนารมณ์ขององค์การน้ีเสียใหม่ ค าประกาศน้ียงัคงเป็นขอ้คิด แนวทางส าหรับงานทั้งหมดของ ILO ดงัน้ี 
 1.  แรงงานมิใช่สินคา้ 
 2.  เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นและการจัดต้ังสมาคมเป็นส่ิงส าคญัสู่ความก้าวหน้าอันยั่งยืน 
 3.  ความยากจน ณ แห่งใดแห่งหน่ึง ยอ่มเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญรุ่งเรืองในทุกแห่ง 
 4.  มนุษยท์ุกคน โดยไม่ค  านึงถึง เช้ือชาติ ความเช่ือ และเพศใด มีสิทธิที่จะแสวงหาทั้งสวสัดิภาพ  

    ทางวตัถุ และพฒันาการดา้นจิตใจ ภายในเงื่อนไขของเสรีภาพและความมีศกัด์ิศรี ความมัน่คง  
    ทางเศรษฐกิจ และโอกาสอนัเท่าเทียมกนั  
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อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัที่ 87 วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครอง
สิทธิในการรวมตวักนั พ.ศ.2491 (ค.ศ.1948) และฉบบัที่ 98 วา่ดว้ยสิทธิในการรวมตวัและการร่วมเจรจาต่อรอง 
พ.ศ.2492 (ค.ศ.1949)  มีสาระส าคญัดงัน้ี 

อนุสัญญาฉบับที่ 87  อนุสัญญาฉบับที่ 98  
     หลกัการของอนุสญัญาฉบบัที่ 87 คือ  การเปิดโอกาสให้
คนท างานและนายจา้งมีเสรีภาพที่จะจดัตั้ง  หรือเขา้ร่วม
องคก์ารใดๆ  ที่ตนเลือก  เพือ่ปกป้อง  คุม้ครอง  และรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง  โดยมีความเป็นอิสระปราศจาก
การแทรกแซงจากเจา้หนา้ที่ที่มีอ  านาจ 
 

     หลกัการของอนุสญัญาฉบบัที่ 98 คือ เพือ่ใหก้ารคุม้ครอง
คนท างานมิใหถู้กเลือกปฏิบติั  หรือจากการกระท าอนัไม่
เป็นธรรม  เพือ่คุม้ครองใหป้ลอดจากการแทรกแซงซ่ึงกนั
และกนัระหวา่งองคก์ารของคนท างานและองคก์ารของ
นายจา้ง  และเพือ่คุม้ครองใหมี้การเจรจาต่อรองร่วมกนัโดย
ความสมคัรใจ 

     สาระส าคญัประกอบด้วย 
     1. ขอบเขตการบงัคบัใชอ้นุสญัญาฉบบัน้ี  ใชบ้งัคบักบั
คนท างานและนายจา้งทุกคนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งขา้ราชการดว้ย 
     2. การน าหลกัการของอนุสญัญาน้ีไปใชบ้งัคบักบักอง
ก าลงัทหารและต ารวจ  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมาย
ของประเทศนั้น 
     3. คนท างานและนายจา้งมีสิทธิในการรวมตวัโดยเสรี  
ไม่มีการเลือกปฏิบติัเน่ืองจากความแตกต่างใดๆ  และ
สามารถรวมตวัไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บการอนุมติัล่วงหนา้ 
     4. คนท างานและนายจา้งมีเสรีภาพในการจดัตั้งและเลือก
เป็นสมาชิกขององคก์ารตามทีตนสมคัรใจ 
     5. องคก์ารของคนท างานและองคก์ารของนายจา้งมี
เสรีภาพในกรบริหารองคก์าร  โดยสามารถร่างกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั  การบริหารงาน  การก าหนดแผนงาน/โครงการ  
และการด าเนินกิจกรรมขององคก์ารไดโ้ดยเสรี 
     6. หา้มรัฐแทรกแซงโดยใชอ้  านาจของฝ่ายบริหารในการ
สัง่เลิกหรือสัง่พกัการด าเนินการขององคก์าร 
     7. องคก์ารของคนท างานและองคก์ารของนายจา้งมีสิทธิ
จดัตั้งและเขา้ร่วมสหพนัธห์รือสมาพนัธใ์ดๆ ก็ได ้รวมทั้งมี
สิทธิเขา้เป็นภาคีสมาชิกขององคก์ารระหวา่งประเทศดา้น
แรงงานได ้

สาระส าคญัประกอบด้วย 
     1. ขอบเขตการบงัคบัใช ้ อนุสญัญาฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบั
คนท างานและนายจา้งทุกคนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
แต่ไม่รวมถึงเจา้หนา้ที่ของรัฐที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานของรัฐ 
     2. การน าหลกัการของอนุสญัญาน้ีไปใชบ้งัคบักบักอง
ก าลงัทหารและต ารวจ  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมาย
ของประเทศนั้น 
     3. คนท างานตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวั  
โดยไดรั้บการคุม้ครองจากการกระท าใดๆ อนัเป็นการเลือก
ปฏิบติัในการจา้งงาน  โดยอยา่งยิง่การกระท าที่เป็นการ
ต่อตา้นหรือขดัขวางมิใหค้นท างานเป็นสมาชิก  หรือเขา้ร่วม
กิจกรรมของสหภาพแรงงาน 
     4. องคก์ารของคนท างานและองคก์ารของนายจา้งตอ้ง
ไดรั้บการคุม้ครองมิใหมี้การแทรกแซงซ่ึงกนัและกนั  ทั้งใน
ดา้นการบริหารและการด าเนินงาน 
     5. การส่งเสริมใหมี้การพฒันากลไกและใชป้ระโยชน์จาก
กลไกการร่วมต่อรองโดยสมคัรใจเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงกฎเกณฑ ์ 
หรือเง่ือนไขเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 
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     8. หา้มจ ากดัสถานะเป็นนิติบุคคลขององคก์ารของ
คนท างานและองคก์ารของนายจา้ง  โดยวางเง่ือนไขที่ขดัต่อ
การรวมตวั 
     9. รัฐตอ้งก าหนดมาตรการในการคุม้ครองสิทธิในการ
รวมตวั  เพือ่ใหค้นท างานและนายจา้งสามารถใชสิ้ทธิการ
รวมตวัไดโ้ดยอิสรเสรีตามหลกัการขา้งตน้ 

ที่มา : แผน่พบั “ท าความรู้จักกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98”   
         ส านกัแรงงานสมัพนัธ ์ กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน (2555)  
 
 พระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518 เร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 29 มีนาคม 2518 มีอายุครบ 40 ปีใน
วันที่ 28 มีนาคม 2558 กฎหมายใหอ้ านาจฝ่ายบริหารหรือรัฐมนตรีอยา่งกวา้งขวางออกพระราชกฤษฎีกา ค  าสัง่
หรือประกาศยกเว้นกิจการใดจดัตั้งสหภาพแรงงาน บางกิจการมีสิทธิจดัตั้งสหภาพแรงงานและยืน่ขอ้เรียกร้อง
ต่อรองได ้แต่ห้ามนัดหยุดงาน หรือบางกิจการใชสิ้ทธินดัหยดุงานแลว้ รัฐมนตรีอาจส่ังให้ลูกจ้างยุตินัดหยุดงาน 
หรือนายจ้างยุติการปิดงานนอกจากน้ี เจา้หนา้ที่รัฐยงัมีอ านาจแทรกแซงควบคุมการจดัตั้งและการบริหารงาน
ของสหภาพแรงงานโดยผา่นระบบการจดทะเบียนอนุมติัและตรวจสอบหลายอยา่ง  
 พระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ.2518 ถือเป็นกฎหมายแรงงานฉบบัที่มีสาระส าคญัลา้หลงั ดอ้ย
พฒันามากที่สุดและเผชิญขอ้จ ากดัการคุม้ครองสิทธิรวมตวัต่อรองของแรงงานที่มีความหลากหลายอาชีพ เคย
ปรับปรุงนอ้ยมากเม่ือเทียบกบั พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซ่ึงมีการปรับปรุงส าคญัในปี2550-2551 และ 
พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ซ่ึงมีการปรับปรุงคร้ังใหญ่ในปี 2537 ปี 2542  และปี2558 
 พ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ.2518 มีการปรับปรุงส าคญัมาแลว้ 4 คร้ัง มกัเกิดขึ้นในยคุเผด็จการทหาร
ปกครองประเทศ ส่วนใหญ่เน้นการควบคุม จ ากัดเสรีภาพการรวมตัวต่อรองของลูกจ้างและสหภาพแรงงานมาก
ขึ้น ไดแ้ก่ 
 (1) ค าสัง่คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดินฉบบัลงวนัที่ 21 ตุลาคม 2519  
 (2) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 54 ลงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2534  
 สาระส าคญัของประกาศ รสช.ฉบบัที่ 54 คือ ที่ปรึกษาในการเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงานตอ้งเป็น
ผูจ้ดทะเบียนตามคุณสมบติัที่กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานก าหนด การนดัหยดุงานจะเกิดขึ้นได ้ตอ้งจดั
ประชุมใหญ่ และลงคะแนนลบัไดม้ติอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของทั้งหมด จึงจะนดัหยดุงานได ้ฯลฯ 
 (3) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
 กฎหมายน้ีออกเพือ่แยกพนกังานรัฐวสิาหกิจออกจากพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ.2518 มาอยู่
ในบงัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยพนกังานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์ตั้งแต่วนัที่ 19 เมษายน  2534  
 (4) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
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 กฎหมายน้ีออกมาเพือ่ก าหนดใหส้หพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์
พ.ศ.2543 สามารถเขา้เป็นสมาชิกของสภาองคก์ารลูกจา้งตาม พ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธพ์.ศ.2518  
 เป็นระยะกวา่ 20 ปีแลว้ที่กลุ่ม องคก์รแรงงานหลายแห่งเรียกร้องรัฐบาลใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาฉบบัที่ 
87 และ 98 หรือออกกฎหมายแรงงานสมัพนัธฉ์บบัใหม่ที่มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัหลกัการอนุสญัญาดงักล่าว  
 บทความน้ีพยายามสรุป ประเด็นส าคญัของกฎหมายแรงงานสมัพนัธท์ี่ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการ
อนุสญัญา 87 และฉบบัที่ 98 ดงัน้ี 
   
 
 

ประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง หลักการของอนุสัญญา
ฉบับที่  

87และ 98 

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกับ 
อนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 

1.ผู้มีสิทธิจัดต้ัง
สหภาพแรงงานและ
เป็นกรรมการ
สหภาพแรงงาน 

อนุสญัญาฉบบัที่ 87  เร่ือง
หลกัการจดัตั้งองคก์รโดย
เสรีและปราศจากการเลือก
ปฏิบตัิ 

- ตอ้งมีอาย ุ20 ปี หรือบรรลุนิติภาวะมีสญัชาติไทย  
- เป็นลูกจ้างเท่านั้นหมายถึง ผูซ่ึ้งตกลงท างานใหแ้ก่นายจา้งเพือ่รับ
ค่าจา้ง ท  าใหผู้ป้ระกอบอาชีพอิสระ ผูรั้บงานไปท าที่บา้นฯลฯ 
จดัตั้งสหภาพแรงงานไม่ได ้
- ลูกจา้งเอกชนและรัฐวสิาหกิจ ไม่สามารถรวมตวักนัจดัตั้งเป็น
องคก์รเดียวกนั เพราะกฎหมายแบ่งแยกออกจากกนั 
- มีขอ้ยกเวน้ห้ามข้าราชการ และลูกจ้าง ของส่วนราชการ และ
แรงงานข้ามชาติจดัตั้งสหภาพแรงงาน และเป็นกรรมการสหภาพ
ได ้

2. หลักเกณฑ์การ
จัดต้ังสหภาพ
แรงงานและการ
ด าเนินงาน  

อนุสญัญาฉบบัที่ 87  เร่ือง 
เจา้หนา้ที่ตอ้งละเวน้การ
แทรกแซงใดๆ หรือ
ขดัขวางการบริหารงาน 
การด าเนินกิจกรรมของ
องคก์รคนงาน 

- ลูกจา้งอยา่งนอ้ย 10 คน ตอ้งไปยืน่ค  าขอจดทะเบียนจดัตั้งสหภาพ
แรงงาน พร้อมกบัร่างขอ้บงัคบัสหภาพแรงงาน รวมทั้ง กรรมการ
สหภาพแรงงานเม่ือไดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิกแลว้ตอ้งน าไปยืน่จด
ทะเบียนต่อเจา้หนา้ที่รัฐ   
 - สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย ร้อยละ 25 
ของลูกจา้งทั้งหมด จึงจดัตั้งสหภาพแรงงานได ้
- เจา้หนา้ที่รัฐมีอ านาจเขา้ไปในส านกังานของสหภาพแรงงานเพือ่
ตรวจสอบกิจการของสหภาพ รวมทั้งสัง่ใหก้รรมการหรือลูกจา้ง
ของสหภาพแรงงานส่งหรือแสดงเอกสาร หรือบญัชีของสหภาพ
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง หลักการของอนุสัญญา
ฉบับที่  

87และ 98 

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกับ 
อนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 

แรงงาน เพือ่ประกอบการพจิารณากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น 
-  เจา้หนา้ที่รัฐมีอ านาจสัง่ใหก้รรมการสหภาพแรงงานออกจาก
ต าแหน่งได ้เม่ือด าเนินกิจการผดิวตัถุประสงคข์องสหภาพแรงงาน
หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมัน่คงของ
ประเทศ เป็นตน้ ไม่ตอ้งพจิารณา โดยศาลยติุธรรม 

