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 ข้อทา้ทายการคุ้มครองแรงงานภาคเศรษฐกจินอกระบบ 

 ทบทวนระบบบาํนาญไทย 

 แนวทางรว่มชว่ยเหลอืแรงงานขา้มชาต ิ

 แผนยทุธศาสตรบ์รหิารแรงงานนอกระบบ 2560-2564 

 จาํนวนองคก์รแรงงาน สหภาพแรงงาน คณะกรรมการลกูจา้ง 

 การแตง่ตัง้ขา้ราชการระดบัสงูกระทรวงแรงงาน 

 ข้อเสนอ คสรท. คา่จา้งขั้นตํา่จาํเป็นต้องเทา่กันทัง้ประเทศ 

การคุม้ครอง 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 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 

วตัถุประสงค์ มูลนิธอิารมณ์ พงศ์พงนั 

1.เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง

ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 

ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ

แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 

2.เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้

แรงงาน 

3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้าํการคน้ควา้ 

เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 

4.เพ่ือร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

5.เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา

ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพ่ือประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ

สาธารณชน 

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 การจัดทาํจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  

“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ กําหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว

ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานสําคญัในรอบเดือน 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 

คณะผู้จดัทําเนือ้หา : นายบณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒุิ รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ลําดี นางสาวสธิุลา ลืนคํา 

คณะออกแบบจดัทํารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 

สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    

 

 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดทาํขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลกําไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดทาํ 

โปรดโอนเงินเข้าบญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

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

 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์พบกนัในฉบบัที่ 3 

ประจาํเดือนกนัยายน 2559 (ฉบบัที่ 350) หลงัจาก

กระแสข่าวต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจของคนไทยทัง่

ประเทศผา่นพน้ไป ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการลง

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบบัพ.ศ. 2559 หรือการ

แข่งขนักีฬาโอลิมปิค สงัคมไทยก็ไดเ้วลากลบัสู่ความ

เป็นจริงที่โหดร้ายกนัต่อไป 

 ในดา้นความเคล่ือนไหวของแรงงาน 

ประเด็นเร่ืองค่าจา้งขั้นตํ่ากลบัมาไดรั้บความสนใจอีก

คร้ังหน่ึง เม่ือคณะกรรมการค่าจา้งไดมี้การประชุม

เม่ือวนัที่ 14 กนัยายน 2559 สรุปผลเบื้องตน้วา่ มีการ

เสนอปรับค่าจา้งขั้นตํ่าเพยีง 13 จงัหวดั คือ 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี สระบุรี อ่างทอง 

พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานีสมุทรสาคร ภูเก็ต กระบี่ 

เพชรบูรณ์ สกลนคร และ นราธิวาส ส่วนอีก 64 

จงัหวดัที่เหลือคณะกรรมการค่าจา้งไม่เสนอจะปรับ

ค่าจา้งขั้นตํ่า ซ่ึ.เป็นที่น่าสงัเกตวา่ กรุงเทพมหานคร 

และจงัหวดัปริมณฑลที่มีเขตอุตสาหกรรมตั้งอยูอ่ยา่ง

หนาแน่น เช่นสมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม

ซ่ึงเคยเป็นจงัหวดัที่คนงานไดรั้บการปรับค่าจา้งทุก

คร้ังที่มีการปรับค่าจา้งขั้นตํ่า ในคร้ังน้ีกลบัอยูใ่นกลุ่ม

จงัหวดัที่ไม่มีการเสนอขอปรับขึ้นค่าจา้งขน้ตํ่า 
 คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย ได้

ออกมาเรียกร้องใหป้ระธานคณะกรรมการค่าจา้ง

พจิารณาการปรับค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นวนัละ 360 บาททัว่

ประเทศ โดยมีเหตุผลประกอบ 6 ขอ้ รายละเอียดสมา

รถอ่านไดใ้นหนงัสือของคณะกรรมการสมานฉนัท์

แรงงานไทยที่ยืน่ต่อปลดักระทรวงแรงงาน ซ่ึง

ปรากฏอยูใ่นแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี ซ่ึงหากไม่มีการ

ตอบสนองต่อขอ้เรียกร้อง ก็น่าสนใจวา่องคก์รนาํของ

แรงงานจะมีการเคล่ือนไหวกดดนัรัฐบาลเหมือนเช่น

ในอดีตหรือไม่ คงเป็นเร่ืองที่ตอ้งติดตามกนัต่อไปวา่

การเคล่ือนไหวของแรงงานในยคุรัฐบาล

ประชาธิปไตยกบัรัฐบาลคสช.จะมีความแตกต่างกนั

อยา่งไร 

 
 นอกเหนือจากเร่ืองค่าจา้งขั้นตํ่าซ่ึงเป็น

ประเด็นที่มีผลต่อแรงงานในระบบ แลว้ แรงงานงาน

ปริทศัน์ฉบบัน้ีไดน้าํเสนอประเด็นเก่ียวกบัแรงงาน

นอกระบบ ในเร่ืองเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงาน และ

ร่างแผนยทุธศาสตร์บริหารแรงงานนอกระบบ 2560-

2564 และยงัมีเร่ืองเก่ียวกบัการพจิารณาแนวทาง
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ช่วยเหลือแรงงานขา้มชาติในประเด็นการอนุญาตให้

แรงงานต่างดา้วเปล่ียนไปทาํงานกบันายจา้งรายใหม่ 

สุดทา้ยน้ี ขอกล่าวถึงนิทรรศการ

ประวติัศาสตร์แรงงานไทย และเยอรมนัระหวา่งวนัที่ 

6-11 กนัยายน 2559 ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานครที่เพิง่ผา่นพน้ไป ซ่ึงหลายท่านคงได้

ไปร่วมงานดงักล่าวมาบา้งแลว้ การจดังานคร้ังน้ีมีผู ้

ร่วมจดัหลายองคก์รไดแ้ก่ สถานีโทรทศัน์ไทยพบีี

เอส มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพ วทิยาลยั

พฒันาศาสตร์ป๋วย อ้ึงภากรณ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มูลนิธิพพิธิภณัฑแ์รงงาน

แห่งประเทศไทย และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)  

ความสาํคญัของงานน้ีคือเป็นการนาํเสนอ

ประวติัศาสตร์แรงงานไทยต่อสาธารณชน ซ่ึงถือวา่

เป็นงานใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจดัมา และเป็นคร้ังแรก

ในช่วงหลายสิบปีที่เป็นการจดังานร่วมกบัองคก์รซ่ึง

มีความหลากหลายทั้งองคก์รดา้นส่ือ ดา้นวฒันธรรม 

ดา้นวชิาการ และองคก์รพฒันาเอกชนดา้นแรงงาน ที่

ไดม้าร่วมมือกนัเผยแพร่ประวติัศาสตร์แรงงาน ที่โดย

ปกติแลว้มกัไม่ไดรั้บโอกาสหรือไม่มีพื้นที่ในการ

เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน จึงหวงัวา่การจดังานใน

คร้ังน้ีจะเป็นกา้วแรกของการพฒันาไปสู่การทาํให้

สงัคมไทยมองเห็นความสาํคญัของแรงงานในฐานะผู ้

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคมมากขึ้นใหส้มกบัที่

ประเทศไทยกาํลงักา้วไปสู่การเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมมากขึ้นทกุขณะ 
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คํานํา 

 “แรงงานนอกระบบ” หรือ “คนทํางานในภาค

เศรษฐกิจนอกระบบ หรือภาคเศรษฐกิจนอกภาค

ทางการ (Informal Economy) ซึ่งองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILO) อธิบายเศรษฐกิจนอกระบบ 

กับผลกระทบต่อสิทธิแรงงานว่า 

 “เศรษฐกิจนอกระบบที่ เกิดขึน้สูงในทุก

ลักษณะนัน้เป็นประเด็นท้าทายอย่างย่ิงต่อสิทธิ

ของคนงาน รวมถึง หลกัการและสิทธิขัน้พืน้ฐานใน

การทํางาน การคุ้มครองทางสงัคมและสภาพการทํางานท่ีมีคุณค่า การพฒันาแบบองค์รวม และหลกันิติธรรม 

และมีผลกระทบเชิงลบตอ่การพฒันาประกอบการให้ยัง่ยืน รายได้สาธารณะ และขอ[เขตการปฏิบติัของรัฐบาล 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านนโยบายเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสถียรภาพของสถาบนั และการแข่งขนัท่ีเป็น

ธรรมในตลาดภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ  

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
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และได้ยอมรับว่าคนส่วนใหญ่เข้าสู่เศรษฐกิจนอกระบบโดยไม่ได้เลือกเอง หากแต่เป็นผลอัน

เน่ืองมาจากการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจในระบบ และการขาดหนทางในการดํารงชีพ 

และได้ระลกึวา่ งานที่ปราศจากคุณค่า (การไม่ยอมรับสิทธิในการทํางาน การขาดโอกาสที่เพียง

พอที่จะได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพ การคุ้มครองทางสังคมไม่เพียงพอ และการขาดการเจรจาทาง

สังคม) ปรากฏอยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบมากที่สุด”0

(1)  

●สาเหตุขยายตัวของ “แรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ สรุปได้ดังนี ้

 1. กระบวนการผลิตและความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่มีลักษณะยืดหยุ่น และไม่เป็นทางการ

ระหวา่งผู้ลงทนุหรือนายจ้างกบัผู้ ทํางานท่ีมีความหลายหลายกระจายตวัมากขึน้เร่ือยๆ ตามสถานการณ์แข่งขนั

ทางการค้าท่ีรุนแรง การลดต้นทุนทางการผลิต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT)  

 2.วิกฤตเศรษฐกิจและการปรับตัวของ

หน่วยธุรกิจจํานวนมาก ส่งผลกระทบต่อการเลิก

จ้าง ลดจํานวนการจ้างแบบประจําเต็มเวลาในสถาน

ประกอบการ  ทําให้การมีงานทําใหม่ๆ จะเกิดขึน้

จํานวนมากในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ หรือนอก

สถานประกอบการ 

 3. กรอบการคุ้มครองตามกระบอกกฎหมาย

แรงงานและคุ้มครองทางสงัคม ยงัอยู่ภายใต้สถาบนั

                                                             
(1) บางตอนใน “ข้อแนะฉบับที่ 204 ว่าด้วยการปรับเปล่ียนจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ ค.ศ.2015” การประชมุ

ใหญ่ประจําปี องค์การแรงงานระหวา่งประเทศสมยัท่ี 104 จดัทําโดย สํานกังานปลดักระทรวงแรงงาน ปี 2558  : น.80 
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รัฐท่ีมีการรวมศูนย์-ล่าช้าล้าหลงั-ไม่เท่าทันไม่สอดคล้อง ครอบคลุมความหลากหลายของคนทํางานท่ีมีการ

ปรับเปลีย่นไปอยา่งวบัซ้อนในแตล่ะพืน้ท่ีท้องถ่ิน  

 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ดําเนินการสํารวจแรงงานนอกระบบเป็นประจําทุกปี เพ่ือเป็นข้อมูลให้

หน่วยงานด้านการวางแผนและกําหนดนโยบายใช้เป็นฐานข้อมูลในการขยายความคุ้ มครองและการ

ประกนัสงัคมให้ครอบคลมุทกุสาขาอาชีพ ปี 2558ได้ดําเนินการสาํรวจทกุจงัหวดั และมีครัวเรือนตกเป็นตวัอย่าง

ทัง้สิน้ 83,880 ครัวเรือน ได้นิยามแรงงานในระบบและนอกระบบดงันี ้

แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ 

    ●นิยามแรงงานในระบบ หมายถึง ผู้มีงานทําที่

ได้รับความคุ้มครอง หรือหลักประกันทางสังคมจาก

การทํางานได้แก่ 

    1) ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ของราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น 

