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 การเลกิจา้งผู้น าแรงงานภายใตร้ัฐบาลถหาร 

 8 ขอ้เดน่ และ ขอ้ดอ้ย พ.ร.บ.ความปลอดภยั ฯ 

 ขอ้มลูการใหสั้ตยาบันอนสัุญญา ILO ฉบับถี ่187 

 “เพ่ิมคา่ HA ใหก้ับไรงพยาบาล ผูป้ระกันตนโดอ้ะโร?” 

 เปดิบญัชจี านวนผูม้สิีถธไิหวตประชามติ 

 จับชพีจร (โม)่ ปรบัคา่จา้งขัน๊ต ่า ? 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 
AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท์ 0-2516-1589 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2516-1071 
51/109 Soi Ngamchawee Road.Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 

 Tel.0-25161589 Tel. / Fax 0-25161071, E-mail : apflrc@hotmail.com, apflrc@gmail.com 
 

วัตถุประสงค์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 
1.เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการศกึษา เผยแพร่ความรู้ ทัง้ทางด้าน
วิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลกูจ้าง ตลอดจน
เผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการด้านแรงงาน การแรงงานสมัพนัธ์ 
และการพฒันาแรงงาน 
2.เพื่อให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผู้ใช้แรงงาน 
3.เพื่อจดัตัง้สถาบนัการค้นคว้า ให้ผู้ใช้แรงงานได้ท าการค้นคว้า 
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและความมัน่คงของผู้ใช้แรงงาน 
4.เพื่อร่วมมือกบัองค์กรแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือสง่เสริมแรงงาน ทัง้นีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัการเมือง 
5.เพื่อสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ และมีสว่นร่วมพฒันาส่ือมวลชน
ประเภทตา่งๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานและสาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

1.Promote the study on labour issues, dissemination of information, exchange 
of experiences on organizing and campaigning for industrial democracy, 
training workers on labour relations and formation of labour unions. 
2. Support for legal aid and struggle for workers’ rights and welfare and better  
working conditions. 
3. To establish a research institute for promotion of workers’ education and 
social awareness to encourage their participation in development of  the 
welfare and solidarity among workers. 
4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which pursue 
similar objectives. 
5.To promote knowledge and understanding as well as media development 
participation for the benefits of workers and the public in general. 

 

วัตถุประสงค์ การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายข่าวออนไลน์ของมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหวของ
องค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานส าคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  
As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker movement 
and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or subscribe ‘Labour 
Review’ via apfirc@hotmail.com 

 
คณะผู้จดัท าเนือ้หา : นายบณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒุิ รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ล าดี นางสาวสธุิลา ลืนค า 
คณะออกแบบจดัท ารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 
สนบัสนนุโดย : มลูนิธฟิรีดริค เอแบร์ท    
 

 

  

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดท าขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดท า  
โปรดโอนเงินเข้าบญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

หรือ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิวเจอร์รังสติ เลขท่ี 026-0-91018-7  (กรุณาแนบส าเนาสง่มายงัมลูนิธิฯ ด้วย) 
 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แ ร ง ง า น ป ริ ทั ศ น์ ปี ที่  3 0  ฉ บั บ ที่  3 4 8 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของ

จดหมายข่าวออนไลน์ ขอต้อนรับสมาชิกเก่า และผู้อ่าน

หน้าใหม่ทุกท่าน พบกันอย่างสม ่าเสมอทุกเดือนเช่นเคย 

คณะท างานจะพยายามแก้ปัญหาการเผยแพร่ล่าช้ากว่า

ก าหนดซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงของการจัดท าในรูปแบบของ

ส่ิงตีพิมพ์ที่ เป็นมาในอดีต เพื่อให้แรงงานปริทัศน์

ออนไลน์สามารถให้บริการทุกท่านได้ในช่วงสัปดาห์

แรกของเดือนนับต้ังแต่ฉบับเดือนกันยายน 2559 เป็น

ต้นไป 

 ใกลถึ้งวนัลงประชามติ รับรองหรือไม่รับรอง

รัฐธรรมนูญฉบบัพ.ศ. 2558 เขา้มาทุกขณะ กระแสการ

รณรงค์ และถกเถียงเร่ิมคึกคกัมากขึ้น หลายฝ่ายเห็น

ตรงกันว่ าก าร เ ปิด เส รีภาพในการถก เ ถี ยง เ ร่ือ ง

รัฐธรรมนูญเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของประชาชน

ย่อมเป็นผลดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมากกว่า

ผลเสีย เม่ือพจิารณาบญัชีผูมี้สิทธิออกเสียงลงประชามติ

วนัที่ 7 สิงหาคมน้ี จะมีผูมี้สิทธิออกเสียงถึง 50 ลา้นคน

เศษ  เรียงล าดบัจ านวนผูมี้สิทธิ แยกรายภาคจากมากไป

หาน้อย คือภาคอีสาน 17 ล้านคนเศษ ภาคกลาง (ไม่

รวมกรุงเทพมหานคร) เกือบ 13 ล้านคน ภาคเหนือ 9 

ลา้นคนเศษ ภาคใต ้7 ลา้นคน และกรุงเทพจงัหวดัเดียว 

4 ลา้นคนเศษ 

 

 

 

 

 

 

 พี่น้องแรงงานทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในภาคใด

ตัด สิน ใจกันหรือย ังว่ า  จ ะล งม ติ รับห รือ ไ ม่ รับ

รัฐธรรมนูญฉบบัน้ี? ขอ้มูลข่าวสารมีให้ติดตามอ่าน

และรับฟังกันได้แพร่หลายหากเปิดใจกวา้งฟังขอ้มูล

และไตร่ตรองให้ดีการลงประชามติคร้ังน้ีย่อมเป็น

มากกว่าการหรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ แต่จะเป็น

การยกระดับความรู้ทางการเมืองของพวกเราทุกคน

พร้อมๆกบัการลงประชามติ 

 จากเร่ืองการเมืองมาสู่ความเคล่ือนไหวใน  

แวดวงแรงงาน เท่าทีทุกท่านคงทราบกนัดีแลว้คือคุณ

วิไลวรรณ แซ่เตีย ผูน้ าแรงงานคนส าคญัได้ตดัสินใจ

อ าลาชีวติการเป็นผูน้ าขบวนการแรงงานไทยเพื่อกลบัสู่

บา้นเกิดในจงัหวดัขอนแก่น ไปดูแลบุพการีที่เจ็บป่วย

และชรามากแลว้ แรงงานปริทศัน์ขอถือโอกาสน้ีแสดง

ความคารวะต่อคุณูปการที่เธอไดท้  าไวใ้ห้แก่ขบวนการ
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แรงงานไทยตลอดเวลา 40 ปี ที่เธอใช้ชีวิตเป็นลูกจา้ง

รายวนัอยูใ่นโรงงานยา่นออ้มนอ้ย จงัหวดัสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 วิไลวรรณ แซ่เตีย เป็นที่ รู้จักของน้องๆใน

ขบวนการแรงงานตั้งแต่เป็น “พี่วิ” ผูน้ าแรงงานในกลุ่ม

อุตสาหกรรมย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เม่ือ 30 ปีก่อน 

จนกระทัง่กลายมาเป็น “ป้าวิ” ประธานคณะกรรมการ

สมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.)หลายสมยั ในปัจจุบนั 

กล่าวไดว้า่เธอเป็นผูน้ าแรงงานระดบัชาติที่โด่ดเด่นมาก

ที่สุดคนหน่ึงในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นผูน้ าใน

การขบัเคล่ือนประเด็นส าคญัของแรงงานมาโดยตลอด

ตั้งแต่การอดขา้วประทว้งเพื่อให้รัฐสภาผ่านกฎหมาย

ประกันสังคมในปี พ.ศ.2533 การเคล่ือนไหวให้

แรงงานหญิงได้รับสิทธิลาคลอด 90 วนั โดยได้รับ

ค่าจา้งเตม็ การรณรงคจ์ดัตั้งสถาบนัความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ  การรณรงค์

สนับสนุนสิทธิแรงงานนอกระบบ และแรงงาน       

ขา้มชาติ ฯลฯและยงัได้รับรางวลัเชิดชูเกียรติต่างอีก

หลายรางวลั 

 ส่ิงหน่ึงซ่ึงโดดเด่นมากส าหรับ    วิไลวรรณ 

แซ่เตีย คือไม่วา่จะมีสถานภาพสูงแค่ไหนในขบวนการ

แรงงานไทย แต่ฐานะความเป็นลูกจา้งของเธอยงัคงเดิม 

ตลอด 40 ปี ในการเป็นลูกจา้งรายวนัที่ค่าจา้งอิงอยูก่ ับ

ค่าจา้งขั้นต ่าเช่นเดียวกับคนงานรายวนัส่วนใหญ่ของ

ประเทศ เพราะตอ้งลางานไปท ากิจกรรมให้ขบวนการ

แรงงานบ่อยมากใน 1 ปี ส้ินปีจึงมักไม่ค่อยได้รับการ

ปรับเงินเดือนตอ้งรอคอยอานิสงส์ของการปรับค่าจา้ง

ขั้นต ่าเช่นเดียวกบัแรงงานที่เขา้มาท างานใหม่ไม่เคยมี

ธุรกิจหารายได้ส่วนตวั แสดงให้เห็นว่าเธอไม่เคยใช้

สถานะของความเป็นผูน้ าแรงงานยกระดบัฐานะทาง

เศรษฐกิจของตวัเอง ในวนัน้ีเธอตอ้งกลับไปดูแลพ่อ 

แม่ในชนบทบา้นเกิด ขอใหท้  าหน้าที่อยา่งสบายใจหาก

มี เวลาก็กลับมา เยี่ยม เยือนเพื่อนๆและน้องๆใน

ขบวนการแรงงานตามโอกาส 

 สุดท้ายนี้คณะท างานแรงงานปริทัศน์ ซ่ึง

ประกอบด้วยทีมงานของมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน และ

ทีมงานวอยซ์เลเบอร์ ของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 

หวังว่าจะได้ข้อคดิเห็นและการมีส่วนร่วมจากผู้อ่านทุก

ท่านเพื่อการพัฒนาจดหมายข่าวออนไลน์แรงงาน

ปริทัศน์ ให้สามารถบริการแก่พี่ น้องแรงงาน และ

ผู้สนใจให้ดียิ่งขึน้ 
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การปกครองประเทศด้วยมาตรา 44 ที่ให้
อ  านาจแก่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช .) 
ทั้ งอ านาจบริหาร นิติบัญญัติ  และตุลาการ ได้อ้าง
ประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศที่จะส่งเสริมความ
สามคัคีและความสมานฉนัทข์องประชาชนในชาติ  ใน
ขณะเดียวกนัก็ป้องกนั ปราบปรามการกระท าอนัเป็น
การบ่อนท าลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคง
ของชาติ ราชบลัลงัก ์เศรษฐกิจของประเทศ ดว้ยการปิด
กั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนที่มี
ความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลทหารไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้การก าลังทหารข่มขู่  คุกคาม จับกุมนักกิจกรรม 
ประชาชนที่ต้านรัฐประหาร ในลักษณะไม่แจ้งข้อ
กล่าวหา ไม่มีหมายศาล ไม่ให้สิทธิในการพบญาติ 
ทนายความ ไม่แจง้ที่จบักุมคุมขงั คุกคามดว้ยกฎหมาย
ความมั่นคงต่างๆ เช่น กฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุ
ภาพ (ม.112) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ทั้งยงัออก พ.ร.บ.การชุมนุมในที่
สาธารณะพ.ศ.2558 ดังเห็นได้จากคดีทางการเมือง
ต่อไปน้ี (รายงานการตั้ งข้อหาทางการเมืองหลัง
รัฐประหาร  2557, 30 เม.ย.59. เว็บไซด์ iLaw, 
http://freedom.ilaw.or.th/politically-charged) 

 ข้อกล่าวหาตามกฎหมายอาญา มาตรา 112
จ านวน 68 ราย 

 ขอ้หาชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน ฝ่าฝืน
ประกาศคสช. ฉบบัที่ 7/2557 หรือ ฝ่าฝืนค าสั่ง
หวัหนา้คสช. ฉบบัที่ 3/2558 ขอ้ 12 จ  านวน 85 
ราย    

 ขอ้หาเก่ียวกบัอาวธุปืน อาวธุสงคราม สืบเน่ือง
จากเหตุความรุนแรงทางการเมือง จ านวน 77 
ราย 

 ขอ้หาปลุกป่ันย ัว่ย ุตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 116จ านวน 47 ราย 

 ข้อหาไม่มารายงานตัวตามก าหนด  ฝ่าฝืน
ประกาศ คสช. ฉบบัที่ 41/255จ านวน 12 ราย  

 ขอ้หาอ่ืนๆ ที่มีผลเก่ียวเน่ืองจากมูลเหตุจูงใจ
ทางการเมือง จ านวน 11 ราย   

 
 
 

 
 

พัชณีฝ์ ค าหธัก 

ธักกิจกรรนกลุ่นประชาธิปโตฝแรงงาธ 

 

http://freedom.ilaw.or.th/politically-charged
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มาถึง  ณ จุด น้ี  เราไ ม่สามารถพึ่ งพาและ
ไวว้างใจระบบยุติธรรมไทยที่อยู่ในโครงสร้างระบบ
ราชการและ และน่ีอาจสามารถส่งผลต่อระบบกลไก
การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเร่ืองอ่ืน ๆ 
เช่น เร่ืองแรงงาน ที่ ณ ปัจจุบันน้ีมีการเลิกจ้างและ
วา่งงานเป็นจ านวนมาก ซ่ึงสามารถสรุปสถานการณ์ได้
ดงัน้ี 

การเลกิจ้าง การว่างงาน 
ภายใต้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ 

การว่างงานส านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไดส้รุปผลการ
ส ารวจภาวะการท างานของประชากร เม่ือเดือนเมษายน 
2559  วา่มีก าลงัแรงงานประมาณ 38.02 ลา้นคน เป็นผูมี้
งานท า 37.23 ล้านคน และผูร้อฤดูกาล 3.97 แสนคน  
ว่างงาน 3.96 แสนคน คิดเป็นอตัราการว่างงานร้อยละ 
1.0 ยอ้นไปเดือนเดียวกันของปี 58มีก าลังแรงงาน
ประมาณ 38.28 ล้านคน มีผูมี้งานท า 37.53 ล้านคน 
ว่างงาน 3.4 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 
0.9  

