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 รําลึก  70 ป� “อารมณ ์พงศพ์งนั” 
 ปรบัขบวนการแรงงาน สู.่..ขบวนการทางสงัคม 
 งานทีม่คีณุคา่ หรอื DECENT  WORK คอือะไร? 

 สปส.เสนอปฏริปูกองทนุชราภาพ-พฒันา มาตรา 40 
 สนช.เตรยีมผา่นร่างกฎหมายคุม้ครองแรงงานและเงนิทดแทน  

 ครม.มตปิรบัขึน้เงนิเดอืนพนกังานรฐัวสิาหกจิ ยอ้นหลงั 
 วพิากษแ์ผนยทุธศาสตรส์ง่เสรมิ และคุม้ครองสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  

 

๗๐ ป 

อารมณ พงศพงนั 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

2 

 

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


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

3 

 

 

 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่  4 ประจําเดือน

ตุลาคม 2559 (ฉบับที่  351) ก่อนอ่ืนขอขอบคุณผู ้

บริจาคผา้ป่ามูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั เน่ืองในโอกาส

ครบรอบ 70 ปี อารมณ์ พงศพ์งนั ทุกท่าน เงินบริจาค

มากกว่าที่คาดไว้ ซ่ึงแสดงว่าพี่น้องแรงงานและ

ผูส้นับสนุนขบวนแรงงานไทยยงัเห็นถึงคุณค่าของ

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ที่ทาํงานให้กับขบวนการ

แรงงานมามากกว่า 3 ทศวรรษแลว้ สําหรับผูท่ี้ไม่ได้

ไปร่วมงานรําลึก 70 ปีอารมณ์ พงศ์พงนั เม่ือวนัท่ี 4 

กนัยายน 2559 ที่ผา่นมาอ่านบทความรําลึกถึงอารมณ์ 

พงศพ์งนัไดใ้นแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 

 เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งประวติัศาสตร์

การเมืองของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนใน

สังคมไทย สําหรับปี น้ี มีความสําคัญ เป็นพิ เศ ษ

เน่ืองจาก เป็นโอกาสครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์

รัฐประหารนองเลือด 6 ตุลาคม 2519 ที่มีนกัศึกษาและ

ประชาชนเสียชีวิตจากการถูกฆ่าอยา่งโหดเห้ียมเป็น

จาํนวนมาก งานรําลึกที่จดัขึ้นโดยองคก์รต่างๆตั้งแต่

ปลายเดือนกันยายนจนถึงวันที่  8 ตุลาคมและข้อ

เรียกร้องใหมี้การเปิดเผยความจริงในเหตุการณ์วนัท่ี 6 

ตุลาคม เพื่ออยา่งน้อยที่สุดก็เป็นการ “คืนความเป็น

คน”ให้กับผูเ้สียชีวิตทุกคนที่ถูกกระทาํราวกบัไม่ใช่

คนด้วยกัน และที่สําคญัสังคมไทยควรได้รับรู้ความ

จริง เ สียทีหลังจาก เหตุการณ์ผ่านไป 40 ปีแล้ว 

ประวัติศาสตร์การเมืองจะต้องจารึกเหตุการณ์ 6 

ตุลาคม 2519ไม่ใช่ปล่อยให้ถูกลืมเลือน น่ายินดีที่

ขณะน้ีได้มีคนกลุ่มหน่ึงริเร่ิมท่ีจะเป็นคณะทาํงาน

เล็กๆ เพื่อสืบหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัผูเ้สียชีวิตในวนัที่ 

6 ตุลาคม 2519 ขึ้นแลว้ 

 ขบ ว นก า ร แร ง งา น ไ ทย ซ่ึ ง เ ป็ น หน่ึ ง ใน

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่ได้เติบโตขึ้นหลัง

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ก่อนท่ีจะถูกทาํให้ชะงกั

งนัไประยะหน่ึงหลงัการรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 

ผูน้าํแรงงานหลายคนในปัจจุบนัไดผ้่านเหตุการณ์ทั้ง 

2 คร้ังน้ีโดยมีทั้งผูท้ี่เสียชีวิตไปแลว้และที่ยงัมีชีวิต มี

บทบาทอยูใ่นปัจจุบนั ในขณะที่ผูน้าํรุ่นหลงัไดศึ้กษา

ผ่านประวติัศาสตร์บอกเล่า และขอ้เขียนของคนรุ่น

ก่อน รวมถึงรายงานการศึกษาทางวิชาการอีกหลาย

เร่ือง เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าซ่ึงยงัจะตอ้งทาํความจริง

ใหป้รากฏอีกมาก 
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 ในเ ดือ นตุล าค มย ัง มีว ันสํา คัญ ของ ผู ้ใช้

แรงงานอีกวนัหน่ึงคือ “วนังานที่มี คุณค่า (Decent 

Work) ”  ซ่ึ ง ต ร ง กั บ วัน ที่  7  ตุ ล า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี 

รายละเอียดความสาํคญัของงานวนัน้ีสามารถหาอ่าน

ได้ในแรงงานปริทัศฉบับน้ี เช่นเดียวกับประเด็น

สํ า คัญ ใ น เ ร่ื อ ง ก อ ง ทุ น ช ร า ภ า พ ข อ ง ก อ ง ทุ น

ประกนัสังคม ซ่ึงประเทศต่างๆทัว่โลกกาํลงัประสบ

ปั ญ ห า เ ร่ื อ ง ที่ จ ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ จ่ า ย เ บี้ ย บ ํา น า ญ

ประกันสังคมให้แก่ผู ้เกษียณอายุได้จากภาวะ ท่ี

ประเทศต่างๆกาํลงัเขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งอาย ุอีกทั้ง

สดัส่วนของเงินสมทบจากลูกจา้ง และนายจา้งไม่เพยีง

พอที่จะใหจ่้ายเงินบาํนาญไดใ้นอนาคตระยะยาว 

 สําหรับผู ้ป ระกันตน มาตรา  40 มีควา ม

เคล่ือนไหวในเร่ืองน้ีเช่นเดียวกนั โดยสาํนกังาน 

 