    2) ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 

    3) ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมาย ว่า

ด้วยโรงเรียนเอกชน 

    4) ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ

ระหว่างประเทศ 

    5)  ลูกจ้างที่ ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

แรงงาน 

   6) ผู้ประกันตนตามพ.ร.บ.ประกันสังคมมาตรา 

33,39, และ 40 

        นิยามแรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงาน

ทําที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกัน

ทางสังคมจากการทํางานเช่นเดียวกับแรงงานใน

ระบบ จาํนวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ 

    ผู้ มีงานทําทัง้สิน้ 38.3 ล้านคน พบว่าเป็นแรงงาน

ในระบบ 16.9 ล้านคน (ร้อยละ 44.1) และเป็น

แรงงานนอกระบบ 21.4 ล้านคน (ร้อยละ 55.9) 

เม่ือเปรียบเทียบจํานวนผู้ มีงานทําท่ีเป็นแรงงานนอก

ระบบตัง้แต่ปี 2553 จนถึงปี 2558 พบว่า ปี 2557

เป็นต้นมา แรงงานนอกระบบลดลง เน่ืองจาก

นโยบายของภาครัฐท่ีต้องการผลกัดันผู้ ทํางานท่ีเป็น

แรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในระบบ 

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการและผลตอบแทนท่ี

ดีกวา่ 
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●การประชุมระดมความคิดเห็นระหวา่งกลุม่แรงงานนอกระบบ และหนว่ยงานาครัฐท่ีเก่ียวข้องเม่ือวนัท่ี 

25 กมุภาพนัธ์ 2554 สรุปผลการประชุมคือ 1) จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุม่แรงงานนอกระบบ 

และ 2) ข้อเสนอแนะเชิงรุกและเชิงรับ มีสาระสาํคญัดงันี ้1

(2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน ของกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

จุดแขง็ (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การมีงานทาํ 

    1.1 มีอิสระในการทํางาน กําหนดเวลาทาํงานเองได้

ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคบับัญชา 

    1.2 มีเวลาอยู่กับครองครัว/ครอบครัวอบอุ่น/ลด

ปัญหาค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง 

    1.3 มีประสบการณ์/ความชํานาญเฉพาะด้าน 

    1.4 พัฒนาทักษะ/ทํางานได้รอบด้านมากขึน้/

สามารถทําอาชีพเสริมอื่นๆได้ 

1. การมีงานทาํ 

    1.1 ทํางานได้เฉพาะฤดกูาล (กลุม่เกษตร) 

    1.2 รายได้ไม่แนน่อน/รายได้คงท่ีไม่มีการปรับเปลีย่น 

    1.3 ระยะเวลาทํางานเกิน 8 ชัว่โมง สง่ผลตอ่สขุภาพ 

    1.4 ไม่สามารถเลอืกงานท่ีจะทําได้/ถ้าต้องทํางานใน

ช่วงเวลากลางคืน เสยีงตอ่ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

2. การรวมกลุ่มและอาํนาจต่อรอง 

    2.1มีการรวมกลุ่มกันเอง ไม่ต้องพึ่งพาใครมีเงนิทุน

หมุนเวียนในกลุ่ม 

    2.2ได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชน ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง 

(เช่นเป็นอาสาสมัคร)/สามารถแลกเปลีย่นทัศนคติกับ

บุคคลอื่นๆ 

2. การรวมกลุ่มและอาํนาจต่อรอง 

    2.1หลายคนไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของการรวมกลุม่ทําให้การ

รวมกลุม่ยาก สง่ผลให้มีอํานาจในการตอ่รอง 

    2.2 ขาดการวิเคราะห์เร่ืองต้นทนุการผลติ/วิเคราะห์ตลาด 

3. การเขา้ถึงแหล่งทุน 

    - 

3. การเข้าถึงแหล่งทุน 

    3.1 เข้าถึงแหลง่ทนุยาก เพราะขาดคนคํา้ประกนั มีความ

เสีย่งสงูในการชําระหนี/้แหลง่เงินกู้ ไม่ตรงกบัความต้องการของ

ผู้กู้  

                                                             
(2)

 ท่ีมา: รายงานฉบบัสมบูรณ์ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555-2559 จดัทาํโดย สถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันา

ประเทศไทย ร่วมกบักระทรวงแรงงาน สนบัสนุนโดยสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กนัยายน 2554: หนา้ ค.9-ค.13) 
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4. การประกอบอาชีพ 

    - 

4. การประกอบอาชีพ 

    4.1ขาดการพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพ 

    4.2ขาดหนว่ยงานภาครัฐเข้ามาประสานงาน หรือให้บริการ

กบักลุม่อาชีพ 

5. ประกนัสุขภาพและประกนัสงัคม 

    - 

5. ประกันสุขภาพและประกันสังคม 

    5.1 ไม่ทราบข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นสทิธิประโยชน์ เช่น 

สวสัดิการ การรักษาพยาบาล 

    5.2 ขาดความคุ้มครองทางสงัคม ต้องพึง่พาตนเอง 

6. ขอ้มูลแรงงาน 

    - 

6. ข้อมูลแรงงาน 

    6.1 การกระจดักระจายของแรงงานนอกระบบและไม่มีการ

ขึน้ทะเบียนแรงงานนอกระบบทําให้การช่วยเหลือจากภาครัฐ

ไม่ทัว่ถึง 

    6.2 ไม่ทนักบัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี (เงินทนุและ

ความรู้) 

 

โอกาส และอุปสรรค ของกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายแหล่งทุน 

    1.1 รัฐเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทนุได้มากขึน้ 

(หลากหลายช่องทางมากขึน้) เช่น โครงการประชา

วิวัฒน์กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสวัสดกิารชุมชนต่างๆ 

1. การให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 

    1.1 ขาดการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูตา่ง ท่ีจําเป็นตอ่

แรงงานนอกระบบจากภาครัฐ (การประชาสมัพนัธ์/

ข้อมลูเข้าใจยาก) 

 

2. แหล่งเรียนรู้ 

    2.1 มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ อาทิ มี

สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เข้าไปให้ความรู้

เพิ่มเติม 

2. เศรษฐกิจผันผวน 

    2.1 สภาพเศรษฐกิจสง่ผลตอ่การขึน้ลงของรายได้ 
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3. การรวมกลุ่มเพือ่สวสัดิการ 

    3.1 การช่วยเหลือเกือ้กูลสมาชิกในกลุ่ม/ ชุมชนมีการ

ให้กู้ในกลุ่ม เช่น สวัสดกิารออมวันละบาทมา

หมุนเวียนในเร่ืองการค้า 

3.การรวมกลุ่มเพื่อสวัสดิการ 

    3.1 การรวมกลุม่บางอาชีพมีผลประโยชน์แอบแฝง

แรงงานนอกระบบไม่ได้รับประโยชน์อยา่งแท้จริง เช่น

กลุม่สหกรณ์แท็กซี่ท่ีมีนายทนุเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

4. นโยบายประกนัสงัคม 

    4.1 รัฐขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ 

(ตามมาตรา 40) 

4. นโยบายประกันสังคม 

    - 

5. การคุม้ครองทางกฎหมาย  

    5.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน 

พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้ประมาณกลางเดอืน

พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ทําให้กลุ่มผู้รับงานไปทําที่

บ้านได้รับการคุ้มครอง (ค่าจ้างรายได้ อาํนาจต่อรอง 

การรวมกลุ่ม ฯลฯ) 

    5.2 มีกองทุนการการออมแห่งชาติดูแลเมื่อชราภาพ

ทําให้มีความมั่นคงในบ้ันปลายของชีวิต 

5. การคุ้มครองทางกฎหมาย 

    5.1 การขบัเคลือ่นกฎหมายตา่งๆ ไม่สามารถ

สมัฤทธิผลได้จริงเน่ืองจากมีกรอบหรือเง่ือนไขตา่งๆท่ี

เป็นอุปสรรค รวมทัง้ภาษากฎหมายเข้าใจยาก ทําให้

การตีความหมายคลาดเคลือ่นไปได้หลายทาง 

     5.2 หนว่ยงานรัฐทํางานตามอํานาจหน้าท่ีไม่บูรณา

การร่วมกนั 

 

6. ความมัน่คงรายได ้

    6.1 รัฐมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร/นโยบาย

การแปลงทรัพย์สินให้เป็นทนุ ทําให้มีความมั่นคงด้าน

รายได้มากขึน้ 

6. ความมั่นคงรายได้ 

    6.1 เกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาสนิค้าเกษตร

ได้ 

    6.2 ไม่มีหนว่ยงานท่ีช่วยให้ความรู้/สนบัสนนุเกือ้กลู 

กลุม่อาชีพท่ีมีการรวมตวักนัแล้ว 

     6.3 ปัญหาการเมือง เช่น ประท้วงปิดถนน ทําให้

การประกอบอาชีพชะงกั 

7.การลดรายจ่าย 

    - 

7. การลดรายจ่าย 

    7.1 นโยบายรัฐท่ีช่วยเหลอืเร่ืองสว่นลดคา่ไฟฟ้า

ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่เทา่เทียมกนั ระหวา่งคนมี

บ้านเป็นขอตนเอง กบัคนท่ีต้องเช่าบ้าน 
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อาจไม่สามารถแบง่แยก “แรงงานในระบบ” กับ “นอกระบบ” ได้ตายตวัชัดแจ้ง เพราะชีวิตการทํามาหา

กิน-มีรายได้เลีย้งชีพตนและครอบครัวให้อยูร่อดของแตล่ะคนทําให้จําเป็นต้องทํางานหลายอยา่ง เช่น ลกูจ้างบาง

คนทํางานในโรงงานช่วง 8.00 ถึง 17.00 น. เม่ือเลกิงานแล้วก็มาขบัรถจักรยานยนต์รับจ้างช่วง 18.00-21.00 น. 

หรือเข็นรถขายผลไม้-ส้มตําไก้ย่าง หมูย่าง แถวย่าน

ตลาด หรือใกล้หมู่บ้านซอกซอยบางแหง่ 

-ลกูจ้างบางคนทํางานเช้าถึงเย็นในโรงงานตดั

เย็บเสือ้ผ้า-เคร่ืองนุ่งห่ม และรับงานตัดเย็บบางส่วน

จากหวัหน้างานมาทําท่ีบ้านช่วงกลางคืน หรือวนัหยุด

ประจําสปัดาห์ โดยอาจมีพ่ีน้องลกูหลานช่วยเหลอืด้วย 

-ผู้ขบัรถแท็กซี่รับจ้างในกทม.บางคนอาจเป็น

ผู้ เช่ารถ หรือเจ้าของรถ เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวก็กลบับ้าน

ไปรับจ้างเก่ียวข้าว หรืออาจหยุดขับรถระยะหนึ่งไป

รับเหมาทํางานก่อสร้างกบัเพ่ือนบางคนในบางพืน้ท่ีแล้วกลบัมาขบัรถแท็กซี่รับจ้างตอ่ไปอีก 

-ผู้ รับงานมาทําท่ีบ้านบางกลุม่ อาจเป็นทัง้ผู้ผลติและผู้ขาย หรือผลติเพ่ือนําสง่โรงงาน หรือผู้ รับเหมาท่ีนํา

งานมาถึงหมู่บ้าน/ครอบครัว 

กฎหมาย 4 ฉบบัท่ีคุ้มครอง “ลกูจ้าง” ข้างต้นก็มี “ข้อยกเว้น” ไม่คุ้มครองลกูจ้างบางกลุม่ หรือคุ้มครอง

ลกูจ้างบางกลุม่ไม่เทา่เทียมกบัลกูจ้างทัว่ไปเพราะเหตผุลท่ีมีสภาพลกัษณะการจ้างการทํางานแตกต่างกัน หรือมี

สถานะความเป็น “นายจ้าง” คือเอกชนหรือรัฐท่ีมีวัตถุประสงค์ทํางานต่างกันเป็นต้น เช่น พ.ร.บ.คุ้มครอง

แรงงานพ.ศ.2541, พ.ร.บ.เงินทดแทนพ.ศ.2537, และพ.ร.บ.ประกนัสงัคมพ.ศ.2533  

มิติการทาํงานเชิงซ้อนและคุ้มครองที่หลากหลาย 
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แม้มีกิจการหรือลกูจ้างหลายกลุม่ท่ีกฎหมายไม่ใช้บังคับ แต่ไม่ใช่ว่าคนทํางานในกิจการเหลา่นัน้ไม่ได้

รับความคุ้มครองอะไร บางกลุม่อาจได้รับน้อยหรือไม่เหมือนลกูจ้างทัว่ไป แต่อาจได้มีงานทําที่มั่นคงภายใต้

โครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกว่าคนทํางานภาคเอกชนโดยเฉพาะข้าราชการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  

กิจการ/ลูกจ้างที่กฎหมายไม่ใช้บังคับ 

กาํหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกนัสงัคม 

●กิจการไม่ใชบ้งัคบัทั้งหมด 

  1. กิจการราชการ  

  2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า

ด้วยแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ์ 

  3.ครูโรงเรียนเอกชน 

●ไม่ใชบ้งัคบับางส่วน เช่น 

  1.ลูกจ้างทํางานบ้านอันมิได้

ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 

(กฎกระทรวงฉบับที่ 14 พ.ศ.