3.  สิทธิการรวมตัว
เป็นสหพันธ์แรงงาน  

 อนุสญัญาฉบบัที่ 87  เร่ือง 
องคก์รคนงาน มีสิทธิก่อตั้ง
และเขา้ร่วมสหพนัธแ์ละ
สมาพนัธไ์ดโ้ดยเสรี 

- สหภาพแรงงานเอกชนกบัสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ ไม่
สามารถรวมตวัเป็นสหพนัธแ์รงงานและสภาองคก์ารลูกจา้งได ้ 
- กฎหมายก าหนดใหเ้ฉพาะสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ เขา้เป็น
สมาชิกของสภาองคก์ารลูกจา้งได ้
 

4.  จ านวนสหภาพ
แรงงานในสถาน
ประกอบการเดียวกัน  

 อนุสญัญาฉบบัที่ 87  เร่ือง 
สิทธิการรวมตวัอยา่งเสรี
ของคนท างาน  

- ก าหนดใหรั้ฐวสิาหกิจแต่ละแห่งมีสหภาพแรงงานไดเ้พยีง 
สหภาพแรงงานเดียว และลูกจา้งคนหน่ึงจะเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานรัฐวสิาหกิจไดเ้พียงแห่งเดียว 

5. การห้ามลูกจ้างเข้า
เป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน 

  อนุสญัญาฉบบัที่ 87 เร่ือง 
หลกัการรวมตวัอยา่งเสรี
ของคนงาน โดยไม่ถูกจ ากดั
สิทธิ 

- ลูกจ้างซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจบังคบับัญชาจะเป็นสมาชิกในสหภาพ
แรงงานที่ลูกจา้งอ่ืน ไดจ้ดัตั้งหรือเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้ และลูกจ้าง
อ่ืนจะเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจา้ง ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชา
ไดจ้ดัตั้งหรือเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้ 
- ฝ่ายบริหารในรัฐวสิาหกิจและลูกจ้างซ่ึงท างานอนัมีลกัษณะเป็น
คร้ังคราว การจร ตามฤดูกาล และตามโครงการไม่มีสิทธิเขา้เป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานได ้

6. การเลือกที่ปรึกษา
ของสหภาพแรงงาน 

  อนุสญัญาฉบบั 87 เร่ือง 
สิทธิในการบริหารงานของ
สหภาพแรงงานโดยไม่ถูก
แทรกแซงจากเจา้หนา้ที่รัฐ 

- ก าหนดใหเ้ลือกที่ปรึกษาในการเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงาน
เฉพาะที่จดทะเบียนตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดโดยกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงานเท่านั้น 

7. หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับสิทธินัดหยุด
งาน 

  อนุสญัญาฉบบัที่ 87 เร่ือง
เจา้หนา้ที่รัฐตอ้งละเวน้การ
แทรกแซงใดๆ หรือ
ขดัขวางการด าเนินกิจกรรม

- สหภาพแรงงานเอกชนจะนดัหยดุงานไดต้อ้งใชว้ธีิจดัประชุม
ใหญ่ และมีสมาชิกลงคะแนนเสียงลบัอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของทั้งหมด 
จึงจะสามารถนดัหยดุงานได ้
- รัฐมนตรีมีอ านาจใชดุ้ลพนิิจสัง่ยติุการนดัหยดุงานที่ด าเนินการ
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง หลักการของอนุสัญญา
ฉบับที่  

87และ 98 

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกับ 
อนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 

ของสหภาพแรงงานและขดั
กบัอนุสญัญาฉบบัที่ 98  
เร่ืองการแทรกแซงการ
ต่อรองโดยหน่วยงานรัฐ 

แลว้หรือก าหนดกิจการที่หา้มใชสิ้ทธินดัหยดุงานได ้แมใ้นกิจการ
ที่ไม่ถือวา่เป็นบริการจ าเป็น (non-essential service) ที่กระทบต่อ
ชีวติ สุขภาพและความสงบเรียบร้อยของประชาชนได ้
- หา้มกิจการรัฐวสิาหกิจทุกประเภทนดัหยดุงาน แม้ไม่ใช่บริการ
สาธารณะที่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนได ้

8. การคุ้มครองผู้
จัดต้ังสหภาพ
แรงงาน และการ
รวมตัวต่อรอง 

 อนุสญัญา ฉบบัที่ 98  เร่ือง 
องคก์รของคนท างานตอ้ง
ไดรั้บการคุม้ครองอยา่ง
เพยีงพอ หรือไม่ถูก
แทรกแซงขดัขวางจาก
นายจา้ง  

- กฎหมายไม่คุ้มครองผูด้  าเนินการก่อตั้งสหภาพแรงงานอยา่ง
ชดัเจน  
- กฎหมายไม่ห้ามการปิดงานเฉพาะกลุ่มลูกจ้างที่เป็นกรรมการ
หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือมีรายช่ือยืน่ขอ้เรียกร้องต่อ
นายจา้ง และไม่หา้มนายจา้งรับคนงานใหม่เขา้ทดแทนลูกจา้งที่ใช้
สิทธินดัหยดุงานอยู ่
- ขอ้แตกต่างการคุม้ครอง "กรรมการลูกจา้ง" และ "กรรมการ
สหภาพแรงงาน" คือ การลงโทษ หรือเลิกจา้งกรรมการลูกจา้ง ต้อง
ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน ในขณะที่นายจา้งมีอ านาจเด็ดขาด
ในการเลิกจา้งหรือลงโทษกรรมการสหภาพแรงงาน หรือลูกจา้งที่
เตรียมจดัตั้งสหภาพแรงงาน 

 
 
 

ที่ประชุมใหญ่องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ในปีพ.ศ. 2541 ไดเ้ห็นชอบ “ปฏิญญาว่าด้วย
หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน” (ILO Declaration on Fundamental Principles Rights at Work) มี
เป้าหมายส่งเสริมใหทุ้กประเทศสมาชิกปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานหลกั  โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างของ
ระดบัการพฒันาประเทศ และส่งเสริมใหป้ระเทศสมาชิกมีการใหส้ตัยาบนัใหม้ากขึ้น   

ต่อมาพ.ศ.2551  ที่ประชุมใหญ่ ILO ไดรั้บรอง “ปฏิญญาว่าด้วยว่ายุติธรรมทางสังคมเพื่อโลกาภิวัฒน์ที่
เป็นธรรม” ซ่ึงอนุสญัญาฉบบัที่ 87 และ 98 ยงัเป็นหลกัการสิทธิพื้นฐานในการท างานที่ส าคญัเพือ่ความย ัง่ยนื
และสมดุลของการพฒันาเศรษฐกิจกบัสงัคม 
 ประเทศไทยยงัไม่ให้สตัยาบนัอนุสัญญาหลัก  ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานแรงานระหวา่งประเทศดา้นสิทธิ
มนุษยชนจ านวน 3 ฉบบั คือ ฉบับที่ 87,98 และฉบับที่ 111  
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รายช่ืออนุสญัญาหลกั 8 ฉบบั 

ในปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการและสิทธิพื้นฐานในการท างาน 
เร่ือง อนุสัญญา ปีที่ไทยให้

สัตยาบัน 
การยกเลิกการใช้
แรงงานเด็ก 

อนุสญัญาฉบบัที่  138  วา่ดว้ยการก าหนดอายขุั้นต ่า พ.ศ.2516 
(1973) 

พ.ศ.2547 (2004) 

อนุสญัญาฉบบัที่  182  วา่ดว้ยการใชแ้รงงานเด็กประเภทเลวร้าย
ที่สุด พ.ศ.2542 (1999)  

พ.ศ.2543 (2001) 

การยกเลิกการใช้
แรงงานบงัคบัทุก

รูปแบบ 

อนุสญัญาฉบบัที่  29  วา่ดว้ยการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงาน
บงัคบั ไทยไดใหส้ตัยาบนัเม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2512  

พ.ศ.2512 (1969) 

อนุสญัญาฉบบัที่  105  วา่ดว้ยการยกเลิกการใชแ้รงงานบงัคบั  
พ.ศ.2500 (1957) 

พ.ศ.2512 (1969) 

การขจดัการเลือก
การปฏิบตัิในอาชีพ
และการจา้งงาน 

อนุสญัญาฉบบัที่  100  วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั 
 (ในอาชีพและการจา้งงาน) พ.ศ.2494 (1951) 

พ.ศ.2542 (1999) 

อนุสญัญาฉบบัที่  111  วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั  
(ในอาชีพและการจา้งงาน) พ.ศ.2501 (1958) 

ยงัไม่ใหส้ตัยาบนั 

เสรีภาพในการ
สมาคมและสิทธิการ
เจรจาต่อรองร่วม 

อนุสญัญาฉบบัที่  87  วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและ 
การคุม้ครองสิทธิการรวมกลุ่ม พ.ศ.2491 (1948) 

ยงัไม่ใหส้ตัยาบนั 

อนุสญัญาฉบบัที่  98  วา่ดว้ยสิทธิในการรวมกลุ่มและ 
การเจรจาต่อรองร่วม พ.ศ.2492 (1949) 

ยงัไม่ใหส้ตัยาบนั 

จ านวนกลุ่มประเทศสมาชิก ILO ที่ให้สัตยาบัน  
อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว 

และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม ปี2558 
(จากจ านวน 185 ประเทศ) 

ประเทศ ฉบับที่ 87 ฉบับที่ 98 

จ านวนรวม 185 152 163 
อฟักานิสถาน (54 ประเทศ) 48 53 

อเมริกา (35 ประเทศ) 33 32 
อาหรับ (11 ประเทศ) 3 6 

เอเชีย (34) 18 21 
ยโุรป (51) 50 51 
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ประเทศสมาชิกอาเซียนกับการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 

ประเทศ ฉบับที่ 87 ฉบับที่ 98 
มาเลเซีย x 5 มิถุนายน 2504 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว x x 
บรูไน x x 
กมัพชูา 23 สิงหาคม 2542 23 สิงหาคม 2542 

อินโดนีเซีย 9 มิถุนายน 2541 15 กรกฎาคม 2500 
เมียนมา 4 มีนาคม 2498 x 
ฟิลิปปินส์ 29 ธนัวาคม 2496 29 ธนัวาคม 2496 
สิงคโปร์ x 29 ตุลาคม 2508 
เวยีดนาม x x 
ไทย x x 

 ข้อสังเกต: คือ ● มีจ  านวน 4 ประเทศที่ยงัไม่ใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาฉบบัที่ 87 และ 98 คือ ลาว บรูไน 
เวียดนาม และไทย 

● ไทย เป็นประเทศที่มีส่วนร่วมก่อตั้ง ILO เม่ือปี 2464 และเป็นหน่ึงในหา้ประเทศรุ่น
ก่อต้ังอาเซียน (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์) เม่ือปี 2510 ที่ยงัไม่ใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา
ฉบบัที่ 87 และ/หรือ ฉบบัที่ 98 

● เท่าที่ส ารวจมา ขอ้เรียกร้องใหรั้ฐบาลไทยใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาฉบบัที่ 87 และ 98 
ปรากฏคร้ังแรกเม่ือวนัแรงงาน 1 พฤษภาคม 2535 ก่อนอวสานของ รสช. นบัถึงปัจจุบนักวา่ 24 ปีแลว้ และมี
กระแสข่าวมานานวา่ กระทรวงแรงงานจะเสนอรัฐบาลให้สัตยาบันเฉพาะอนุสัญญาฉบับที่ 98 เพราะมีร่าง
กฎหมายแรงงานสมัพนัธฉ์บบัรัฐบาลที่ปรับปรุงแกไ้ขไดใ้กลเ้คียงอนุสญัญา 

การจัดท ารัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21 
โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ 

(ที่มา: โลกวันนี้วันสุข,ปีที่ 17 ฉบบัที่ 546,วนัที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ.2558-8 มกราคม 2559,น.9)  
บทบาทประชาชนต้องมีมากกว่าเป็นแค่ตรายางอนุมัติในตอนท้าย ต้องมีพื้นที่น าเสนอถกเถียงวิพากษ์

เน้ือหาของร่างรัฐธรรมนูญด้วย 
การศึกษาวชิากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบนั้นมีความเติบโตอยา่งมากในช่วงทศวรรษที่ผา่นมา โดย

ไม่ไดเ้ป็นเพยีงการเปรียบเทียบระหวา่งประเทศใดประเทศหน่ึง หรือองคก์รใดองคก์รหน่ึงในหลายๆประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น แต่ขยายไปถึงการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในนานาประเทศ เพือ่คน้หาหรือสกดั
หลกัการร่วมกนับางประการออกมาเพือ่น าไปอธิบายหรือศึกษาอยา่งเป็น “ศาสตร์” ในทางวชิาการต่อไป 