ประกันสังคมได้จัดประชาพิจารณ์ เ ม่ือวันที่  27 

กนัยายน 2559 เพือ่ใหผู้แ้ทนแรงงานนอกระบบในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลได้แสดงความเห็นต่อแนว

ทางการพัฒนากฎหมายประกันสังคมมาตรา 40 

ติดตามรายละเอียดไดใ้นแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 

 สุดท้ายน้ีการเมืองไทยหลังประชามติร่าง

รัฐธรรมนูญผา่นพน้ ขณะน้ีก็เป็นเร่ืองของการเดินทาง

สู่การเลือกตั้งคร้ังใหม่ ซ่ึงยงัคงมีประเด็นถกเถียงอัน

เน่ืองมาจากคาํถามพ่วงในการทาํประชามติที่ผ่านมา 

นาํมาสู่การตีความในเร่ืองการเสนอช่ือนายกรัฐมนตรี

ที่ไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง หวงัวา่ผูใ้ชแ้รงงานทุกท่าน

จะ ร่วมกันติดตามและมี ส่วนร่วมกับการทําให้

สงัคมไทยกลบัคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ววนั

 ต่อไป
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รําลึกถึง ‘อารมณ์ พงศ์พงัน’* 

สดุดี ‘อารมณ์ พงศพ์งนั’               ราํลึกถึงวนัเก่าเก่าท่ีเล่าขาน 

ราํลึกถึงนกัสูผู้ใ้ชแ้รงงาน                     ราํลึกถึงตาํนานท่ีนานนม 

เจด็สิบปีผา่นไปใช่ผา่นเลย           คนที่เฉยเร่ิมต่ืนจากขื่นขม 

ชูความดีความกลา้น่าช่ืนชม         พร้อมตามรอย ‘อารมณ์ พงศพ์งนั’ 

สกุล สือ่ทรงธรรม 
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นบัถึงวนัน้ี อารมณ์ พงศพ์งนั มีอายคุรบ 70 ปีพอดี แม้

เขาจะไม่ได้อยู่กับเรานานถึง 36 ปี แต่ด้วยความดี 

ความโดดเด่น ความกล้าหาญ และผลงานท่ีทิ้งไว้

เบื้องหลัง ทาํให้ช่ือ อารมณ์ พงศ์พงัน ยงัคงมีชีวิต

จนถึงวนัน้ี และคงจะอยู่ในความทรงจาํของคนรุ่น

หลงัต่อไป 

 อารมณ์ พงศพ์งนั เป็นคนเกาะพะงนั ประวติั

ของเขาก่อนจะเป็นผูน้าํแรงงานในยคุประชาธิปไตย

เบ่งบาน คือเป็นคนที่อดทน แสวงหาความกา้วหนา้ใน

การเรียน และได้เป็นหัวหน้านักเรียนในโรงเรียน

อาชีวะจงัหวดันครราชสีมา ตอ้งด้ินรนหาเงินเรียนเอง

มาโดยตลอด เป็นคนพายเรือจา้ง เป็นคนงานตดัออ้ย 

เขียนเร่ืองสั้นและบทประพนัธ์อ่ืน ๆ ที่สะทอ้นสังคม

ในขณะเป็นวยัรุ่นเพื่อเป็นทุนเรียนหนังสือ จบแลว้ก็

มาทาํงานที่การประปานครหลวง เม่ือมีการตั้งสหภาพ

แรงงานขึ้นมา เขาก็เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ ์

ซ่ึงเป็นหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์สําคญัในการช้ีนํา

ทางความคิดของขบวนการแรงงาน 

 ในการเป็นผู ้นําสหภาพแรงงาน อารมณ์ 

พงศพ์งนั ไดเ้ขา้ไปเป็นรองประธานของกลุ่มสหภาพ

แรงงานแห่งประเทศไทย เขาได้พบกับผูน้ําแรงงาน

หลายคนที่มีแนวความคิดเดียวกนั โดยคิดว่าการต่อสู้

ที่แหลมคมที่สุดนอกจากการรวมตวัเคล่ือนไหวแล้ว 

คว า ม รู้ก็ เ ป็ น ส่ว น สํา คัญ ที่ จะ นํา ก า ร ต่ อ สู้ ไ ป สู่

ความสาํเร็จ การต่อสู้อาจไดรั้บชยัชนะไดย้ากหากไม่

ทําแนวร่วมกับประชาชน ส่ือสารมวลชน  และ

ประชาชนผูถู้กเอารัดเอาเปรียบ  

 ในยุครัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ที่ มี

นโยบายขึ้นราคาขา้วสาร อารมณ์ไดรั้บมอบหมายจาก

กลุ่มสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทยเป็นผูน้ําที่เขา้

ไปเก็ บข้อ มู ล เ ก่ี ยวกับข้าว  ตั้ งแต่ต้นทาง จนถึ ง

ปลายทาง นัน่คือตั้งแต่การไถ การหวา่นเมล็ดขา้ว การ

ดาํนา การเก็บเก่ียว การสีขา้ว การออกสู่ทอ้งตลาด ไป

จนถึงการเป็นขา้วในจานผูบ้ริโภค  ในที่สุดรัฐบาลก็

ต้องยอมจํานน เพราะหากขึ้ นราคาข้าว  ผู ้ที่ ได้

ประโยชน์คือพอ่คา้คนกลาง 

 เ ม่ื อ ฝ่ ายขว าจัดทํา รัฐป ระ หา รเ ม่ือ วัน ที่ 

6 ตุลาคม 2519 ผูน้ําแรงงาน ผูน้ําชาวนาชาวไร่ และ

ผูน้าํนักศึกษา ส่วนหน่ึงถูกตามสังหาร ส่วนหน่ึงหนี

เขา้ป่าไปร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย 

ส่วนหน่ึงถูกจบัขอ้หาเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นภัย

สงัคม อารมณ์ถูกจบัเม่ือวนัที่ 15 ตุลาคม ถูกตั้งขอ้หา

กบฏ คอมมิวนิสต์ และภัยสังคม หลังจากถูกขงัอยู่

ประมาณสองปีก็ออกมาทาํงานสหภาพแรงงานต่อ เขา

เป็นหัวแรงสาํคญัในการออกวารสารข่าวคนงาน ซ่ึง

เป็นปากเสียงของผูใ้ช้แรงงานอยูเ่กือบปี เม่ือเขาป่วย

ตอ้งเขา้ ๆ ออก ๆ โรงพยาบาลเพราะเป็นโรคตบั เขา

ตอ้งยติุบทบาท และในท่ีสุด อารมณ์ พงศพ์งนั ก็จาก
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ไ ป อ ย่ า ง ส ง บ เ ม่ื อ วั น ที่  21 มิ ถุ น า ย น  2523 ณ 

โรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด 

 

 ส่ิงท่ีควรเรียนรู้จากอารมณ์ พงศ์พงัน คือ 

คุณสมบติัความเป็นผูน้าํหลายประการ เช่น 

 1. เป็นคนมีความเพียร อดทน และมุ่งมั่น มี

ยทุธศาสตร์ในการดาํเนินชีวิตและกาํหนดอนาคตที่

เป็นไปได ้เห็นไดจ้ากความพยายามเอาชนะความจน

ดว้ยความขยนั เพื่อให้ไดเ้งินมาจุนเจือครอบครัวและ

ต น เ อ ง  เ ม่ื อ ต้อ ง ก า ร เ รี ย น ก็ ต้อ ง ไ ด้ เ รี ย น โ ด ย

นํ้ าพกันํ้ าแรงของตนเอง 

 2. เป็นคนมีวินัย อยู่ห่างอบายมุข จากการ

ทาํงานร่วมกันในการเคล่ือนไหวขบวนการแรงงาน 

อ า ร ม ณ์ รัก ษ า เว ล า  ไ ม่ พูด เพ้อ เจ้อ  ทุ ก คํา พูด มี

ความหมาย และมีเหตุผล 

 3. มีมนุษยสมัพนัธดี์ คบใครคบนาน สามารถ

แยกมิตรแยกศตัรู ไม่ทาํให้ศตัรูโกรธ หากทาํให้ฝ่าย

ตรงขา้มเกรง วางระยะห่างกับเจา้หน้าที่รัฐได้อย่าง

เหมาะสม ในทางส่วนตวัเขาจึงแทบไม่มีศตัรู เวน้แต่

ผูน้าํแรงงานบางคนที่รับใชเ้ผด็จการจะมองว่าเขาเป็น

ศตัรู 

 4. เป็นคนที่มีความเที่ยงตรง หรือซ่ือสัตยต์่อ

ตนเอง รักความถูกตอ้ง เม่ืออารมณ์ตาํหนิใครเพราะ

เหตุที่ผูน้ั้นมีพฤติกรรมหรืออุปนิสัยเอารัดเอาเปรียบ 

แหกกฎกติกาของหมู่คณะ เขาจะไม่มีขอ้ยกเวน้ว่าเป็น

พวกเดียวกนั ตวัอยา่งที่เห็นไดช้ดัคือ จากเร่ืองสั้นของ

เขาที่ตาํหนิสาว ๆ พนกังานหรือขา้ราชการที่ไม่สนใจ

ทาํงาน วนั ๆ เอาแต่เบียดบงัเวลาราชการไปเพื่อความ

สวยงามหรือใช้เวลาตามใจตนเองโดยไม่รับผิดชอบ

ต่องานในหนา้ท่ี เขาตาํหนิคอลมันิสต ์ส่ือมวลชนที่ไร้

จรรยาบรรณ ใชค้วามเป็นส่ือหาเศษหาเลยจากความ

อ่อนแอของผูห้ญิง 

 5. เป็นคนที่เกลียดชงัเผด็จการ และไม่เช่ือว่า

รัฐบาลเผด็จการจะนาํชีวิตที่ดีกว่ามาสู่ประชาชนส่วน

ใหญ่ เขาเช่ือในลทัธิสหภาพแรงงานว่า หากสหภาพ

แรงงานเข้มแข็ง นั่นคือความเข้มแข็งของระบอบ

ประชาธิปไตย เพราะการทาํงานของผูน้ําสหภาพคือ

การทาํเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและสังคมส่วนรวม 

และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอํานาจของ

ตนเองในระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะตอ้งมีผูน้ํา

การปกครองหรือรัฐบาลที่เป็นของประชาชน เลือกมา

โดยประชาชน และทาํเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ส่วนใหญ่ 

 6.  เ ป็ น คน ที่ มีทัก ษ ะใน กา ร ฟัง  กา ร จับ

ประเด็น มีหลกัคิด วิเคราะห์ ที่หาตวัจบัจากในยคุนั้น 

ในการอภิปราย เขามีลีลาที่ราบเรียบ ชัดถ้อยชัดคาํ 

และตรงประเด็น ใชเ้หตุผลหกัลา้งความโป้ปดมดเทจ็ 

 7. เป็นนักเขียน อารมณ์สามารถถ่ายทอด

ประสบการณ์ควบคู่ไปกบัการต่อยอดความรู้ดว้ยการ
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เขียน ผลงานที่เขียนออกมาไม่วา่จะเป็นบทความ เร่ือง