ส่วนของแนวโน้มการว่างงานจากระบบเตือน
ภยัด้านแรงงาน ซ่ึงอาศยัขอ้มูลการว่างงานผูมี้งานท า
ภาคเอกชนของส านักงานสถิติแห่งชาติแสดงสถานะ
ปกติ ดา้นแนวโน้มการเลิกจา้งจากระบบเตือนภยัดา้น
แรงงาน ซ่ึงอาศยัขอ้มูลการแจง้และตรวจพบจากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน แสดงสถานะปกติ 

การจ้างงานในเดือนเมษายน 2559 มีการจา้ง
งานในระบบประกนัสังคมมีผูป้ระกนัตน (มาตรา 33) 
จ  านวน 10,338,067 คน มีอัตราการขยายตัว 2.78% 

(YoY) (ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 
http://nlic.mol.go.th/th/index )  เ ม่ื อ เ ที ย บ กับ เ ดื อ น
เมษายน 2558 ซ่ึงมีผูป้ระกนัตน จ านวน 10,058,715 คน
แสดงให้เห็นว่ามีผูใ้ช้แรงงานเขา้สู่การท างานเพิ่มขึ้น 
279,352 คน   กล่าวคือภาพรวมในตลาดแรงงานอยูใ่น
ภาวะปกติ จากการเฝ้าระวงัสถานการณ์จากระบบเตือน
ภัยด้านแรงงาน โดยใช้ดัชนีช้ีน าทางเศรษฐกิจใน
รูปแบบดชันีผสม 13 ตวั ส่งสัญญาณช้ีน าตลาดแรงงาน
ดา้นการจา้งงานในสภาพปกติอยูใ่นเกณฑสี์เขียว (ถ้า
ดัชนีไม่เกิน 5 ตวัจะแสดงภาวะปกติ ซ่ึงมีเพียงดัชนี
เดียวคือ มูลค่าการส่งออกที่ชะลอตัว)  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานได้ให้ส่วน

ราชการในพื้นที่ทุกจงัหวดัติดตามเฝ้าระวงัสถานการณ์ 
ดา้นแรงงาน โดยให้มีการรายงานเฝ้าระวงัสถานการณ์
ด้านแรงงานทุกเดือน รวมถึงจับตาแนวโน้มและ
สัญญาณตัวเลขการเลิกกิจการ การเลิกโรงงานและ
ความเคล่ือนไหวของการจา้งงานของธุรกิจทุกขนาดใน
พื้นที่จงัหวดัอยา่งใกลชิ้ด พร้อมจดัท าทะเบียนกลุ่มเส่ียง
เพื่อป้องกนัปัญหาและสามารถให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ
แกไ้ขไดท้นัท่วงทีต่อไป 

http://nlic.mol.go.th/th/index
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 จากการวิเคราะห์ของหน่วยงานภาครัฐขา้งตน้ 

ผู ้เขียนเห็นว่า เศรษฐกิจแรงงานที่ รัฐบอกว่าอยู่ใน

สภาวะปกติ ภายใตบ้รรยากาศการเมืองการปกครองที่

ไม่ปกติน้ี แทจ้ริงคือปัญหาความไม่ยติุธรรม ที่เป็นผล

มาจากการพฒันาที่เหล่ือมล ้ าไม่ทัว่ถึง เม่ือเขา้ไปดูว่า

ท าไมอตัราการวา่งงานในไทยต ่ากว่า 1% มาโดยตลอด 

หรือประมาณ 2 แสนกว่าคน ก็พบว่า การท างานเพียง

ไม่ก่ีชัว่โมงต่อสปัดาห์ก็ถือวา่มีงานท าแลว้ 

        กล่ าวคือ  เรา เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างที่

แรงงานไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ (21.41 

ลา้นคนในกลางปี 2558) เช่น รับจา้งทัว่ไป ขบัแท็กซ่ี 

มอไซดรั์บจา้ง หาบเร่ ในภาคเกษตรก็อีกจ านวนมาก ที่

สวสัดิการต ่าไม่มีประกนัการวา่งงานเหมือนแรงงานใน

ระบบอุตสาหกรรม หรือในระบบประกนัสังคม(16.91 

ลา้นคนในกลางปี 2558 จากศูนยข์อ้มูลแรงงานแห่งชาติ  

http://nlic.mol.go.th/th/index ) แต่แรงงานนอกระบบ

เม่ือท างานในไร่แห่งหน่ึงเสร็จก็ตอ้งรีบไปหางานท าต่อ 

รับจา้งทัว่ไป ซ่ึงคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบยงั

ต ่า แม้จะมีงานท า แต่เป็นงานที่ค่าจา้งและสวสัดิการ

น้อย ขาดความมัน่คง (อัตราการว่างงานในไทย 0.6% 

ต ่าแบบเหลวไหลเลย. 2 ก.พ.57.  จากเวบ็ไซดบ์ลูมเบิร์ก

http://www.bloomberg.com/news/articles/2 0 1 5 -0 2 -

0 2 / thailand-s-unemployment-rate-is-a-ridiculously-

low-0-6-here-s-why)  ซ่ึงรัฐบาลไม่มีนโยบายแก้ไข

ปัญหาของแรงงานนอกระบบ และสร้างงานให้มี

คุณภาพ มีระบบสวสัดิการค่าจา้งที่สูงขึ้น ทั้งยงัน าเสนอ

ตวัเลขอตัราการวา่งงานต ่าๆ แบบน้ีต่อไป คงเพื่อให้คน

ทัว่ไปเขา้ใจว่าเศรษฐกิจเรายงัดี ทั้งที่ในความเป็นจริง

ผูใ้ช้แรงงานประสบปัญหาคุณภาพชีวิตต ่ า จนเป็น

สาเหตุหน่ึงที่ท  าใหเ้กิดช่องวา่งความเหล่ือมล ้า 

 ส าหรับแรงงานในระบบประกันสังคม ศูนย์
ขอ้มูลเศรษฐกิจการแรงงานมีรายงานสถานการณ์การ
จ้างงานเลิกจ้างและว่างงานของแรงงานในระบบ
ประกันสังคมรายอุตสาหกรรม ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 
2559 วา่ สถานการณ์การเลิกจา้งของเดือนก.พ. 59 เทียบ
กบัเดือนเดียวกนัของปี58มีการขยายตวัในอุตสาหกรรม
อิเล็คทรอนิคส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและยานยนต ์ทั้งน้ีมาจาก
การลดก าลงัการผลิตและมีการยา้ยฐานการผลิต ที่ท  าให้
ส่งออกลดต ่าลง ซ่ึงการเลิกจา้งมาจากหลายสาเหตุ เช่น 
บริษัทเลิกกิจการ ปรับปรุงโครงสร้างการผลิต ยุบ
แผนก เปล่ียนมาจา้งแรงงานเหมาช่วง รับงานไปท าที่
บา้นเป็นตน้   

ผูเ้ขียนจะยกกรณีปัญหาการเลิกจ้างอย่างไม่
เป็นธรรม เพื่อให้เห็นถึงความยากล าบากในการต่อสู้
กับปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานในสถานการณ์
การเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ดงัน้ี 

 
 
 
 

 

http://nlic.mol.go.th/th/index
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-02/thailand-s-unemployment-rate-is-a-ridiculously-low-0-6-here-s-why
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-02/thailand-s-unemployment-rate-is-a-ridiculously-low-0-6-here-s-why
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-02/thailand-s-unemployment-rate-is-a-ridiculously-low-0-6-here-s-why
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การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเพื่อท าลายอ านาจการ
ต่อรองของผู้ใช้แรงงาน :  
กรณีประธานสหภาพแรงงานซูซู กิมอ เตอร์และ
ประธานสหภาพแรงงานพนักงานไอที เอฟ/สภา
องค์การลกูจ้างแรงงานสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย 

ความยากล าบากของคนงานที่ต่อสู้กบันายทุน
ดังเช่นการต่อสู้ของสหภาพแรงงานซูซูกิมอเตอร์ จ.
ระยอง ยงัคงมีอยา่งต่อเน่ืองเร่ิมจากการเลิกจา้งแกนน า
สหภาพแรงงานในการก่อตั้งสหภาพแรงงานจ านวน 9 
คนในปลายเดือนธนัวาคม 2556 จากนั้นไม่นาน ก็เลิก
จ้างสมาชิกสหภาพแรงงานอีก 1 คน  แม้ปัจจุบัน
คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ(์ครส.) และศาลแรงงาน
กลาง ไดมี้ค  าสัง่และค าพพิากษาใหน้ายจา้งรับลูกจา้งทั้ง 
9 คนกลับเขา้ท างานในต าแหน่งหน้าที่และสภาพการ
จา้งเดิม แต่นายจา้งมิไดป้ฏิบติัตามแต่อยา่งใด 

ล่าสุดในเดือนเมษายนปี 2559 นายจา้งได้ขอ
อนุญาตศาลแรงงานเลิกจา้งประธานสหภาพแรงงานคน
ปัจจุบนั คือ นายรุ่งทิวา นาค า ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็น
คณะกรรมการลูกจา้งดว้ย ในขอ้หาเช่นเดียวกบัขอ้หาที่
ใชเ้ลิกจา้งประธานสหภาพแรงงานพนกังานไอทีเอฟ จ.
ชลบุรี(และเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย) นายบุญยืน สุขใหม่คือ 
ท า ง าน ด้ อยประ สิท ธิภ าพ โดยนับวันล า ง านที่
ค่อนข้างมาก โดยเอาวันลาทุกประเภทมารวมเข้า
ดว้ยกนัเช่น วนัลาหยุดพกัผ่อนประจ าปี วนัลาป่วย วนั
ลากิจประชุมตามที่ราชการก าหนด หรือกิจพิเศษอ่ืนๆ
ทั้งยงัคิดเป็นชัว่โมง แต่ส่ิงที่พบคือไม่มีการน าประเด็น

การประเมินการปฏิบัติงานในวันที่มาท างานว่าท างาน
บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือไม่เพียงใด  

 
 
 
 
 
 

 
นอกจากน้ี กรณีรุ่งทิวา นาค า ยงัมีขอ้หาท าให้

บริษทัซูซูกิมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั เสียหายจาก
การเฉ่ือยงานไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้ตามเป้า มีมูลค่า
ถึง270 กว่าล้านบาทในค าร้องต่อศาลแรงงานท าให้
ทราบว่าบริษทัผลิตรถยนตไ์ดว้นัละ 170-200 คนั/วนั
หรือเฉล่ีย 20 คนั/ชัว่โมง แต่ประธานสหภาพแรงงาน
ถูกกล่าวหาวา่ท าใหก้ารผลิตลดลงไปเหลือเฉล่ีย 12 คนั/
ชัว่โมงในช่วงเวลาสิบกว่าวนัของเดือนธ.ค.58คนงาน
จ านวนหน่ึงท าให้เสียหายเป็นมูลค่าเกือบสามร้อยลา้น 
จ านวนรถตกค้าง 600 กว่าคัน ทว่าเหลือประธาน
สหภาพแรงงานเพียงคนเดียวที่ ยืนย ันคัดค้านข้อ
กล่าวหาน้ีน่ีคือการต่อสูก้บัทุนในชีวิตประจ าวนัเขม้ขน้
และสาหสัไม่ต่างจากการต่อสูเ้พือ่ประชาธิปไตย แต่ส่ิง
ที่ย  ่าแย่ของการต่อสู้ระดับน้ีคือ ต้องแลกกับความอด
อยาก ไม่มีเงินไม่มีงานเกิดปัญหาครอบครัวตามมา จน
เป็นเหตุให้อดีตคนงานซูซูกิที่ ถูก เลิกจ้างรายหน่ึง
กระท าอัตวิบากกรรมจากการตกอยู่ ในสภาพหดหู่ส้ิน
หวัง 
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วิธีการบั่นทอนอ านาจการต่อรองของสหภาพ
แรงงานซูซูกมิอเตอร์ 

ในช่วงระหว่างการเจรจายื่นข้อเรียกร้องที่
ไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ก าหนด
ว่าห้ามนายจา้งแทรกแซงใดๆในระหว่างที่การยื่นขอ้
เรียกร้องและเจรจาถึงแม้หลายคนอาจจะมองว่า
กฎหมายให้ความคุม้ครองลูกจา้งและผูแ้ทนลูกจา้ง ถ้า
นายจา้งมีการฝ่าฝืนกลั่นแกล้งหรือเลิกจา้งก็จะมีโทษ
ทางอาญา แต่ในทางปฏิบติันายจา้งก็หลีกเล่ียงกฎหมาย
ดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น ตั้งโต๊ะล่ารายช่ือเพื่อให้พนักงาน
ลงช่ือเพือ่ถอนการสนบัสนุนขอ้เรียกร้อง โดยอา้งว่า ถา้
ไม่ถอนการสนบัสนุนขอ้เรียกร้องก็จะไม่จ่ายโบนัสท า
ใหพ้นกังานส่วนใหญ่เกิดความหวาดวิตกที่จะไม่ไดรั้บ
โบนัส จึงยอมลงลายมือช่ือเพื่อถอนการสนับสนุนขอ้
เรียกร้อง ท าให้อ  านาจการต่อรองของผูแ้ทนเจรจาฝ่าย
ลูกจา้งลดลงและตอ้งยอมท าขอ้ตกลงสภาพการจา้งไม่
เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวงัไวแ้ละหลงัจากนั้นก็เลิก
จา้งผูแ้ทนเจรจาและแกนน าสหภาพฯ จ านวนหน่ึงใน
ข้อหายุยงปลุกป่ันให้คนงานหยุดงานกว่า 400 คน 
(ขอ้หาน้ีคล้ายคลึงกบัขอ้หาทางการเมืองย ัว่ย ุปลุกป่ัน 
ในประมวลกฎหมายอาญา ม.116) 

ให้เกิดกระแสความไม่พอใจกับประกาศจ่าย
โบนสัปลายปี 56 ที่คนงานคาดหวงักบัโบนัสเป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากเงินเดือนที่ไดรั้บต ่าหากเทียบกบัรถยนต์
ยี่ห้ออ่ืน เช่น โตโยตา้ ฮอนด้า จึงเป็นที่มาของการตั้ ง
สหภาพแรงงานและได้ท  าข้อตกลงสภาพการจ้าง มี
กรรมการชุดใหม่ขึ้นมาบริหารงานหลงัจากชุดที่ถูกเลิก
จา้ง แต่ต่อมาคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ไดมี้ค  าสั่ง

ใหน้ายจา้งซูซูกิรับแกนน าสหภาพแรงงานทั้งหมดกลบั
เขา้ท างานในสภาพการจา้งเดิมพร้อมจ่ายค่าเสียหายนับ
แต่วนัเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าท างาน และศาล
แรงงานกลางได้มีค  าพิพากษาเม่ือวนัที่ 25 พฤษภาคม 
2558 ยนืตามค าสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ แต่
นายจา้งยงัคงเพกิเฉย 