บทความ 2   

ARTICLE 
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ขอบเขตการศึกษานั้นแตกต่างหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นในแง่ศึกษาบทบญัญติัในส่วนที่วา่ดว้ยสิทธิขั้น
พื้นฐาน ศึกษาบทบญัญติัในส่วนต่างๆที่วา่ดว้ยการจดัโครงสร้างองคก์รของรัฐ หรือศึกษาเปรียบเทียบบทบญัญติั
หรือหลกัการที่ถูกรับรองโดยชดัแจง้หรือโดยปริยายในรัฐธรรมนูญวา่ไม่อาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ 
 นอกจากน้ียงัมีการศึกษานอกไปจากตวับทในหลายๆมิติ เช่น ค้นหาเหตุผลในการที่รัฐธรรมนูญใน
ประเทศใดประเทศหน่ึงอาจด ารงอยู่ได้อย่างต่อเน่ืองคงทน ในขณะที่บางประเทศกลับอยู่ได้ไม่นาน ศึกษาความ
เขา้ใจถึง “เอกลักษณ์ทางรัฐธรรมนูญ” ของนานาประเทศ ในขณะที่มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของโลกาภิ
วตัน์ โดยเฉพาะในประเทศยโุรปที่มีการรวมตวักนัอยา่งแน่นแฟ้นในนามสหภาพยโุรป ตลอดถึงการศึกษา
ปรากฏการณ์ก่อนรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษร หรือการจดัท ารัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรที่เกิดขึ้นมาในหว้ง
หลายสิบปีล่าสุดวา่มีลกัษณะเช่นไร เปล่ียนแปลงไปจากสมยัเดิมหรือไม่ และความแตกต่างนั้นน าไปสู่ผลที่
แตกต่างกนัหรือไม่ 
 ในบทความเร่ือง “การจัดท ารัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21” ซ่ึงเขียนขึ้นโดยศาสตราจารยท์างกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบชาวออสเตรเลีย (Cheryl Saunders, Constitution-making in the 21st century, 
International Review of Law 2012:4) ไดเ้ปรียบเทียบการจดัท ารัฐธรรมนูญในนานาประเทศ แลว้สงัเคราะห์ 
“ลักษณะร่วม” ที่ปรากฏอยู ่ไดแ้ก่ 

ประการแรก ถือเป็นที่ยอมรับกนัอยา่งสากลวา่ กระบวนการจดัท ารัฐธรรมนูญหรือฐานที่มาของ
ความชอบธรรมในการใหรั้ฐธรรมนูญนั้น ต้องเช่ือมโยงหรือมาจากประชาชนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง โดยประชาชน
จะตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในกระบวนการ ไม่ใช่เป็นเพยีง “สัญลักษณ์” หรือเป็นเพยีง “การแอบอ้าง” เท่านั้น 
รัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่เป็นผลงานของ “ผู้รู้” หรือ “ผู้ฉลาด” ไม่ก่ีคนที่จดัท  าขึ้นมาอีกต่อไป ต านานโบราณที่วา่
ล าพงั Lycurgus แต่เพยีงผูเ้ดียวก็สามารถสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใชบ้งัคบัในรัฐ Sparta ไดน้ั้น คงลา้สมยัและใช้
ไม่ไดก้บัยคุปัจจุบนัไปแลว้ 

ประการต่อมา รัฐธรรมนูญในนานาประเทศลว้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับสังคมที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย และอาจถึงขั้นมีความขัดแย้ง รัฐธรรมนูญจึงเป็นกติการ่วมกนัที่ตกลงร่วมกนัเพือ่ใหอ้ยูร่่วมกนัได ้
การออกแบบกลไกต่างๆจึงตอ้งสนองตอบใหส้งัคมที่มีความขดัแยง้นั้นยนิดีที่จะยอมรับและเคารพกติกาดงักล่าว 
ตวัอยา่งเช่น ควรมีการขยายบทบาทการปกครองตนเองในระดบัทอ้งถ่ินใหก้วา้งขวางขึ้น ควรมีการเลือกตั้งใน
แบบสดัส่วนมากกวา่แบบเสียงขา้งมากในเขตเลือกตั้งเพือ่ใหผู้แ้ทนเป็นไปตามสดัส่วน ทศันคติที่มีต่อ
รัฐธรรมนูญน้ีเห็นไดว้า่แตกต่างไปจากในอดีต ซ่ึงมองรัฐธรรมนูญเป็นผลิตผลที่สร้างขึ้นเพือ่ประชาชนที่มี
ประวติัศาสตร์ ศาสนา ภาษาร่วมกนั 

นอกจากน้ีมีความเปล่ียนแปลงที่ส าคญัอีกประการหน่ึงคือ บทบาทของต่างประเทศ หรือแมก้ระทัง่
องคก์รระหวา่งประเทศเพิม่ขึ้นอยา่งมาก จากเดิมที่เห็นวา่รัฐธรรมนูญเป็นเร่ืองเฉพาะหรือเอกลกัษณ์ของแต่ละ
ประเทศ ในปัจจุบนักลบัมีความร่วมมือกนัหรือความสนบัสนุนช่วยเหลือโดยองคก์รระหวา่งประเทศต่างๆจดัหา
ฐานขอ้มูลความรู้ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตวัอยา่งเช่น Inter peace ซ่ึงจดัท าคู่มือ Constitution-making and 
Reform : Options for the Process หรือ IDEA ที่จดัท าคู่มือ A Practical Guide to Constitution Building 
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นอกจากน้ีการรับมาหรือการศึกษาตวัอยา่งรัฐธรรมนูญต่างประเทศก็เป็นเร่ืองปรกติธรรมดาไปเสียแลว้ ไม่วา่
เร่ืองขยายตวัของ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ที่น าไปใชใ้นนานาประเทศ หรือระบบการเลือกตั้งก็ตาม 

ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง คอื การยอมรับว่า “กระบวนการ” มีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า “เน้ือหา” 
ของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญจะตอ้งถูกสร้างขึ้นบนกระบวนการที่แตกต่างไปจากการตรากฎหมายปรกติ ซ่ึง
เป็นกระบวนการที่สาธารณชนใหค้วามสนใจและความไวว้างใจ เพือ่สร้างความชอบธรรมและสร้างความ
เป็นไปไดท้ี่รัฐธรรมนูญซ่ึงตราขึ้นมานั้นจะถูกเคารพต่อไปเม่ือมีการบงัคบัใช ้ทั้งน้ี การกล่าวถึง “กระบวนการ” 
จดัท ารัฐธรรมนูญอาจแยกออกไปเป็น 3 ขั้นตอนส าคญัคือ การก าหนดหลักการ (Agenda Setting) การออกแบบ
และการอนุมัติ (Design and Approval) ตลอดจนถึงขั้นการน าไปบังคบัใช้ (Implementation) 

ในขั้นตอนการก าหนดหลกัการนั้น ตอ้งตดัสินใจวา่จะท ารัฐธรรมนูญบนลกัษณะอยา่งใด กล่าวคือ 
จดัท ารัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ขึ้นมาทั้งฉบบับนสภาวะ “สุญญากาศ” หรือรักษาความสืบเน่ืองทางกฎหมายโดยการ
แกไ้ขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญเดิมใหน้ าไปสู่รัฐธรรมนูญใหม่ นอกจากน้ีตอ้งวางหลกัเกณฑต่์างๆที่ชดัเจนเก่ียวกบั
กรอบกระบวนการและระยะเวลาในการจดัท า ซ่ึงอาจค านึงถึงความเป็นไปไดท้ี่อาจยดืหยุน่ได ้แต่ตอ้งไม่ถึง
ขนาดท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนในกระบวนการจดัท ารัฐธรรมนูญขึ้นมา โดยอาจมีการเจรจาตกลงร่วมกนัเป็น
เบื้องตน้ก่อนถึงหลกัการที่รัฐธรรมนูญใหม่จ าเป็นตอ้งมี ตลอดจนการสร้างองคก์รขึ้นมาเพือ่ท  าใหห้ลกัการ
ดงักล่าวปรากฏขึ้นมาจริง 

ต่อมาในขั้นตอนการร่างและการอนุมติัรัฐธรรมนูญนั้น รูปแบบต่างๆที่เคยใชใ้นนานาประเทศ ไม่วา่จะ
เป็นองคก์รยกร่างรัฐธรรมนูญที่ผสมระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญและผูแ้ทนประชาชน สภาร่างรัฐธรรมนูญ และการ
จดัท าประชามตินั้น จะตอ้งถูกเลือกผสมผสานน ามาใชใ้หเ้หมาะสมภายใตก้ารพจิารณาขอ้ดีและขอ้เสียที่มี
แตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ี บทบาทของประชาชนต้องมีมากกว่าการเป็นเพียงแค่ตรายางอนุมัติในตอนท้าย แต่ต้อง
มีพื้นที่น าเสนอหรือถกเถียงวิพากษ์ในเน้ือหาของร่างรัฐธรรมนูญด้วย ส่ือมวลชนหรือบรรดาเทคโนโลยีต่างๆ
ต้องถูกน ามาใช้เพื่อขยายพื้นที่การมีส่วนร่วมในตลอดทุกข้ันตอน 

หลงัจากนั้นเม่ือรัฐธรรมนูญถูกประกาศใช ้ส่ิงที่เรียกวา่ “การจัดท ารัฐธรรมนูญ” ก็ยงัไม่ไดย้ติุลง แต่
ตอ้งท าใหม้ัน่ใจต่อไปวา่รัฐธรรมนูญนั้นมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแทจ้ริง กฎหมายต่างๆตอ้งตราขึ้นตาม
กระบวนการที่บญัญติัไว ้สิทธิเสรีภาพต่างๆตอ้งถูกบงัคบัใช ้อ านาจรัฐต่างๆตอ้งถูกจ ากดัหรือบงัคบัภายใต้
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนไดรั้บความสนบัสนุนจากสาธารณชน อนัเป็นรากฐานส าคญัของความชอบธรรมและการ
ยอมรับนบัถือ 

 
 

 
 
 
 

         ส าหรับเน้ือหาของร่างรัฐธรรมนูญ หากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) รับขอ้เสนอของ คสช. ที่
ทหารไดรั้บความคุม้ครองจากการใชก้ าลงั โดยไม่ตอ้งรับโทษทางแพง่และอาญาไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในรัฐธรรมนูญ
จริง จะถือเป็นอนัตรายมาก เพราะจะเท่ากบัเป็นการเซ็นเช็คเปล่า ใหก้องทพัออกมาใชค้วามรุนแรงโดยอา้งเหตุผล
เร่ืองการรักษาความสงบเรียบร้อย เพือ่ไม่ตอ้งรับผดิชอบใดๆ 

สุณยั ผาสุก ที่ปรึกษาฮิวแมนไรต์สวอตซ์ประจ าไทย 

(บางตอนในบทสมัภาษณ์,มติชน 2 มกราคม 2559,น.2) 
 “การยกเลิกและประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัใหม่ที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง อาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจวา่แทจ้ริง
แลว้รัฐธรรมนูญมิใช่กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ แต่เป็นเพยีงเคร่ืองมือของชนชั้นน าในการแยง่ชิง
และสถาปนาอ านาจของตนโดยปราศจากหลกัเกณฑพ์ื้นฐานซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกนั เน้ือหาของรัฐธรรมนูญ
สามารถแปรเปล่ียนไปไดข้ึ้นอยูก่บัมือของผูมี้อ  านาจ ถึงจะมีความพยายามในการป้องกนัการฉีกรัฐธรรมนูญดว้ย
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สถิติแรงงาน 
LABOUR  STATISTICS 
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  ประมวล  

         ค าขวญั รายช่ือประธานจัดงานวนัแรงงาน 1 พฤษภาคม 

และงบประมาณสนับสนุน  จ านวน  29 ปี (พ.ศ. 2531 – 2559) 

ปี ค าขวัญวันแรงงานแห่งชาติ 
ช่ือประธานกรรมการจัดงาน 

ช่ือสภาองค์การลูกจ้าง 
งบประมาณ 

2531 ประชาชนตอ้งมีประกนัสงัคม วฒันะ  เอ่ียมบ ารุง 
สมาพนัธแ์รงงานแห่งประเทศไทย 

450,000 

2532 ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมีประกนัสงัคม  
และการจา้งงานที่เป็นธรรม 

ทนง  โพธ์ิอ่าน 
สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

500,000 

2533 ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมีประกนัสงัคม  
และกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

อนุศกัด์ิ  บุญยะประณัย 
แรงงานเสรีแห่งชาติ 

945,000 

2534 ผูใ้ชแ้รงงานตอ้งมีเสรีภาพ และความเป็นธรรม  บรรจง  พรพฒันานิคม 
แรงงานเอกชนแห่งประเทศไทย 

500,000 

2535 กรรมกรตอ้งมีเสรีภาพ สมาน  สีทอง 
สภาแรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  

945,000 

2536 กรรมกรจงร่วมกนั สร้างสรรคป์ระชาธิปไตย สุวทิย ์ หาทอง 
สภาแรงงานแห่งประเทศไทย  

945,000 

2537 ประเทศจะกา้วหนา้ ตอ้งพฒันาแรงงาน พานิชย ์ เจริญเผา่ 
สมาพนัธแ์รงงานแห่งประเทศไทย 

1,315,000 

2538 เศรษฐกิจจะกา้วหนา้ ตอ้งพฒันาความ
ปลอดภยั 

อมัพร  บรรดาศกัด์ิ 
พฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย  

1,600,000 

2539 ขจดัความยากจน พฒันาคนสู่แรงงาน อนุศกัด์ิ  บุญยะประนยั 
แรงงานเสรีแห่งชาติ 

2,393,800 

2540 ปฏิรูปการเมือง พฒันาแรงงาน  
สร้างสรรคป์ระชาธิปไตย 

ชิน  ทบัพลี 
สภาลูกจา้งแห่งชาติ 

1,600,000 

2541 แรงงานพน้วกิฤติ หยดุขายรัฐวสิาหกิจ  
หยดุเลิกจา้ง  

บรรจง  พรพฒันานิคม 
แรงงานเอกชนแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2542 ชาติพน้วกิฤต หยดุขายรัฐวสิาหกิจ  
หยดุเลิกจา้ง 