สั้น สารคดี โดยเฉพาะบทกวีที่สะทอ้นสังคมล้วนมี

ความแหลมคมที่ทา้ทายความไม่เป็นธรรมและช้ีทางที่

ถูกตอ้ง ประณามการใชอ้าํนาจรัฐและการเอ้ือให้ฝ่าย

ทุนเอารัดเอาเปรียบ และปลุกเร้าใหม้วลชนกลา้ลุกขึ้น

สูเ้พือ่ชยัชนะในวนัหน่ึงขา้งหนา้ 

 8. เป็นคนรักครอบครัว และรับผิดชอบสูงแม้

ยามอยู่ในที่คุมขงั อารมณ์ได้เจริญรอยตามนักโทษ

การเมืองรุ่นก่อนไดเ้ป็นอยา่งดีในการผลิตผลงานที่มี

ค่าในขณะถูกจองจาํ จดหมายจากคุกคือผลงานอีกเล่ม

หน่ึงที่เขาเขียนถึงแม่ของลูก และส่ือถึงความเช่ือมั่น 

ในความบริสุทธ์ิวา่ เม่ือรัฐไม่สามารถเอาผิดเขาได ้วนั

หน่ึงเขาจะตอ้งได้ออกมาพบกับภรรยาและลูก และ

เขาเช่ือในพลังของผูใ้ช้แรงงานที่รวมตัวกันทัว่โลก 

หวงัได้ว่าแรงกดดันจากหลาย ๆ ฝ่ายทั้งในประเทศ

และระหว่างประเทศที่มีต่อการใช้อาํนาจรัฐที่ไม่เป็น

ธรรม จะทาํให้ผูบ้ริสุทธ์ิเช่นเขาและเพื่อน ๆ ที่ถูกขงั

ลืมไดรั้บการปลดปล่อยเร็วขึ้น 

 เ ห ล่ า น้ี  เ ป็ น เ พี ย ง บ า ง ส่ ว น ที่ คิ ด ว่ า พ อ

เหมาะสมกับเวลาที่มี  ในวนัน้ี เรามารําลึกถึงเพื่อน

ของเรา และเราไดร่้วมกนัทาํในส่ิงที่คนรุ่นหลงัพึงทาํ

เพือ่ผูท้ี่จากไปอยา่งมีคุณค่า คือคุณความดีที่ไม่ตาย เรา

หวงัวา่ ส่ิงที่เราทาํในวนัน้ี หากจะมีญาณวิถีใด ๆ ที่จะ

ให้คุณอารมณ์ พงศพ์งนั ไดรั้บรู้และรับบุญกุศลที่เรา

พร้อมใจจดัให้ ก็จกัเป็นความอ่ิมเอมแห่งทิพยภาวะที่

จะสถิตในใจของเราทุกคนตลอดไป 

 

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

*  สกุล ส่ือทรงธรรม ประธานมูลนิธิอารมณ์ พงศพ์งนั กล่าวในงานรําลึก 70 ปี ‘อารมณ์ พงศพ์งนั’ จดัโดยมูลนิธิอารมณ์ พงศพ์งนั ร่วมกบัองคก์ร

พนัธมิตรและกลัยาณมิตรผูน้าํแรงงานร่วมสมยั ณ สาํนักงานมูลนิธิ อารมณ์พงศพ์งนั เลขที่ 51/109 ซอยคลองหลวง 19 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เม่ือวนัที่ 4 กนัยายน 2559 
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1. ศักยภาพของแรงงานไทยจากอดีต..สู่ปัจจุบัน 

 นับจากการเคลื่อนไหวของคนงานลูกจ้าง

ภายหลังยุค“สนธิสัญญาเบาว์ร่ิง”(Bowring Treaty) 

จ น ถึ ง ก า ร ป ฏิ วั ติ ปี พ . ศ . 2475 จ า ก ร ะ บ อ บ

สมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบประชาธิปไตย    

คนงานลูกจา้งเร่ิมตระหนกัถึงสิทธิแห่งความเป็นมนุษย ์

พร้อมกับการลุกขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพในการ

จัดตั้ งองค์กรของคนงานลูกจ้าง  สุดท้ายขบวนการ

แรงงานไทยต้องหยุดชะงักลง และอยู่ภายใต้เผด็จ

การทหารเป็นเวลาถึง 15 ปี หลงัการยดึอาํนาจของ จอม

พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และต่อเน่ืองดว้ยยคุเผด็จการของ 

จอมพลถนอม กิตติขจร 

 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ขบวนการนิสิต

นักศึกษาและประชาชน ได้ลุกขึ้ นต่อสู้ขับไล่เผด็จ

การทหาร  ขบวนการแรงงานไทยไดรุ่้งเรืองเฟ่ืองฟูขึ้น

อีกคร้ังหน่ึง ด้วยการลุกขึ้ นเรียกร้องสิทธิการจัดตั้ ง

องค์กรแรงงานพร้อมกับการเคล่ือนไหวนัดหยุดงาน

อย่า ง กว้า ง ขว า ง นับ พัน ค ร้ั ง  เพื่ อ เ รียก ร้อง สิ ท ธิ

ผลประโยชน์อนัชอบธรรม 

 ประชาธิปไตยเร่ิมเบ่งบาน    เ กิดแรงงาน

สัมพนัธ์และกฎหมายแรงงานยุคใหม่ขึ้ น  สหภาพ

แรงงานซ่ึงเป็นองคก์รแรงงานของลูกจา้งไดก้่อเกิดขึ้น

จํา น ว น ม า ก  เ ร่ิ ม จา ก ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น ใน ส ถ า น

ประกอบการ พร้อมกบัรวมตวักนัเป็นสหพนัธ์แรงงาน

และสภาองคก์ารลูกจา้งในเวลาต่อมา 

 

 นับเป็นเวลากว่า 40 ปี  วนัน้ี โครงสร้างองคก์ร

แรงงานยงัคงเหมือนเดิม  มีสหภาพแรงงานในสถาน

ไพบูลย์ แก้วเพทาย 
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ประกอบการ(Enterprise Union หรือ House Union)

จาํนวนนบัพนัแห่งทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ แทนที่จะมี

ก า ร ร ว ม ตัว กั น เ ป็ น ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น ใ น ร ะ ดั บ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ห รื อ  ส ห พัน ธ์แ ร ง ง า น ใน ร ะ ดับ

อุตสาหกรรมและระดบัชาติอยา่งเป็นเอกภาพ แต่กลบั

แตกตวักระจายออกเป็นเส่ียงๆ ทั้งที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ 

 บทบาทของขบวนการแรงงาน จึงจมปลักอยู่

ในวงัวนแห่งความยิ่งใหญ่ระดับสหภาพแรงงานใน

สถานประกอบการ มากกว่าการสร้างขบวนการท่ี

เขม้แขง็...รวมพลงัเป็นปึกแผน่แบบหน่ึงเดียว 

 