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2558สหภาพแรงงานฯ 
ยื่นขอ้เรียกร้องประจ าปี และมีการเจรจาขอ้เรียกร้อง
ต่อเน่ืองกันจนสามารถท าข้อตกลงได้ในปลายเดือน
ธันวาคม 2558 หลังจากการเจรจาขอ้เรียกร้องยุติ ใน
วนัที่ 5 มกราคม 2559 ประธานสหภาพแรงงานและ
กรรมการอ่ืนรวม 2  คน ไดถู้กกล่าวหาว่าเฉ่ือยงานและ
ลดต าแหน่งงานลงจาก Leader เป็น Operator 2 และให้
ยา้ยหน้าที่จากแผนก Press Welding ซ่ึงเป็นไลน์การ
เช่ือมและประกอบตวัถงัรถยนต ์ไปท างานในไลน์การ
ผลิตเคร่ืองยนต์ ซ่ึงแตกต่างจากหน้าที่เดิมที่เคยปฏิบติั
อยา่งส้ินเชิง 

 
 
 
 
 
 
 
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2559 ได้หนังสือสั่งพกั

งานชัว่คราวโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาให้อยูข่า้งนอก
ห้ามเข้าโรงงานแต่ได้รับเงินเดือนปกติ ซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงสภาพการจา้งของกรรมการลูกจา้งโดยไม่
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ขออนุญาตศาลแรงงาน(คลา้ยคลึงค  าสั่งม.44 พกังาน
ขา้ราชการที่ไม่ท  าตามนโยบายของรัฐบาล)และต่อมา
ในเดือนเมษายน 2559 ประธานสหภาพแรงงานซูซูกิ 
มอเตอร์ฯ ถูกนายจา้งขออนุญาตศาลเลิกจา้ง 

ประธานสหภาพแรงงานซูซูกิ มอเตอร์ฯ ถูก
ลงโทษถึงสามคร้ังจากการกระท าเพียงคร้ังเดียวที่
บริษทัฯ กล่าวอา้งว่าเฉ่ือยงาน  คือ 1)ถูกลดต าแหน่ง2)
ถูกยา้ยงาน 3)ถูกพกังานชัว่คราว ซ่ึงหลงัจากนั้นนายจา้ง
ก็ไดข้ออนุญาตศาลแรงงานเลิกจา้งดว้ยขอ้กล่าวหาอีก4 
ขอ้ ซ่ึงโดยรวมคือ ปฏิบติัตนไม่สมกบัการเป็นลูกจา้งที่
ดีทั้งต่อตา้นคดัคา้นนายจา้งเร่ืองโยกยา้ยต าแหน่งงาน
และน่ีจึงสามารถกล่าวไดว้่า นายจา้งท าทุกอยา่งที่เป็น
การเก่ียวข้องกับสหภาพแรงงานนายจ้างพยายาม
เช่ือมโยงการเฉ่ือยงานของแกนน าสหภาพแรงงานกับ
การเจรจาต่อรองในช่วงเวลาเดียวกนั 

จากการที่กระทรวงแรงงานบอกว่าจะเฝ้าระวัง
สถานการณ์การเลิกจ้างแรงงานอย่างใกล้ชิดทุกเดือน ใน
กรณี เ ช่นนี้ รวมถึงกรณี เลิก จ้างที่นายจ้างละเมิด
กฎหมาย ได้ด าเนินการปกป้องสิทธิของพวกเขาแล้ว
หรือไม่อย่างไร? 

นอกจากน้ีน่าตั้งขอ้สังเกตไดว้่า นายจา้งญี่ปุ่ น 
ซูซูกิ มอเตอร์ฯ ไดมี้การปรึกษาหารือร่วมกนักบับริษทั
ไอทีฟอร์จ้ิงหรือไม่ เน่ืองจากข้อกล่าวหาประธาน
สหภาพแรงง านทั้ ง สอ งค ล้ ายคลึ งกัน  คื อ ด้อ ย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้อัตราการมา
ท างานนับวนัลางาน ที่มีจ  านวนมากในช่วงเวลาหน่ึง
ของบุญยนื สุขใหม่ กบัรุ่งทิวา นาค า  

 

 
 
 
 
 
 
 
กรณีของบุญยนื สุขใหม่ นายจา้งไดท้  าสถิติวนั

ลายอ้นหลังสามปีติดต่อกันแต่เป็นการลาที่ไดรั้บการ
อนุมตัิจากผูบ้งัคบับญัชาแลว้ แต่นายจา้งยงัยนืยนัวา่เป็น
การลาที่ไม่สุจริตไม่ไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ส่ิงที่น่าสังเกต คือ นายจา้งไม่เอ่ยถึงการปฏิบติังานใน
วนัท างานที่เหลือจ านวนกว่าร้อยวนันายจา้งใชต้วัเลข
สถิติการลาที่หายไป ซ่ึงจากข้อเท็จจริงนั้ นในวนัลา
ต่างๆที่รวมกนั มีทั้งวนัลาพกัร้อน ลากิจประชุมตามที่
ราชการก าหนด ลาป่วย ซ่ึงถา้แยกการลาแต่ละประเภท
ออกจากกนัแลว้จะเห็นไดช้ดัเจนว่าไม่มีความแตกต่าง
จากพนกังานอ่ืนๆ แต่อยา่งใด แต่นายจา้งเองพยายามที่
จะแสดงใหศ้าลเห็นวา่มีสถิติการลาที่สูงผดิปกติ 

ประเด็นที่เหมือนกันอีกคือ นายจ้างทั้ งสอง
บริษทัใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยล์ักษณะ 6 
มาตรา 583 ในการขอเลิกจา้ง ซ่ึงระบุว่าถ้าลูกจ้างจงใจ
ขัดค าส่ังของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายก็ดี หรือ
ละเลยไม่น าพาต่อค าส่ังเช่นว่านั้นเป็นอาจิณก็ดี ละทิ้ง
การงานไปเสียกดี็ กระท าความผิดอันร้ายแรงกดี็หรือท า
ประการอ่ืนอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้
ลลุ่วงไปโดยถกูต้องและสุจริตก็ดี ท่านว่านายจ้างจะไล่
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ออกโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือให้สินไหม
ทดแทนกไ็ด้  

กลไกคุ้มครองสิทธิแรงงานด้อยประสิทธิภาพ 
ไม่เพียงแต่กรณีปัญหาของประธานสหภาพ

แรงงานสองแห่งน้ีเท่านั้ น ยงัมีการเลิกจ้างแกนน า
สหภาพแรงงานอ่ืนๆ ในเขตจงัหวดัระยอง ชลบุรี หรือ
ปราจีนบุรี ที่ประสบความล าบากในการรณรงคปั์ญหา
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมของนายจา้ง เน่ืองจากกลไก
การบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งไร้ประสิทธิภาพ ล่าช้า ทั้งมีการเรียกตวัผูน้ า
แรงงาน เช่น นายบุญยนื สุขใหม่ไปปรับทศันคติในค่าย
ทหารในช่วงของการเขา้ไปเป็นที่ปรึกษาในการเจรจา
ขอ้เรียกร้องให้มีการจา้งงานที่เป็นธรรมของสหภาพ
แรงงานต่างๆ เช่น ในจังหวัดปรา จีนบุ รี  และถูก
กล่าวหาว่าท าลายบรรยากาศการลงทุนจากนักลงทุน
ชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่ น ที่รัฐบาล 
คสช.พยายามส่งเสริมการลงทุนจากการที่ภาวะการ
ลงทุนจากต่างประเทศถดถอยลง และก าลงัมีนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การ
ต่อสู้เรียกร้องของสหภาพแรงงานจึงเป็นพฤติกรรมที่
ไม่น่าพงึประสงคข์องฝ่ายรัฐและทุน 
 จากสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองที่
กล่าวมา รัฐบาลทหารจริงใจแก้ไขปัญหาหรือไม่ใน
ขณะที่ยงัคงใช้มาตรการปราบปราม คุกคาม ระงับ
กิจกรรมของนกัเคล่ือนไหวเพือ่สิทธิมนุษยชน การออก
กฎหมายต่างๆ รวมถึงการจดัท าแผนการปฏิรูป สร้าง
ความปรองดองในความเป็นจริงเป็นไปเพื่อคนชั้นน า
เท่านั้น  

ในขณะที่ ชีวิตของแรงงานหรือประชาชน
ระดบัล่างยงัขาดหลกัประกันที่มัน่คง ไม่รู้ว่าจะถูกเลิก
จา้งเม่ือใด และอาจมีการฉวยโอกาสเลิกจา้งในสภาวะที่
กลไก คุ้มครองสิทธิ เส รีภาพของ รัฐท า งานด้ อย
ประสิทธิภาพ  อีกทั้งไม่ให้พื้นที่การแสดงออกให้แก่
ประชาชน หากออกมารณรงค์เรียกร้องเม่ือไหร่ ก็
จะตอ้งเผชิญหน้ากบักฎหมายเผด็จการเพื่อความมัน่คง
ของรัฐที่มกัขดักบัความมัน่คงของแรงงาน  

 
** ขอขอบคุณข้อมูลจาก บุญยนื สุขใหม่  และ  รุ่งทวิา นาค า ** 
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ข้อเด่น ข้อด้อย 

   (1) การบังคบัใช้ 

     ให้กิจการราชการ หรือ กิจการอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯในการท างานหน่วยงานของตน

ไม่ต ่ากว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ 
     คอื ครอบคลุมถึงข้าราชการและลูกจ้างในหน่วย
ราชการ และกิจการอื่นที่อาจก าหนดขึน้อีก โดย
กระทรวงแรงงานไม่มอี านาจควบคุม-ก ากับ
ตรวจสอบหน่วยงานราชการต่างๆได้ เพยีงแต่ให้
ค าปรึกษาแนะน า 

  (1) ปัญหาเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการ  
     ยงัมุ่งเนน้การด าเนินงานแบบราชการและคณะกรรมการ
ไตรภาคแีบบเดิม โดยมีนโยบายจะยกระดบัหน่วยงานเป็น
กรมความปลอดภัยในการท างาน ในอนาคตแต่ขาดบูรณา
การของหลายหน่วยราชการที่เหล่ือมซอ้นเก่ียวพนักนัอยู่
เพือ่ใหท้  างานเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 

  (2) ค านิยาม 

     นายจ้างและลูกจ้างมีความหมายกว้างขวางกว่า

กฎหมายอื่น กล่าวคอื “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน” หมายถึงการ
กระท าหรือสภาพการท างานที่ปลอดจากเหตุจะท าให้
เกิดประสบอันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือ
สุขภาพเน่ืองจากการท างาน หรือเกี่ยวกับการท างาน 
    “ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน และ ผู้ได้รับความยินยอมให้ท างาน หรือท า
ประโยชน์ให้แก่ หรือในสถานประกอบการของนายจ้าง 

  (2) ก าหนดหน้าทีลู่กจา้งมากกวา่สิทธิ ลูกจา้งเก่ียวกบัความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น 
    ●ไม่มีสิทธิปฏิเสธการท างาน กรณีที่ตอ้งท างานในสภาพ
เส่ียงภยัอนัจะเกิดอนัตรายต่อชีวติ ร่างกายและสุขภาพได ้
    ●ไม่มีสิทธิร่วม คดัเลอืก หรือถอดถอน หรือควบคุมการ
ท างานของจป.ได้ 
     เพราะถือว่าจป.เป็นลูกจา้งท่ีนายจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งจดัจา้งตาม
กฎหมาย  ขณะท่ีลูกจา้งถือว่าจป.เป็นต าแหน่งส าคญัท่ีตอ้งมี
ความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบสูงในการดูแลความ
ปลอดภยัฯของคนงาน และสถานประกอบการ นายจา้งจึงไม่ควร

พระราชบัญญัติควานปลอดภัฝ อาชีวอธานัฝและสภาพแวดล้อนใธการถ างาธ พ.ศ.2554 

ไดฝ บัณทิตฝ์ ธธชัฝเศรผฐวุฒิ 
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    “นายจ้าง” หมายถึง นายจ้างตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน และผู้ประกอบกิจการที่ยอมให้บุคคลใดมา
ท างาน หรือท าผลประโยชน์แก่หรือให้สถานประกอบการ 
ไม่ว่าจะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของ
ผู้ประกอบการน้ันหรือไม่ 

มีอ  านาจแต่งตั้งและควบคุมการท างานของจป.ไดฝ่้ายเดียว
เท่านั้น  

  (3) ก าหนดให้มี “พนักงานตรวจความปลอดภยั” 
และ “กองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน” และ “สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน” ภายใต้ก ากับดูแลของรมต.เป็นคร้ังแรก 

    (3) พระราชบญัญติัความปลอดภยัฯก าหนดใหอ้ านาจ
รัฐมนตรี หรืออธิบดีตราอนุบญัญตัิ หรือ กฎหมายล าดบัรอง
จ านวนมาก โดยไม่มีเง่ือนไขระยะเวลาและการมีส่วนร่วม
เสนอแนะ-ตรวจสอบขององคก์รฝ่ายแรงงาน และองคก์ร
เอกชนที่เก่ียวขอ้ง 

  (4) ก าหนดหน้าที่ลูกจ้าง ให้ความร่วมมือมอืกับ
นายจ้างในการด าเนินกิจการส่งเสริมด้านความ

ปลอดภัยฯ เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยฯแก่ลูกจ้าง และ
สถานประกอบการ เช่น 

    ●ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล และ ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ใช้งาน
ได้  
    กรณไีม่สวมใส่อปุกรณ์ดังกล่าว นายจ้างส่ังให้
ลูกจ้างหยุดท างานน้ันได้ 
    ● แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) 
หรือ หัวหน้างาน หรือผู้บริการ ถ้าลูกจ้างทราบถงึ
อันตรายที่ตนเองไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง – ส่ิง
ช ารุดได้ 

    (4) ไม่มีแนวคดิใหม่ในการบริหารเชิงรุกเพื่อป้องกัน-

ส่งเสริมความปลอดภยัฯในการท างาน เช่น 
    ●โครงการจดัตั้ง หรือขยายสถานประกอบการ หรือ
โรงงาน ตอ้งมีการออกแบบเสนอแผนการป้องกนัอนัตราย
จากการท างานใหรั้ฐพจิารณาไปพร้อมกนั 
    ● ยงัไม่มีการควบรวม-เช่ือมโยงหน่วยงานรัฐใหอ้ยูใ่น
ระบบจดัการความปลอดภยัฯ เช่น ส านักความปลอดภยั
แรงงาน (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน) กบัส านกั
เทคโนโลยคีวามปลอดภยั (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) และ
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม (กรม
ควบคุมโรค)  