2555) 

  2.กิจการที่มิได้แสวงหากําไรทาง

เศรษฐกิจ 

●คุม้ครองต่างจากลูกจ้างทั่วไป 

เช่น 

  1.กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน

ในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 

  2.กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน 

ในงานประมงพ.ศ.2557 

  3.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทํา

ที่บ้าน พ.ศ.2553 

●กิจการที่ไม่บังคับใช้ทัง้หมด 

  1.ลูกจ้างทํางานบ้านอันมิได้มี

การประกอบธุรกิจรวมอยูด้่วย 

  2 . ร า ช ก า ร ส่ ว น ก ล า ง  ส่ ว น

ภมิูภาคแสว่นท้องถ่ิน 

  3 . โ ร ง เ รี ย น เ อ ก ช น ใ น ส่ ว น

เก่ียวกบัครู 

  4.นายจ้างท่ีดําเนินกิจการท่ีมิได้

มีวัตถุประสง ค์แสวงหากํา ไ ร

ในทางเศรษฐกิจ 

● กิจการที่ นายจ้างไ ม่ ต้อง

จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 

  1.นายจ้างท่ีประกอบกิจการ

เพาะปลกู ประมง ป่าไม้และเลีย้ง

สัตว์  ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี 

และไม่มีงานลักษณะอ่ืนรวมอยู่

ด้วย 

  2.นายจ้างท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

ซึ่งนายจ้างท่ีลูกจ้างทํานัน้ มิได้มี

การประกอบธุรกิจรวมอยูด้่วย 

  1. ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ  

  2. ลกูจ้างของรัฐบาลตา่งประเทศหรือ

องค์การระหวา่งประเทศ 

  3. นกัเรียน  นกัเรียนพยาบาล  นิสติ

หรือนกัศกึษา  หรือแพทย์ฝึกหดัซึง่เป็น

ลกูจ้างของโรงเรียน มหาวิทยาลยั  หรือ

โรงพยาบาล 

  4. ลกูจ้างของเนติบณัฑิตยสภา  

สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์  และสภากาชาด

ไทย 

  5. รัฐวิสาหกิจ  ตามพระราชบญัญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ.2543 

  6. ลกูจ้างของกิจการเพาะปลกู  

ประมง  ป่าไม้และเลีย้งสตัว์  ซึง่มิได้ใช้

ลกูจ้างตลอดปี  และไม่มีงานลกัษณะ

อ่ืนรวมอยูด้่วย 

7. ลกูจ้างของนายจ้างท่ีจ้างไว้เพ่ือ

ทํางานอนัมีลกัษณะเป็นครัง้คราวเป็น

การจร  หรือเป็นไปตามฤดกูาล 

8. ลกูจ้างของนายจ้างท่ีเป็นบุคคล
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  3.นายจ้างท่ีประกอบการค้าเร่ 

การค้าแผงลอย 

ธรรมดาซึง่งานท่ีลกูจ้างทํานัน้ไม่มีการ

ประกอบธุรกิจรวมอยูด้่วย เช่น ลกูจ้าง

ทํางานบ้านอนัมิได้ประกอบธุรกิจ

รวมอยูด้่วย, ลกูจ้างท่ีขบัรถบริการ

นายจ้างสว่นบุคคลเป็นประจํา 

9. ลูกจ้างของนายจ้างในกิจการค้าเร่  

และแผงลอย 

 

แนวคิดการพัฒนากฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 

 แนวคิด “งานที่มีคุณค่า” (DECENT  WORK)  

 ท่ีประชุมใหญ่ ILOสมัยท่ี 90 ปี 2540 มีมติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า(DECENT  WORK) และเศรษฐกิจ

นอกระบบ เพ่ือสง่เสริมงานที่มีคุณค่าสาํหรับคนทํางานทกุอาชีพทุกประเภทกิจการ ทุกชาติพนัธ์ุ ประกอบด้วย

งานหลัก 4 ด้าน (Four Pillars of Decent Work) ได้แก่ 

 (1)  หลกัการ และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการทํางาน (Fundamental Principles and Rights at work) 

ประกอบด้วย 4 กลุม่ มาตรฐานแรงงานและอนสุญัญาหลกัดงันี ้(ดตูารางประกอบ) 

      1.1 การยกเลิกการใช้แรงงานบงัคบั และการเกณฑ์

แรงงาน  

(อนสุญัญาฉบบัท่ี 29 และ 105) 

      1.2 การคุ้มครองการใช้แรงงานเด็ก   

(อนสุญัญาฉบบัท่ี 138 และ 182) 
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      1.3 เสรีภาพในการสมาคม และคุ้มครองสทิธิในการรวมกลุม่และเจรจาตอ่รองร่วม  

(อนสุญัญาฉบบัท่ี 87 และ 98) 

      1.4 การห้ามเลอืกปฏิบติัเก่ียวกบัคา่ตอบแทน และการจ้างงาน-การพฒันาอาชีพ  

(อนสุญัญาฉบบัท่ี 100 และ 111) 

 ความสําคัญ คือ สิทธิขัน้พืน้ฐานในการทํางานตัง้แต่ 1-1 ถึง 1-4 ถือเป็นอนุสัญญาหลักท่ีได้รับการ

ยอมรับทัว่โลก มีผลบังคับใช้กับคนทํางานทุกประเภท ทุกกิจการ และทุกประเทศ โดยไม่ข้ึนกับการให้

สัตยาบันของรัฐบาลเท่าน้ัน ท่ีผ่านมารัฐบาลไทยได้ให้สตัยาบนัอนุสญัญาหลกัแล้ว 5 ฉบบัยงัไม่ให้สตัยาบนั

อนสุญัญาฉบบัท่ี 87 ,98 และ 111 

 (2)  ศักยภาพในการมีงานทาํ (Productive Employment) 

 ประกอบด้วย การสง่เสริมการมีงานทํา และการเพ่ิมผลิตภาพแก่ผู้อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ การลงทุน

ด้านความรู้ และทกัษะ การสร้างงานท่ีมีคณุภาพ โดยการพฒันาสถานประกอบการ และแก้ไขอุปสรรคต่างๆ เช่น 

การเข้าถึงเครดิต การตลาด การฝึกอบรม และกฎระเบียบท่ี

ไม่เหมาะสมเป็นธรรม 

 (3)  การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection)   

 ประกอบด้วย ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน  (Occupational Safety and 

Health) การขยาย และสง่เสริมการประกันสงัคม (Social 

Security) ซึ่งรูปแบบการประกันสงัคมท่ีประสบความสําเร็จ 

จะต้องคํานึงถึงความต้องการของแรงงานนอกระบบกลุ่ม

ตา่งๆ ท่ีมีความหลากหลาย การกําหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินสมทบ การให้ผลประโยชน์ทดแทน และการบริหารจดัการ

จําเป็นต้องพิจารณาให้สอดคล้องด้วย 
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 (4)  การมีผู้แทน และการมีส่วนร่วม (Social Dialogue)  

 การกําหนดสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การจดัตัง้องค์กร และผู้แทน การสง่เสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของ

องค์กรเหลา่นีใ้นการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องสนบัสนนุการจดัตัง้องค์กรแรงงาน รวมกลุม่เจรจาต่อรองร่วมกับ

ภาครัฐในรูปแบบตา่งๆ ท่ีเหมาะสม 

 

 

 (1) หลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง) บริหารโดยสาํนกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติกระทรวง

สาธารณสขุ โดยสํานักงานสปสช.มีหนว่ยงานรัฐท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลภายใต้กํากบัดแูลของรัฐมนตรี  

 (2) หลักประกันบํานาญชราภาพ คือ กองทุนการ

ออมแห่งชาติ (กอช.) บริหารโดยคณะกรรมการกอช. และ

เลขาธิการคณะกรรมการกอช. โดยกองทุนมีฐานะเป็น

หนว่ยงานท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็นสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

 (3)  ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม

มาตรา 40 บริหารโดยสํานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงาน

นอกระบบ สํานักงานประกันสังคม (สปส.) ซึ่งเป็นส่วน

ราชการสัง่กดักระทรวงแรงงาน ปัจจุบนัมี 2 ทางเลอืก คือ 

 ทางเลอืก 1 – ผู้ประกนัตนจ่าย 70 บ. + รัฐสมทบ 30 บ./ เดือน 

   2 – ผู้ประกนัตนจ่าย 100 บ.+ รัฐสมทบ 50 บ./เดือน 

 สิทธิประโยชน์ คือ เงินทดแทนกรณีผู้ ป่วยใน/ทพุพลภาพ/เสยีชีวิต และเงินบําเหน็จสาํหรับทางเลอืก 2 

5 กรณี การบริหารหลักประกันสังคมเพื่อแรงงานบอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
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 (4) การคุ้มครองผู้รับงานไปทาํที่บ้าน บริหารโดยศนูย์บริหารแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน และมีกองทุนเพ่ือผู้ รับงานไปทําท่ีบ้าน บริหารโดยกองสง่เสริมการมีงานทํา กรมการจัดหา

งาน ซึง่เป็นสว่นราชการสงักดักระทรวงแรงงาน 

 (5) การส่งเสริมองค์กรชุมชน-องค์กรสวัสดกิารชุมชน เพ่ือจดัสวสัดิการสงัคมตามพ.ร.บ.สง่เสริมการ

จดัสวสัดิการสงัคม บริหารโดยคณะกรรมการสง่เสริมการจัดสวสัดิการสงัคมแห่งชาติ และคณะกรรมการระดบั

จงัหวดัสงักดั กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

นอกจากนีพ้.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มีหลกัสําคญัท่ีขดัแย้งกับอนุสญัญาหลกัฉบบัท่ี 87 และ

ฉบับท่ี 98 เพราะกําหนดให้ “ลูกจ้าง” ท่ีมีนายจ้างคนเดียวกัน หรือกิจการเอกชนประเภทเดียวกันมี

นายจ้างหลายคน รวมตวัเป็นสหภาพแรงงานเพ่ือต่อรองกับนายจ้างเท่านัน้ คนทํางานภาครัฐ และผู้ประกอบ

อาชีพอิสระ หรือผู้ รับจ้าง และไม่มีนายจ้าง ไร้สิทธิรวมตวักับลกูจ้างเพ่ือต่อรอง และได้รับการคุ้มครองได้ตาม

กฎหมายฉบบันี ้ เช่น ลกูจ้างในโรงงานผลตินํา้ตาลทรายกบัชาวไร่อ้อย และผู้ รับจ้างปลกูตดัอ้อย ไม่มีสทิธิรวมตวั

กนัเป็นสหภาพแรงงานเดียวกัน , ลกูจ้างในธนาคารกรุงเทพ กบัธนาคารกรุงไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไม่มีสทิธิรวมตวัเป็นสหภาพแรงงานเดียวกนั , พนกังานขบัรถรับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นรถตู้  รถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ ไร้สิทธิ

รวมตวักบัพนกังานขบัรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)  และรถไฟฟ้าเหนือดิน (BTS) เป็นสหภาพเดียวกนัได้ ฯลฯ 