พานิชย ์ เจริญเผา่ 
สมาพนัธแ์รงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2543 กรรมกรจะมัน่ใจ  ประเทือง  แสงสงัข ์  1,600,000 
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ปี ค าขวัญวันแรงงานแห่งชาติ 
ช่ือประธานกรรมการจัดงาน 

ช่ือสภาองค์การลูกจ้าง 
งบประมาณ 

รัฐบาลตอ้งประกนัการวา่งงาน สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 
2544 กรรมกร รวมพลงั สร้างแรงงาน สู่สากล  เสน่ห์  ตนัติเสนาะ 

เลขาธิการสมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจ
สมัพนัธ ์

1,600,000 

2545 กรรมกรตอ้งมีส่วนร่วมทางการเมือง  
เศรษฐกิจ สงัคม 

พนสั  ไทยลว้น 
แรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2546 พฒันาแรงงาน สร้างมาตรฐานสู่สากล มนสั  โกศล 
พฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2547 ประเทศจะพน้วกิฤต  
รัฐตอ้งพฒันาชีวติของแรงงาน 

ประเทือง  แสงสงัข ์
สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2548 กรรมกรสร้างเศรษฐกิจ รัฐตอ้งพฒันาคุณภาพ
ชีวติ น าผลผลิตสู่สากล 

พนสั  ไทยลว้น 
แรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2549 รวมพลงัแรงงาน สมานฉนัทช์าวไทย  
เทิดไทอ้งคร์าชนั 

บรรจง บุญรัตน์ 
ศูนยก์ลางแรงงานแห่งประเทศไทย 

3,000,000 

2550 80 ปีพรรษาองคร์าชนั  แรงงานสมานฉนัท ์ 
สร้างสรรคเ์ศรษฐกิจ ชีวติพอเพยีง 

มนสั  โกศล 
พฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000+งบ
ส่วนกลางโอกาสครบ 

80 พรรษาอีก 
1,500,000 

2551 แรงงานพฒันา  พาชาติกา้วไกล 
สู่อนาคตไทย  อาลยัสมเด็จพระพีน่างเธอ 

อุดมศกัด์ิ  บุพนิมิต 
องคก์ารแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2552 แรงงานไทยสมานฉนัท ์ ร่วมใจกนัฟันฝ่า
วกิฤต  พฒันาคุณภาพชีวติ  เศรษฐกิจกา้วไกล 

ชินโชติ  แสงสงัข์ 
สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2553 แรงงานไทยเขม้แขง้   
ร่วมแรงสามคัคี สดุดีมหาราชา 

ทว ี เตชะธีราวฒัน์ 
สมาพนัธแ์รงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2554 แรงงานไทยนอ้มใจถวายพระพร  
84 พรรษา มหาราชนัย ์

ชินโชติ  แสงสงัข์ 
สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 +งบ
ส่วนกลางสนบัสนุน
ถวายพระพร 84 

พรรษา อีก 2,000,000 
 

2555 แรงงานไทย รวมใจสดุดีราชวงศจ์กัรี  ชยัพร จนัทนา 1,600,000 
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ปี ค าขวัญวันแรงงานแห่งชาติ 
ช่ือประธานกรรมการจัดงาน 

ช่ือสภาองค์การลูกจ้าง 
งบประมาณ 

รักสามคัคีเพือ่แผน่ดิน สภาแรงงานอิสระแห่งประเทศไทย 
2556 แรงงานไทยสามคัคี สดุดีองคร์าชนั  

กา้วทนัประชาคมอาเซียน 
ชินโชติ  แสงสงัข์ 
สภาแรงงานแห่งประเทศไทย 

1,600,000 

2557 แรงงานร้อยใจรัก ภกัดีองคร์าชนั  
กา้วทนัประชาคมอาเซียน 

ทว ีดียิง่ 
สภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน 

1,600,000 

2558 แรงงานไทยปรองดอง เฉลิมฉลองจกัรีวงศ ์ 
รณรงคสู่์อาเซียน 

มานิตย ์พรหมการียก์ุล 
สภาองคก์ารลูกจา้งแรงงานยานยนต ์แห่ง
ประเทศไทย 

4,905,200 
 

2559 แรงงานพฒันา พาเศรษฐกิจมัน่คง  
ด ารงชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

บรรชา ประสิทธ์ิสนัต์ 
สภาองคก์ารลูกจา้งสภาลูกจา้งแห่งชาติ 

4,905,200 
 

ที่มา:  รวบรวมโดย มูลนิธิอารมณ์ พงศพ์งนั 
หมายเหตุ ●ผู้ด ารงต าแหน่งประธานจดังานวนัแรงงานมากที่สุด ถึง 5 คร้ังในปี 2543 ,ปี2547,ปี2552,ปี2554,
และ2556 คือนายประเทือง แสงสังข์ (ช่ือใหม่ “ชินโชติ”  ประธานสภาองคก์ารลูกจา้งสภาแรงงานแห่งประเทศ
ไทย 
   ● รัฐบาลรัฐประหารคสช.สนบัสนุนงบประมาณกลุ่มสภาองคก์ารลูกจา้งต่างๆจดัวนัแรงงาน ณ ทอ้ง
สนามหลวงมากกว่า ก่อนปี 2558 
   ● การจดังานวนัแรงงานหลายปีที่ผา่นมาถึงปัจจุบนัจะมีการแยกจดังานโดยเครือข่ายคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ที่มีเสน้ทางการเดินขบวน 
ของเครือข่าย และก าหนดค าขวญั-ขอ้เรียกร้องที่แตกต่างกบัเวทีทอ้งสนามหลวง แต่มกัมี 3 ข้อที่คล้ายกันคือ ให้
รัฐบาลรับรองอนุสตัยาบนัฉบบัที่ 87 และ 98, ใหรั้ฐบาลปรับค่าจา้งขั้นต ่า และใหรั้ฐบาลยติุนโยบายแปร
รัฐวสิาหกิจทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

“แรงงาน” ร้องขึน้ค่าแรง 360 บาท 
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 คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย ยืน่หนงัสือร้อง “นายกฯ” แกปั้ญหาแรงงาน 6 ขอ้ พร้อมขอขึ้น

ค่าแรงเป็น 360 บาท ต่อวนั ขณะที่ 17 สภาองคก์ารลูกจา้งจ้ีปรับค่าจา้งเท่ากนัทัว่ประเทศ พร้อมเร่งน า 2 

กฎหมายคุม้ครองแรงงานเขา้สู่สนช.ภายใน 6 เดือน 

 วานน้ี (19 เม.ย.) น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) พร้อม

คณะ และสมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.)เขา้ยืน่หนงัสือถึง พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรียกร้องใหแ้กปั้ญหาแรงงานอยา่งเป็นรูปธรรม

ก่อนถึงวนักรรมกรสากล 1 พ.ค.น้ี 

 โดยน.ส.วไิลวรรณ กล่าววา่ ทางกลุ่มขอยืน่ขอ้เสนอ 6 ขอ้ต่อรัฐบาล คือ  

 1.รัฐตอ้งใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาการแรงงานระหวา่งประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบบัที่ 87 วา่ดว้ยเสรีภาพใน

การสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวักนัและอนุสญัญาฉบบัที่ 98 วา่ดว้ยการปฏิบติัตามหลกัการแห่ง

สิทธิในการรวมตวัและการร่วมเจรจาต่อรอง เพือ่สร้างหลกัประกนัในการรวมตวัและเจรจาต่อรองช่วยคนงาน

ใหเ้ขา้ถึงสิทธิและปกป้องกนัไม่ใหค้นงานถูกกระท าอยา่งไม่เป็นธรรม 

 2. รัฐตอ้งยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวสิาหกิจทุกแบบและผลกัดนัใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการพฒันา

รัฐวสิาหกิจเพือ่ใหเ้กิดการขยายงานมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเกิดระบบธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได ้  

3. รัฐตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน การคุกคามและเลิกจา้งผูน้ าสหภาพแรงงานทุก

รูปแบบรวมถึงขอ้จ ากดัของพระราชบญัญติั การชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558 ที่จ  ากดัสิทธิพื้นฐานของคนงานใน

การนดัหยดุงาน ปิดงาน เจรจาต่อรอง ท าใหแ้รงงานอยูใ่นสภาพล าบาก 

ขอขึน้ค่าแรงขั้นต ่า 360 บาท 
4. รัฐตอ้งก าหนดค่าจา้งที่เป็นธรรมโดยเรียกร้องใหข้ึ้นค่าจา้งวนัละ 360 บาทจากเดิม 300 บาท เน่ืองจาก

ค่าครองชีพปัจจุบนัเพิม่สูงขึ้น โดยค่าจา้งตอ้งเท่ากนัทัว่ประเทศ รวมถึงปรับค่าจา้งส าหรับแรงงานทุกสาขาอาชีพ
เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่ครอบคลุม 

5. ปฏิรูประบบประกนัสงัคมใหเ้กิดเป็นองคก์รอิสระโปร่งใสตรวจสอบได ้ปรับปรุงเพิม่สิทธิประโยชน์
กรณีเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาทรายเดือนเป็น 600 บาทต่อเดือน ยกเลิกการใชเ้งินที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่
ครอบคลุมผูป้ระกนัผูป้ระกนัตนทุกคน เช่น การท าปฏิทินการท าเส้ือวนัแรงงาน หรือการเดินทางไปดูงาน
ต่างประเทศ 

 
 
 
ต้ังธนาคารแรงงานหมุนการออม  
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และ 6. รัฐตอ้งด าเนินการจดัตั้งธนาคารแรงงานเพือ่เป็นกองทุนการเงินของผูใ้ชแ้รงงานในการส่งเสริม
การออมและการพฒันาตนเองไม่ตอ้งไปกูห้น้ียมืสินดอกเบี้ยแพงเพือ่ใหมี้คุณภาพชีวติที่ดีและสร้างความเป็น
ธรรมดา้นเศรษฐกิจสงัคมใหก้บัผูใ้ชแ้รงงานอยา่งย ัง่ยนื  

นางสาววไิลวรรณกล่าวอีกวา่ กลุ่มคสรท. และศรส. จะรวมตวักนัท ากิจกรรมที่ถนนอู่ทองหนา้อาคาร
รัฐสภาในช่วงเชา้วนัที่ 1 พฤษภาคมจากนั้นจะเดินไปที่อนุสาวรียป์ระชาธิปไตยส่วนเร่ืองขาวเร่งด่วนที่อยากให้
นายกรัฐมนตรีใหเ้ป็นของขวญัวนัแรงงานปีน้ีคือการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ
ฉบบัที่ 87 และ 98 และการขึ้นค่าจา้งแรงงานเป็นวนัละ 360 บาท 

สชช.จ่อเรียกร้องนายกฯ 15 ข้อ 

ส่วนทางดา้นนายบรรชา ประสิทธ์ิสันต์ เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างสภาลูกจ้างแห่งชาติ ในฐานะ
ประธานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2559 เปิดเผยวา่สภาองคก์รลูกจา้ง 17 องคก์รร่วมกบักระทรวงแรงงานจดั
งานวนัแรงงานแห่งชาติในวนัที่ 1 พฤษภาคมน้ีที่สนามหลวงปีน้ีไดรั้บงบสนบัสนุนจากรัฐบาลกวา่ 4.9 ลา้นบาท
โดยไดเ้ชิญพลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชานายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงาน  

สวนขอ้เรียกร้องวนัแรงงานแห่งชาติปี 2559 ที่จะยืน่ต่อนายกรัฐมนตรีมี 15 ขอ้ไดแ้ก่  
1. ใหรั้ฐบาลรองรับอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ILO ฉบบัที่ 87 และฉบบัที่ 98 วา่ดว้ย

สิทธิในการรวมตวัและเจรจาต่อรอง  2.  ปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าในอตัราเท่ากนัทัว่ประเทศและควบคุมราคาสินคา้
อุปโภคบริโภค 

ขอประกันสังคมใช้ได้ทุกโรงพยาบาล 
3. ใหรั้ฐบาลปฏิรูปส านกังานประกนัสงัคม (สปส.)และกองทุนเงินทดแทนโดยแกไ้ขกฎกระทรวง

เก่ียวกบับตัรรับรองสิทธิใหใ้ชไ้ดทุ้กโรงพยาบาล ประกาศใหผู้ป้ระกนัตนมาตรา 39 ที่ขาดจากการเป็น
ผูป้ระกนัตนเขา้มาขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ไดใ้หม่ ตามระยะเวลาที่สปส. ก าหนด และเพิม่
สิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนมาตรา 40 ยกระดบัการจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจบ็ป่วยอุบติัเหตุฉุกเฉินตาม
ความเป็นจริงรวมถึงเพิม่เงินทดแทนการขาดรายไดจ้ากอุบติัเหตุการท างานเดิม 60 เปอร์เซ็นต ์เพิม่เป็น 100%
ของค่าจา้ง  

4. ใหรั้ฐบาลเร่งน าร่างพ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานพ.ศ. .... และร่างพ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. .... ฉบบั
แกไ้ขเพิม่เติมของผูใ้ชแ้รงงานเขา้สู่สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) 