     (5) ให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมบริการของ
บุคคลอื่นเพื่อลดภาระและข้อจ ากัดของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่
    ● ก าหนดให้มีมาตรฐานของผู้ช านาญการด้าน

     (5) ฝ่ายลูกจ้างไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภยัฯ เช่น 
     ● ไม่มีตัวแทนคปอ. หรือฝ่ายสหภาพแรงงานมีส่วนร่วม
ตรวจความปลอดภยัในพื้นที่การท างาน เพราะพนกังาน



รู้ลึกไลกแรงงาธ  แรงงาธปริถัศธ์ออธโลธ์ 

14 
 

ความปลอดภัยฯ หรือบุคคล หรือ นิติบุคคล ที่
ประสงค์จะให้บริการ ตรวจความปลอดภยั หรือ
รับรองรายงานการตรวจวัดส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ การ
ประเมินทดสอบการสัมผัสสารเคมี และความเส่ียง
จากส่ิงแวดล้อมในการท างาน การให้ค าปรึกษาแนะน า
เพื่อส่งเสริมความปลอดภยั ฯลฯ 

เจา้หนา้ที่รัฐ หรือผูช้  านาญการอาจมีผลประโยชน์ไดเ้สียกบั
นายจา้งได ้หรือไม่รู้ขอ้เทจ็จริงเท่ากบัคนท างานที่เส่ียงภยัอยู่
ตลอด 
     ● คณะกรรมการไตรภาคีดา้นความปลอดภยัฯระดบัชาติ 
ใหค้วามส าคญักบัผูแ้ทนสภาองคก์ารลูกจา้ง-สภาองคก์าร
นายจา้ง และการเลือกตั้งโดยผูแ้ทนองคก์ารโดยไม่สมดุลกบั
องคก์รอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 

    (6) ก าหนดหน้าที่นายจ้างเข้มข้นกว่าเดิมเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุม ก ากับด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยฯ เช่น 
    ● จัดให้มี จป. บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะ
บุคคล (คปอ.) เพื่อด าเนินการด้านความปลอดภยัฯ 
และฝึกอบรม 
    ● ให้นายจ้างแจ้งลูกจ้างทราบถึงอันตรายต่อ
ร่างกาย ชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามยัที่จะเกิดขึน้

จากการท างาน และแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างเข้า
ท างาน เปลี่ยนงาน หรือเปลีย่นสถานที่ท างานหรือ
เปลี่ยนเคร่ืองจักรอปุกรณ์ 
     ● ให้นายจ้างแจ้ง หรือปิดประกาศ ค าเตือน ค าส่ัง 
หรือค าวินิจฉัยของพนักงานตรวจความปลอดภยัในที่

ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
     ● กรณลูีกจ้างเสียชีวิต นายจ้างแจ้งต่อพนักงาน
ตรวจความปลอดภยัทันทีที่ทราบ โดยมีรายละเอยีด
พอสมควร และสาเหตุเป็นหนังสือภายใน 7 วันนับแต่

ที่ลูกจ้างตายหรือลูกจ้างประสบอันตรายตามกฎหมาย
เงินทดแทน เมื่อนายจ้างแจ้งต่อสปส.แล้ว ให้ส่งส าเนา

    (6) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (สสปท.) มีหน้าที่จ ากัด  
     คือส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงาน รณรงค ์และ
พฒันาการศึกษาวจิยัดา้นความปลอดภยัฯ 
    แต่ไม่มีอ านาจ รับข้อร้องเรียนความปลอดภัย เพือ่ร่วมกบั
เจา้หนา้ที่ตรวจความปลอดภยัฯป้องกนั-แกไ้ขปัญหา และไม่
มีส่วนร่วมบริหารกองทุนเงินทดแทน และกองทุนส่งเสริม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
    นอกจากน้ี การบริหารสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยัฯ คง
เป็นไปอย่างโดดเดี่ยวอ่อนแอมาก เพราะขาดการสนบัสนุน
งบประมาณและบุคลากรจากรัฐอยา่งชดัเจน เพราะกฎหมาย
มาตรา 52 ไม่ก าหนดใหรั้ฐบาลกองทุนเงินทดแทน และ
กองทุนส่งเสริมความปลอดภยัฯตอ้งสนบัสนุนสถาบนั
ส่งเสริมความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองเท่าไร อยา่งไรดว้ย? เช่น 
     ไม่ก าหนดวา่ ผู้บริหารสถานบันส่งเสริมความปลอดภยัฯ
ตอ้งมีความรู้ ความสามารถอะไร อยา่งไร? 
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หนังสือแจ้งพนักงานตรวจความปลอดภยัภายใน 7 
วันนับแต่วันเกิดเหตุ 

    (7) คณะท างานความปลอดภยั อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นคณะกรรมการ
ไตรภาคทีี่มีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่าย

ราชการ ฝ่ายละ 8 คน ซ่ึงมีจ านวนมากกว่าทุกคณะ
ไตรภาค ีโดยการแต่งต้ังผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

เป็นไปตามรัฐมนตรีประกาศก าหนด และต้อง
ค านึงถึงการมส่ีวนร่วมของทั้งหญิงและชาย 

      (7) การคุม้ครองลูกจา้งที่มีหนา้ที่รับผดิชอบ หรือ 
สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัฯยังไม่เข้มแข็ง
เพียงพอ เช่น  
     ม.42 –หา้มนายจา้งเลิกจ้างลูกจ้าง หรือโยกย้ายหน้าที่การ
งานเพราะเหตุที่ฟ้องร้อง หรือเป็นพยาน หรือให้หลักฐาน
ข้อมูลเก่ียวกบัความปลอดภยัฯ 
    เพราะฉะนั้น ถา้เป็นกรณีลดต าแหน่งหน้าที่ หรือสิทธิ
ประโยชน์เกีย่วกับการท างานหรือ พักงานและจ่ายค่าจ้าง 
หรือโยกย้ายสถานที่ท างาน ก็ไม่เขา้ข่ายกฎหมาย 
    นอกจากน้ีควรคุม้ครองถึงกรณีลูกจ้างด าเนินการร้องเรียน
ต่อทุกหน่วยงานด้วย 

     (8) ก าหนดบทลงโทษลูกจ้างที่ไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ความปลอดภัยฯในการท างาน (ปรับไม่
เกิน 2 แสน หรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ) เช่น 
     ● กรณสีถานที่ใดมีสถานประกอบการหลายแห่ง 
นายจ้างทุกรายในสถานที่น้ันมีหน้าที่ร่วมกนั

ด าเนินการ และลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบการ

เดียวกัน หรือสถานประกอบการอ่ืนที่ไม่ใช่ของ
นายจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ความปลอดภยัฯ
ในสถานประกอบการน้ัน (ม.60) 
    ● ลูกจ้าง ที่ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังพนักงานตรวจ
ความปลอดภัย หรือ ไม่อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานความปลอดภยั (ม.64 , ม.
65) 

     (8) บทก าหนดโทษของทุกกฎหมายแรงงาน รวมทั้ง
กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานยังใช้รูปแบบเดิมๆ คือ 
     ●ระหวา่งโทษจ าคุกไม่เกิน ก่ีเดือน หรือปรับไม่เกิน ก่ี
บาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับแต่ไม่มีอัตราโทษข้ันต ่า ไม่วา่โทษ
จ าคุก หรือโทษปรับ (หมวด 8 บทก าหนดโทษ)  
     ●กรณีนายจา้งปฏิบติัตามค าสัง่ของพนกังานตรวจความ
ปลอดภยัภายในระยะเวลาที่ก  าหนดการด าเนินคดีอาญาต่อ
นายจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอันระงับไป (ม.43) 
     กรณีการฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎหมายความปลอดภยัฯ ใน
การท างาน ควรจะมีอตัราโทษข้ันต ่า ที่เหมาะสม เพราะเป็น
เร่ืองความปลอดภยัฯที่กระทบต่อชีวติ ร่างกายและสุขภาพ
ลูกจา้งจ านวนมากได ้ 
     ไม่ควรปล่อยใหเ้ป็นดุจพนิิจเสรีของเจา้หนา้ที่รัฐ และควร
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มีโทษแบบอ่ืนที่อาจมีประสิทธิภาพกวา่เดิม เช่น การเพกิ
ถอน สิทธิประโยชน์ทางภาษอีากร หรือเงื่อนไขส่งเสริมการ
ลงทุน หรือระงับการด าเนินกิจการช่ัวคราว  
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กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ไดข้บัเคล่ือนการด า เนินงานเพื่อให้สัตยาบนัอนุสัญญา องคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 187 ว่าดว้ยกรอบเชิงส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั พ.ศ.2559 (ILO 

Convention No. 187 Re: Promotional Frameworkfor Occupational Safety and Health, 2006) โดยมอบให้ส านักความปลอดภยัแรงงานและ
ส านักพฒันามาตรฐานแรงงาน ร่วมกันจดัท าขอ้มูลรายละเอียดอนุสัญญาวิเคราะห์สถานะและการด าเนินงานของ
ประเทศไทยที่สอดคลอ้ง กบัหลกัการ/บทบญัญติัแห่งอนุสญัญาฯ รวมถึงไดจ้ดัประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผูแ้ทนภาค
ส่วนที่เก่ียวขอ้ง รวม 3 คร้ัง ก่อนเสนอเร่ืองไปยงักระทรวงแรงงาน เพือ่ผลกัดนัเขา้สู่การพจิารณาของคณะรัฐมนตรี   

 

คณะรัฐมนตรีไดพ้จิารณาเร่ืองการใหส้ัตยาบนั
อนุสญัญาฉบบัที่ 187 ซ่ึงกระทรวงแรงงานเสนอ 

ในการประชุมเม่ือวนัที่ 30 กันยายน 2558 และไดมี้มติ
เ ห็นชอบให้สัตยาบันอ นุสัญญาฉบับ น้ี  โดยให้
กระทรวงแรงงานด า เนินการตามกระบวนการที่
เ ก่ียวข้อง และมอบให้กระทรวงการต่างประเทศ
ด าเนินการดา้นพธีิสารเพือ่แจง้จดทะเบียนการให้สตยา
บัน ทั้ งน้ี กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานได้มี
ค  าสัง่แต่งตั้งคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากทั้ง

สองกระทรวง เพือ่ตรวจสอบ จดัท าเอกสาร/ค  าแปลอนุสัญญาให้มี ความถูกตอ้งครบถว้น รวมถึงด าเนินงานเตรียมการ
ดา้นต่างๆ และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ ไดล้งนามในสตัยาบนัสาร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 

ต่อมาเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2559 ปลดักระทรวงแรงงาน (หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ) ไดเ้ป็น ผูแ้ทนรัฐบาลไทย
ในการยืน่จดทะเบียนให้สัตยาบนัอนุสัญญาฉบบัน้ี ต่อผูอ้  านวยการใหญ่ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ (Mr. Guy 

Ryder) ณ นครเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส โดยถือเป็นอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 16๖ ที่ประเทศไทยให้สัตยาบนั และจะมีผล
บงัคบัใชใ้นอีก 12 เดือนถดัไป นบัจากวนัที่ใหส้ตัยาบนั 
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 อนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 187 จดัเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบบัพื้นฐานดา้นความปลอดภยัในการท างาน มี
สาระครอบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. การมีนโยบายระดับชาติด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามยัของลูกจา้ง โดยก าหนดให้สอดคลอ้งตาม
แนวปฏิบตัิและสภาพการณ์ภายในประเทศ 

2. การมีระบบการด าเนินงานระดบัชาติดา้นความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยั ซ่ึงประกอบดว้ย  หน่วยงานที่
รับผดิชอบ บุคลากร กฎหมาย/ขอ้บงัคบั กลไกการบงัคบั
ใช้ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ เพื่อขบัเคล่ือนงาน
ความปลอดภยัฯ ของประเทศ  

3. การมีแผนงาน/โครงการระดบัชาติดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เพือ่ส่งเสริมการพฒันาวฒันธรรมเชิง
ป้องกนั การคุม้ครองลูกจา้งโดยขจดัหรือลดความเส่ียงและอนัตรายจากการท างานใหมี้นอ้ยที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบติั
ได ้

 4. การจดัท ารายงานขอ้มูลด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัยระดับชาติ  เพื่อสรุปสถานการณ์ สถิติการ
ประสบอนัตรายจากการท างาน นโยบายแผนงาน ตลอดจนผลการด าเนินโครงการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งรวมทั้งมีการเผยแพร่
รายงานขอ้มูลดงักล่าว 

ปัจจุบนั ประเทศไนภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย  ได้ให้สัตยาบัน
อนุสญัญาฉบบัดงักล่าวก่อนหนา้น้ีเป็นที่เรียบร้อยแลว้ และในการประชุมเครือข่ายความปลอดภยั และอาชีวอนามยัของ
อาเซียน (ASEAN-OSHNET) ในเดือนเมษายน 2559 ณ ประเทศเวียดนาม จะไดมี้การ แจง้เร่ืองการให้สัตยาบนัของประเทศ
ไทย ในวาระเก่ียวกบัการให้สัตยาบนัอนุสัญญา ILOของประเทศสมาชิก เพื่อประชาสัมพนัธ์และหารือแนวทางการ
ด าเนินงานทีเก่ียวขอ้งร่วมกนัดว้ย 

ส านกัความปลอดภยัแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลกัที่ขบัเคล่ือนการด าเนินงานความปลอดภยั และอาชีวอนา
มยัของประเทศ ไดเ้ตรียมการเพือ่พฒันา/ยกระดบัการด าเนินงานในประเด็นดา้นต่างๆ รองรับ การใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา
ฉบบัน้ีโดยสถานะปัจจุบนัและแนวทางการด าเนินงานที่สอดคลอ้งตามองคป์ระกอบ ที่เป็นขอ้ก าหนดภายไตอ้นุสัญญา
ดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี 

1. นโยบายระดบัชาติดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
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- มีนโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ไดแ้ก่ นโยบายรัฐบาล ระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงาน
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ซ่ึงไดมี้การประกาศใชต้ั้งแต่ปี 2559 และยงัคงมีผลอยู ่

ณ ปัจจุบนั โดยอยูร่ะหวา่งการจดัท าระเบียบวาระแห่งชาติ ระยะที่ 2 (2560-2564) เสนอรัฐบาลเพือ่ประกาศใชต่้อไป 

2. ระบบการด าเนินงานระตบัซาติดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