 แรงงานนอกระบบมีการรวมกลุ่ม ท่ี

หลากหลาย อาจเป็นการรวมกลุ่มกันเพราะประกอบ

อาชีพเดียวกนั หรือตา่งกนัในพืน้ท่ีชุมชนใกล้เคียงกันท่ี

จําเป็นต้องพึง่พากนั มีสว่นร่วมพฒันาคณุภาพชีวิตมิติ

ต่างๆ หรือเรียกร้องความเป็นธรรมต่อหน่วยงานรัฐ 

โดยการสนับสนุนขององค์กรภาคเอกชน หรือหลาย

หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย, หรือสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน), กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์, สํานักเขต กรุงเทพมหานคร,ศูนย์
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บริหารหลกัประกนัสขุภาพท้องถ่ิน สํานกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) สํานกังานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ท่ีมีบทบาทสําคญัสนบัสนุน ติดตาม

การจัดสวัสดิการท้องถ่ินชุมชนในระดับตําบล และมีพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนพ.ศ.2551 เพ่ือสนับสนุน

ความสามารถจัดการตนเองของท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน มีสว่นร่วมพัฒนาประเทศ-ท้องถ่ินจากความ

หลากหลายของวิถีชีวิต วฒันธรรมถมิูปัญญาท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินอยา่งมีประสทิธิภาพและธรรมมาภิบาล 

ข้อสังเกต 

ความครอบคลุมของผู้ มีสทิธิในแตล่ะกองทนุ/หลกัประกนัท่ีกลา่วมา จะมีขอบเขตตา่งกนั หรือ 

ผู้มีสิทธิหลกัประกนัสขุภาพ ครอบคลมุบุคคลกว้างขาวงมากท่ีสดุ เพราะมีหน่วยบริการใกล้บ้าน การมี

สว่นร่วมขององค์กรท้องถ่ินชุมชนเครือขา่ยภาคประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสขุท่ีกระจายทัว่ประเทศอย่าง

แข็งขนัมานาน ประชาชนต้องมีสทิธิพืน้ฐานเข้าถึงสภาพได้อยา่งมีประสทิธิภาพและได้มาตรฐานทัว่ถึง 

รูปแบบบริหาร มีจุดต่างสําคัญ 

คือ ถ้าเป็นหน่วยงานหรือกองทุนของรัฐ

ที่มีสถานะนิติบุคคล และไม่ใช่ส่วน

ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจจะมีความ

คล่องตัว-ยึดหยุ่นในการออกแบบบริหาร

จัดการให้เหมาะสม-เข้าถึงการมีส่วนร่วม

จากภาคประชาสงัคมท่ีเก่ียวข้องได้กว้างขา

วงจริงจังต่อเน่ืองมากกว่ารูปแบบหน่วย

ราชการ  
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ขณะที่การบริหารประกันสังคม ม.40 ต้องทํางานภายใต้กฎเกณฑ์โครงสร้างราชการและการบริหาร

แบบบลัคบับญัชาลาํดบัชัน้ ไม่อาจทํางานได้รวดเร็วคลอ่งตวัเข้าใจ เข้าถึงแรงงานนอกระบบได้ต้องทําให้เผชิญ

ปัญหาอตัราการคงอยูต่อ่เน่ืองของผู้ประกนัตนแรงงานนอกระบบ  

คล้ายๆกับการดําเนินงานตามพ.ร.บ.

คุ้มครองผู้ รับงานไปทําท่ีบ้าน พ.ศ.2553 ซึ่งบงัคบั

ใช้เม่ือ 16 พฤษภาคม 2554 ซึ่งบทเฉพาะกาล

กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองการรับงาน

ไปทําที่บ้านภายใน 120 วันนบัแต่วนัท่ีกฎหมาย

นีใ้ช้บงัคบั แตค่ณะกรรมการชุดนี ้หน่วยงานรัฐเพ่ิง

จัดมีการสรรหาและแต่งตัง้เมื่อเดือนเมษายน 

2558 ทําให้การตรากฎกระทรวง-ประกาศต่างๆ

เพ่ือคุ้มครองผู้ รับงานไปทําท่ีบ้าน เกิดความลา่ช้า

เกินสมควร 

สรุปอุปสรรคและความท้าทายเพื่อคุ้มครองแรงงานนอกระบบที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

ข้อจาํกัด 

เน่ืองจากแรงงานนอกระบบมีความหลากหลายซบัซ้อนและไม่แน่นอนสม่ําเสมอทัง้ลกัษณะอาชีพพืน้ท่ี

ทํางาน และความสมัพนัธ์ในการทํางานกับผู้ เก่ียวข้อง ช่องทางการเข้าถึงสวสัดิการด้านต่างๆ,ตลอดจนรูปแบบ

การบริหาร-บริการสทิธิประโยชน์ท่ีแตกตา่งของหนว่ยงานรัฐ และฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง จึงเป็นเร่ืองยากลําบากท่ี

จะตอบสนองการพัฒนา คุ้มครอง และสง่เสริมแรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพได้เสมอภาคเป็นธรรมอย่าง

ครอบคลมุมีประสทิธิภาพ 
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ข้อท้าทาย-การปรับปรุงกฎหมาย 

(1) ยกเลิกหรือลดข้อยกเว้นบางกิจการ/ลูกจ้างท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ 

กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกนัสงัคมไม่ใช้บงัคบั เพ่ือขยายการคุ้มครอง “ลกูจ้าง” เหลา่นี ้ไม่ให้กลายเป็น

แรงงานนอกระบบจากกฎหมายท่ีมีอยู ่

(2) พัฒนาหลักประกันสังคม โดยบังคับ เพ่ือให้แรงงานนอกระบบทกุอาชีพต้องมาขึน้ทะเบียน มีสว่น

ร่วมจ่ายเงินสมทบโดยอาจมีการกําหนดเง่ือนไข-ระยะเวลาผู้ มีรายช่ือตามทะเบียนบ้านเข้าสูร่ะบบประกันสงัคม

หรือประกันชราภาพเป็นรายจังหวดั หรือประเภทกิจการท่ีมีฐานข้อมูลแรงงานเพียงพอ เช่น แรงงานในกิจการ

ขนสง่คมนาคม ซึง่ต้องมีใบขบัข่ี หรือทะเบียนรถกบักรมการขนสง่ 

(3) จัดทํากฎหมายส่งเสริมพัฒนาศูนย์บริการร่วม หรือบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Service link 

หรือ One Stop Service) สาํหรับแรงงานนอกระบบท่ีจะเข้าถึงหลกัประกนัสงัคมกลุม่ประเภทเดียวกนัพร้อมกนัได้ 

เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีสํานกังานประกันสงัคม บริการตามมาตรา 40 ท่ีมีหลายทางเลือกและเจ้าหน้าท่ี

กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)ทํางานให้บริการประชาชนพร้อมกันท่ีสํานกังานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(อปท.) หรือธนาคารของรัฐในทกุอําเภอท่ีตกลงไว้ เพ่ือให้คําแนะนําปรึกษา-รับสมัครสมาชิกประกันสงัคมพร้อม

รับเงินสมทบตามมาตรา 40 และรับสมัครสมาชิกกอช. ซึ่งอาจประชาสมัพนัธ์พร้อมกับการจัดให้บริการตามวนั

เวลาท่ีเหมาะสมยืดหยุน่ท่ีไม่ใช่ตามวนัเวลาราชการเทา่นัน้ 
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ผลการศึกษาได้มาจากการทบทวนรายงาน

วิจัย การปรึกษากับผู้ มีส่วนเก่ียวข้องของประเทศ

ไทย ผลวิเคราะห์เชิงปริมาณและผลการศึกษาอ่ืนๆ

ขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ รวมถึงความคิด

และข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ทํางานของ

ผู้ เขียน 

 จากการศึกษาพบว่าระบบบํานาญของไทย

ดําเนินมาในทิศทางท่ีดี แต่จากผลการประเมินค่า

ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัของกองทุนประกันสงัคม 

พบว่า กองทุนบํานาญจะมีปัญหาด้านการเงินการ

คลงัในอนาคตและจําเป็นต้องมีการดําเนินการเชิง

นโยบาย ซึ่งต้องใช้การตัดสินใจอย่างเป็นขัน้เป็น

ตอนเพ่ือท่ีจะก้าวข้ามปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้นี ้

 ประเด็นท่ีสําคัญในรายงานคณิตศาสตร์

ประกันภัย สรุปได้ว่า ไม่มีการออกกฎหมายเพื่อ

การเปล่ียนแปลงตัวแปร (parametric reform) และ 

 

 

ถึงแม้ว่าระดับการจ่ายเงินบํานาญไม่ได้สูงนัก เงิน

สะสมของกองทุนประกันสังคมจะหมดไปในอีก

ประมาณ 40 ปีข้างหน้า และการลดลงของเงิน

สะสมจะเร่ิมเห็นได้ในอีก 10 ถึง 15 ปีข้างหน้า 

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและการเงินจะมี

ผลกระทบ ต่อ เ งินสะ สมกองทุนอย่า งมาก ซึ่ ง

จําเป็นต้องมีการเตรียมการแก้ไขอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ 

 

 

(Systemic Review of Thailand’ s Pension System – Exploring Options for Reform and Improvement) 

*
 เอกสารประกอบสมัมนาเร่ือง “ทางเลือกสําหรับการปฏิรูปและปรับปรุงระบบบํานาญของไทย” ณ โรงแรมสยาม@สยาม 

กรุงเทพมหานคร, วนัองัคารท่ี 23 สงิหาคม 2559 จดัโดย กระกระทรวงแรงงานและองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 
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 รายงานฉบับนีแ้สดงให้เห็นว่าจําเป็นต้องมี

การปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยท่ีฝ่ายบริหาร

ของสาํนกังานประกนัสงัคมยอมรับบทบาทตนเองใน

การเตรียมการ และตดัสนิใจภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ทางด้านประชากรและการเงินของกองทุนบํานาญ

อยา่งอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่การเตรียมในรูปแบบนีเ้ป็นสิ่ง

ท่ีพบเห็นไ ด้ในหลายประเทศทั่ว โลก หากการ

ตดัสนิใจเป็นไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจมหภาคในด้านการบริโภค การลงทุน และ

การแข่งขนักับประเทศต่างๆ จะมีน้อยมากหรือแทบ

ไม่มีเลยในการปฏิรูประบบบํานาญ  

หลายครัง้มักเข้าใจผิดและดําเนินไปในทาง

ท่ีผิดโดยการเปล่ียนจากแผนบํานาญกําหนด

ประโยชน์ทดแทน (Defined benefit) ไปสู่แผน

บํานาญกําหนดเงินสมทบ (Defined contribution) 

หรือทางเลือกอ่ืนที่ให้ตลาดเป็นผู้จัดการระบบ

บํานาญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนีไ้ม่มีความ

จําเป็น และมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ

เศรษฐกิจและมีคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้สงู 

 

 ผู้ เ ขี ย น มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า  ห า ก ไ ม่ มี ก า ร

ดําเนินการอะไรเลย แผนบํานาญแบบกําหนด

ประโยชน์ทดแทน (Defined benefit) ของกองทุน

ประกันประกันสงัคมจะไม่สามารถอยู่รอดได้ และ

หากต้องการแทนท่ีด้วยแผนบํานาญแบบกําหนดเงิน

สมทบ (Defined contribution) ก็จะเป็นการทําลาย

ผลกระทบเชิงบวกต่อ ประชาชนชาวไทยและ

เศรษฐกิจไทย นอกจากนีจ้ากประสบการณ์ต่างๆ ใน

หลายประเทศแสดงให้เห็นว่า แผนบํานาญแบบ

กําหนดเงินสมทบ (Defined contribution) สามารถท่ี

จะจํากัดสิ่งท่ีไม่คาดฝันให้กับรัฐได้ โดยเฉพาะใน

กรณีท่ีรัฐไม่สามารถจัดหาระดบัประโยชน์ทดแทนท่ี

สญัญาไว้ให้กบัสมาชิกได้ 

 ในความเห็นของผู้ เขียนระหวา่งการขยายตวั

ด้านสวสัดิการทางสงัคมในประเทศไทยในระยะ 15 

ปีย้อนหลงัมา มีหลายเหตุการณ์ท่ีไม่ค่อยมีความสอ

คล้องกันเกิดขึน้ โดยเนือ้หาหลกัคือเกิดระบบท่ีเป็น

แบบคูข่นานท่ีผสมผสานระหวา่งแนวคิดถ้วนหน้าท่ีมี

แหลง่เงินทุนจากภาษี (Beveridge) และแนวคิดการ

ร่วมจ่ายเงินสมทบ (Bismarck) โดยเห็นได้จาก ระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งใช้เงินภาษี และ