 แทน ที่ จะ รวม ตัวกั น เ รี ยก ร้ อง  เพื่ อ สิท ธิ

ผลประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง

การต่อสู้เรียกร้องต่อรัฐบาลในระดับชาติ   แต่กลับเป็น

การต่างคนต่างยื่นข้อเรียกร้องเร่ืองค่าจ้าง โบนัส และ

สวัสดิการแบบตัวใครตัวมัน  ยิง่เม่ือตอ้งประสพกบักล

ยทุธอ์นัแยบยลของนายจา้ง ทั้งการยืน่ขอ้เรียกร้องสวน

และการเลิกจ้างผูน้ํา  รวมถึงการมุ่งทาํลายสหภาพ

แรงงานให้อ่อนแอ  ขบวนการแรงงานไทยก็แทบล้ม

หายตายไปจากกระแสของสังคม  เศรษฐกิจและ

การเมือง 

 ขบวนการแรงงานแทบไม่มีบทบาทอะไรเลย

ในการรวมศูนย์พลังเป็นหน่ึงเดียวเพื่อตอบโต้กับ

นายจา้งอยา่งเป็นกระบวนการ แต่กลบัเป็นต่างคนต่าง

สูแ้บบตวัใครตวัมนั จึงเกิดเป็นสถานการณ์ “สู้ได้ ก็อยู่

ต่อแบบไร้พลัง  สู้ไม่ได้ ก็ล้มหายตายจากไป”  ดงัที่เห็น

กนัอยูใ่นช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา 

 ด้วยเหตุที่มองเห็น สหภาพแรงงาน คือ 

ขบวนการแรงงาน และเข้าใจว่า มันคือส่ิงเดียวกัน 

ดงันั้นการรวมตวัเป็นสหพนัธ์หรือสภาองคก์ารลูกจา้ง 

จึงเหมือนเป็นการสร้างอาณาจักรที่เป็นส่วนตวัของ

ผูน้าํ โดยมุ่งสร้างเครือข่ายแรงงาน เพื่อการยอมรับและ

ใชอ้าํนาจแบบ “มาเฟียแรงงาน”  

 รวมถึงการใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างอาํนาจ

ต่อรอง เพื่อบารมีส่วนตวั รวมถึงเกียรติยศส่วนบุคคล

ในการพยายามเข้าหาอํานาจรัฐด้วยวิธีพิเศษ  การ

แสวงหาเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ และการไป

ประชุมต่างประเทศ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี ไดท้าํให้ดูมีระดบั

และได้กลายเป็นความต้องการเพียงเพื่อเกียรติภูมิ

ส่วนตวัและวงศ์ตระกูล มากกว่าความมุ่งมั่นในการ

นาํมาซ่ึง “การพัฒนาขบวนการแรงงานไทยให้เข้มแข็ง

เป็นปึกแผ่น” 

 ผู้นําแรงานบางคนเป็นที่ปรึกษานายจ้าง มักใช้

ขบวนการแรงงานเป็นเคร่ืองมือแสวงหาผล ประโยชน์
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ส่วนตัวและเหยียบยํ่าบนหัวของลูกจ้างเพื่อไต่เต้าสู่

ตําแหน่งภาครัฐและตําแหน่งทางการเมือง  

 ในที่สุดขบวนการแรงงานไทยก็ถูกโดดเด่ียว

จากสังคม ถูกเหยียดหยาม ไม่เป็นที่ยอมรับอย่างมี

ศกัด์ิศรีทั้ งแรงงานในระดับเดียวกันและแรงงานใน

ระดบัที่สูงกวา่ รวมถึงแรงงานต่างอาชีพ 

 ขบวนการแรงงานไทยน้ัน น่าจะเป็นกลุ่มพลัง

ที่มีศักยภาพสูง เน่ืองจากมีการจัดต้ังอย่างเป็นระบบ

และมีรูปแบบองค์กรที่ดี  แต่ที่ผ่านมา ไม่เพียงเป็น

ขบวนการที่ไ ร้พลังในกลุ่มผลประโยชน์เดียวกัน

เท่านั้น หากยงัไม่สามารถเป็นที่คาดหวงัของกลุ่มพลงั

ต่างๆในสงัคมรวมถึงภาคประชาสงัคมอ่ืนๆในการสาน

พลงัการต่อสูเ้พือ่เรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ร่วมกนัทั้ง

ทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง   
 

 2. เหตุผลและปัจจัยที่ทําให้ขบวนการแรงงาน

ไม่เข้มแข็งเป็นปึกแผ่น(Solidarity) 

 จากประสบการณ์ในประวติัศาสตร์ที่ผ่านมา 

เป็นที่ยอมรับกันว่า นอกจากโครงสร้างขบวนการ

แรงงานที่ไร้พลังแล้ว ตวัผูน้าํแรงงานและระบบคิดที่

ไม่พฒันากา้วหนา้ ทาํใหข้บวนการแรงงานไทยอ่อนแอ

และขาดศกัยภาพ  โดยมีสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี  

 2.1 ลักษณะการจัดต้ังสหภาพแรงงานใน

ประเทศไทย เป็นรูปแบบสหภาพแรงงานในสถาน

ประกอบการ ( Enterprise Union หรือ House Union )

ซ่ึงเป็นทั้งโดยกฎหมายและความเป็นจริง    ที่ผ่านมา 

กวา่ส่ีสิบปีของแรงงานสมัพนัธไ์ทย ขบวนการแรงงาน

ยงัไม่เคยกา้วขา้มรูปแบบสหภาพแรงงานในลกัษณะน้ี 

ยงัคงย ํ่าอยูก่บัที่ แมจ้ะมีความพยายามในการรวมกลุ่ม

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจัดตั้ ง เป็นสหพันธ์

แรงงาน และสภาองคก์ารลูกจา้งระดบัชาติก็ตาม  แต่

กล่าวไดว้า่ การจดัตั้งดงักล่าวยงัไร้ศกัยภาพ ดว้ยเหตุผล

ดงัต่อไปน้ี 

 