- มี พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 เป็นกฎหมายเฉพาะ
ดา้นความปลอดภยัฯ และมีการพฒันากฎหมายล าดบัรองที่ครอบคลุมประเด็นดา้นต่างๆ อีกเป็นจ านวนหลายฉบบั 

- มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ ส านักความปลอดภัยแรงงาน ซ่ึงอยูร่ะหว่างการผลกัดนัยกระดบัเป็น
หน่วยงานระดับกรม 

- มีพนักงานตรวจความปลอดภัย เป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ บงัคบัใชก้ฎหมายและมี เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน รับผดิชอบในการด าเนินงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ของสถานประกอบการ ซ่ึงมี
คุณสมบตัิและไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

- มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท า งาน เป็น คณะกรรมการ
ไตรภาคีระดบัชาติ 

- มีคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เป็นคณะกรรมการระดบัชาติ 
  

3. แผนงาน/โครงการระดบัชาติดา้นความปลอดภยั
และอาชีวอนามยั ประเมินแผนฉบบัแรก 

-มีแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 
ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการยกร่างแผนแม่บทฯ แห่งชาติ ฉบบัที 2 
(พ.ศ.2560-2565)  

- มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตาม
ยทุธศาสตร์ภายใตแ้ผนแม่บทฯ แห่งชาติ 

4. รายงานขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัระดบัชาติ 
- มีขอ้มูลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัฯ โดยไดมี้การจดัท ารายงานสถานการณ์การ 

ด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของประเทศไทย ทงัเป็น ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เพือ่เผยแพร่ 
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– ส านกัความปลอดภยัแรงงานไดรั้บการแต่งตั้งจาก ILO ใหเ้ป็นศูนยข์อ้มูลระดบัชาติดา้น ความปลอดภยัและ
อาชีวอนามยั (ILO_CIs National Center) ของประเทศไทย และไดร่้วมโครงการต่างๆ เช่น การพฒันาระบบฐานขอ้มูลทาง
วชิาการ/มาตรฐานดา้นความปลอดภยั” (LEGOSH) เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัมีการเตรียมการด าเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน ภายใตก้รอบความร่วมมือระหว่างประเทศ อนัเป็นการพฒันาการด าเนินงานให้มีความเขม้แข็งและ
เป็นที่ยอมรับมากยิง่ขึ้น ไดแ้ก่ 

- การเป็นสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งเครือข่ายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของอาเซียน (ASEAN Occupational Safety 

and Health Network, ASEAN-OSHNET)  

- การจดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือทวภิาคีกบัประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ เกาหลี สิงคโปร์ (ขณะน้ี อยูร่ะหว่างเจรจา
กบัจีนและญี่ปุ่ น) เพือ่พฒันาทางวชิาการและยกระดบัการด าเนินงานตา้นความปลอดภยัฯ ของประเทศ 

- การจัดท าโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ ทีมุงเน้นประเด็นที่ สอดคล้องกับ
เป้าหมายการด าเนินงานของนานาประเทศ เช่น จดังานวนัความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล เพื่อสร้างความ
ตระหนกัและจิตส านึกอนัจะน าไปสู่การพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัฯ เป็นตน้ 

---------------------------------------------------------- 

สรุปโดย ดร.วิสนัติ เลาหอุดมโชค 

นกัวชิาการแรงงานช านาญการ ส านกัความปลอดภยัแรงงาน  
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หลักการพื้นฐานในเร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามัยในการท างาน จะปรากฏในอนุสัญญา
ต่อไปน้ี 

1. อนุสัญญาฉบับที่ 155 ว่าด้วยความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ค.ศ.1981 (พ.ศ.2524)และพิธีสาร
แนบทา้ย เก่ียวกบัการรับรองนโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัระดบัชาติ รวมทั้งการด าเนินการ
โดยภาครัฐ และภายในสถานประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและเพื่อปรับปรุง
สภาพการท างาน โดยนโยบายตอ้งค านึงถึงสภาวะของประเทศ ส าหรับพิธีสารจะเก่ียวกับการจดัท าและ
ทบทวนเป็นระยะในขอ้ก าหนดและกระบวนการจดัท ารายงานและการแจง้อุบติัเหตุและโรคจากการท างาน 
รวมทั้งเผยแพร่สถิติประจ าปีที่เก่ียวขอ้ง 

การที่ไดเ้คยมีการศึกษาและทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการปฏิบตัิตามอนุสัญญา
ฉบบัที่ 155 ตลอดจนจดัประชุมภายในหน่วยงานและขอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งรวมทั้งการจดั
สัมมนาไตรภาคีเร่ือง ความพร้อมประเทศไทยในการปฏิบตัิตามอนุสัญญาฉบบัที่ 155 เม่ือปี พ.ศ.2459 มี
ประเด็นในเร่ืองลูกจา้งตอ้งมีสิทธิที่จะปฏิเสธการท างานซ่ึงมีสภาพอนัเช่ือไดว้า่จะเกิดอนัตรายร้ายแรงต่อชีวิต
หรือสุขภาพของตน และตอ้งไดรั้บการคุม้ครองจากผลที่ตามมา ซ่ึงกฎหมายยงัไม่ไดมี้เน้ือหาระบุถึงประเด็น
ดงักล่าวอยา่งชดัเจน ท าให้ไม่มีขอ้ยติุเก่ียวกบัการปฏิบติัของประเทศไทยว่ามีความสอดคลอ้งกบับทบญัญติั
ภายใตอ้นุสญัญาฉบบัน้ีอยา่งครบถว้น  

2. อนุสัญญาฉบับที่ 161 ว่าดว้ยบริการอาชีวอนามยั ค.ศ.1985 (พ.ศ.2528) เก่ียวกบัการจดัตั้งหน่วย
บริการอาชีวอนามัยระดับสถานประกอบการกิจการที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันและรับผิดชอบในการให้
ค  าแนะน านายจ้าง ลูกจ้าง และผูแ้ทนของทั้ งสองฝ่ายในสถานประกอบกิจการเก่ียวกับการธ ารงรักษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภยัและสร้างเสริมสุขภาพ 

3. อนุสัญญาฉบับที่ 187 ว่าดว้ยกรอบเชิงส่งเสริมความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ค.ศ.2006 (พ.ศ.
2549) 

อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเฉพาะตามประเภทกิจกรรม เช่น อนุสญัญาฉบบัที่ 81 ว่า
ดว้ยการตรวจแรงงาน ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490) อนุสัญญาฉบบัที่ 115 ว่าดว้ยการป้องกนัอนัตรายจากรังสี ค.ศ.
1960 (พ.ศ.2503) อนุสัญญาฉบบัที่ 120 ว่าดว้ยสุขอนามยัของสถานที่ท  างาน (พาณิชย กรรมและส านักงาน) 
ค.ศ.1964 (พ.ศ.2507) อนุสัญญาฉบบัที่ 152 ว่าดว้ยความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (งานท่าเรือ) ค.ศ.1979 
(พ.ศ.2522) อนุสญัญา ฉบบัท่ี 167 วา่ดว้ยความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (งานก่อสร้าง) ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531) 
เป็นตน้ 
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วัธองัคารถี ่21 นถิุธาฝธ 2559 เวลา 09.00–13.00 ธ. 

ณ อาคารคณะธติศิาสตร ์ชั๊ธ 2 หอ้ง 222 นหาวิถฝาลฝัธรรนศาสตร ์ถ่าพระจธัถร ์

จัดไดฝ 

คณะกรรนการสนาธฉธัถแ์รงงาธโถฝ(คสรถ.) ไครงการ 100 ปี ชาตกาล ป๋วฝ อึง๊ภากรณ ์

คณะธติศิาสตร ์นหาวิถฝาลฝัธรรนศาสตร ์สถาบัธการเรฝีธรูแ้ละพัฒธาประชาสังคน 

และสถาบัธวจิฝัสังคน จฬุาลงกรณน์หาวิถฝาลฝั 

 

โดย บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 
น า ง ส า ว วิ ไ ล ว ร รณ  แ ซ่ เ ตี ย  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) อธิบาย
ความส าคญัของการจัดงานในคร้ังนี้ว่า 

 

 

สื บ เ น่ื อ ง จ า ก ม ติ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประกันสังคม เ ร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราส าหรับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย
อนัไม่ใช่เน่ืองจากการท างาน ลงวนัที่ 25 ธนัวาคม 2546 
โดยก าหนดกฎเกณฑ์ให้มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ให้กับโรงพยาบาลตามข้อตกลงของส านัก งาน
ประกนัสงัคม หากโรงพยาบาลไดก้ารรับรองมาตรฐาน
ก็ใหจ่้ายค่ารักษาพยาบาล ตามที่มาตรา 63 ไดบ้ญัญตัิไว้

ว่า ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยอันไม่ใช่เน่ืองจากการท างาน ได้แก่ (1) ค่า
วินิจฉัยโรค (2) ค่าบ  าบดัทางการแพทย ์(3) ค่ากินอยู่
และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (4) ค่ายาและค่า
เวชภณัฑ ์(5) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับ-ส่งผูป่้วย 
(6) ค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็น  

โดยใหมี้การจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีก 80 บาทและ 40 
บาท ตามหลักเกณฑ์เละเงื่อนไข ตามวรรค 3 ใน (1) 
ของขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทยต์าม
พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ .ศ .  2533 เ ร่ื อ ง
หลักเกณฑ์และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนกรณี
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการ
ท างาน ลงวนัที่ 7 พฤษภาคม 2557 ก าหนดเง่ือนไขดงัน้ี 

(1) สถานพยาบาลที่ไดรั้บรองกระบวนการการ
คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation - HA ) 
หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการ
คุณภาพโรงพยาบาลตามขั้นบนัไดขั้นที่ 2 สู่ HA จะตอ้ง

สรปุการเสวธาวชิาการ 
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ได้รับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน)  หรือสถานพยาบาลที่ได้รับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน JCI (Joint Commission 
International ) จะได้รับค่าบริการทางการแพทยใ์น
อตัราที่ก  าหนดในประกาศฉบบัน้ี  

(2) ในกรณีที่อายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพโรงพยาบาล หรือการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน JCI ส้ินสุดลง สถานพยาบาลจะต้องมี
เอกสารรับรองว่าเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ระหว่างการ
ต่ออายกุารรับรอง 

(3)  สถานพยาบาลใดที่ ได้รับการรับรอง
กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล หรือการรับรอง
คุณภาพต ามม าตรฐาน  JCI ในระหว่ า ง ปีที่
สถานพยาบาลมีหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์
แก่ผูป้ระกนัตน หรืออายไุดรั้บการรับรองกระบวนการ
คุณภาพของสถานพยาบาลใดส้ินสุดตาม (2) ให้ถือว่า
สถานพยาบาลนั้ นมีสิทธิได้รับเงินค่าบริการทาง
การแพทยต์ามอัตราก าหนดไวใ้น (1) ตั้งแต่เดือนที่
ส านักงานได้รับเอกสารรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล หรืเอกสารรับรองการต่ออายแุลว้แต่กรณี 

(4) สถานพยาบาลที่ถูกยกเลิกหรือถูกเพิกถอน
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลคุณภาพ
มาตรฐาน JCI หรืออายกุารรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล หรือการรับรองคุณภาพตามตราฐาน JCI
ส้ินสุดลง และไม่มีเอกสารรับรองการต่ออายุให้ถือว่า
สิทธิการไดรั้บเงินค่าบริการทางการแพทยส้ิ์นสุดลงใน

วนัสุดทา้ยแห่งเดือนที่สถานพยาบาลถูกยกเลิก หรือถูก
เพกิถอนหรืออายกุารรับรองส้ินสุดลง 

ความหมายของ HA ย่อมาจากค าว่า Hospital 
Accreditation คือ คุณลักษณะของโรงพยาบาลที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล และมิ
เกี่ยวเน่ืองกับการรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาลตอ้งมี
ห้องปลอดเช้ือ มีห้องผ่าตดัที่ได้มาตรฐาน เคร่ืองมือ
เค ร่ื อ ง ใช้ต้อ งผ่ านกระบวนก าร ฆ่ า เ ช้ื อ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพเป็นตน้ 

 

ดั ง นั้ น ก า ร เ ป็ นสถ านพย าบ า ลที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตจะตอ้งมีมาตรฐานของสถานพยาบาลตามที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศอยูแ่ลว้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือ
เป็นตน้ทุนอย่างหน่ึงของสถานพยาบาลและน าไปคิด
ค านวณในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากคนไขเ้ป็น
ปกติธุรกิจของโรงพยาบาล ซ่ึงผูป้ระกนัตนเขา้รับการ
รักษาโรงพยาบาลก็ตอ้งคิดราคาซ่ึงจะค านวณออกมา
เป็นรายการอยูแ่ลว้ เช่น ค่ายา ค่าห้อง ค่าแพทย ์ค่าห้อง
ผา่ตดั ตน้ทุนของธุรกิจโรงพยาบาลจะกระจายอยูใ่นทุก
รายการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บจากคนไข ้ซ่ึงรวมถึง
เงินเดือนแพทย ์พยาบาล บุคลากร อาคารสถานที่ ลว้น
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ถูกค านวณอยู่ในตน้ทุนที่เรียกเก็บจากผูป่้วยทุกรายที่
เขา้ไปรักษาแลว้ทั้งส้ิน  

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ คณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย (คสรท.) มีความเห็นว่าค่า HA จึงไม่ใช่ค่า
รักษาพยาบาลแต่เป็นการจ่ายให้กบัโรงพยาบาล ที่เขา้
เง่ือนไขตามที่คณะกรรมการการแพทยก์ าหนด เป็นการ
ก าหนดโดยขาดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียและ
เ ป็นก า รน า เ งิ นของผู ้ป ระกันตนไป จ่า ย ให้กับ
โรงพยาบาลโดยที่มิใช่เพื่อการรักษาพยาบาล จึงเป็น
การจ่ายเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

 ดร. ณรงค์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน 
ดังนี้  

 ในนามของคณะนิติศาสตร์ขอตอ้นรับและยนิดี
อย่างยิ่งในการจดังานคร้ังน้ีขึ้นมา ส าหรับเป็นเวทีใน
การปรึกษาหารือพูดคุยกนั หัวขอ้เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหม่ 
HA คืออะไร น้ีคือ เ ร่ืองการประกันตนในระบบ
ประกนัสงัคม แมว้า่เร่ืองน้ีจะเป็นเร่ืองกฎหมาย ถือเป็น
การเปิดมุมมองนักกฎหมายไดม้ากขึ้น คณะนิติศาสตร์
ไม่ใช่แค่ศึกษากฎหมาย แต่ส่ิงส าคญั คือ กฎหมายจะ
สร้างความเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร ถือว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองที่
ควรน าสู่สงัคมและเป็นประโยชน์กบัสาธารณชน ทั้งยงั
เป็นการแลกเปล่ียนผูท้ี่ได้รับผลกระทบว่าจะหาทาง
ออกอยา่งไรเท่าที่จะเป็นไปได ้ 