ประกันสุขภาพของสํานกังานประกันสงัคมท่ีใช้เงิน

สมทบ หรือ เบีย้ยังชีพผู้ สูงอายุท่ีใช้เงินภาษี และ

กองทนุบํานาญท่ีบริหารโดยสํานกังานประกันสงัคม

ท่ีใช้เงินสมทบ 
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 นอกจากประเด็นด้านการปรับเปลี่ยนตัว

แปรของกองทนุบํานาญ (parametric reform) กองทุน

ประกนัสงัคม เพ่ือให้มีเสถียรภาพแล้ว ประเด็นด้าน

โครงสร้างก็ไม่ควรละเลยเพื่อที่จะสร้างความ

เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของระบบ

หลักประกันทางสังคมของไทยพร้อมทัง้รักษา

ความสอดคล้องภายในระบบ 

 ผู้ เขียนได้บรรยายความแตกต่างทางด้าน

หลกัการพร้อมทัง้ความหมายโดยนยัของระบบของ 

Beveridge และ Bismarck รวมทัง้รวบรวมเนือ้หา

เก่ียวกับการพัฒนาของทัง้สองระบบ และวิเคราะห์

เก่ียวกับระบบความคุ้ มครองของไทยในปัจจุบันท่ี

แสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกนัของระบบ 

 จากผลการศึกษา ผู้ เขียนได้เสนอทางเลือก

ในการออกระบบบํานาญของไทย และระบบสขุภาพ

ของไทย โดยเน้นที่จะรักษาระบบเดิมไว้และทํา

ให้มั่นคง ในทางปฏิบัติ หมายถึงการท่ีต้องย้าย

สิทธิประโยชน์ด้านประกันสุขภาพของกองทุน

ประกันสังคมไปรวมกับโครงการหลักประกัน

สุขภาพถ้วน หน้าท่ีบริหารจัดการ โดย สํานักงาน

หลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ และในขณะเดียวกันก็

คว ร เ ร่ิ มร ว ม ก อง ทุ น บํ าน า ญ ข อง ก อ ง ทุ น

ประกันสังคมและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าไว้

ด้วยกัน เพ่ือท่ีจะปรับปรุงระดบับํานาญขัน้ต่ําให้ไป

ในทางเดียวกัน ผู้ เขียนยังมีข้อเสนอเพ่ิมว่าในระยะ

ยาวว่าควรมีการพิจารณาจัดตัง้โครงการสังคม

สงเคราะห์ (Social assistance) เน่ืองจากกองทุน

บํานาญแบบ Bismarck นัน้ไม่สามารถจัดหาระดับ

เงินบํานาญท่ีเพียงพอได้ (ทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบติั) 

ท่ีจะให้ความคุ้มครองเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ได้

ในอนาคต (ซึ่งจะต้องก่อตัง้ภายใต้หลักการของ 

Bevreridge) 

  ข้อเสนอแนะในรายงานยังแสดงให้เห็น

ความสําคญัของโครงสร้างของระบบความคุ้มครอง

ทางสงัคมของไทยท่ีอาจไม่สามารถสร้างขึน้ได้ถ้าไม่

มีการพิจารณาถึงผลกระทบด้านการเงินการ

คลังอย่างรอบคอบ สําหรับในสว่นท่ีเก่ียวกับระบบ

บํานาญ ผู้ เขียนได้เสนอให้จัดทําผลการประเมินค่า

ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยการรวมระหว่าง

กองทนุบํานาญภายใต้กองทุนประกันสงัคมและเบีย้

ยงัชีพชราภาพ เพื่อให้เปล่ียนมุมมองที่เน้นการ

วิเคราะห์ด้านการเงินการคลังเพียงอย่างเดียวสู่

การคํานึงถึงความพอเพียงของเงินบํานาญด้วย 

ซึ่งประเด็นนีเ้ป็นประเด็นสําคญัเน่ืองจากรัฐบาลได้

ตดัสินใจว่าสิทธิระหว่างเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุและสิทธิ
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บํานาญภายใต้กองทนุประกนัสงัคมเป็นสิทธิท่ีสะสม

ร ว ม กั น ไ ม่ ไ ด้ แ ย ก กั น  โ ด ย ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น

ประกนัสงัคมมีสทิธิรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายดุ้วย 

 เม่ือพิจารณาถึงการสร้างหลกัประกันยาม

เกษียณ  รา ยงานฉบับ นี มี้ จุ ดป ระ สง ค์ในกา ร

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอธิบายในหัวข้อต่าง

จ า ก ท่ี ไ ด้ ก ล่า ว ม า แ ล้ ว  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง

แนวนโยบายด้านความคุ้มครองทางสงัคมท่ีเป็นไป

ได้ในอนาคตของประเทศไทยภายใต้รูปแบบระบบใน

ปัจจุบนั หรือจะกลา่วได้ว่า รายงานไม่ได้นําเสนอให้

มีการเปลี่ยนระบบใหม่ (โดยเปลี่ยนให้การตลาดมี

บทบาทมากขึน้ ดังท่ีจะกลา่วต่อไป) แต่รักษาระบบ

ในปัจจุบันไว้ โดยปรับปรุงระบบในปัจจุบันเพ่ือให้

เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุดสําหรับประชาชนชาวไทยต่อสถานะ

ด้านการเงินการคลงัของรัฐบาลและเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 

 

  

การป ฏิ รูป ระบบ บําน าญทั ้ง ระบ บ 

(Systematic reform) อาจมองวา่เป็นทางเลือกในการ

จัดการกับปัญหาด้านการเงินการคลังของกองทุน

ประกันสงัคม แต่จากประสบการณ์ในประเทศต่างๆ 

ล้วนแสดงให้เห็นวา่ทางเลอืกนีฟั้งดงูา่ยในทางทฤษฎี

เท่านัน้ แต่ในทางปฏิบัติมีแต่ความยุ่งยากในการ

ดําเนินการอย่างมาก ไม่สามารถบรรลุประโยชน์

ทดแทนท่ีได้สญัญาไว้กบัประชาชนได้ สร้างความไม่

พอใจทางการเมือง และอาจก่อให้เกิดความไม่สงบ

ในสงัคม และท่ีสําคญัคือก่อให้เกิดความผิดหวงัใน

ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกับการเงิน

การคลงัได้ 

 สถานะด้านการเงินของระบบความคุ้มครอง

ทางสงัคมของไทยโดยเฉพาะบํานาญและสขุภาพได้

ก้าวสูห่รือกําลงัก้าวสูร่ะดบัท่ีเกินกวา่ช่องทางการเงิน

การคลงัของรัฐบาล (Fiscal space) และเศรษฐกิจของ

หระเทศในภาพรวม ดงันัน้จึงเสนอวา่ควรมีการจัดทํา

ผลการศึกษาก้านการเงินการคลงัอย่างต่อเน่ืองใน

รูปแบบงบประมาณด้านสงัคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ช่วงท่ีมีการปฏิรูปงบประมาณด้านสงัคมจะทําให้เห็น

ภาพรวมของความเป็นจริงและตวัเลข รวมถึงความ

เป็นไปได้เพ่ือเทียบกับช่องว่างทางการเงินการคลงั

ของรัฐบาล 

 ในขณะเดียวกัน การจัดทํางบประมาณ

สงัคมยงัทําให้เห็นข้อมลูเก่ียวกบัช่องว่างทางการเงิน
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ของระบบความคุ้มครองทางสงัคมของไทย และยัง

ทําให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาค เพ่ือการ

กําหนดระดบัสทิธิประโยชน์ท่ีเหมาะสม รวมถึงแหลง่

เงินทุน (ภาษีหรือเงินสมทบ) ผ่านการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณท่ีครอบคลุมเพ่ือให้สามารถท่ีจะหารือ

ช่องว่างทางการเงินการคลงัเพ่ือนํามาใช้ในระบบ

ความคุ้มครองทางสงัคม 

 ในการทํางบประมาณด้านสงัคม (สถิติและ

การประมาณการ) นอกเหนือจากจุดประสงค์ของ

การศึกษาในครัง้นี ้เราสามารถท่ีจะหารือและทําให้

เข้าใจด้านเชิงปริมาณได้ และยงัสามารถวิเคราะห์ตงั

ชีว้ัดเชิงปริมาณท่ีได้จาก รายงานคณิตศาสตร์

ประกนัภยัปี 2558 นอกจากนีเ้รายงัสามารถคํานวณ

รายจ่ายด้านสงัคมของไทยได้ 

 ผลการวิเคราะห์และข้อสงัเกตเบือ้งต้นทําให้

สามารถสรุปได้วา่ รายจ่ายด้านสังคมของไทยอยู่

ในระดับที่ตํ่า และสามารถเพิ่มข้ึนอีกได้ โดยสรุป

รายจ่ายทางสงัคมในระดบัร้อยละ 10 ของ GDP 

นา่จะเป็นระดบัท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย ซึง่

อาจจะดมูากไปสาํหรับการพฒันาด้านเศรษฐกิจและ

การแขง่ขนัระหวา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามควรมีการ

พิจารณาด้วยวา่การคาดการณ์ในระดบัร้อยละ 10 

ของ GDP นัน้เป็นไปภายใต้สมมติุฐานท่ีวา่มีการ

ขยายตงัทางช่องวา่งทางการเงินสาํหรับรายจ่ายด้าน

สงัคม ซึง่รายรับนัน้มีการขยายตวัด้วย หรือจะกลา่ว

ได้วา่รัฐบาล (ภาคเอกชนหรือครัวเรือน ขึน้อยูก่บั

ฝ่ายใดเป็นผู้จ่ายเงินเข้าระบบ) จะต้องจดัหารายรับท่ี

จําเป็นสาํหรับรายจ่ายเพ่ิมขึน้ด้วย
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อธิบดีกรมการจัดหางาน  มีหนังสือถึง

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติเพ่ือ

พิจารณาแนวทางประสานการให้ความช่วยเหลือ

แรงงานต่างด้าวของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือ

แรงงานต่างด้าว และแนวทางการอนุญาตให้

แรงงานต่างด้าวเปล่ียนไปทํางานกับนายจ้างราย

ใหม่ เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ท่ีห้องประชุมชัน้ 10 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีผู้ แทน

องค์กรเครือขา่ยจากหลายจงัหวดัเข้าร่วมกวา่ 20 คน

 

 ด้ ว ย มี ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ  2 6 

กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้กระทรวงแรงงานจัดตัง้

ศนูย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ทําหน้าท่ี

ให้คําปรึกษา แนะนําและแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง

ด้าว ปัญหาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง จะประสานงานให้เข้ามา

ช่วยเหลือ หรือส่งต่อ โดยกรมการจัดหางานมี

งบประมาณจะจัดตัง้ศูนย์ร่วมบริการใน 10 จังหวัด 

คือ ตาก เชียงใหม่ สงขลา สุราษฏร์ธานี ระนอง 

สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่นและ

นครราชสมีา 

 ท่ีประชุมมีข้อคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดตัง้

และการทํางานของศนูย์ร่วมบริการช่วยเหลอืแรงงาน

ตา่งด้าวท่ีกรมการจดัหางานนําเสนอ สรุปได้ดงันี ้

 1.  เป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ีเกิดความร่วมมือ

ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว โดยมีหลายหน่วยงานทัง้

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสงัคม

ตา่งๆร่วมดําเนินงานในพืน้ท่ี 

 2.  ควรมีการกําหนดขอบเขต กรอบการ

ทํางานร่วมกนัตัง้แตต้่น เช่นปัญหาแรงงานกบัการค้า

มนษุย์ 
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3. สิ่งสําคัญคือการปรับความคิดเข้าหากัน 

มีการจัดฐานระบบข้อมูลร่วมกัน และจัดทรัพยากร

บุคคล หรืองบประมาณร่วมดําเนินการอยา่งเพียงพอ

ตอ่เน่ือง 

4. มีเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีแน่นอนในการทํางาน

ระดบัพืน้ท่ีจังหวดั ไม่ควรมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยน

บอ่ย เพ่ือความชดัเจนยัง่ยืนในการทํางานร่วมกนั 

5.บางพืน้ท่ีมีกลุ่มสหภาพแรงงาน หรือมี

กลุ่ม แร ง งา น ข้ าม ช า ติ ร วม ตัว กัน อ ยู่  เ ช่ น  จ .