 (1) การรวมกลุ่มดังกล่าว  การจดัโครงสร้างไม่

เป็นไปตามลําดับขั้นของการจัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยสหภาพแรงงานแห่งหน่ึง สามารถ

เขา้เป็นสมาชิกได้ทั้งระดับสหพนัธ์แรงงานและสภา

องค์การลูกจ้าง  แทนท่ีจะเป็นการรวมกลุ่ มเป็น

สหพนัธแ์รงงาน และ ให้สหพนัธ์แรงงานรวมกลุ่มกนั

เป็นสภาองคก์ารลูกจา้งตามลาํดบั  ดังน้ัน สภาองค์การ

ลูกจ้างจึงเกิดขึน้จํานวนมากมายและมีสหภาพแรงงาน

เป็นสมาชิก ซ่ึงจัดต้ังขึ้นอย่างกระจัดกระจายไม่เป็น

ปึกแผ่นเดียวกันและดูเหมือนมิได้ เป็นขบวนการ

แรงงานเดียวกัน 
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 (2) การรวมกลุ่มดังกล่าว  ยงัไม่สามารถก้าว

ข้ามการต่อสู้เรียกร้องแบบตัวใครตัวมัน   สหภาพ

แรงงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นบัพนัๆแห่ง ยงัคง

รูปแบบต่างคนต่างเรียกร้องในสหภาพแรงงานของ

ต น เอ ง    แ ท น ที่ จ ะ ร่ ว ม กัน ต่ อ สู้ เ รี ยก ร้อ ง สิ ท ธิ

ผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ทุกวันนี้ จึงมี

สภาพแบบใครยืนหยัดอยู่ได้ ก็อยู่แบบไร้พลังไร้อนาคต 

ใครล้มลงไป ก็เป็นไปตามยถากรรมที่ไร้การเหลียวแล  

การเขา้ร่วมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ก็ไม่สามารถสร้าง

หลกัประกนัต่อกนัได ้ นอกจากการช่วยเหลือในดา้น

การสงเคราะห์ มิใช่การช่วย เหลือกนัอย่างเป็นระบบ

และย ัง่ยืน  ไม่มีการลุกขึ้นสู้ ด้วยการนัดหยุดงานทั้ง

อุตสาหกรรมที่มีเอกภาพพร้อมเพรียงกัน ซ่ึงถือเป็น

อาวุธที่ทรงพลังที่สุดของขบวนการแรงงานในระบอบ

ประชาธิปไตย 

 2.2 ขบวนการแรงงานไทยยังคงอยู่ภายใต้

อิทธิพลของลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่ด้อย

พัฒนาล้าหลัง ซ่ึงถือเป็น “รากที่ไร้อารยะ”  ผูค้นใน

สังคมรวมถึงผูน้ําแรงงานและผูใ้ช้แรงงานไทยยงัคง

ดาํรงอยู ่โดยไม่สามารถกา้วขา้มพรมแดนแห่งความลา้

หลงัสู่ความคิดที่กา้วหนา้ พร้อมกบัพฒันาศกัยภาพและ

ความเช่ือมัน่ในสมรรถนะของตนเอง ดว้ยวิธีคิดในยคุ

สมยัของโลกอารยะที่กา้วหน้าทั้งหลาย  โดยมีสาเหตุ

ดงัน้ี 

 

(1) แรงงานและสังคมไทยยังขาด “วิธีคิดเชิง

วิทยาศาสตร์” (Scientific Thinking) ที่ใชค้วามรู้และ

ทัศนะที่ เ ป็นวิทยาศาสตร์ในการดําเนินชีวิต และ 

สามารถพสูิจน์ไดท้างดา้นวทิยาศาสตร์เป็นฐานคิด  ซ่ึง

จะทาํใหมี้วธีิคิดท่ีเป็นระบบ ไม่หลงงมงายหรือเช่ือใน

ส่ิงที่ไร้สาระทั้งในเชิงตรรกะและขอ้เท็จจริง วิธีคิดเชิง

วิทยาศาสตร์ จะทําให้เกิดความมั่นใจและไม่ถูก

ครอบงาํได้ง่ายๆ ถึงแม้ว่าโลกเราน้ีอาจมีหลายส่ิงที่

วทิยาศาสตร์ยงัไม่สามารถพิสูจน์ไดใ้นปัจจุบนั เม่ือยงั

พิสูจน์ไม่ได ้ก็อาจมีอยู่หรือไม่มีอยูก่็ได ้จึงไม่ควรปัก

ใจเช่ืออย่างหัวปักหัวปําจนหลงงมงาย และถูกหลอก

เป็นเหยื่อได้อย่างง่ายๆ  ชาวตะวันตกเช่ือในพระเจ้า

และโลกหน้า  แต่ก็มีวิถีชีวิตในโลกปัจจุบัน ที่เช่ือมั่นใน

วิทยาศาสตร์และเช่ือมั่นในศักยภาพของมนุษย์และ

ตนเอง จึงพยายามพัฒนาความคิด  มุ่งสร้างชีวิตและ

พัฒนาโลก...สู่ความเป็นอารยะที่ก้าวหน้า    

 (2) แรงงานและสังคมไทยยังขาด “วิธีคิดเชิง

วิพากษ์วิจารณ์”(Critical Thinking) คนไทยยงัไม่กลา้
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วพิากษว์จิารณ์ในเชิงตรรกะและเหตุผล ไม่มีวิธีคิดเชิง

วิเคราะห์ ไม่กล้าที่จะแสดงขอ้คิดเห็นและถกเถียงโต

แยง้เพื่อค้นหาข้อสรุปที่ ดีที่ สุดและข้อเท็จจริงเชิง

ประจกัษ์  แต่กลับถูกครอบงําให้เช่ือแบบหลงงมงาย  

คิดและวิเคราะห์ไม่เป็น  หลงเช่ือและทําตามๆกันไป 

โดยไม่คิดวิเคราะห์หรือถกเถียงโต้แย้งหาเหตุผลเชิง

ตรรกะใน “ส่ิงที่ผ่านมาและส่ิงที่เป็นอยู่”  