 การเสวนาเชิงวิชาการเร่ือง “เพิ่มค่า HA ให้กับ
โรงพยาบาล ผู้ประกันตนได้อะไร?” โดยนายชาลี ลอย
สูง คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย , นาย
ไพโรจน์ พลเพชร สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
และนายแพทยถ์าวร สกุลพานิชย ์ส านักงานวิจัยเพื่อ
การพฒันาหลักประกนัสุขภาพไทย โดยมีอาจารยฐิ์ติ
รั ต น์  ทิ พ ย์ สั ม ฤ ท ธ์ิ กุ ล  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นผูด้  าเนินการ 

 

นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย 

 ค าถามส าคัญในการพูดคุยวันน้ี  คือ  “HA 
ผูป้ระกนัตนไดอ้ะไร” เร่ืองน้ีไดเ้กิดขึ้นมานานแลว้ โดย
ตอ้งมองยอ้นไปที่ว่าระบบโรงพยาบาลโดยทัว่ไปนั้น 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับเร่ืองแพทย ์พยาบาล อุปกรณ์ รถรับส่ง 
เป็นส่ิงที่ต้องอยู่ในเง่ือนไขของโรงพยาบาลที่ต้อง
ด าเนินการอยู่แล้ว เพื่อให้คนไขไ้ด้รับการดูแลอย่างดี 
ผ่านการที่ส านักงานประกันสังคมได้จ่าย เงินค่ า
จดับริการสุขภาพแบบระบบเหมาหวัใหโ้รงพยาบาล 



รู้ลึกไลกแรงงาธ  แรงงาธปริถัศธ์ออธโลธ์ 

25 
 

 ปัญหา เ ร่ือง น้ี เ กิดขึ้ นมาในปี  2556 ที่ท า ง
คณะกรรมการการแพทยไ์ด้ออกระเบียบมา  เรียกว่า 
ค่าหัว HA ที่ เ ป็นส่วนหน่ึงของการจัดระบบใน
โรงพยาบาล ที่ผลักดันให้โรงพยาบาลปรับปรุงระบบ
ให้เขา้กบัมาตรฐาน JCI โรงพยาบาลใดที่ปรับปรุงเขา้
ระบบแล้ว ก็จะได้เงินเพิ่มในช่วงนั้น 40 บาทต่อหัว 
และปรับเป็น 70 บาทในปัจจุบนั 

   

 ค าถาม คือ ถา้มีผูป้ระกนัตนอยูใ่นโรงพยาบาล
นั้ นเป็นหม่ืนๆคน ก็จะได้รับเงินเพิ่มในส่วนต่างน้ี
จ  านวนไม่นอ้ย ทราบวา่มีประมาณ 200 โรงพยาบาลใน
ปัจจุบนั รวม 20,000 กว่าล้านบาท ผมมองว่าเป็นเร่ือง
การจ่ายซ ้ าซอ้นเพราะถือว่าให้โรงพยาบาลไปท าระบบ
ให้ดีขึ้น แน่นอนผูป้ระกันตนอาจได้ระบบที่ดีขึ้น แต่
เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ตอ้งยกระดบัการบริการ
อยู่แล้ว ท  าไมส านักงานประกันสังคมต้องน าเ งิน
ผูป้ระกนัตนไปจ่ายเพิม่ในส่วนน้ีขึ้นมาอีก 

 คณะกรรมการการแพทยไ์ดใ้ชก้ฎหมายตวัใด
มารองรับในการออกระเบียบ/ประกาศฉบบัดงักล่าวน้ี 
และมีหลักประกันใดว่าผูป้ระกันตนจะได้รับบริการ
หรือเขา้ถึงการบริการที่ดีขึ้นกวา่เดิม  

 อีกทั้งขณะน้ีก็พบว่าเงินกองทุนประกนัสังคม
เกิดความร่อยหรอลง เพราะเร่ิมจ่ายเงินบ านาญชราภาพ
ออกไปมากขึ้น โอกาสที่ผูป้ระกนัตนจะเดือดร้อนก็มี
มากขึ้น อาจมีการเก็บเงินสมทบมากขึ้น หรือขยายเวลา
ในการเกษียณอายุออกไปอีกเพื่อเพิ่มจ านวนเงินใน
กองทุน  ดังนั้นก็จะเกิดการชะลอการจ่ายเงินบ านาญ
ชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ผูป้ระกันตนยอ่มได้รับ
ผลกระทบแน่นอน จึงเห็นไดว้่าน้ีคือการน าเงินไปใช้
โดยขาดการมีส่วนร่วมจากผูป้ระกนัตน 

 ผมจึงไดห้ารือกบัทนายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย 
ในฐานะคนเขียนค าร้องไปฟ้องที่ศาลปกครอง มีผม คุณ
ยงยุทธ เม่นตะเภา คุณวินัย ต่ินโตนด และคุณเฉลย 
สุขหิรันต์ ในฐานะผูฟ้้อง แต่ศาลปกครองมองว่าเราผู้
ฟ้องไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรง จึงไม่รับฟ้อง ผมจึง
อุทธรณ์ต่อและตอนน้ีศาลอุทธรณ์รับเป็นคดีแดงอยูใ่น
กระบวนการพิจารณา อีกทั้งยงัได้ไปร้องที่ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินดว้ย 

 แน่นอนวนัน้ียงัมีอีกหลายเร่ืองที่ผูป้ระกันตน
ไม่ทราบขอ้มูลในส านักงานประกนัสังคม ยกตวัอยา่ง
เช่น  ผู ้ประกันตนในมาตรา 39 อาจจะมีการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินที่ธนาคารบางแห่ง รวมถึงการ
ไปจ่ายที่ counter service ท าให้ผูป้ระกนัตนตอ้งมีส่วน
ต่างเพิ่มขึ้นในการจ่ายเงิน ซ่ึงปกติแลว้มาตรา 39 จ่าย
เดือนละ 432 บาท ผ่านธนาคารเลย แต่ต้องมาบวก
ค่าธรรมเนียมเพิม่อีก 10 บาท น้ีคือจ านวนเงินที่เพิ่มขึ้น 
ค  าถามคือ ท าไมตอ้งผลกัภาระให้ผูป้ระกนัตน และเงิน
ค่าธรรมเนียมน้ีใครได้ใครเสีย การผลักภาระน้ีท าให้
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เอกชนได้ประโยชน์ แต่ผูป้ระกันตนได้รับผลกระทบ 
แ ล ะส า ห รั บ ผู ้ป ร ะ กัน ตนที่ อ ยู่ ใ ก ล้ส า นั ก ง า น
ประกนัสังคม การจ่ายแบบนั้นอาจสะดวกกว่าหรือไม่ 
แน่นอนผมเห็นดว้ยในการอ านวยความสะดวกไม่ควร
เก็บค่าธรรมเนียม จึงเห็นไดว้่าส านักงานประกนัสังคม
มีการด าเนินการต่างๆหลายเร่ือง แต่ผูป้ระกนัตนกลับ
เขา้ไม่ถึงขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ี 

 ส าหรับบอร์ดประกนัสงัคมที่เขา้มาบริหารงาน
ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา 44 ก็ท  าตามนโยบาย 
โอกาสที่จะแยง้ก็มีน้อยมาก อีกทั้ งที่ผ่านมาในนาม    
คสรท. ไดท้  าจดหมายถึงส านกังานประกนัสงัคมเพือ่ขอ
ข้อมูลที่ เ ก่ียวข้อง แต่ทางส านักงานประกันสังคม 
(สปส.) ก็ยงัไม่มีการตอบกลบัมาแต่อยา่งใด 

วนัน้ีมีโรงพยาบาลเกิดขึ้นจ านวนมากในระบบ
ประกันสังคม แต่ก็ไม่ได้ให้บริการแค่ผู ้ประกันตน
เท่านั้น มีคนนอกใชบ้ริการร่วมดว้ย แต่เงินที่ใชใ้นการ
ปรับปรุงโรงพยาบาลมาจากเงินประกนัสังคม ค  าถาม
คือ เป็นธรรมกบัผูป้ระกนัตนหรือไม่ อยา่งไร ดงันั้นถึง
เวลาที่ส านักงานประกันสังคมต้องคิดระบบในการ
จ่ายเงินให้กับ โรงพยาบาลใหม่ โดยยึดคุณภาพที่
ผูป้ระกันตนทุกคนตอ้งได้รับอย่างเท่าเทียมกัน อย่าง
วนัน้ีมีหลายโรงพยาบาลไม่ไดรั้บค่า HA ค  าถามคือ การ
บริการจะเป็นอยา่งไร ผูป้ระกนัตนจะเขา้ถึงการบริการ
ไดจ้ริงหรือไม่ อยา่งไร  

น้ีไม่นับว่าเม่ือก่อนคณะกรรมการการแพทย์
ในบอร์ดประกนัสังคมมีคุณธรรม จริยธรรมมากกว่าน้ี 
เม่ือเทียบกบัคณะกรรมการการแพทยใ์นปัจจุบนัที่มอง

เ ร่ืองผลประโยชน์ เป็นส าคัญโดยเฉพาะที่มาจาก
สดัส่วนตวัแทนจากโรงพยาบาลเอกชน 

 

 นายไพโรจน์ พลเพชร สมาคมนักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน 

 โดยทั่วไปแล้วเวลาออกกฎหมายจะมีล าดับ
ชั้นในการออกกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) 
ก็จะมีประกาศ กฎกระทรวง ค  าสั่ง โดย พ.ร.บ.ต้อง
ก า หน ดก ร อ บ ชัด เ จ น ว่ า จ ะ อ อ ก ก ฎหม า ย ลู ก
นอกเหนือจาก น้ีไ ม่ได้ ถ้า ดูในมาตราที่ เ ก่ี ยวกับ
คณะกรรมการการแพทย ์ก็ได้ก าหนดกรอบเร่ืองการ
จ่ายค่าทดแทนวา่จะจ่ายค่าอะไรไดบ้า้ง ซ่ึงพบวา่ มาตรา 
63 ใน พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้ก าหนดไว้
ดังน้ีว่าประกอบด้วย ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าบ าบัดทาง
การแพทย ์ค่ากินอยู ่ค่ายาและเวชภณัฑ ์ค่ารถพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น และค่าบริการอ่ืนๆอัน
จ าเป็น 

 ดงันั้นโดยหลักการ เวลาพูดค าว่า “ค่าบริการ
อ่ืนๆอนัจ าเป็น” จึงตอ้งเก่ียวเน่ืองกบัค่าต่างๆขา้งตน้ที่
มุ่งกับผูป่้วยโดยตรง จ าเป็นโดยตรงที่ควรได้รับการ
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ดูแลทางสุขภาพ เพื่อเวลาเกิดความจ าเป็น จึงสามารถ
ออกกฎระเบียบไดใ้นอนาคตเพิ่มเติมตามที่วนันั้นวนัที่
ออกกฎหมายยงัคาดไม่ถึง เพื่อท าให้ผูป่้วยสามารถ
ไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึงไดจ้ริงในอนาคต 

 โจทยส์ าคัญ คือ มุ่งหมายต่อผู้ป่วยโดยตรง 
ไม่ใช่ต่อโรงพยาบาลหรือมาตรฐานโรงพยาบาล น้ีคอืส่ิง
ที่กฎหมายเขียนให้เพื่อให้ฝ่ายบริหารยืดหยุ่นในการ
ออกกฎเกณฑ์ 

 ส าหรับการฟ้องศาลปกครอง ควรวินิจฉัย
ประเด็นน้ี แต่กลับไปมองว่าคุณชาลี ลอยสูง ไม่ใช่
ผูเ้สียหายโดยตรง ทั้งๆที่ควรวินิจฉัยตามเน้ือหา ตาม
เจตจ านงมาตรา 63 มากกวา่ กลบัไปมองว่าเก่ียวกบัทาง
ปกครองก่อน และดูต่อวา่ผูฟ้้องมีสิทธิฟ้องหรือไม่  

 ดงันั้นจึงมีค  าถามว่าเราเป็นเจา้ของเงินกองทุน 
เป็นผูจ่้ายเงินเขา้กองทุน เราเป็นผูเ้สียหายไหม น้ีคือ
ค  าถามที่ควรพิจารณาเพิ่มขึ้ น แต่ศาลปกครองไม่ได้
วินิจฉัยในประเด็นน้ี ว่าการน าเงินไปให้โรงพยาบาล
ปรับปรุงมาตรฐาน ใช่หน้าที่ของกองทุนประกนัสังคม
หรือไม่ อย่างไร การใช้อ านาจของคณะกรรมการ
การแพทยถู์กตอ้งหรือไม่ อยา่งไร 

 

 ส านักงานประกันสังคมท าแค่เร่ืองมาตรการ
อุดหนุนทางการเงิน ไม่ได้ค  านึงเร่ืองมาตรฐานการ
รักษาที่เท่าเทียมกัน สถานพยาบาลต้องมีมาตรฐาน
เพียงพอในการรักษาโรคในทุกโรงพยาบาล กองทุน
ประกันสังคมวนัน้ีใช้แค่แรงจูงใจทางการเงินในการ
จ่ายโรงพยาบาลอยา่งเดียว มีแนวทางอ่ืนหรือไม่อยา่งไร 
ในการจูงใจในเร่ืองน้ีเพือ่ใหเ้กิดการยกระดบัการพฒันา 

 มาตรา 63 วนัน้ีเพียงพอหรือไม่ในการมอง
เร่ืองน้ี ตวักฎหมายก็มีปัญหาในตวัเอง ราวกบัมุ่งหมาย
ที่ตวับุคคลลว้นๆเท่านั้น มาตรการทางคลงัมีได้หลาย
แบบในการจดัการเร่ืองน้ี วนัน้ีการแค่ให้เงินอุดหนุน
แบบน้ีเพียงพอหรือไม่ อย่างไร เป็นมาตรฐานจริง
หรือไม่ อย่างไร กองทุนประกันสังคมควรต้องคิด
มากกวา่การจ่ายเม็ดเงินแบบน้ีเพยีงเท่านั้น 