สมทุรปราการ จ.สมทุรสาคร จ.ชลบุรี นา่จะดึงผู้แทน

กลุ่มองค์กรเหล่านีม้าร่วมทํางานด้วย บางโรงงาน

อาจมีแรงงานข้ามชาติเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ

แรงงาน หรือมีความต่ืนตวัท่ีจะช่วยเหลอืแรงงานข้าม

ชาติด้วยกนัอยูแ่ล้ว 

ประเด็นการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว

เปล่ียนนายจ้างได้ 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดการ

ปัญหาต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (กนร.) ได้ลงนาม

คําสั่ง ท่ี  1/2559 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

แต่งตั ง้คณะอนุกรรมการพิจารณากําหน ด

เงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยน

งานไปทํางานกับนายจ้างรายใหม่รวมจํานวน 16 

คน โดยมีอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธาน 

ผู้ อํานวยการสํานักบริหารแรงงานต่างด้าวเป็น

เลขานุการ ประกอบด้วยผู้ แทนส่วนราชการ ท่ี

เก่ียวข้องเกือบทัง้หมด โดยมีผู้ แทนนายจ้าง และผู้  

แทนภาคประชาสงัคมท่ีทํางานด้านแรงานข้ามชาติ 

ฝ่ายละ 1 คน 

 

เง่ือนไขท่ีอนญุาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยน

นายจ้างใหม่ได้นัน้เดิมประกอบด้วยสาเหตุ 4 ด้าน 

คือ  

1) นายจ้างเลิกจ้าง 2) นายจ้างตายหรือ

เลิกกิจการ 3) นายจ้างทําร้ายแรงงาน และ 4) 

นายจ้างละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ที่ประชุมผู้ แทนองค์การพัฒนาเอกชน

ด้านแรงงานข้ามชาติ มีข้อคิดเห็นว่า 

1.  สาเหตุหลักของปัญหาการเปลี่ยน

นายจ้างรายใหม่ หรือแรงงานข้ามชาติจํานวนมาก

ต้องใช้วิธีหนีไปหานายจ้างรายใหม่ เพราะนโยบาย

รัฐท่ีขึน้กับการเมืองและความมั่นคง มีการเปลี่ยน

บอ่ย ไม่มีความยัง่ยืน ครบ 2 ปีก็ต้องตอ่อีก 
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2. ระยะเวลาให้หานายจ้างใหม่ภายใน 

15 วันเมื่อถูกเลิกจ้างนัน้ เป็นไปไม่ได้เลย เพราะ

ห้ามเปลีย่น ประเภทงานเดิม แม้นายจ้างจําเป็นต้อง

ปรับปรุงกิจการเดิมเป็นงานใหม่ , กรณีแรงงานข้าม

ชาติร้องเรียนนายจ้างทําผิดกฎหมาย แต่เจ้าหน้าท่ี

ยงัวินิจฉัยลา่ช้า ย่อมกระทบต่อการเปลี่ยนนายจ้าง

รายใหม่ เพราะจะทํางานกับนายจ้างรายเดิมต่อไป

คงลําบาก,มีความเข้าใจว่า ถ้าแรงงานข้ามชาติเข้า

มาทํางานตามMOU (ข้อตกลงระหว่างระหว่าง

รัฐบาล) จะเปลี่ยน นายจ้างใหม่ไม่ได้, ปัญหาของ

นายจ้างท่ีไม่ใช่นายจ้างแท้จริง เช่นเป็นผู้ รับเหมา 

หรือประเภทนายจ้างก่อสร้าง แต่จ้างแรงงานทํางาน

บ้าน, ปัญหาต้องอาศยัความยินยอมของนายจ้าง 2 

ฝ่าย ทัง้ท่ีควรเป็นหน้าท่ีนายจ้างแจ้งการออกของ

แรงงานหรือรับแรงงานใหม่, กรณีแรงงานข้ามชาติ

ประสบความบาดเจ็บเป็นเวลานาน นายจ้างอาจเลิก

จ้าง ขณะท่ีแรงงานข้ามชาติไม่อาจหางานใหม่ทําได้

ฯลฯ 

 

 

3. มีข้อเสนอหลายทางดงันี ้

 3.1 เงื่ อนไขการเปล่ียนไปทํางานกับ

นายจ้างรายใหม่ ควรมีการเปิดกว้างและไม่

กระทบสิทธิแรงงาน 

เช่น การเปลีย่นนายจ้างเพราะนายจ้างเปลี่ยนแปลง

สภาพกิจการ หรือสภาพการจ้างโดยไม่เหมาะสม ไม่

เป็นธรรม ทําให้แรงงานไม่อาจทํางานต่อไปได้หรือ

เพราะมีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีแยล่ง ฯลฯ 

 3.2 กําหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้าง

เดิมท่ีจ้างแรงงานงานข้ามชาติเป็นผู้แจ้งกรมจัดหา

งาน เม่ือแรงงานออกจากงานแล้ว ไม่ว่าด้วยสาเหตุ

ใด  

 3.3 กําหนดเงื่ อนไขให้กว้างขึ ้นกรณี

นายจ้างกระทําผิดกฎหมายและแรงงานข้าม

ชาติมีสิทธิไปทํางานกับนายจ้างรายใหม่ ไม่ใช่

เฉพาะละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานเท่านัน้ 

แตร่วมถึงกฎหมายเก่ียวกับสิทธิแรงงานทุกฉบบั คือ

ถ้านายจ้างทําผิดกฎหมายเงินทดแทน กฎหมาย

ประกันสงัคม กฎหมายการทํางานของคนต่างด้าว 

และกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ฯลฯ 

 เช่น ถ้าลูกจ้างข้ามชาติรวมกลุ่ม ย่ืนข้อ

เรียกร้องต่อรอง และนายจ้างเลิกจ้าง หรือ กรณี

นายจ้างไม่จ่ายเงินทดแทนแรงงานกรณีประสบ

อนัตรายจากการทํางาน หรือเงินสมทบประกันสงัคม
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ทํ า ใ ห้ แ ร ง ง า น ข้ า ม ช า ติ สู ญ เ สี ย สิ ท ธิ ก า ร

รักษาพยาบาล หรือเงินทดแทนการขาดรายได้ ฯลฯ 

ยอ่มมีสทิธิเปลีย่นนายจ้างใหม่ 

 3.4 กรณีมีการดําเ นินคดีในศาล ไม่ว่า

แรงงานข้ามชาติจะเป็นโจทก์ หรือจําเลย ย่อมขอให้

ศาลไตส่วนคุ้มครองชัว่คราว หรือเร่งรัดการสืบพยาน

ภายในระยะเวลาสมควร ตามดลุพินิจของศาลได้ ไม่

ควรอยู่ภายใต้เง่ือนไข 15วันท่ีต้องหานายจ้างราย

ใหม่ 

 

(รายงานโดย บณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 
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กองการแรงงานนอกระบบ ผู้ สูงอายุและผู้

พิการกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบนัวิจัยเพ่ือการ

พฒันาแห่งประเทศไทย (TDRI) มูลนิธินิคม จันทรวิ

ทุร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สขุภาพ (สสส.) จดัสมัมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่าง

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอก

ระ บบ  พ . ศ .  25 60 -25 64  ท่ี โ ร งแ รม ป ริ ้นตั น้ 

พา ร์ ค ส วี ท  ดิ น แ ด ง  ก ทม .  ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

ประกอบด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาคราชการ 

องค์กรพฒันาเอกชน และกลุม่เครือข่ายแรงงานนอก

ระบบจงัหวดัตา่งๆจํานวนมาก 

 

 เน่ืองจากรัฐบาลได้มีการดําเนินการคุ้มครอง

ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบตามแผน

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 

2555-2559จนถึงปีสดุท้ายของแผน พบว่ามีแรงงาน

นอกระบบยังคงมีจํานวนมากกว่าแรงงานในระบบ 

ยงัประสบปัญหาเข้าไม่ถึงการคุ้มครอง สง่เสริม และ

พฒันาแรงงานด้านต่างๆอย่างพอเพียง ครอบคลุม 

และเป็นธรรม จึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

แรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555-2559 และจัดทําแผน

ใหม่เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

และยทุธศาสตร์ชาติ 

 ร่างแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงาน

นอกระบบ พ.ศ.2560-2564 มีความแตกต่างกับ

แผนพัฒนาแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555-2559 

ดงันี ้
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หัวข้อ (ร่าง) แผนฯ พ.ศ.2560-2564 แผนฯ พ.ศ. 2555-2559 

วิสัยทัศน์     แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองนําสู่

คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้อย่างย่ังยืนมั่นคงมี

หลกัประกนัทางสงัคมทั่วถึง ม่นคงทาง

รายได้ 

    แรงงานได้รับการคุ้มครองมีหลกัประกนัทาง

สงัคม นําสูค่ณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

พันธกิจ     1.ผลกัดนัให้เกิดการขายความคุ้มครอง

แรงงานนอกระบบให้ครอบคลมุทกุกลุม่

อาชีพ 

    2.ขยายและเสริมสร้างหลกัประกนัทาง

สงัคมให้ทัว่ถึง 

    3.พฒันาสมรรถนะและขยายโอกาสการมี

งานทําท่ีมัน่คง 

    4.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ือง

แรงงานนอกระบบ และสิทธิตาม

กฎหมายแก่แรงงานนอกระบบและ

บุคลากรภาครัฐอย่างทั่วถึง 

    5.พฒันาหรือปรับปรุงกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 

    6.บูรณาการการทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพระหว่างรัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 

    1.ผลกัดนัให้เกิดการขยายความคุ้มครอง

แรงงานนอกระบบ ครอบคลมุทกุกลุม่อาชีพ

อยา่งเทา่เทียม 

    2.ปรับปรุงและพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

    3.พฒันาสมรรณนะและขยายโอกาสมีงาน

ทํา 

    4.เสริมสร้างแนวทางเข้าถึงเหลง่งาน และ

ความยัง่ยืนของอาชีพให้กบัแรงงานนอกระบบ 

    5.ส่งเสริมการรวมตัวและการสร้าง

เครือข่าย 

    6.พฒันาสง่เสริม สนบัสนนุความมัน่คงด้าน

สขุภาพมิติอาชีวอนามยัและความปลอดภยัใน

การทํางาน 

เป้าประสงค์     1.แรงงานนอกระบบทกุกลุม่อาชีพได้รับ

การคุ้มครองและเข้าถึงหลกัประกนัสงัคม

อยา่งทดัเทียมแรงงานในระบบ 

    2.แรงงานนอกระบบ มีสมรรถนะสงูขึน้ มี

งานทําอยา่งตอ่เน่ือง และมีรายได้ท่ีมัน่คง 

    3.แรงงานนอกระบบและบุคลากรภาครัฐ

มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองแรงงานนอกระบบ 

และสทิธิตามกฎหมาย 

    1.แรงงานนอกระบบทกุกลุม่อาชีพได้รับการ

คุ้มครองจากระบบประกนัสงัคมอยา่งเทา่เทียม 

เป็นธรรมและมีความใกล้เคียงกบัสทิธิประโยชน์

ท่ีแรงงานในระบบได้รับ 

    2.มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

ภายใต้หลกัมาตรฐานขององค์กรแรงงาน

ระหวา่งประเทศและงานท่ีมีคณุคา่ 

    3.แรงงานนอกระบบมีสมรรณนะตรงกบั
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    4.ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องรวมถึงแรงงานนอก