5. ใหรั้ฐบาลตรากฎหมายตั้งกองทุนประกนัความเส่ียงใหแ้ก่ลูกจา้งในกรณีที่สถานประกอบกิจการปิด
กิจการเลิกจา้งไม่จ่ายค่าชดเชย 

ต้องยกระดับความปลอดภัยแรงงาน 
6. ใหรั้ฐบาลยกเวน้เก็บภาษีเงินไดก้รณีค่าชดเชยของลูกจา้งภาคเอกชนและเงินตอบแทนความชอบของ

พนกังานรัฐวสิาหกิจ รวมถึงเงินไดอ่ื้นอ่ืนๆซ่ึงเป็นงวดสุดทา้ยของลูกจา้ง 7 ใหรั้ฐบาลตราพระราชกฤษฎีกา การ
จดัเก็บเงินสะสมและ เงินสมทบเพือ่เป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งตาม บทบญัญติัวา่ดว้ยกองทุนเงินสงเคราะห์
ในหมวด 13 ของพ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานพ.ศ. 2541  
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8. ใหรั้ฐบาลสนบัสนุนและผลกัดนักฎหมายพฒันา รัฐวสิาหกิจและยติุการเปล่ียนรูปหรือแปลงสภาพ
รัฐวสิาหกิจใหเ้ป็นบริษทัเอกชนหรือยกเลิกรัฐวสิาหกิจ 9 ใหรั้ฐบาลยกระดบัส านกัความปลอดภยัแรงงานเป็น
กรมความปลอดภยัแรงงาน 10 ใหรั้ฐบาลจดัสรรงบสนบัสนุนพพิธิภณัฑแ์รงงานไทย  

ต้ังศูนย์ดูแลลูกหลานผู้ใช้แรงงาน 
11. ใหรั้ฐบาลบงัคบัใหส้ถานประกอบกิจการปฏิบติัตามพ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 

กรณีแรงงานรับเหมาช่วง (ซบัคอนแทรค) ใหรั้บสิทธิประโยชน์เท่ากบัลูกจา้งประจ าโดยเคร่งครัด  
12. ใหก้ระทรวงแรงงานเร่งปรับปรุงกฎหมายเพือ่คุม้ครองพฒันาคุณภาพชีวติแรงงานนอกระบบและ

ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบ หน่วยงานและภาคอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งรวมทั้งจดัตั้งกรม
คุม้ครองส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ แรงงานนอกระบบ ขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ 

13. ใหก้ระทรวงแรงงานจดังบสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปฐมวยัที่ดูแลลูกหลาน
ของผูใ้ชแ้รงงานที่จดัตั้งขึ้นมาแลว้อยา่งต่อเน่ือง  

14. รัฐบาลตอ้งจดัใหมี้ระบบบ านาญพื้นฐานทัว่หนา้เพือ่ลดความเหล่ือมล ้าที่ครอบคลุมประชากรทุกคน
และเพยีงพอต่อการด ารงชีวติไม่ต ่ากวา่เสน้ความยากจนหรือสดัส่วนรายไดเ้ฉล่ียของประเทศไทยและ  

15. ใหร้มว. แรงงานตั้งคณะท างานติดตามขอ้เรียกร้องวนัแรงงานปี 2559 
นอกจากน้ีขอ้เรียกร้องที่อยากใหรั้ฐบาลเร่งด าเนินการมี 5 ขอ้คือการรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 

และฉบับที่ 98 การปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต ่าปฏิรูประบบประกันสังคมการ ดูแลแรงงานซับคอนแทรคและน าร่าง
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานและร่างพ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ฉบับผู้ใช้แรงงานเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดย
ขอใหด้ าเนินการใหเ้ป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือน 

(กรุงเทพธุรกิจ, 20 เมษายน 2559,น.13,16) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.หอการค้าหนุนปรับค่าจ้างข้ันต ่า ด้านแรงงานหอบข้อมูล เสนอนายกอย่างต ่า 360 บาท  
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เม่ือวนัที่ 19 เมษายน2559 คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) น าโดยนางสาววไิลวรรณ 
แซ่เตีย ประธานคสรท.ไดเ้ขา้ยืน่หนงัสือ ขอ้เรียกร้องเน่ืองในวนักรรมกรสากล พร้อมน าขอ้มูล เก่ียวกบัขอ้เสนอ
การปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าจาก 300 บาทเป็น 360 บาทเท่ากนัทัว่ประเทศ ต่อนายกรัฐมนตรี 

นางสาววไิลวรรณ ไดก้ล่าววา่ ภายหลงัพรรคเพือ่ไทยชนะการเลือกตั้ง รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายการ
ยกระดบัอตัราค่าจา้งขั้นต ่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะด าเนินการในปีแรก โดยระบุวา่จะ“ด าเนินการให้
แรงงานมีรายไดเ้ป็นวนัละไม่นอ้ยกวา่ 300 บาท อยา่งสอดคลอ้งกบัผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร”  

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการค่าจา้งเม่ือวนัที่ 17 ตุลาคม 2554 มีมติเห็นชอบใหป้รับอตัราค่าจา้งขั้นต ่าปี 
2555-2558 โดยมีการปรับอตัราค่าจา้งขั้นต ่า 1 เมษายน 2555 ประกาศปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าเป็น 300 บาท ใน 7 
จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ส่วนอีก 70 
จงัหวดั ปรับอตัราค่าจา้งขึ้นขั้นต ่าเป็นวนัละ 222-273 บาท และ 1 มกราคม 2556 ใหป้รับขึ้นอตัราค่าจา้งขั้นต ่า 
300 บาท อีก 70 จงัหวดั ส่วนอีก 7 จงัหวดัที่มีอตัราค่าจา้งขั้นต ่าวนัละ 300 บาทใหค้งไวใ้นอตัราเดิม ในปี 2557 
และ ปี 2558 จะพจิารIาปรับค่าจา้ง หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความผนัผวนอยา่งรุนแรงจนส่งผลกระทบ
ต่อการครองชีพของลูกจา้ง  

เม่ือวนัที่ 14 พฤษภาคม 2558 มติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจา้ง (บอร์ดค่าจา้ง) ยงัคงยนืยนัใหไ้ม่มีการ
ปรับอตัราค่าจา้ง โดยใหเ้หตุผลวา่สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงอยูใ่นภาวะทรงตวั ซ่ึงขดัแยง้กบั
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) และองคก์รพนัธมิตรเครือข่ายไดมี้การยืน่ขอ้เรียกร้องเน่ืองใน
วนักรรมกรสากล 1 พฤษภาคม 2558 วา่อตัราค่าจา้งที่เหมาะสมนั้นควรเท่ากบั 360 บาทตามขอ้มูลที่เกิดขึ้นจาก
การส ารวจค่าครองชีพผูใ้ชแ้รงงาน เดือนมกราคม- กุมภาพนัธ ์2558 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ
จดังานวนัแรงงานแห่งชาติ ที่แต่งตั้งโดยกระทรวงแรงงานดว้ยเช่นเดียวกนัวา่ควรปรับค่าจา้งเป็น 360 บาท ใน
ขณะเดียวกนักลบัพบวา่รัฐบาลมีการปรับขึ้นค่าตอบแทนในภาคราชการและภาครัฐวสิาหกิจแลว้ 
 ในวนัเดียวกนั นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ไดเ้ปิดเผย ผลส ารวจ“ค่าครองชีพแพงจริงหรือในสถานการณ์ภยัแลง้และยคุเงินเฟ้อติดลบ” วา่ 8 
หมวด ใน 37 หมวด รู้สึกวา่ราคาสินคา้สูงขึ้น เช่น เน้ือสตัว ์อาหารทะเล ผลไม ้อาหารจานเดียว ขา้วราดแกง 
ปัจจยัทางการเกษตร ค่าเทอม ทั้งที่อตัราเงินเฟ้อติดลบมาโดยตลอดตั้งแต่ตน้ปี 58 และต่อเน่ืองมายงัปีน้ี สาเหตุที่
มองวา่สินคา้แพงขึ้น เพราะรายได้ไม่เพิ่มขึ้นหลังค่าแรงขั้นต ่าคงที่ 300 มานานถึง 3 ปี ส่งผลให้หน้ีสินต่อ
ครัวเรือนกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 ของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงมีเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ยงัพบรายไดป้ระชาชนไม่
พอรายจ่าย โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ลูกจา้งรายวนัส่งผลใหมี้หน้ีสินสูง จึงเสนอแนะใหรั้ฐบาลพจิารณาปรับขึ้น
ค่าแรงขั้นต ่าเฉลี่ยอีก 5-7 เปอร์เซ็นต์ หรือ 15-21 บาท ใหก้บักลุ่มคนรายไดน้อ้ย รับจา้งรายวนั ภายในปีน้ี 

ในขณะที่ปัญหาภยัแลง้หากยาวนาน มีผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรผูมี้รายไดน้อ้ย คาดวา่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจเสียหายประมาณ 1.2 แสนลา้นบาท เศรษฐกิจหดตวัร้อยละ 0.6ภาพรวมเศรษฐกิจปีน้ีขยายตวัร้อยละ 3 
จงเสนอแกปั้ญหาดว้ยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่าใหก้บัแรงงานอยา่งนอ้ยร้อยละ 5-7 เป็นเงินราว 10-15 บาทต่อวนั 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 



21 

 

 
 

แรงงานสัมพันธ์กับความสอดคล้องอนุสัญญา 87 และ 98 

 
คสรท.ชวน”มองอนาคตแรงงานสัมพันธ์ ในบรรยากาศที่มีสิทธิเสรีภาพ ตามหลักอนุสัญญาILO ฉบับ

ที่ 87 และ 98″ นักวิชาการมองขบวนการแรงงานขาดเอกภาพ แม้ว่าจะมีข้อเสนอเดียวกันให้รัฐรับรอง
อนุสัญญา ขาดพลังต่อรอง จึงเป็นเพียงการร้องขอ 

วนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) ไดจ้ดัเสวนา เร่ือง “มอง
ภาพอนาคตแรงงานสมัพนัธไ์ทยในบรรยากาศที่มีสิทธิเสรีภาพ ตามหลกัอนุสญัญาILO 87&98” สนบัสนุนโดย 
โซลิการิต้ีเซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC) ที่หอ้งทบัทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ กทม. 

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคารท.กล่าววา่ ภายใตรั้ฐบาลชุดน้ี ทางคสรท.ไดผ้ลกัดนัใหรั้ฐบาล
ใหก้ารรับรองอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ฉบบัที่ 87 และ 98 เพือ่สร้างมาตรฐานดา้นสิทธิ
การรวมตวัเจรจาต่อรอง โดยไม่เลือกปฏิบติั และพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธฉ์บบัใหม่ที่มีการร่างอยูต่อ้ง
สอดคลอ้งกบัอนุสญัญา ILO ทั้งสองฉบบั ซ่ึงภายใตรั้ฐบาลชุดน้ีทาง คสรท.ก็มีการยืน่หนงัสือทวงถามยบัย ั้งเม่ือ
เห็นวา่การร่างกฎหมายไม่สอดคลอ้งกบัอนุสญัญา วนัน้ีเป็นเวทีถกเถียง ประเมินสถานการณ์ และขบัเคล่ือน ซ่ึง
ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีขบวนการแรงงาน คสรท.ได้แสดงพลังกันทุกปีเพื่อผลักดันให้รับรองอนุสัญญา
ILO ทั้ง 2 ฉบับ 

Mr Roboert Pajkovski ผูอ้  านวยการSC กล่าววา่ เศรษฐกิจที่ดี ตอ้งท าใหชี้วติของแรงงานอยูไ่ด ้และ
แรงงานตอ้งการที่จะมีชีวติที่ดีมีค่าจา้งที่เป็นธรรม และความมัน่คงในการมีงานท า  ฝันต่อมาคือตอ้งการมีบา้น มี
รถ มีเงินเก็บเพือ่วางรากฐานชีวติที่ดีมีคุณภาพรวมถึงการมีชีวติในช่วงของการเกษียณอายทุี่มีคุณภาพ และอยูไ่ด ้
แต่วนัหน่ึงเขาก็รู้สึกวา่ชีวติและความฝันไม่เป็นจริง ดว้ยระบบที่ไม่รองรับ ไม่วา่จะค่าจา้ง และอ านาจการต่อรอง 
หรือการรวมตวั เพือ่ท  าใหเ้กิดชีวติที่ดีได ้ภายใตรั้ฐบาลที่ไม่ไดมี้มุมมองดา้นสิทธิและเสรีภาพของแรงงาน  

นายยุทธการ โกษากลุ ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาแรงงานสมัพนัธ ์กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหนา้
ของร่างกฎหมายแรงงานสมัพนัธท์ั้งสองฉบบั ที่ตนเองเคยประเมินวา่ ร่างพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 
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…. และร่างพระราชบญัญติัแรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์พ.ศ. …. ซ่ึงขณะน้ีมีการร่างไปแลว้และเป็นร่างกฎหมาย
ที่ดีกวา่กฎหมายเดิม แต่ทางคสรท.ไดข้อใหมี้การน าร่างกฎหมายแรงงานทั้ง 2 ฉบบักลบัมาทบทวน และน าไปสู่
การร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบบัใหม่ โดยมีส่วนร่วมของแรงงาน นายจา้งและขา้ราชการตอ้งดูวา่จะมีความครอบคลุม
อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศทั้งสอง ฉบบัหรือไม่ 