ดังนั้ นการตรวจสอบการออกประกาศของ
คณะกรรมการการแพทย์เป็นหน้าที่ผู ้ประกันตนที่
สมควรท า ไม่ว่าศาลจะยกประเด็นอย่างไร เจตจ านง
ขอ งประ กันสั ง คม ไ ม่ ใ ช่ แบบ น้ี ในก า รพัฒน า
โรงพยาบาลใหมี้คุณภาพ  

 การปฏิรูประบบประกนัสงัคมทั้งระบบถือเป็น
ส่ิงส าคญัในการจดัการเร่ืองน้ีใหห้ลุดจากระบบราชการ
เป็นพนัธกิจส าคญัในระยะยาวของพี่น้องแรงงานที่ตอ้ง
ด าเนินการต่อไป วนัน้ีผูป้ระกนัตนทราบขอ้มูลข่าวสาร
ขอ งส า นั ก ง า นประ กันสั ง ค มน้ อ ยม า ก  ท า ให้
กระบวนการตรวจสอบจึงนอ้ยไปดว้ย 
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นายแพทย์ถาวร สกุลพานิชย์ ส านักงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

 ผมเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองประกนัสังคมมาตั้งแต่ตั้ง
ไข่ ไปสุมหัวแถวๆโรงแรมที่ประตูน ้ า ที่ยงัเป็นร่างอยู่
ในรัฐสภาในวาระ 1 ดังนั้นจึงเห็นการเคล่ือนไหวมา
โดยตลอด ผมถูกส่งไปเรียนเร่ืองการคลังการเงินทาง
สุขภาพมาตลอด ไม่ได้เป็นหมอรักษาคนมา 20กว่าปี
แล้ว มองว่าการตีความตามตัวหนังสือย่อมเห็นภาพ
แคบ เราควรตีความตามเจตนารมณ์เป็นส าคญั 

 

  

 หลกัการเร่ืองน้ีตอ้งตั้งหลกัที่ “กลุ่มคน” ไม่ใช่ 
“คนใดคนหน่ึง” เท่านั้ น การตีความกฎหมายต้อง
ตีความแบบน้ี คือ ลูกจา้ง นายจา้ง รวมตวักนัเพื่อเฉล่ีย
ทุกขเ์ฉล่ียสุข เพื่อตอ้งการสวสัดิการดา้นแรงงาน เป็น
การตกลงร่วมกนั และมีการน ากฎหมายมาครอบเพื่อให้
มีสภาพบงัคบั ดงันั้นหลกัการเร่ืองเฉล่ียทุกขเ์ฉล่ียสุขจึง
ตอ้งถูกพดูในภาพรวมภาพกวา้ง 

 หลักการประกันสังคม คอื เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยทุกข์ 
ผูป้ระกนัตนที่รายไดม้ากจ่ายมาก ผูป้ระกนัตนที่รายได้

น้อยจ่ายน้อย น้ีคือความเป็นธรรม ไม่ใช่หลกัการจ่าย
เท่ากนั 

 ดังน้ันการจัดบริการ คือ ทุกคนต้องได้บริการ
เท่ากัน แต่ก็พบวา่บริการที่โรงพยาบาลในแต่ละจงัหวดั
ก็เห็นแล้วว่าไม่เท่ากันเน่ืองจากได้รับทรัพยากรไม่
เท่ากนัในการจดัสรรจากรัฐ แมก้ฎหมายจะเขียนว่าให้
ไดรั้บบริการที่เท่ากนั ดังนั้นโรงพยาบาลที่ยังไม่มีการ
จัดบริการที่มีคุณภาพเพียงพอ ก็ควรต้องได้รับอุดหนุน

มากกว่า เพื่อให้เกิดการจดับริการที่เอ้ือต่อผูป่้วย เช่น 
โรงพยาบาลที่อุ ้มผาง จังหวดัตาก ก็ควรได้มากกว่า
โรงพยาบาลที่กรุงเทพ เราตอ้งยอมจ่ายแพงกว่า น้ีคือ
หลกัการทัว่ไป เรียกวา่ “การถมน ้ าหนักในการจ่าย เพื่อ
สร้างแรงจูงใจเป็นพเิศษ”  

 ส าหรับค่า HA กลับกลายเป็นว่า จ่ายให้
โรงพยาบาลที่มีการพฒันาระบบแลว้ น้ีจึงเป็นความไม่
เป็นธรรม 

 ทั้งๆที่คุณภาพควรตอ้งเหมือนกนั แต่เรากลับ
กระจายเงินไปบางที่แทน ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่วิธีจ่าย แต่
อยู่ที่วิธีบริหาร เพราะโจทยค์ือ ตอ้งท าให้ผูป้ระกนัตน
ได้รับมาตรฐานเดียวกัน เราจ่ายมาก่ีปีแล้ว แต่ไม่มี
กระบวนการในการผลักดัน กดดัน ในการท าให้
ผูป้ระกันตนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามเงินที่เราจ่าย
ไป 

 HA โดยหลักการไม่มีปัญหา แต่อยู่ที่วิธีการ
จัดการที่ยังไปไม่สุด ที่ส านกังานประกนัสงัคมยงัละเลย
การบริหารในเร่ืองน้ี 
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 HA เป็นกระบวนการรับรองแค่โรงพยาบาลแต่
ไม่ได้มองผลลัพธ์ ในหลายประเทศเขารับประกัน
ผลลัพธ์เลยว่า ต้องได้บริการแบบไหน อย่างไร เช่น 
ควบคุมเบาหวานได ้80 % ของผูม้ารักษา, มีการประกนั
คุณภาพการรักษา 1 2 3 4 5 ดงัน้ี แต่ประเทศไทยไม่มี 

 ดงันั้นเราตอ้งค  านึงถึงผูป้ระกนัตนเป็นหลกั ท า
แลว้ไดอ้ะไร คุณภาพในการบริการที่เหมาะสม คุม้ค่า
เงิน หาวิธีการไหนก็ได้ เพื่อให้ผูป้ระกันตนได้เขา้ถึง
บริการ ประเทศไทยเราไม่ไดมี้เงินเหลือเฟือขนาดนั้น  

 วิธีเขียนสูตรในการจัดสรรเงินประกันสังคม
เร่ิมเพี้ ยนมากขึ้ น คนที่ก  ากับกองทุนไม่ได้ทบทวน 
ดงันั้นผูป้ระกันตนตอ้งยึดหลักว่าเราตอ้งการคุณภาพ
การบริการโรงพยาบาลที่เท่าเทียมทุกโรงพยาบาล 
ไม่ใช่เพยีงโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหน่ึงเท่านั้น 

 การมี HA เป็นแค่กระบวนการที่ดี แต่ไม่ใช่
หมายถึงการรักษาดี ประเทศไทยยงัไม่มีระบบในการ
ท าให้เกิดคุณภาพการให้บริการที่ดีในการรักษาโรค
ต่างๆ โดยเฉพาะพวกโรคเร้ือรัง ซ่ึงโรงพยาบาล
สามารถการันตีผลลัพธ์ได ้ถา้มีการจดัการที่เหมาะสม 
ซ่ึงเงินกองทุนประกนัสงัคมถา้บริหารงานดีๆจะช่วยใน
เร่ืองน้ีได้มาก ซ่ึงเร่ืองแบบน้ีไม่ถูกเขียนอยู่ในการ
จดับริการในส านกังานประกนัสงัคม เรียกว่า มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ 

 ดงันั้นต่อไปสัญญาที่ส านักงานประกนัสังคม
ท ากบัโรงพยาบาล ตอ้งเขียนระบุให้ชดัเจนมากกว่าน้ี
ในเร่ืองต่างๆ ไม่ใช่การระบุว่าจะจ่ายค่าอะไรก่ีบาท น้ี

เป็นแค่ค่าต่อรองกับโรงพยาบาล เราต้องเอาคุณภาพ
เป็นตวัตั้งจึงจะสามารถบริหารจดัการให้ทุกคนเขา้ถึง
บริการที่ดีไดใ้นทุกโรงพยาบาลมากกวา่น้ี  

การตีความกฎหมายตีความไดห้ลายแบบ ผมมี
ประสบการณ์เร่ืองกรณีกองทุนการออม ที่ตีความได ้2 
แบบว่า คือเงินเรา เรามีสิทธิถอนได้ แต่แบบน้ีเรียกว่า 
ฝากเผื่อเรียกแบบธนาคาร แต่ถ้าฝากเงินแล้ว ถอนได้
หลัง 60 ปี แบบน้ีเรียกว่า บ  านาญ ผมคุยในรัฐสภา คุย
เท่าไหร่ก็ไม่รู้เร่ืองในเร่ืองน้ีกับพวกนักการเมือง เขา
ตีความว่า กองทุนการออมของเขา เงินเขา จะถอน
เม่ือไหร่ก็ได ้แต่ไม่ถูกตามหลกัการบ านาญ 

   ดังนั้ นก าร เขี ยนกฎหมายต้อ งค า นึ ง ถึ ง
หลกัการว่าท าอยา่งไรให้ผูป้ระกนัตนได้รับมาตรฐาน
เดียวกนัเป้าหมายและผลลพัธท์ี่ผูป้ระกนัตนตอ้งไดรั้บ 

ค าถาม คือ กองทุนประกันสังคมมีหน้าที่แค่
ไหน  ที่ จะ เอ า ค่า  HA ไป ช่วย เหลื อ โรงพยาบาล 
ส านักงานประกันสังคมไม่มีหน้าที่ใดๆเลยที่จะท าให้
โรงพยาบาล 
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 เช่น โรงพยาบาลอมก๋อย ถา้จะให้จดับริการที่ดี 
ตอ้งจ่ายมากกว่า เรียกว่า การจ่ายเชิงยุทธศาสตร์ แต่
กลบัไม่มีบริการน้ีอยูใ่นประเทศไทย ถา้เราจ่ายในราคา
ที่เป็นจริงแบบเหมาหัวแบบน้ี เราจะได้บริการแบบน้ี
แบบทุกวนัน้ี ดังนั้นถ้าอยากได้ดี คือ ตอ้งจ่ายมากกว่า
และระบุวา่ตอ้งใหโ้รงพยาบาลท าอะไร 

 

 วนัน้ีประกันสังคมจ่ายแพงกว่ากองทุนอ่ืนๆ
ด้านสุขภาพ แต่ไม่ได้บอกว่าตอ้งท าอะไรเพื่อให้เกิด
การจัดบริการที่ ดี  แน่นอนปีเดียวอาจไม่ เกิด แต่มี
ขั้นตอนแต่ละปีว่าจะเกิดอะไรอยา่งไร เพื่อให้เกิดการ
พฒันามากขึ้น ดงันั้นถ้าเราตอ้งการบริการที่ดี เราตอ้ง
ยอมจ่ายแพงส าหรับบางที่มากกว่าบางที่ วันน้ีกองทุน
สุขภาพแต่ละแห่งเป็นอิสระต่อกัน ความไม่เท่าเทียมจึง
เกิดขึ้น  เงื่อนไขการผลักดันให้โรงพยาบาลมีการ
จัดบริการที่ ดี  พบว่า  กองทุนประกันสังคมมีการ
ค านึงถึงเร่ืองน้ีนอ้ยที่สุด  

 กฎหมายประกันสังคมเป็นกฎหมายการเงิน 
บงัคบัโรงพยาบาลไม่ได ้แรงจูงใจมีอยา่งเดียว คือ เงิน 
ประกนัสงัคม คือ การรวมเงินของนายจา้ง ลูกจา้ง ส่วน
การก ากบัสถานพยาบาล การดูแลทางการแพทยฉุ์กเฉิน 

การดูแลเร่ืองการเงินการคลัง มีกฎหมายต่างหาก 
กฎหมายประกันสังคมแค่เร่ืองรวมเงิน จึงมีขอ้จ ากัด
ทางกฎหมายตรงน้ี 

 ประกันสังคมมีผู ้ประกันตน 14 ล้านคน 
หลกัการ คือ การดูแลคนให้เท่าเทียมกนั จึงไม่สามารถ
เอาใจคนน้ีมากกว่าคนนั้นได ้จึงตอ้งดูทั้งกลุ่มคน น้ีคือ
หลกัการที่ทางส านกังานประกนัสงัคมตอ้งคิดเพิม่ 

 ผมขอสรุปอีกคร้ังว่า เ ร่ือง HA เป็นเร่ือง
คุณภาพ ไม่ใช่เร่ืองมาตรฐาน เป็นแค่เร่ืองการบริหาร
เท่านั้ นของส านักงานประกันสังคม เพราะในเร่ือง
มาตรฐานนั้นไดมี้ พ.ร.บ.สถานพยาบาลในการควบคุม
อยู่แลว้ ที่ตอ้งผ่านมาตรฐานถึงจะเปิดโรงพยาบาลได ้
ประกนัสังคมก็จะมีกระบวนการในการตรวจคุณภาพ
เช่นเ ดียวกัน  HA หวังผลเ ร่ืองคุณภาพที่มากกว่า
มาตรฐานที่ก  าหนดไว ้ผมมองว่าน้ีเป็นแค่วิธีการซ้ือ
บริการที่มีคุณภาพ ไม่ใช่แค่เร่ืองกฎหมายที่ก  าหนดไว้
เท่านั้น 

 ดังนั้ น เราต้อ งยืนย ันหลักการไปว่ า  การ
จดับริการที่มีคุณภาพส าหรับผูป้ระกันตนทุกคนเป็น
อย่างไร HA เป็นแค่ตัวบอกว่า โรงพยาบาลน้ีจะได้
มากกวา่โรงพยาบาลนั้น เป็นแค่สูตรเท่านั้นในการจ่าย 
ส านักงานประกันสังคมไม่ได้มีหน้าที่ ในการท าให้
โรงพยาบาลอยู่ได้ มีแค่หน้าที่ไปซ้ือบริการเท่าน้ัน 

 วนัน้ีสูตร HA ควรจะเปล่ียน คือ ตอ้งระบุเลย
ว่าคุณภาพคืออะไร ก่ีเร่ือง ตรงน้ีสามารถเปล่ียนแปลง
ได้ ไปบอกส านักงานประกันสังคมได้เลยในการท า
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สัญญากับโรงพยาบาล ที่ต้องระบุมาตรฐานในเร่ือง
อะไรบา้งใหช้ดัเจน ยกตวัอยา่งไปไดเ้ลย HA เป็นแค่กล
ยุทธ์ในการซ้ือบริการเท่านั้น ที่สามารถเปล่ียนแปลง
การจดัการไดใ้ห้เกิดบริการที่ดีได ้ขอ้เสนอคือ คือเร่ือง
การจดับริการที่ตอ้งการให้ชดั เราก็เปล่ียนแปลงวิธีการ
จ่ายได ้