 จากเหตุปัจจัยทั้งสองประการดังกล่าว ทาํให้

คนไทยตํ่าตมจมปลกัหลงอยูใ่นวงัวนแห่งความลา้หลงั 

ทั้งวิธีคิดและวิถีดาํเนินชีวิต ถูกครอบงาํอยู่ในกะลา

ขนาดใหญ่   ทั้งๆที่โลกแห่งอารยะสมัยใหม่น้ัน วิธีคิด

ของชาวตะวันตกมีพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ

ความคดิเชิงตรรกะ  ผ่านการถกเถียงโต้แย้งมาต้ังแต่ยุค

สมัย “กรีก” กว่า 2,000 ปี ได้ก้าวข้ามความเป็นทาส

ทางความคดิ สู่..จริยศาสตร์สมัยใหม่  มีจุดยืนอยู่ที่การ

ปลดปล่อยมนุษย์  ให้พ้นจากการถูกครอบงําทาง

ความคดิและอิทธิพลของยุคกลาง  ซ่ึงเป็นยุคที่อํานาจ

แห่งศาสนจักร ได้ปลูกฝังระบบคิดทางศีลธรรมแบบ  

“ศรัทธา ภักดี เช่ือฟังและทําตาม”  

 

 ฟริดริช นิทเช่ กล่าวไวว้่า นั่นเป็น “ศีลธรรม

แบบทาส” (หรือความคิดแบบทาส) ซ่ึงผูค้นในยคุนั้น  

ถูกปลูกฝังให้ “ศรัทธา ภักดี เช่ือฟังและทําตาม” จน

กลายเป็นคนท่ีอ่อนแอ    แม้จะเป็นคนดี ก็เป็นคนดี

แบบ “ทาส”   ที่ไม่มีอาํนาจกาํหนดถูกผิดด้วยตนเอง 

และไม่อาจเป็นนายของตนเองในการเลือกใชชี้วิตหรือ

สร้างชีวิตให้บรรลุสมรรถนะและศกัยภาพของตนเอง

ได  ้ แมก้ระทัง่พูดความจริงในเชิงวิทยาศาสตร์ ยงัถูก

จบักุมคุมขงั ทรมานและเข่นฆ่า(ประหารชีวิต)  มันจึง

ไม่ต่างจากแรงงานและสังคมไทยในปัจจุบันเท่าไรนัก  

 2.3 ระบบอุปถัมภ์ในขบวนการแรงงานไทย   

ซ่ึงมาจากอิทธิพลความลา้หลงัทางจิตสาํนึกและวิธีคิด

ของสังคมไทยและกลายเป็นสังคมอุปถมัภ์ที่กระจาย

ไปทัว่  ผู้คนอ่อนแอในการใช้ชีวิตและอ่อนด้อยในการ

พัฒนาจิตวิญญาณ จึงพยายามดิ้นรนตะเกียกตะกาย 

หาที่พึ่ง เกาะเกี่ยวผู้มีอํานาจ วิ่งหาหมอดูและหลง เช่ือ

ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ แม้กระทั่งไสยศาสตร์มนต์ดํา จึงกลายเป็น

ช่องวา่งใหเ้กิด “ระบบอิทธิพลมาเฟีย” ในทุกระดบัชั้น

ของสังคม ตั้ งแต่ เล็กสุดถึงใหญ่ สุด  ทั้ งในระดับ

ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน จนถึงระดับชาติ    น่ีคือ 

ความอ่อนแอทางจิตวิญญาณของคนไทย ที่ขาดความ

เช่ือมั่นและศรัทธาใน “คุณค่าความเป็นมนุษย์” 

 ขบวนการแรงงานไทยก็ไม่ต่างจากสังคมอ่ืนๆ 

ที่ผูน้ ําบางคนพยายามสร้างอิทธิพลมาเฟียตั้ งตวัเป็น

ใหญ่   ด้วยการจัดตั้ งสภาองค์การลูกจ้างขึ้ น เป็น
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อาณาจกัรส่วนตวั และมีผูน้าํในเครือข่ายที่ยอมตนเป็น

บริวารภายใตร้ะบบ “ขุนนางแรงงาน” หรือ “มาเฟีย

แรงงาน”  ดังน้ัน ขบวนการแรงงานไทยจึงยํ่าอยู่กับที่

และ ก้าว ไม่ พ้นค วา มคิด ที่ ล้ า หลั งแล ะไ ร้อา รย ะ

ความก้าวหน้า..เหมือนโลกที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย     

 2.4 วิถีคิดแบบพึ่งพาตัวบุคคลมากกว่าการ

สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง ซ่ึงมีผลมาจากระบบอุปถัมภ ์ 

แม้ผู ้นําบางคนจะพยายามทําตัวให้ทันสมัยและ

ก้าวหน้า เพื่อให้ดูดีเป็นสากล มักกล่าวถึงสิทธิแห่ง

ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัใน “คุณค่าความ

เป็นคน” และ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”  

 แต่พฤติกรรมและทัศนะที่แสดงออก กลับ

สะท้อนถึงความคิดที่แบ่งแยก..และดู ถูกทางเพศ  

เหยียดหยามผิวสี  ถิ่นฐาน  ชาติพันธุ์   ฐานะทางชนช้ัน 

และวุฒิการศึกษา  ซ่ึงเป็นจิตวิญญาณที่ ถูกปลูกฝัง

ครอบงําไวใ้นจิตใต้สํานึก ทั้ งโดยรู้ตัวและไม่ รู้ตัว    

สุดทา้ยจึงเป็นเพียง “การสําเร็จความใคร่ทางคําพูด” 

เพือ่ใหดู้ดีมีอุดมการณ์..มีจริยธรรมและเป็นสากล ทั้งๆ

ที่ยงัจมปลกัอยูก่บั “วัฒนธรรมทาส” ที่ไร้อารยะ 

 ดงันั้น โดยจิตสํานึกและวิสัยทางวัฒนธรรม 

ผูน้าํภายใตร้ะบบอุปถมัภ ์จึงมกัเอาตวัเองไปขึ้นกบัตวั

บุคคลที่มีภาวะผูน้าํหรือมีบารมี    มุ่งยดึถือตวัผูน้าํหรือ

ตัวบุคคล  มากกว่าการยึดหลักการที่ว่า   “บุคคล

(ตนเอง)ขึน้กับองค์กร” และ “ส่วนตัวขึน้กับส่วนรวม”  