การที่จะรับรองอนุสญัญาILO ฉบบัที่ 87 และ98  การรวมตัวของคนท างานทุกกลุ่มทางกระทรวง
แรงงานก็ตอ้งดูเร่ืองความเป็นไปไดว้า่สิทธิของการรวมตวัของคนท างานทุกกลุ่ม เพราะวา่กระทรวงแรงงาน
ดูแลแต่แรงงานค าวา่ คนท างาน หรือ WORKERไม่ทราบวา่อยา่งไร เพราะคาบเก่ียวกบัคนหลายกลุ่ม อนุสญัญา
ฉบบัที่ 98 ในการใหอ้ านาจการต่อรอง และการคุม้ครอง ในความเห็นของตนคิดวา่ จะมีความเป็นจริงในการ
รับรองไดง่้ายกวา่ 

  
 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคสรท.ไดก้ล่าวถึง การที่ทางคารท.ไดมี้หนงัสือใหท้างกระทรวงแรงงาน
ถอนร่างพ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธท์ั้ง 2 ฉบบัออกมาเพือ่ใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมก่อน แต่ก็ไม่ใช่แค่ส่วน
ของคสรท.เพยีงองคก์รเดียว ทางคสรท.ไดมี้การประสานงานองคก์รแรงงานทุกองคก์ร รวมถึงนายจา้ง แรงงาน
รัฐวสิาหกิจ เขา้มามีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่พจิารณาแกไ้ขร่างกฎหมายแรงงานสมัพนัธซ่ึ์งจากเดิมแค่ยบัย ั้ง 
หลงัจากทางคณะท างานก็ไดป้ระชุม มีการเสนอใหท้างกระทรวงแรงงาน ถอนร่างออกมาเพือ่เร่ิมกระบวนการที่
มีส่วนร่างพ.ร.บ.กนัใหม่เน่ืองจากร่างกฎหมายทั้งสองฉบบัไม่ไดส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศ การที่มีการร่างกฎหมายแรงงานสมัพนัธใ์หม่ แมว้า่จะมีการท างานร่วมกนัมา แต่คสรท.ไม่เห็น
ดว้ยกบัที่มีการร่างกฎหมายแรงงานสมัพนัธแ์ยกระหวา่งแรงงานเอกชนกบัแรงงานรัฐวสิาหกิจอีก ท าให้
ขบวนการแรงงานไม่เขม้แขง็ และท าใหเ้กิดความแตกแยก ไม่สอดคลอ้งต่อสิทธิ เสรีภาพในการรวมตวัเพือ่สร้าง
อ านาจการต่อรอง ที่ประชุมคสรท.จึงมีมติใหต้นในฐานะตวัแทนที่เขา้ไปร่วมร่างพรบ.ถอนตวัทนัทีเพราะถือวา่ 
ไม่สอดคลอ้งตามความตอ้งการที่ร่างพรบ.แรงงานสมัพนัธต์อ้งมีฉบบัเดียวเพือ่การรวมตวักนัแบบไม่แบ่งแยก
ระหวา่งคนท างานไม่วา่จะเป็นแรงงานเอกชน รัฐวสิาหกิจ แรงงานขา้มชาติ นอกระบบเป็นตน้ 
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นายบัญฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ นกัวชิาการมูลนิธิอารมณ์ พงศพ์งนั กล่าววา่ ที่ผา่นมาการรับรอง
อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ที่อา้งกนัคือ ตอ้งมีการศึกษาขอ้มูล และมีการแกก้ฎหมายให้
สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาก่อน ตามรัฐธรรมนูญ แต่พจิารณารัฐธรรมนูญชัว่คราว พ.ศ.2557 มาตรา 23 แลว้เห็นวา่
ไม่จ าเป็นตอ้งเสนอใหส้นช.พจิารณา เพราะการรับรองอนุสญัญา ILO ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจสงัคมของประเทศ
อยา่งกวา้งขวาง แต่เขา้ใจวา่ ขา้ราชการกระทรวงแรงงานจ าเป็นตอ้งเสนอความแน่นอนหรือเพือ่ปกป้องตนเอง 

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มาของทั้ง 2 ขบวนการแรงงาน คือกลุ่มสภาองคก์ารลูกจา้งและคสรท.เสนอให้
สตัยาบนัทั้ง 2 ฉบบั เพราะถือวา่เป็นคู่แฝดกนัที่ตอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัแมภ้าครัฐบอกวา่อาจมีการเลือกที่จะ
รับรองเพยีงบางฉบบั แต่อนุสญัญาทั้ง 2 ฉบบั คือ สิทธิพื้นฐานในการท างาน ที่ตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและ
คุม้ครองโดยไม่ถูกแบ่งแยกเลือกปฏิบติัและไม่ตอ้งขออนุญาตจากรัฐ  
 สาระส าคญัของอนุสญัญา 87 คือสิทธิปกป้องการรวมตัวกันได้อย่างเสรี ยกตวัอยา่ง กรณีลูกจา้งธนาคาร
กรุงเทพ กรุงไทย และธนาคารชาติ ไม่สามารถที่จะมีการรวมตวัเป็นสหภาพเดียวกนัได ้แมว้า่จะเป็นกิจการ
ธนาคารเหมือนกนั เพราะวา่ ธนาคารกรุงเทพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั กรุงไทยเป็นรัฐวสิาหกิจ ธนาคารชาติเป็น
หน่วยงานรูปแบบพเิศษของรัฐ ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทย ไดมี้กฎหมายลูกเม่ือปี2523 ยกเวน้จากกฎหมาย
แรงงานสมัพนัธเ์พือ่ไม่ใหต้ั้งสหภาพ เพราะ ถือวา่เป็นกิจการเก่ียวกบัความมัน่คงทางการเงินของประเทศ    
 กฎหมายปัจจุบนัไม่ใหค้นท างานจดัตั้งขา้มประเภทกิจการ หรือขา้มอาชีพได ้แบ่งแยกการรวมตวัของ
แรงงานรัฐวสิาหกิจกบัเอกชนและสร.รัฐวสิาหกิจไม่สามารถเป็นสมาชิกสหพนัธแ์รงงานและสภาองคก์าร
ลูกจา้งโดยตรงได ้และรัฐวสิาหกิจ 1 แห่งตอ้งมี 1 สหภาพเท่านั้น จึงเป็นขอ้จ ากดัอยู ่องคก์ารแรงงานจะรวมตวั
ต่อรองเขม้แขง็เติบโตอยา่งมีพลงัเอกภาพหรือไม่ ไม่เก่ียวกบัการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา ILO หรือไม่เพราะ
อนุสญัญาเนน้บทบาทรัฐในการรับรองและคุม้ครองสิทธิการรวมตวัต่อรอง โดยไม่ถูกแทรกแซงเลือกปฏิบติั
ละเมิดจากรัฐ แมไ้ม่มีกฎหมายภายในประเทศก็มีเสรีภาพการแสดงออก และสิทธิรวมตวัต่อรองตามหลกัการ
อนุสญัญาได ้
 นายศักดินา ฉัตรกลุ ณ อยุธยา นกัวชิาการอิสระดา้นแรงงาน กล่าววา่ รัฐยงัคงมีขอ้อา้งเดิมๆที่กระทรวง
แรงงานอา้งโดยตลอดวา่ การใหก้ารรับรองอยสุญัญาILO ฉบบัที่ 87 และ 98 จะตอ้งมีการแกก้ฎหมายแรงงานให้
เสร็จก่อน และตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัก่อน แมว้า่จะมีทั้งงานทางวชิาการ การศึกษามาหลายรัฐบาล ซ่ึงมีการ
ประชาพจิารณ์ลงความเห็นวา่รัฐบาลควรการรับรองอนุสญัญาทั้ง 2 ฉบบั แลว้ก็ตาม และองคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศก็บอกวา่การรับรองอนุสญัญาก่อน แลว้ค่อยมาแกก้ฎหมายใหส้อดคลอ้งก็ได ้แต่วนัน้ีกระทรวง
แรงงานที่ถือวา่เป็นความหวงัของคนงานที่เรียกร้องเพือ่ใหมี้การดูแลแรงงานใหมี้คุณภาพชีวติที่ดี ยงัคงยนืยนัค  า
เดิม การที่กระทรวงแรงงานยงัไม่มีการรับรองอนุสญัญาหลกัทั้ง 2 ฉบบันั้น อาจถูกมองจากนาๆประเทศในการ
ที่ไม่เคารพสิทธิของแรงงาน ไม่เคารพสิทธิในการรวมตวั  

แต่ดว้ยความคิดแบบอ านาจนิยมของประเทศไทยท าใหก้ารพฒันาระบบความเป็นประชาธิปไตยยงัไม่
สามารถกา้วไปไดไ้กล ยงัคงวนเวยีนอยูใ่นกระแสของการรัฐประหาร การที่ประเทศไทย เป็นส่วนหน่ึงของ
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สงครามเยน็ท าใหก้ารรวมตวัเจรจาต่อรองถูกมองวา่เป็นฝ่ายซา้ย และถูกมองวา่ แรงงานเป็นคนที่ดอ้ยกวา่
นายทุน นายจา้งเป็นใหญ่กวา่จะไม่มีความเท่าเทียมโอกาสสิทธิในการต่อรอง 
 ปัญหาภายในขบวนการแรงงานที่ไม่มีความเป็นเอกภาพเท่าที่ควร ท าใหย้งัไม่มีเสียงที่ดงัเพยีงพอในการ
ที่จะกดดนัรัฐบาลการที่มีแรงงาน 6 แสนคน ไดรั้บการจดัตั้งรวมตวั แต่ยงัไม่มีการรวมตวักนัอยา่งเป็นเอกภาพ
สร้างพลงัในการที่จะต่อรอง การที่แรงงานไม่มีพลงัเพยีงพอท าใหข้บวนการแรงงานท าไดแ้ค่การร้องขอต่อรัฐ 
และนายจา้งไม่มีอ านาจการต่อรองอย่างแท้จริง รัฐจึงไม่สนใจ และเพยีงจะใหห้รือไม่แลว้แต่ความกรุณาปรานี
เท่านั้น 
 นายสาวิทย์ แก้วหวาน  เลขาธิการสมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) เร่ืองการเรียกร้องใหมี้
การรับรองอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ(ILO) ทั้ง 2 ฉบบันั้นมานานกวา่ 30 ปี แต่ดูวา่จะ
เคล่ือนไหวของขบวนการแรงงานเท่าไร ธงชยัที่รัฐจะรับรองอนุสญัญาก็ห่างไกลออกไปทุกที เน่ืองจากความ
อ่อนลา้ของขบวนการแรงงาน และทศันะทางชนชั้นหายไปทุกที ภาวการณ์รวมตวัมีการแตกตวักนัออกไป ซ่ึง
หากเป็นระบบทุนน่ีคือความกา้วหนา้ที่มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ทุน และผลก าไร แต่วา่ แรงงานยิง่แตกตวั
ขยายตวัท าใหเ้กิดความอ่อนแอมากขึ้น ตอนน้ีแรงงานแทบไม่มีที่ยนื ตอนน้ีการที่มีการเรียกร้องรวมตวักนัก็ถูก
เลิกจา้ง การต่อสูไ้ม่มีการหนุนช่วยจากขบวนการแรงงานดว้ยกนั ที่สูก้็สูไ้ป คนขึ้นรถกลบับา้นก็กลบัไปส่ง
ก าลงัใจใหก้นัแบบหนุนช่วยกนัไม่มี 
 ส่วนจุดยนืรัฐและทุนมีความชดัเจนไม่วา่จะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง หรือรัฐบาลที่มาจากการ
รัฐประหาร มีจุดยนืชดัเจนมาก เขายนืขา้งเดียวคือทุน ผดิกบัขบวนการแรงงานที่ยงัคงมีการปรับเปล่ียนไป ขาด
อุดมการณ์ทางชนชั้น คนท างานเพือ่สร้างเอกภาพก็ท  าไป คนที่แยกตวัออกไปก็พยายามที่จะไปสร้างใหม่ 
 คิดวา่กลไกสหภาพแรงงานเท่านั้นที่จะท าใหเ้กิดการหลุดพน้จากการกีดกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
รัฐบาลควรมองใหช้ดั เพราะเขาน าเร่ืองของการปิดกั้นสิทธิการรวมตวัเจรจาต่อรองมาเป็นประเด็นในการกีดกนั
ทางการคา้ การท างานในส่วนของสหภาพแรงงานก็อยา่รอกฎหมาย อยา่รออนุสญัญาทั้ง 2 ฉบบั หยดุมอง
แรงงานขา้มชาติวา่เป็นคนอ่ืนไกล เราตอ้งเปิดขบวนการมีส่วนร่วมรวมตวักนัเพือ่ใหเ้กิดความเขม้แขง็ในองคก์ร 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 
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จ านวนสหภาพแรงงานกับความเป็นจริง 
จ านวนสหภาพแรงงานที่ไดรั้บการจดทะเบียน ไม่แสดงออกสถานภาพที่แทจ้ริง 
ขอ้มูลจากส านกังานแรงงานสมัพนัธ ์กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ณ 31 ม.ค.59 ระบุ มีสหภาพ

แรงงานในภาคเอกชน 1,398 สหภาพแรงงาน มีจ านวนสมาชิก 446,380 คน หากมีการตรวจสอบอยา่งแทจ้ริงจะ
พบวา่ มีสหภาพแรงงานที่มีตวัตนจริงปริมาณไม่เกิน 1,200 แห่ง ทั้งน้ี เน่ืองจาก สถานประกอบการบางแห่งปิด
กิจการ ยอ่มมีผลใหส้หภาพแรงงานประเภทสถานประกอบการบางแห่งปิดกิจการ (นายจา้งคนเดียว) ลม้เลิกไป
ดว้ย 