 หน้าที่ผู ้ประกันตน คือ  3 กองทุนสุขภาพ
ประเทศไทยมีระบบการจดัการที่ต่างกนั ตอ้งไปดูเร่ือง
น้ีในกองทุนประกันสังคมให้มากขึ้ น ซ่ึงมีน้อยกว่า
กองทุนอ่ืนๆ 

อีกเร่ืองหน่ึงที่ส าคญั คือ ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัแลว้ พบว่า กองทุนประกนัสังคมจะอยูร่อด 

ผูป้ระกันตนตอ้งจ่ายเงินสมทบถึง 18 % ไม่ใช่ 5 % 
แบบทุกวนัน้ี ทั้งๆที่ส านักงานประกันสังคมก็รู้แต่ไม่
บอกคนอ่ืน ว่าถ้าต้องการเงินที่พอ เราต้องเก็บเงิน
พอสมควร ประกันสังคมจึงไม่ต่างจากธนาคาร ถา้คน
ถอนเงินทั้งหมดก็เจ๊งเหมือนกนั ดงันั้นไม่ตอ้งกงัวลว่า
ตอ้งจ่ายเงินเพิ่มหรือไม่ อย่างไร เพราะอย่างไรก็ตอ้ง
จ่ายเพิม่แน่นอนในอนาคต 

 ดงันั้นถา้ผูป้ระกนัตนอยากทราบว่าส านักงาน
ประกนัสงัคมใชเ้งินกองทุนไปท าอะไรบา้ง ส านักงาน
ประกันสังคมต้องเปิดเผยตามหลักการคณิตศาสตร์
ประกันภัย แต่ที่ผ่านมาส านักงานประกันสังคมก็ไม่
ยอมเปิดเผยในขอ้มูลส่วนน้ี 
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ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีตวัเลขผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ที่มีสญัชาติไทย อายุ

ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวนัออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 โดยรวมทั้งประเทศ มีจ  านวน 50,585,118 ราย แบ่งเป็น
ชาย 24,465,842 ราย หญิง 26,119,276 ราย 

กรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 4,483,075 ราย ชาย 2,068,744 ชาย หญิง 2,414,331 ราย 
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จากการแบ่งตวัเลขรายภาค จะเห็นไดว้า่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่มีจ  านวน 20 จงัหวดั มีตวัเลขผูมี้สิทธิ

เลือกตั้งสูงที่สุดถึง 17 ลา้นคน ตามมาดว้ยภาคกลาง ที่มีจงัหวดัสูงสุดจ านวน 25 จงัหวดั มีตวัเลขผูมี้สิทธิออกเสียงเกือบ 

13 ลา้นคน ขณะที่ภาคเหนือมีจ านวน 17 จงัหวดัมีผูมี้สิทธิออกเสียง 12.2 ลา้นคน ขณะที่ภาคใตมี้จ านวนจงัหวดัที่นอ้ย

ที่สุด 14 จงัหวดั และผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียง 6.8 ลา้นคน ซ่ึงรวมแลว้ผูมี้สิทธิออกเสียงทั้งหมด 50 ลา้นคน เพิม่ขึ้นจาก

การท าประชามติปี 2550 จ านวน 5 ลา้นคน  
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นิยาม “ค่าจ้างขั้นต ่า” ที่สวนทางของฝ่ายรัฐกับ
ฝ่ายแรงงาน 

อัตราค่าจ้าง  ตามพระราชบัญญัติ คุ ้มครอง
แรงงานพ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2551 มีความเหมายวา่ 

“ค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างก าหนด  โดย
ศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราค่าจ้างที่
ลูกจา้งไดรั้บอยู ่โดยค านึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อตัราเงิน
เฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ตน้ทุนการผลิต ราคาของ
สินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพ
แรงงาน ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ และสภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคม” โดยคณะกรรมการค่าจา้งมีแนวคิด
วา่  

“อัตราค่าจ้างขั้นต ่า” เป็นอตัราที่เพยีงพอส าหรับ
แรงงานไร้ฝีมือ (แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ) 1 คน ให้
สามารถด ารงชีพอยู่ ได้ตามสมควรแก้สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในท้องถิ่น 

แรงงานไร้ฝีมือ หรือ แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ 
หมายถึง แรงงานที่มีวฒิุการศึกษาไม่เกินช้ัน ม.6 ทั้งที่เพิ่ง
จบการศึกษา หรือจบมาหลายปีแลว้ แต่ไม่เคยท างานหรือ
เคยท างานมาแลว้รวมระยะเวลาท างานเก่ากบังานใหม่ที่
ท  าอยูใ่นปัจจุบนัไม่เกิน 1 ปี 

ในช่วงเมษายน ถึงวันกรรมกรสากลปี 2559 มี
ข้อเสนอให้ปรับขึน้ค่าจ้างข้ันต ่าอยู่ 4 แนว คือ 

(1) ปรับค่าจา้งขั้นต ่า (ไม่เสนอตวัเลข?) พร้อม
ทั้ ง ค ว บ คุ ม ร า ค า สิ น ค้ า อุ ป โ ภ ค แ ล ะ บ ริ โ ภ ค 
(คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี2559) 

(2)  ป รับขึ้ น เป็นวันละ360 บาทเท่ากันทั้ ง
ประเทศ และยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจา้งขั้นต ่าจงัหวดั ครอบคลุมแรงงานทุกส่วน ก าหนด
นิยามค่าจ้างขั้นต ่า หมายถึง ค่าจ้างแรกเข้าท างานที่มี
รายได้พอเพียงเล้ียงชีพตนเองและครอบครัวอีก 2 คน
ตามหลักการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
(คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและสมาพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์)  
 

 

 
(3) ปรับขึน้ไม่น้อยกว่า 421 บาทต่อวันเท่ากันทั้ง

ประเทศ เพราะค่าจา้งที่เป็นธรรม ต้องเพียงพอต่อค่า
ครองชีพและเล้ียงดูสมาชิกครอบครัวไดร้วม 3  คน ยื่น
ต่อประธานอนุกรรมการค่าจา้งขั้นต ่าจงัหวดัปทุมธานี
(กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคยีง) 

บัณทิตฝ์ ธธชัฝเศรผฐวุฒิ 
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●ขณะที่ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เสนอวา่ควรปรับค่าจา้งขั้นต ่า
เฉล่ีย 5-7 เปอร์เซ็นต ์หรือ 15-21 บาท/วนั 

กล่าวไดว้า่  ค่าจ้างขั้นต ่า 300 บาทต่อวัน-เท่ากัน
ทั้งประเทศเกิดขึ้นจากนโยบายหลกัของพรรคเพื่อไทย ที่
เสนอต่อประชาชน เพื่อแข่งขนักับพรรคอ่ืนท่ามกลาง
สถานการณ์เลือกตั้ ง และมีเสียงคัดค้านของสถาบัน
วิชาการ (บางแห่ง) และกลุ่มนักธุรกิจ/นายจา้งโดยถว้น
หน้า เป็นหน่ึงในนโยบายส าคญัที่ส่งผลให้ได้คะแนน
เสียงจ านวนมากกระทัง่จดัตั้งรัฐบาลได ้

ค่าจา้งขั้นต ่า 300/วนั เท่ากันทัว่ไทย ถูกแช่แข็ง
มาอย่างน้อย 4 ปี (1 มกราคม 2556-31 ธันวาคม 2559) 
ถือเป็นอตัราค่าจา้งขั้นต ่าที่บงัคบัใชย้าวนานยึดเยื้อที่สุด
ภายใต้ระบอบรัฐบาลรัฐประหารที่เผชิญหน้ากับมิติทาง
สงัคม+มาตรฐานสิทธิมนุษยชนกบัมาตรฐานการคา้และ
การเมืองระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการคา้มนุษย์
และการบงัคบัใชใ้นอุตสาหกรรมประมง แปรรูปสัตวน์ ้ า
และภาคเกษตรกรรมที่ถูกตรวจสอบจากสหรัฐอเมริกา
และกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป (EU) อย่างเขม้ข้น 
ภายใตก้ารเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ ชะลอตวัติดลบ 

 
 
ทั้งภาวะส่งออกและน าเขา้ ทั้งภาคการบริโภค และการ
ล งทุ นขอ ง เอกชน  ท า ให้ มี ฝ่ า ย รั ฐ  ก ลุ่ มทุ นและ
คณะกรรมการค่าจา้งมีความชอบธรรมในการเล่ือนเวลา
พจิารณาปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าไปเร่ือยๆ 

ค่าจ้างขั้นต ่าไม่ว่าจะปรับขึ้นเท่าไร เมื่อไร และ
จะปรับขึ้นบางจังหวัดหรือทั้งประเทศหรือไม?  ไม่ใช่
นโยบายส าคญัในโครงสร้างรัฐบาลอ านาจนิยมปัจจุบนั 
เพราะมีความชดัเจนว่า นายกรัฐมนตรีเคยแสดงความคิด
เม่ือปีก่อนว่า “ค่าจ้างข้ันต ่า 300 บาทที่ได้รับก็สูงอยู่แล้ว 
ถ้าขึ้นค่าจ้างอีก แรงงานต่างด้าวจะเข้ามาท างานมากขึ้น” 
เป็นการส่งสัญญาณแก่คณะกรรมการไตรภาคีและ
กระทรวงแรงงานว่า อย่าพิจารณาปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า 
และมีแนวโน้มว่า จะปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าในบางจงัหวดั
บ ริ เ ว ณ ก ท ม . แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล  โ ด ย อ้ า ง ถึ ง ม ติ
คณะอนุกรรมการอตัราค่าจา้งขั้นต ่าจงัหวดัส่วนใหญ่ไม่
เสนอขึ้นค่าจา้ง และผลการส ารวจค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นของ
แรงงานเพื่อพัฒนา ฝีมือในภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึ ง
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และส านักงาน
คณะกรรมการค่าจา้ง ได้ท  าการส ารวจ เพื่อน าขอ้มูลที่
ได้มาเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการก าหนดอัตราค่าจา้ง
รายจงัหวดัร่วมกบัองคป์ระกอบอ่ืน เช่น ผลการส ารวจปี 
2558 พบว่าแรงงานเพื่อพฒันาฝีมือมีค่าจา้งเฉล่ียวนัละ 
312.25 บาท ถา้รวมค่าล่วงเวลา เบี้ยขยนั รายไดอ่ื้น ท าให้
มีรายได้รวมเฉลี่ยวันละ 361.93 บาท (บทสรุปส าหรับ
ผูบ้ริหาร รายงานผลส ารวจค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นของแรงงาน
เพือ่พฒันาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2558,น.7) 

ถา้พจิารณาบทเรียนประวติัการปรับค่าจา้งขั้นต ่า
ที่ผา่นๆมาสรุปไดว้า่ 
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(1)  ค่า จ้างขั้ นต ่ าจะปรับขึ้นมากหรือน้อย

เพียงใด? ไม่ใช่เหตุผลเร่ืองภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
และภาวะค่าครองชีพของคนงานเท่านั้น แต่เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ดุลอ านาจ และความเป็นปึกแผ่นเขม้แข็งใน
การต่อรองของขบวนการแรงงานดว้ย เท่าที่ส ารวจอตัรา
ค่าจา้งขั้นต ่าที่ผา่นมาพบวา่ในช่วงของระบอบรัฐประหาร 
6 ตุลาคมเป็นต้นมา ค่าจา้งขั้นต ่าถูกแช่แข็งถึง 32 เดือน 
(16 มกราคม 2518-30 กันยายน 2520) ต่อมาภายหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่หรือต้มย ากุ้ง ค่าจา้งขั้นต ่าก็ถูกแช่
แข็งอีกถึง 3 ปี หรือ 36 เดือน 1 มกราคม 2541 -31
ธนัวาคม 2543) 

(2) ไม่มีความเป็นไปได้ ที่จะมีการปรับขึ้นค่าจา้ง
ขั้ นต ่ าจ  านวนมาก และ เท่ ากันทั้ งประ เทศ ภายใต้
บรรยากาศบริหารเศรษฐกิจการลงทุนและการปกครอง
โดยรัฐประหารคสช. 

 (3) ภายใต้ทัศนอคติของนายกรัฐมนตรี และ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนใหญ่ในเครือข่ายกรรมกร
โครงการประชา รัฐทั้ งหลาย ย่อมเ ป็นไปไม่ ได้ที่
คณะกรรมการไตรภาคีจะกลา้ปรับค่าจา้งขั้นต ่ามากกว่า 
10 เปอร์เซ็นต์ต่อวันและเท่ากันทั้งประเทศ (ก่อนปี2556 

  

 

 
 
ค่าจ้างขั้นต ่าไม่เคยปรับเกิน 10 % ยกเว้นกทม.และ
ปริมณฑลที่ไดป้รับค่าจา้งขั้นต ่ากว่า 30 % เป็น 300 บาท
เม่ือ 1 เมษายน 2555 ตามนโยบายรัฐบาล)  

(4) ยุค คสช. เป็นคร้ังแรกที่มีนายทหารเกษียณ
เขา้มารับต าแหน่งรมว.แรงงานอย่างต่อเน่ืองแล้ว 2 คน 
ซ่ึงนายทหารเหล่า น้ีย่อมมีทัศนคติ เ ชิงลบต่อการ
เคล่ือนไหวเรียกร้องของเหล่าองค์กรแรงงาน เพราะ
ตอ้งการความสงบสงดัราบร่ืนของสถานการณ์แรงงานที่
เอ้ือต่อบรรยากาศของการลงทุน และความเติบโตของ
เศรษฐกิจอยา่งมัน่คงย ัง่ยนืมากกว่าการยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของแรงงานและครอบครัวอยา่งมัน่คง 

บทเรียนในสังคมประชาธิปไตยทัว่ไป ภาวะที่
ค่าจ้างข้ันต ่าจะปรับข้ึนได้สูงหรือไม่? ย่อมเป็นไปได้
ภายใตส้ถานการณ์การเมืองปกติที่มีพรรคการเมืองตอ้ง
แสดงนโยบายหาเสียงระยะฤดูการเลือกตั้ง-ขดัแยง้-ยุบ
สภาและเลือกตั้งใหม่อีก 

ในสถานการณ์ไม่ปกติอย่างยิ่งในปัจจุบนัและคง
ยืดเยื้อจนถึงส้ินปีหน้า ขบวนแรงงานลูกจา้งคงไม่อาจ
ผนึกประสานพลังการต่อรองขับเคลื่อนให้ขึ้นค่าจา้งขั้น
ต ่าไดม้ากขึ้น เร็วขึ้น และเท่ากนัทัว่ประเทศไดแ้น่นอน 
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