ระบบตระหนกัถึงความสาํคญัของสขุภาพ

และความปลอดภยัในการทํางาน 

    5.กฎหมายด้านแรงงานนอกระบบมี

ความครอบคลมุ ทนัสมยัและการบงัคบัใช้มี

ประสทิธิภาพ 

    6.กลไกการทํางานด้านแรงงานนอกระบบ

ทกุระดบัมีประสทิธิภาพในการทํางาน 

โดยเฉพาะการทํางานเชิงรุก 

ความต้องการของแรงงานนอกระบบ และ

ตลาดแรงงาน 

    4.แรงงานนอกระบบมีโอกาสเข้าถึงขา่วสาร

ข้อมลูเก่ียวกบัตลาดแรงงาน และแหลง่ทุนเพ่ือ

การประกอบอาชีพ 

    5.มีกลไกการทํางานในลกัษณะภาคีและ

เครือขา่ยระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ดแูลแรงงานนอกระบบ ชุมชน กลุม่เกษตร กลุม่

อาชีพ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือ

สนบัสนนุ การดําเนินงานด้านการบริหารจดัการ

แรงงานนอกระบบให้มีประสทิธิภาพ 

    6.ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแรงงานนอกระบบ

ตระหนกัถึงความสําคญัด้านสขุภาพในมิตอิาชีวอนา

มยัและความปลอดภยัในการทํางาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์     1.เสริมสร้างหลกัประกนัทางสงัคมและ

ขยายความคุ้มครองให้ทัว่ถึง 

    2.เสริมlร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบ

เพ่ือการทํางาน 

    3.เพิม่สมรรณนะการบริหารจดัการ

แรงงานนอกระบบ 

    1.ขยายขอบเขตการคุ้มครองและสร้าง

หลกัประกนัทางสงัคม 

    2.เสริมสร้างองค์ความรู้และพฒันาสมรรถนะ

แรงงานนอกระบบเพ่ือขยายโอกาสการมีงานทํา 

    3.เพิม่สมรรถนะการบริหารจัดการ

แรงงานนอกระบบ 

เม่ือได้ฟังและอ่านข้อมูลสาระสําคัญ (ร่าง)

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอก

ระบบ พ.ศ. 2560-2564 ท่ีเสนอโดย ดร.ยงยุทธ 

แฉล้มวงษ์ นักวิชาการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทยและพิจารณาเปรียบเทียบกับแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 

พ.ศ. 2555-2559 แล้ว มีข้อสงัเกตดงันี ้

(1) มีหลักการสําคัญไม่ต่างกัน แต่มีการ

ปรับปรุง-เพ่ิมเติมบางประเด็นในร่างแผนแรงงาน

นอกระบบ พ.ศ.  2560 -2564 เข้าใจว่าเ พ่ือให้

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลคสช. และคํานึงถึง

ความเหมาะสมเป็นไปได้ เช่นเพ่ิมเติม “วิสยัทัศน์” 

ให้ยาวขึน้ คือ อย่างย่ังยืนมั่นคง ทั่วถึง มั่นคงทาง

รายได้ 
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พนัธกิจข้อ 1 ตัดถ้อยคํา “อย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรม” และตดัการส่งเสริมการรวมกลุ่ม

และการสร้างเครือข่าย” ท่ีเคยมีในแผนเดิมโดย

แผนใหม่ได้มีพนัธกิจเร่ือง “เสริมความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองแรงงานนอกระบบและสิทธิตามกฎหมายแก่

แรงงานนอกระบบและบุคลากรภาครัฐอย่างทั่วถึง” 

และ “ บูรณาการการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระหว่างรัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน” 

 

(2) ร่างแผนยุทธศาสตร์บริหารแรงงานนอก

ระบบฉบับ ปี  2560 -2564  จ ะพบถ้อยคํา ท่ีจ ะ

คุ้ มครอง-พัฒนาดูแลแรงงานนอกระบบทุกกลุ่ม

อาชีพให้ครอบคลมุทัว่ถึง มีงานทํามีรายได้ท่ีมัน่คง มี

กฎหมาย-กลไกการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและ

บูรณาการการทํางานทุกภาคีท่ีเก่ียวข้อง และการ

ทํางานเชิงรุก ในขณะท่ีโครงสร้างบริหารยังอยู่

ภายใต้รัฐอํานาจนิยมรวมศนูย์ ขาดธรรมาภิบาลและ

การมีสว่นร่วมของภาคประชาสงัคมได้แท้จริง 

(3) ไม่มีข้อมูลการถอดบทเรียนและปัญหา-

อุปสรรคการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บริหาร

แรงงานนอกระบบฉบบั พ.ศ. 2555-2559 ท่ีผ่านมา

เพ่ือจะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง และมั่นใจได้ ซึ่ง

นา่จะปรับปรุงยทุธศาสตร์-กลยทุธสว่นใหญ่ของแผน

เดิมมาทํางานต่อไปได้ โดยไม่ต้องสูญเสียเวลาและ

งบประมาณจํานวนมากไปกับพิธีกรรมจัดทําแผน

ใหม่ตามวฒันาธรรมราชการ 

(4) ประเด็นท่ีน่าคิด คือ ระบบราชการถนัด

จดัเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสงัคม แล้ว

เหมารวมวา่ คือ “การมีส่วนร่วม” แล้ว ทัง้ท่ีเป็นการ 

“ ร่วมประชุม ร่วมฟัง ”  เป็นสําคัญ โดยอาจมี

ประชาชนหลายคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นใน

ระยะเวลาสัน้ๆ แต่ตรวจสอบไม่ได้ว่า จะนําข้อมูล-

ความคิดเห็น-ข้อวิพากษ์วิจารณ์ไปปรับปรุงเพ่ิมเติม

แก้ไขในอนาคต อยา่งเป็นรูปธรรม หรือไม่ อยา่งไร? 

(5) หลายปีมามีการใช้วาทกรรม “บูรณา

การการทํางาน” อย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง

หนว่ยงานภาครัฐ และภาคอ่ืนๆเป็นประจํา แต่เท่าท่ี

มีโอกาสเข้าร่วมเป็นกรรมการท่ีหน่วยรัฐจัดตัง้ขึน้

หลายคณ ะ พบ ว่า  มีลักษณ ะเ ป็น  “บูรณากู ” 

มากกว่าบูรณาการ เพราะกลายเป็นท่ีประชุมของ

ตวัแทนหน่วยงานต่างๆมาพบกันเป็นครัง้คราว และ

แต่ละหน่วยงานจะชีแ้จงภารกิจหน่วยงานตนว่าทํา

อะไร หรือปกป้องหน่วยงานตนเม่ือมีใครเข้าใจผิด 

และผู้ แทนหลายท่านจําเป็นต้องมาประชุมเพราะ

ผู้บงัคบับญัชาสัง่การให้เข้าร่วม ฯลฯ 
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(6) ชีวิตทางเศรษฐกิจสงัคมของคนทํางาน

ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบมีความเช่ือมโยงพัวพัน

เก่ียวเน่ืองกบัภาคเศรษฐกิจทางการหรือในระบบ จึง

มีความจําเป็นท่ีต้องมีกลไกร่วมบริหารจัดการเชิงรุก

ท่ีเข้าใจ-เข้าถึงความซบัซ้อนของวิถีทํางานท่ีแตกต่าง

หลากหลายทบัซ้อนในแต่ละพืน้ท่ีท้องถ่ิน/ภาค/กลุม่

อาชีพ-ฐานความรู้ทกัษะงาน/แนวทางสง่เสริมพฒันา

ท่ียดึหยุน่ ฯลฯ 

(รายงานโดย บณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 
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 ตารางที่ 1 

 

จํานวนองค์กรแรงงานทั่วราชอาณาจักร ณ ธันวาคม พ.ศ.2557-2558 

องค์การแรงงาน รวม กรุงเทพมหานคร ภูมิภาค 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 

สหภาพแรงานรัฐวสิาหกิจ 47 48 39 39 8 9 

จํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ (คน) 

183,808 180,097 162,026 158,74

6 

21,782 21,351 

สหภาพแรงงาน (กิจการเอกชน) 1,450 1,472 409 406 1,041 1,066 

จํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน

(กิจการเอกชน) (คน) 

431,881 454,681 133,049 139,55

3 

298,832 315,128 

สหพันธ์แรงงานรัฐวสิาหกิจ 1 1 1 1 - - 

สหพันธ์แรงงาน (กิจการเอกชน) 21 21 6 6 15 15 

สภาองค์การลูกจ้าง 14 15 13 13 1 2 

สมาคมนายจ้าง 343 317 159 140 184 177 

สหพันธ์นายจ้าง 2 2 1 1 1 1 

สภาองค์การนายจ้าง 14 14 14 14 1 - 

 

ที่มา: สาํนกัแรงงานสมัพนัธ์ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

• จํานวนองค์กรแรงงานท่ัวราชอาณาจักร ณ ธันวาคม พ.ศ.2557-2558 
• จํานวนสหภาพแรงงาน และ/หรือคณะกรรมการลูกจ้างในกิจการเอกชนท่ัว

ราชอาณาจักร พ.ศ.2555-2558 
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ตารางที่ 2 

จํานวนสหภาพแรงงาน และ/หรือคณะกรรมการลูกจ้างในกิจการเอกชนทั่วราชอาณาจักร 

 พ.ศ.2555-2558 (จังหวัดเรียงตามตัวอักษร) 

จังหวดั 2555 2556 2557 2558 

สหภาพ คณะ 

กก. ลจ. 

สหภาพ คณะ 

กก. ลจ. 

สหภาพ คณะ 

กก. ลจ. 

สหภาพ คณะ 

กก. ลจ. 

รวม 1,366 1,282 1,411 1,173 1,450 945 1,472 704 

กรุงเทพมหานคร 376 237 392 202 409 152 406 103 

รวมภูมภิาค 990 1,045 1,019 971 1,041 793 1,066 601 

5 จังหวดัรอบกรุงเทพฯ 510 458 503 325 519 260 529 208 

นครปฐม 10 26 10 20 10 16 11 18 

นนทบุรี 6 11 6 7 6 6 6 6 

ปทุมธานี 83 87 86 85 90 56 88 41 

สมุทรปราการ 378 310 368 175 380 151 391 128 

สมุทรสาคร 33 24 33 38 33 31 33 22 

ภาคกลาง (รวม) 425 466 459 524 467 442 489 322 

ฉะเชิงเทรา 28 72 34 57 34 51 34 48 

จันทบุรี - - - 1 - 1 - 1 

ชลบุรี 177 144 188 166 194 125 199 96 

ชัยนาท - 1 - 3 - 2 - 2 

ตราด - 1 - - - - - - 

นครนายก - 2 - 2 - 2 - 1 

ปราจีนบุรี 13 24 13 22 13 21 14 16 

ประจวบครีีขันธ์ - 4 - 4 - 4 - 3 

พระนครศรีอยุธยา 59 57 62 77 61 73 66 45 

เพชรบุรี 2 2 2 7 2 7 2 5 

ระยอง 112 101 124 131 127 112 138 75 

ราชบุรี 1 - 1 1 1 - 1 - 

ลพบุรี - 3 - 4 - 4 - 1 
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สระแก้ว 1 6 1 3 1 3 1 3 

สระบุรี 28 41 30 39 30 31 30 23 

สิงห์บุรี 2 5 2 3 2 2 2 2 

สุพรรณบุรี - 1 - 2 - 2 - 1 

อ่างทอง 2 2 2 2 2 2 2 - 

ภาคเหนือ (รวม) 6 32 8 36 7 27 7 21 

กาํแพงเพชร 1 1 1 1 1 1 1 1 

เชียงใหม่ 1 6 2 10 1 9 1 7 

นครสวรรค์ 1 1 2 1 2 1 2 - 

น่าน - 1 - - - - - - 

พิจิตร - 2 - 4 - 2 - 2 

พิษณุโลก - 3 - 2 - 2 - 2 

แพร่ - 2 - - - - - - 

ตาก 1 - 1 - 1 - 1 - 

พะเยา - 1 2 1 2 1 - 1 

เพชรบูรณ์ - 1 - 1 - 1 - 1 

แม่ฮ่องสอน - - - 1 - 1  - 

ลาํปาง - 4 - 5 - 3 - 1 

ลาํพูน 1 1 1 5 1 4 1 4 

สุโขทยั - 5 - 1 - 5 - - 

อุตรดิตถ์ - 2 - 2 - - - - 

อุทยัธานี 1 2 1 2 1 2 1 2 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(รวม) 