หลายสหภาพแรงงานไม่มีการประชุมประจ าปีสมาชิก ไม่มีรายงานการด าเนิน การไม่มีงบดุลที่ไดรั้บ
การตรวจสอบ ต่อเน่ืองกนัเกือบสิบปี ก็มิไดถู้กนายทะเบียนด าเนินการถอนทะเบียน 

หลายสหภาพแรงงานไดมี้มติยบุตวัเอง ควบรวมกนัเป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ก็ยงัมี
ทะเบียนสหภาพแรงงานอยู ่

บางบริษทัมีสถานประกอบการในหลายจงัหวดั มีพนกังานในแต่ละจงัหวดั จดทะเบียนสหภาพแรงงาน
ต่างหากจากกนั บางแห่งมีรายช่ือกรรมการเหมือนกนั โดยจดทะเบียนเป็นสหภาพแรงานผูบ้งัคบับญัชาใน
จงัหวดัหน่ึง ขณะที่จดทะเบียนในอีกจงัหวดัหน่ึงเป็นสหภาพแรงงานของคนงานปฏิบตัิการ  

การตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสหภาพแรงงานบางแห่ง ปรากฏรายช่ือสมาชิกที่เสียชีวติิแลว้ ออกจากงาน
ไปแลว้ และมีรายช่ือบุคคลอ่ืนสอดแทรก 

ประเด็นปัญหาสถานภาพทางกฎหมายของสหภาพแรงงาน จะเป็นเหตุใหฝ่้ายนายจา้ง ขอตรวจสอบ
ก่อนที่จะเจรจาขอ้เรียกร้องในคร้ังต่อไป 

แมแ้ต่ในวงการสหภาพแรงานดว้ยกนัเองยงัรู้กนัวา่ ที่ใดเป็นสหภาพแรงงานที่มีแต่ทะเบียนเอาไวเ้ขา้
ร่วมประชุมออกเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงทะเบียนสหภาพแรงงาน เพือ่เลือกผูแ้ทนแรงงาน 

วนัแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2559 จะมีภาพความอ่อนแอของวงการสหภาพแรงานใหป้รากฏอีก
คร้ัง 

 
 (ที่มา: ประมวลข่าวแรงงาน,ปักษห์ลงัมีนาคม 2559,น.6) 
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คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ช้ินส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ชุดที่ 22 (2559-2562) 
ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายยงยทุธ เม่นตะเภา ประธานฯ ที่ปรึกษา 
2. นายลาเร่ อยูเ่ป็นสุข ประธานกรรมการ 
3. นายธนาวฒิุ สาโรจน์ รองประธาน 1 (บริหาร), รก.ประธานสาขา เหมราช, 

ส านกังานใหญ่ บางนา 
4. นายประสิทธ์ิ ประสพสุข รองประธาน 2 (บริหาร) 
5. นายวสุิทธ์ิ เรืองฤทธ์ิ รองประธาน3 (แรงงานสมัพนัธภ์ายนอก) , ประธาน

สาขา นิปปอน แกสเก็ต 
6. นายประทีป เจริญทรัพย ์ เลขาธิการ 
7. นายเฉลิม หนูมา รองเลขาฯ 1 (วชิาการ) 
8. นายปรัชญา สมบูรณ์ รองเลขาฯ 2 (กฎหมาย) 
9. นายพพิฒัน์ เอ่ียมถว้ย รองเลขาฯ 3 (สวสัดิการ), ประธานสาขา ทีเอฟโอ เทค 
10. วา่ที่ ร.ต. 

ประคอง 
บณัฑิตย ์ รองเลขาฯ 4 (ประชาสมัพนัธ)์ 

11. นายพงษศ์กัด์ิ เอ่ียมดีเลิศ เหรัญญิก 
12. นายจุมพล เยน็จิตร์ รองเหรัญญิก, ประธานสาขา เจเทคโตะ  บางปะกง 
13. นายชูศกัด์ิ ศิริวาจา นายทะเบียน 
14. นายวรโชติ หมอ้นนทา ประธานสาขา เอ็น เอช เค บางปู 
15. นายสมชาย เซ็นนอ้ย ประธานสาขา เอ็น เอช เค แหนบ 
16. นายปรีชา ศรรักษ ์ ประธานสาขา เอ็น เอช เค สปริงเล็ก 
17. นายชยณัฐ ภิรมยไ์กรภกัด์ิ ประธานสาขา เอ็น เอช เค DDS. 
18. นางสาวณฐภทัร ขยนักิจ ประธานสาขา เอ็น เอช เค บา้นโพธ์ิ 
19. นายนทัธวฒุ โพธ์ิศรี ประธานสาขา เอ็น เอช เค พรีซิชัน่ 
20. นางสาวพชัรี ชมภู ประธานสาขา ซนัสตาร์ 
21. นางสาวจิตรา ปานสุริยะ ประธานสาขา เอ็น เอช เค แอนโทลิน 
22. นายบุญเรือง ปรีเลขา ประธานสาขา เจเทคโตะ  เกตเวย ์
23. นายบณัฑิต โพธิสาขา ประธานสาขา MTA 
24. นายอรรถพร ปวนสุข ประธานสาขา ไดน่า เมททอล 
25. นายธนากร   โกยกอง ประธานสาขา อาชิโมริ 
26. นายสมพร ทองแท ้ ประธานสาขา เลียร์ 
27. นายประพนัธ ์ พลเสนา ประธานสาขา โคโย จอยท ์
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28. นายชรอ สีบาง กรรมการ 
29. นายเสน่ห์ เฮมโนนทอง กรรมการ 
30. นายบุญสิทธ์ิ ยีสุ่่นเทศ กรรมการ 
31. นายเอกพงษ ์ พานิช กรรมการ 
32. นางสาวกรกานต ์ กา้นก่อง กรรมการ 
33. นายปฐว ี สกุลกานตว์ณิช กรรมการ 
34. นายกฤษฎา สุขลอ้ม กรรมการ 
35. นางสาวเยาวรัตน์ ช าเกตุ กรรมการ 
36. นายนราธิป สิทธิชยั กรรมการ 
37. นายธีระชยั เหงา้บวั กรรมการ 
38. นายประสิทย ์ มิตรตะขบ กรรมการ 
39. นายวนิิตย ์ สุรินพา กรรมการ 
40. นายสุเทพ งามสง่า กรรมการ 
41. นายภานุวฒัน์ ทรงประดิษฐ์ กรรมการ 
42. นายนฤพล อ่อนบวัขาว กรรมการ 
43. นายประกอบ เครือสิงห์ กรรมการ 
44. นายอาทิตย ์ กาฬพนัธ ์ กรรมการ 
45. นายมานนท ์   เซ็นติยะนนท ์ กรรมการ 
46. นางสาวปลิตา พเิคราะห์ผล                                 กรรมการ 
47. นายสหรัฐ จรเสถียร                                      กรรมการ 
48. นายธนชัชยั เอ้ือทยา                                       กรรมการ 
49. นายปรีชา เยน็จิตร์                                       กรรมการ 
50. นายชุมพล พวงสุวรรณ์                                  กรรมการ 

  สหภาพแรงงานช้ินส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย  สงักดัสหพนัธแ์รงงานยานยนต์
แห่งประเทศไทย (สยท.) มีจ  านวนกรรมการจ านวนมากถึง 50 คน เพราะเป็นสหภาพแรงงานแบบ
อุตสาหกรรมที่มีฐานสมาชิกมาจากหลายสถานประกอบการ ปัจจุบนัมีสมาชิกมาจากนิติบุคคลจ านวน 12 
แห่ง รวม 8,603 คน เก็บค่าบ ารุงอตัรากา้วหนา้เป็นเปอร์เซ็นต์ ของค่าจา้งรายเดือน ไม่เกิน 300 บาทต่อคน 
ท าใหส้หภาพมีรายไดเ้กินกวา่ 1 ลา้นบาทต่อเดือน โดยมีส านกังานสหภาพแรงงานประจ าอยูท่ี่เลขที่  115 
หมู่ 5 ต าบลบางสมคัร  อ าเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24130 โทร & แฟกซ์ :  038-884-2921        
E-mail :  uniontam@yahoo.com และมีเจา้หนา้ที่สหภาพ 3 คน  

            (รายงานโดยนายประทีป เจริญทรัพย)์  
 

mailto:uniontam@yahoo.com
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สปส.เผยสถิติคนชราอยู่ตามล าพังพุ่งกว่า 8 แสนราย ขณะที่ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงเพิ่มเป็น 1.3 ล้านราย 
  

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยวา่ ขอ้มูลจาก
ส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 พบวา่ประเทศไทยมีผูสู้งอาย ุ60 ปีขึ้นไป กวา่ 10 ลา้นคน หรือคิดเป็น 15% ของ
ประชากรทั้งประเทศ ในจ านวนน้ีเป็นผูสู้งอายทุี่อยูบ่า้นตามล าพงัถึงกวา่ 8 แสนราย หรือ 8.7% ของผูสู้งอายุ
ทั้งหมด 

นพ.บุญเรือง กล่าววา่ จ  านวนผูสู้งอายทุี่ตอ้งอยูบ่า้นตามล าพงัเพิม่ขึ้นกวา่ 2 เท่า ในรอบ 20 ปี โดยสาเหตุ
หลกัคือ โสด ไม่มีลูกหลาน คู่สมรสเสียชีวติก่อน ลูกหลานอยูต่่างถ่ิน นัน่ส่งผลใหผู้สู้งอายตุอ้งประสบปัญหาใน
ยามเจบ็ป่วย 

นพ.บุญเรือง กล่าวอีกวา่ จากผลการตรวจคดักรองสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปี 2558 ใน
ผูสู้งอาย ุ6 ลา้นคน พบวา่มีถึง 1.3 ลา้นคน ที่อยูใ่นสภาพติดบา้นและอยูใ่นสภาพหง่อม คือนอนติดเตียง ไม่
สามารถท ากิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตวัเอง จ  าเป็นตอ้งพึ่งพงิคนช่วยดูแล 
  ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลดักระทรวงแรงงาน กล่าววา่ ภายในเดือน เม.ย.น้ี กระทรวงแรงงานจะด าเนิน
โครงการ Brain Bank เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมขอ้มูลต าแหน่งงานที่มีความตอ้งการจา้งผูสู้งอายทุี่อายุ
มากกวา่ 60 ปี และรวบรวมขอ้มูลของผูสู้งอายทุี่ตอ้งการท างานเพือ่ใหน้ายจา้งเขา้ถึงขอ้มูล 
  

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวอีกว่า กระทรวงแรงงานจะน าข้อเสนอจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เร่ืองการ
เพิ่มอายุเกษยีณไปอยู่ที่ 65 ปี หรือปรับอัตราเงินสมทบกรณชีราภาพและปรับเปลี่ยนวิธีการค านวณไปศึกษา 

เน่ืองจากปัจจุบันไทยเก็บเงินสมทบน้อย แต่มีรายจ่ายเงินสมทบกรณบี าเหน็จและบ านาญมาก คาดว่าใช้เวลา
ศึกษาไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

พล.ต.สรรเสริญ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี กล่าววา่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดส่้งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยงั
ผูสู้งอายทุัว่ประเทศ และอยากใหลู้กหลานตรวจสอบวา่ปู่ ยา่ตายายในบา้นไดรั้บสิทธิสวสัดิการเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ
ครบถว้นแลว้หรือไม่ พร้อมทั้งเร่งรัดใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) โอนเบี้ยยงั
ชีพผา่นธนาคาร เพือ่ช่วยอ านวยความสะดวกไม่ตอ้งใหผู้สู้งอายเุดินทางไปรับดว้ยตวัเอง 

ส าหรับเบี้ยยงัชีพรายเดือน ปัจจุบนัรัฐบาลก าหนดอตัราแบบขั้นบนัได เร่ิมตั้งแต่ 600-1,000 บาท ตาม
ช่วงอาย ุโดยในปี 2559 มีผูล้งทะเบียนรับสิทธิทั้งส้ิน 7,996,332 ราย ขณะที่รัฐจดัสรรงบประมาณไว ้63,098.55 
ลา้นบาท โดยรัฐบาลยงัพบวา่มีผูสู้งอายทุี่ยงัไม่อยูใ่นระบบหรือยงัไม่ไดล้งทะเบียนอีกประมาณ 2 ลา้นราย ทัว่
ประเทศ 

 ที่มา: โพสตท์ูเดย,์ 14 เมษายน 2559  
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 สชป.แถลงจุดยืนไม่รับร่าง รธน. 