21 42 21 38 21 26 20 18 

กาฬสินธ์ุ - 1 - 1 - - - - 

ขอนแก่น 3 6 3 6 3 6 3 4 

ชัยภูม ิ - 6 - 2 - - - - 

นครราชสีมา 9 11 9 17 9 13 8 11 

นครพนม 1 5 1 5 1 2 1 1 

มหาสารคาม 2 - 2 1 2 - 2 - 

บุรีรัมย์ 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ยโสธร - 2 - 1 - - - - 

ร้อยเอด็ - 4 - 2 - 1 - 1 

เลย - 1 - 1 - - - - 

ศรีสะเกษ 1 - 1 1 1 1 1 - 

สุรินทร์ - 1 - 1 - 1 - - 

หนองคาย - - - - - 1 - - 

อุบลราชธานี - - - 2 - 2 - - 

อาํนาจเจริญ - 2 - - - - - - 

อุดรธานี 4 2 4 1 4 - 4 - 

ภาคใต้ (รวม) 28 47 28 48 27 38 21 32 

กระบี ่ - 5 - 2 - 1 - 1 

ชุมพร - - - 4 - 3 - 1 

ตรัง - 1 - - - - - - 

นครศรีธรรมราช 2 5 2 4 2 3 1 2 

นราธิวาส - - - 1 - - - - 

ปัตตานี - 2 - - - - - - 

พัทลุง - 1 - - - 1 - - 

ภูเกต็ 19 23 19 21 19 15 19 13 

ยะลา - 1 - - - - - - 

ระนอง - 1 - 1 - - - - 

สงขลา 6 7 6 13 5 13 - 12 

สุราษฏร์ธานี 1 1 1 3 1 3 1 3 

 
ที่มา: สํานกัแรงงานสมัพนัธ์ และสํานกัพฒันามาตรฐานแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

         ปี 2555 ตารางท่ี 10.15 ,น.211-213 และตารางท่ี 10.17,น.215-217  

        (หนงัสือสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2557) 

         ปี 2556-2558 ตารางท่ี 10.15 ,น.217-218 และตารางท่ี 10.17, น.220-222 

        (หนงัสือสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2558) 
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คณ ะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) 

  Thai Labour Solidarity Committee (TLSC.) 
   สาํนักงานประสานงาน ๕๐๓/๒๐ ถนนนคิมรถไฟ มักกะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

           โทรศพัท/์โทรสาร ๐๒-๒๕๑-๓๑๗๐  

E-mail: tlsc๒labour@gmail.com 

ที่ คสรท.๑๒๑/๒๕๕๙ 

๑๔ กันยายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง   แนวทางการพจิารณาเรือ่งปรบัคาจางขัน้ต่ําจาํเปนตองเทากนัทัง้
ประเทศ 

เรียน ม.ล.ปณุฑรกิ สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธาน
คณะกรรมการคาจาง  

    ตามที่วันนี้ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ มีการประชุมของคณะกรรมการ
คาจางเพ่ือพิจารณาผลสรุปของอนุกรรมการคาจางจังหวัด ๗๗ จังหวัด 
เกี่ยวกับการพิจารณาปรับคาจางขั้นตํ่าป ๒๕๖๐ โดยขอสรุปเบื้องตนในชวงที่
ผานมาพบวาภาพรวมการปรับขึ้นคาจางขั้นตํ่าอยูที่ ๔-๖๐ บาท ใน ๑๓ จังหวัด 
คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี สระบุรีอางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
สมุทรสาคร ภูเก็ต กระบี่ เพชรบูรณ สกลนคร และนราธิวาส สวนอีก ๖๔ จังหวัด
ที่เหลือไมเสนอขอปรับขึ้นคาจางขั้นตํ่าแตอยางใด  

 คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) ขอเสนอแนะแนว
ทางการพิจารณาเรื่องปรับคาจางขั้นต่ําจําเปนตองเทากันทั้งประเทศ ดวย
เหตุผลดังนี ้

 (๑)  หลักการสําคัญของการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําตาม
มาตรฐานองคการแรงงานระหวางประเทศ(ILO) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปน
หลักประกันแกลูกจางที่ไมมีฝมือเมื่อแรกเขาทํางาน และไมมีโอกาสตอรองให
ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปน ดังนั้นคาจางขั้นตํ่าจึงเปนคนละสวนกับ
คาจางที่จายตามความสามารถในการผลิต เปนเรื่องของระบบสวัสดิการสังคม
ของประเทศไทยที่รัฐบาลตองเขามากําหนดอยางเปนธรรม 
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 (๒) การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําของประเทศไทย มาจาก
คณะกรรมการคาจางและคณะอน ุกรรมการคาจางระดับจังหวัด ซึ่งเปนไปตาม 
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๖  พบวาบางจังหวัดที่ไมมีสหภาพ
แรงงานหรือมีสหภาพแรงงานแตออนแอ ลูกจางยอมไมมีอํานาจเพียงพอตอรอง
กับฝายรัฐและนายจาง ประกอบกับรัฐบาลไมสนับสนุนการรวมตัวและการเจรจา
ตอรองของลูกจาง ตัวแทนฝายลูกจางที่เขาไปเปนตัวแทนในบางจังหวัดมี
ลักษณะโอนออนผอนตามฝายรัฐและนายจาง ทําใหบางจังหวัดจึงไมไดรับการ
ปรับคาจางติดตอกันหลายป นี้ไมนับวาอนุกรรมการหลายจังหวัดดวยยังขาด
ความรูความเขาใจตอประเด็นปญหาตางๆในเรื่องระบบเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม  

  (๓) การขึน้คาแรงขั้นต่ําไมไดทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง
และอัตราเงินเฟอใหสูงขึ้น ภายหลังจากขึ้นคาแรงขั้นตํ่าเปนเวลา ๒ ป จากที่
คาดการวาจะทําใหเงินเฟอสูงขึ้น ๗ เปอรเซ็นต ในความเปนจริงระหวางป พ.ศ. 
๒๕๕๔-๒๕๕๖ อัตราเงินเฟอเฉลี่ยอยูที่ประมาณ ๓ เปอรเซ็นต สวนอัตราเงินเฟอ
เฉลี่ยป ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ประมาณ ๒.๕ เปอรเซ็นต สําหรับในเรื่องการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจแลวจากสถิติการอนุมัติโครงการลงทุนจากตางประเทศของ BOI 
ต้ังแตป ๒๕๕๖-๒๕๕๙ พบวา ในป ๒๕๕๖ มีจํานวนโครงการไดรับการสงเสริม
การลงทุน ๑,๑๓๒ โครงการ มูลคาเงินลงทุน ๕๒๔,๗๖๘ ลานบาท , ป ๒๕๕๗ 
มีจํานวนโครงการไดรับการอนุมัติ ๑,๕๗๓ โครงการ เงินลงทุน ๑,๐๒๒,๙๙๖ 
ลานบาท , สวนในป ๒๕๕๘ มีจํานวนโครงการไดรับการอนุมัติจํานวน ๑,๑๕๑ 
โครงการ มูลคาเงินลงทุน ๔๙๓,๖๙๐ ลานบาท แตเปนนักลงทุนรายใหม ๕๕๙ 
โครงการ มูลคา ๑๖๕,๒๕๗ ลานบาท และในป ๒๕๕๙ ระหวางเดือนมกราคม-
มิถุนายน  มีโครงการไดรับการอนุมัติแลว ๔๔๕ โครงการ มูลคาเงินลงทุน 
๑๓๓,๒๐๔ ลานบาท  

   (๔) การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําแบบรายจังหวัดทําใหเกิดความ
ไมเปนธรรมความเหลื่อมล้ํามากขึ้น  

  ในป ๒๕๕๓ อัตราคาจางขั้นตํ่ามีถึง ๓๒ เขต ทั้งๆที่เขตชายแดน
ติดกันก็ซ้ือส่ิงของอุปโภค บริโภคในราคาที่ เทากัน แตคาจางไมเทากัน
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กอใหเกิดความไมเปนธรรมความเหลื่อมล้ําอยางมาก มีการอพยพแรงงานจาก
จังหวัดหรือเขตที่มีคาจางตํ่าไปสูจังหวัดและเขตที่มีคาจางสูง กอใหเกิดปญหา
สังคมติดตามมา เชน ครอบครัวแตกแยก ปญหายาเสพติด การลวงละเมิดทาง
เพศ กระจุกตัวของผูคนในเมืองใหญ เกิดความแออัด เกิดแหลงเส่ือมโทรม 
คุณภาพชีวิตตกตํ่าลง อีกทั้งทุกวันนี้แรงงานที่อยูคนละจังหวัดตางมีคาครองชีพ
ที่ไมแตกตางกัน แมตัวชี้วัดตางๆจะระบุวาคาครองชีพในแตละจังหวัดนั้น
แตกตางกัน แตคาครองชีพของแรงงานในแตละจังหวัดไมไดแตกตางกันไป
ดวย เพราะคนงานมีวิถีชีวิตเหมือนกันทั้งประเทศ 

 (๕) คาจางเปนสัดสวนที่นอยมากของตนทุนการผลิต  

   คาจางคิดเปนสัดสวนเพียง ๑๐ เปอรเซ็นตของตนทุนการผลิต
ทั้งหมด และคาจางขั้นตํ่านั้นก็คิดเปนสัดสวนเพียง ๑ เปอรเซ็นตของตนทุนการ
ผลิตทั้งหมด ดังนั้นการไปต้ังโรงงานในจังหวัดที่มีคาแรงตํ่าอาจไมไดทําใหได
กําไรสูงเสมอไป เพราะจังหวัดที่มีคาแรงตํ่าอาจมีตนทุนการผลิตอ่ืนๆที่สูงกวา
มาก เชน คาขนสงสินคา ทําใหคาแรงซ่ึงเปนสัดสวนที่นอยมากของตนทุนการ
ผลิตไมสามารถเปนแรงจูงใจในการกระจายอุตสาหกรรมออกสูตางจังหวัดได
อีกตอไป  

   (๖) ยังไมมีงานวิจัยใดๆที่ยืนยันแนชัดวา การเพิ่มคาจางขั้นต่ําจะ
ทําใหคนงานตกงาน  

   รายงานวิจัยของ John Schmitt นักเศรษฐศาสตรจาก Center for 
Economic and Policy Research ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อกุมภาพันธ 
๒๕๕๖ สรุปวา “ไมมีหลักฐานที่แนชัดวาการเพ่ิมคาแรงจะทําใหธุรกิจอยูไมได
และจําเปนตองปลดคนงาน  อีกทั้งการเพ่ิมคาจางกลับจะทําใหเปนการลดการ
เปลี่ยนงานบอยๆ ของแรงงาน ทําใหธุรกิจไมตองเสียเวลาฝกคนงานหรือหา
คนงานใหม ซ่ึงหมายถึงการลดตนทุนการผลิต ยังเปนการบังคับใหธุรกิจตอง
พัฒนาปรับปรุงองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น” อีกทั้งเมื่อมาพิจารณา
สถานการณการจางงานในปจจุบัน ประเทศไทยมีการใชแรงงานขามชาติไมตํ่า
กวา ๔ ลานคนแนนอน นั่นยอมหมายความวาประเทศไทยกําลังขาดแคลน
แรงงาน ซ่ึงเมื่อพิจารณาในทางเศรษฐศาสตรแลว การขึ้นคาจางขั้นตํ่าจึงไมมี
ผลตอการตกงานแตอยางใด 
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 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย 
(คสรท.) จึงเสนอใหประธานคณะกรรมการคาจาง พิจารณาเรื่องการปรับคาจาง
ขั้นตํ่าวันละ ๓๖๐ บาท ใหเทากันทั้งประเทศ เพ่ือสรางความเปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําตอสังคม 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายชาลี ลอยสูง) 

รักษาการประธาน 

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย 

ประสานงานเพ่ิมเติม: ๐๘-๙๐๓๐-๙๑๗๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เปลีย่นแปลงตวัเองใหแ้ข็งแกรง่ เพือ่เปลีย่นแปลงโลกในทีสุ่ด” 