7 เม.ย.59 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งประชุมสุจิตตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสาสมคัรเพือ่สงัคม สภาประชาชน
เพื่อการปฏิรูป(สชป.)ไดจ้ดัเวทีวเิคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญก่อนเขา้คูหาลงประชามติและออกแถลงการณ์ โดยเห็น
ตรงกนัไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ทุกฝ่ายย  ้าวา่ต  ่ากวา่รัฐธรรมนูญปี 40 ปี 50 และลดทอนสิทธิเสรีภาพประชาชน 
รัฐบาลควรเปิดใหมี้เวทีสาธารณะเพือ่ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการวพิากษว์จิารณ์อยา่งสนัติก่อนลงประชามติ 
7 ส.ค.น้ี 

ไพโรจน์ พลเพชร อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตัวแทนสภาประชาชนฯไดอ้อกแถลงการณ์และถือ
เป็นบทสรุป วา่ 

1.ตอ้งการใหมี้การเผยแพร่ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญอยา่งเตม็ที่ เพือ่เป็นไปตามหลกัประชามติวา่ตอ้งเหตุ
เป็นผลของคนทั้งประเทศ ปราศจากการข่มขู่คุกคาม จากหน่วยงานทั้งหมด โดยเฉพาะหน่วยงานความมัน่คง 
ตอ้งมีการวพิากษว์จิารณ์ร่างรัฐธรรมนูญได ้

2.ในความเห็นของสภาประชาชนเพือ่การปฏิรูปเห็นวา่ต  ่ากวา่มาตรฐาน การรับเป็นปัญหามากกวา่การ
ไม่รับ เรามีความเห็นวา่เราจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เราจะเขา้คูหาประชามติวา่เราไม่รับ 

2.1 ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี ไม่เพยีงต่อแต่สิทธิเสรีภาพของประชาชนถกถอยลงแต่เป็นการเพิม่อ านาจ
ใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 

2.2 รัฐธรรมนูญในในบทเฉพาะการไดใ้หอ้  านาจ คสช. สามารถใชอ้  านาจตามรัฐธรรมนูญชัว่คราว
โดยเฉพาะการใช ้ม.44 ในการออกค าสัง่ ประกาศ ที่มีการลิดลอนสิทธิและเสรีภาพ และมีผลผกูพนัรัฐบาลและ
รัฐสภาไม่สามารถตรวจสอบการใชอ้  านาจของ คสช.ได ้

2.3 ค าสัง่ที่ออกมาทั้งหมดถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีและมีผลระยะยาวต่อสงัคมไทยในอนาคต 
จนกวา่จะมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง ดว้ยเหตุน้ีเราเห็นวา่การรับรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีคือการรับการใชอ้  านาจที่ไม่
ถูกตอ้ง ดงันั้นเราจึงเห็นวา่ เรายนืยนัที่จะรณรงคใ์หค้วามรู้ประชาชนใหศึ้กษา วเิคราะห์ วจิารณ์อยา่งเตม็ที่ต่อไป  

(ขอ้มูล: จากประชาไท,8 เมษายน 2559) 
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เครือข่ายวิชาการ "ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน" 

 
 

เม่ือวนัอาทิตย ์ที่ 17 เมษายน 2559 ที่คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่า
พระจนัทร์ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง น าโดยนายเดชรัต สุขก าเนิด อาจารยจ์ากคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, นายพชิิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อาจารยจ์ากคณะเศรษฐศาสตร์ มธ., นายอนุสรณ์ อุณโณ 
คณบดีคณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา มธ., รศ.ดร.พวงทอง ภวคัรพนัธุ ์อาจารยจ์ากคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และนายบารมี ชยัรัตน์ ผูป้ระสานงานกลุ่มสมชัชาคนจน ร่วมกนัอ่านเเถลงการณ์ "ไม่
รับร่างรัฐธรรมนูญที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน" โดยก่อนอ่านแถลงการณ์ไดส้วมเส้ือยดืสีขาวที่มีสกรีน
ขอ้ความบนอกเส้ือวา่ “VOTE NO ไม่รับ! กบัอนาคตที่ไม่ไดเ้ลือก” ส าหรับเน้ือหาในแถลงการณ์ระบุ ดงัน้ี   

1.รัฐธรรมนูญเป็นสญัญาประชาคม ที่ทุกฝ่ายในสงัคมร่วมกนัตกลงและสร้างขึ้นเพือ่เป็นกติกาแม่แบบ
ในการด าเนินชีวติทางการเมืองและสงัคมเพือ่ความไพบูลยร่์วมกนั แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขาดหลกัการและความศกัด์ิสิทธ์ิในฐานะกฎหมายอนัสูงสุดของประเทศ กลบัเป็น
เพยีงกฎหมายเพือ่ประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางฝ่ายเท่านั้น 

2.ร่างฯ ฉบบัน้ีขดักบัหลกัประชาธิปไตย ไม่เคารพเสียงทางการเมืองของประชาชน และจงใจสร้างความ
อ่อนแอแก่ระบบรัฐสภา อาทิ นายกรัฐมนตรี สามารถมาจากบุคคลที่ไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง สมาชิกวฒิุสภา
ที่มาจากการเเต่งตั้งโดย คสช. ที่ส าคญัอยา่งยิง่ก็คือ เเทนที่ คสช.จะส้ินสุดลงตามที่มีสญัญาวาจาไว ้กลบัยงัคง
อ านาจต่อไปอยา่งนอ้ย 1 ปีหลงัการลงประชามติต่อร่างฯ 

3.ร่างฯ ฉบบัน้ีท าลายหลกันิติธรรมที่ยดึถือ หลกัการแบ่งเเยกอ านาจทางการเมืองการปกครองอยา่ง
สูงสุดแก่องคก์รตุลาการ โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญและองคก์รอิสระ ในการตรวจสอบควบคุมการท าหนา้ที่
ขององคก์รนิติบญัญตัิ (รัฐสภา) และองคก์รบริหาร (รัฐบาล) ทวา่กลบัไม่มีที่จะท าหนา้ที่ตรวจสอบองคน์ั้น  ๆ
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4.ร่างฯ ฉบบัน้ีเอ้ือใหรั้ฐละเมิดอ านาจและสิทธิเสรีภาพของประชาชนดว้ยการสร้างเง่ือนไขการบงัคบั
ใชก้ฎหมายในนามความมัน่คง และท าใหก้ารตีความขอบเขตอ านาจของความมัน่คงอยูใ่นมือของกองทพัและ
กลุ่มคนที่อยูน่อกองคก์รการบริหารของรัฐ ทั้งน้ี ในสงัคมเสรีประชาธิปไตย และ 

 5.ร่างฯ ฉบบัน้ีก าหนดเง่ือนไขใหก้ารแกไ้ขเน้ือหาในระดบัที่ยากยิง่นกัหรือไม่อยูใ่นวสิยัที่จะท าไดเ้ลย 
จ้ีเลือกตั้งถา้ร่างฯ ไม่ผา่น 

“จึงเห็นวา่หากร่างฯ ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้นอกจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของ
ประชาชน จะเกิดขึ้นอยา่งกวา้งขวางรุนแรงยิง่ขึ้น ร่างฯ ฉบบัน้ียงัจะไม่สามารถเป็นทั้งกลไกในการแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ในสงัคมและฐานของการพฒันาบา้นเมืองอีกดว้ย หากในที่สุดร่างฯ ฉบบัน้ีไม่เป็นที่ยอมรับตาม
เสียงส่วนใหญ่ของประชาชน คสช.พงึคืนอ านาจดว้ยการจดัใหมี้การเลือกตั้งโดยเร็ว และใหรั้ฐบาล และรัฐสภา
หลงัการเลือกตั้งด าเนินการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปที่ค  านึงถึงหลกัการเสรีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และ
การพฒันาสงัคม การเมือง เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป” แถลงการณ์ระบุทิ้งทา้ย 

จากนั้นนายอนุสรณ์กล่าววา่ ทางเครือข่ายฯ จะด าเนินกิจกรรมตาม พ.ร.บ.การท าประชามติ ที่ก  าลงั
ประกาศ เป็นเพยีงการแสดงความคิดเห็น ไม่สามารถไปช้ีน าใหป้ระชาชนรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เพราะ
จะมีความผดิตาม พ.ร.บ.ดงักล่าว คือติดคุก 10 ปี ส าหรับเส้ือยดืสกรีนขอ้ความ “VOTE NO ไม่รับ! กบัอนาคตที่
ไม่ไดเ้ลือก” ที่ใส่มาในการแถลงการณ์คร้ังน้ีนั้น จะใส่แค่เฉพาะวนัน้ี หรือก่อน พ.ร.บ.การท าประชามติจะ
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพราะจะมีความผดิดงักล่าว ซ่ึงเราจะจดักิจกรรมในเชิงเสวนาลกัษณะน้ีต่อไป 
ควบคู่ไปกบัจดัท าโรดแมปทางเลือกใหก้บัประชาชนวา่ควรท าอยา่งไร หากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามโรดแมป
ของ คสช.ที่วางไว ้คาดวา่จะเสร็จส้ินในช่วงปลายเดือนก.ค. ถึงช่วงก่อนลงประชามติ 

“ยนืยนัวา่เราไม่ไดม้าช้ีน าใหป้ระชาชนรับหรือไม่รับร่างฯ แต่จะช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ดี-ขอ้เสียของร่างฯ 
เพือ่ใหป้ระชาชนใชดุ้ลยพนิิจตดัสินใจในการลงประชามติ การจดัแถลงข่าว พร้อมอ่านแถลงการณ์คร้ังน้ี ทาง 
คสช.เขาอนุญาตใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นได ้แต่ตอ้งไม่ใหเ้ป็นการช้ีน า โนม้นา้วประชาชน ยอมรับวา่มนัก็
เป็นเสน้แบ่งบางๆ ยงัไงคงตอ้งอยูท่ี่การตดัสินใจของประชาชน” นายอนุสรณ์กล่าว 

รศ.ดร.พวงทองกล่าววา่ คสช.ควรประกาศไปเลยวา่ใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นไดทุ้กฝ่าย จะไดใ้จ
ประชาชนเป็นอยา่งมาก ถา้เกิดการไม่รับร่างฯ ขึ้นมาจะเจอปัญหามาก ถา้ใชฉ้บบัใหม่ก็จะเกิดปัญหาอีก 

ดา้นนายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ. กล่าวถึงการแถลงข่าวของเครือข่ายนกัวชิาการฯ วา่ ทางเครือข่ายฯ 
ก็เห็นเหมือนพรรคเพือ่ไทย ไม่มีความต่างจากพรรคเพือ่ไทยเสนอ เป็นความเห็นแนวร่วมกนั การแสดงความ
คิดเห็นเช่นน้ีเป็นเร่ืองธรรมดาในสงัคม มีทั้งคนเห็นเหมือนและคนเห็นต่าง โดยอาจจะมีคนเห็นเหมือน สนช. 
กรธ.หรือ คสช. ซ่ึงจะมาตอบแทนประชาชนวา่เช่ือฝ่ายไหน คิดวา่เร็วไป หากเราร่างตามใจเรา รัฐธรรมนูญคงไม่
ออกมาเป็นเช่นน้ี ตอ้งยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีเราร่างมาภายใตส้ถานการณ์ที่สงัคมเกิดความขดัแยง้ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เกิดจากโครงสร้างทางการเมือง โดยเราตอ้งอธิบาย ท าความเขา้ใจความคิดเห็นประชาชน อยา่งเช่นบาง
คนบอกเราการเลือกบตัรเดียวไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ประชาชน ก็ตอ้งถามวา่ประชาชนเลือก ส.ส.เขาเลือก
พรรคหรือคน หากเขาบอกเลือกคน แลว้ท าไมตอ้งสงักดัพรรค 
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นายอุดมกล่าววา่ ดงันั้นเร่ืองน้ีตอ้งมีหลกัเหตุผลชดัเจน ซ่ึงตรงน้ีนกัวชิาการกลุ่มน้ีก็อาจจะบอกวา่ไม่
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของประชาชน จึงตอ้งถามกลบัเจตนารมณ์ของประชาชนหรือของใคร ของนกัวชิาการ
กลุ่มน้ีหรือไม่ ฉะนั้นเวลาพดูเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองการเมือง ทุกคนต่างมีส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ไดห้มายถึงผลประโยชน์
ในเชิงทรัพยสิ์นเท่านั้น แต่ผลประโยชน์เร่ืองอุดมการณ์ความเช่ือ นกัวชิาการกลุ่มน้ีก็มีความจริงจงัเร่ืองการเมือง
มีประชาธิปไตยในเร่ืองตะวนัตก วา่หมายถึงแบบน้ี แต่วา่แต่ละคน ความคิดเร่ืองประชาธิปไตยต่างกนั จึงยงัเป็น
ขอ้ที่ถกเถียงกนั และตนก็ไม่ไดบ้อกเขาผดิ 

“กรธ.ไม่ใช่ฝ่ายการเมือง เราไม่มีแพช้นะ แม ้กรธ.จะมีความคาดหวงัใหรั้บร่างรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่เรา
ไม่ใช่กลุ่มการเมืองพรรคการเมือง เราไม่ใช่คนลงสมคัร เราจึงไม่ไดห่้วงกงัวลตรงนั้นมากมาย แต่แน่นอนส่ิงที่
เราห่วงเรากลวัคนมาท าใหเ้ราไม่ปลอดภยั และแม ้พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ไม่ไดห้า้มคนเห็นต่างแสดง
ความคิดเห็น แต่อยา่ปลุกระดม อยา่งไรก็ดี กรธ.ไดอ้ภิสิทธ์ิมานิดหน่อย คือมีสิทธ์ิอธิบายร่างรัฐธรรมนูญ ส่วน
กลุ่มอ่ืนๆ ก็แสดงความคิดได ้แต่ไม่ใช่ใหไ้ปคว  ่า เราก็ท  า ไม่ไดบ้อกใหรั้บร่างฯ” นายอุดมกล่าว 

 (ไทยโพสต,์18 เมษายน 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