ผู้นําแรงงานไทย ไม่เคยใช้วิธีคิดเชิงวิ เคราะห์และ

วิพากษ์ วิจารณ์เพื่อค้นหาแนวทางการสร้างองค์กรและ

ขบ วน กา ร ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง . . . เ ป็น ปึ กแผ่น ห น่ึง เดี ย ว

(Solidarity)    
 

 3. ขบวนการแรงงานไทยกับการปรับกระบวน

ยุทธ์ระดับโลก  

 จากวฒันธรรมท่ีลา้หลงัไร้อารยะส่งผลให้เกิด

จุ ด อ่ อ น ท า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้น   แ ต่

ประวัติศาสตร์แรงงานยุคใหม่ตั้ งแต่ ปี  พ.ศ.2515  

ขบวนการแรงงานไทยเร่ิมจากการรวมศูนยพ์ลังอยา่ง

เขม้แข็ง แมจ้ะไม่มีการปรับ ปรุงโครงสร้างอย่างเป็น

ระบบ แต่ก็เป็นการขบัเคล่ืยนที่รวมศูนยเ์ป็นหน่ึงเดียว 

 

 การเคล่ือนไหวของขบวนการแรงงานไทย

ในช่วงยคุทศวรรษแรกนั้น    นอกจากการลุกขึ้นสู้นัด

หยดุงานเพือ่เรียกร้องและแสวงหาใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิและ

ผลประโยชน์อนัพงึมีพงึไดแ้ลว้ยังมีการเคลื่อนไหวเพื่อ

สังคมอย่างเข้มแข็ง หลายคร้ังหลายหนที่มีการนัดหยุด

งาน เพื่อชุมนุมต่อสู้ เร่ือง ข้าวสารแพง  นํ้ามันและค่า

โดยสารรถเมล์ขึ้นราคา  สินค้าราคาแพง แต่ค่าแรง
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ราคาถูก  รวมถึงการเข้าร่วมต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม

ของประชาชนช้ันชนต่างๆ ทั้งชาวนา และประชาชนผู้

ยากไร้ทั้งหลายที่ถูกกดข่ีเอารัดเอาเปรียบ 

 แม้ในช่วงทศวรรษแรก ขบวนการแรงงานไทย

จะเร่ิมแยกตวัออกเป็นส่ีสภาองคก์ารลูกจา้ง แต่ก็ยงัรวม

ศูนยก์ารเคล่ือนไหวในนามส่ีสภาด้วยกันอย่างเป็น

เอกภาพ หลังจากผ่านพ้นช่วงปลายทศวรรษแรก 

ขบวนการแรงงานไทยเร่ิมแตกแยกกระจดักระจาย ต่าง

คนต่างสร้างอาณาจกัรของตนเอง 

 มิเพยีงการเคล่ือนไหวที่ขบวนการแรงงานเขา้

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการทางสังคม ได้เลือน

หายไปเท่านั้น หากแต่ความเป็นเอกภาพหน่ึงเดียวของ

ขบวนการแรงงานไทยก็ไดแ้ตกออกเป็นเส่ียงๆไปดว้ย 

ความอ่อนแอดังกล่าว จึงไม่สามารถเป็นที่คาดหวังได้ 

ทั้งของขบวนการแรงงานและขบวนการทางสังคม   

ซ่ึงอาจกลาย เป็นจุดจบที่ไร้อนาคตในอีกไม่กี่ทศวรรษ

ข้างหน้า 

 

 หากศึกษาบทเรียนและประวติัศาสตร์แรงงาน

ของประเทศต่างๆในแถบภาคพื้นตะวนัตก  แม้จะมี

ระยะ เวลายาวนานกว่าสองร้อยปี  ซ่ึงมีพฒันาการที่

ก้าวข้ามสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ สู่

สหภาพแรงงานในระดับอุตสาหกรรมและรวมศูนย์

เป็นหน่ึงเดียวในระดับสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ   

การเคล่ือนไหวต่อสูเ้พือ่สิทธิผลประโยชน์เป็นไปอยา่ง

เขม้แขง็มีพลงัและเป็นปึกแผน่  

 โลกปัจจุบันได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่าง

ขนานใหญ่ จากการปฏิวติัดา้นการเกษตร   สู่การปฏิวติั

ดา้นอุตสาหกรรม(ทั้งเบาและหนัก) ขณะน้ีเศรษฐกิจ

โลกกําลังก้าวสู่...ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลและนาโน

เทคโนโลย ี รวมถึงเทคโนโลยชีีวภาพ ส่งผลให้เกิดการ

ปฏิวัติระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่เน้นการผลิตสินค้า 

“นวัตกรรม” และภาคบริการ(High Value Services)  

ทําให้เกิดกระบวนการผลิตแบบใหม่ในประเทศที่

พัฒนาแล้ว ทั้งในด้านพลังการผลิตและความสัมพันธ์

การผลิต   

 ระบบทุนในปัจจุบันนี้  เป็นทุนที่ไร้สัญชาติ 

พร้อมที่จะเคล่ือนยา้ยทุนไปได้ทุกที่ . .ทุกประเทศ 

เ งิ น ทุ น พ ร้ อ ม ที่ จ ะ เ ค ล่ื อ น ย ้า ย ไ ป ที่ ใ ด ก็ ไ ด้  ที่ มี

ผลประโยชน์ตอบแทนดี  การผลิตสินคา้ก็พร้อมท่ีจะ

เคล่ือนยา้ยไปสู่แหล่งท่ีมีต้นทุนตํ่ า ส่วนแรงงานก็

พร้อมที่จะไหลไปสู่...ที่มีค่าแรงงานสูง   
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 น่ีคอือิทธิพลของโลกยุคดิจิตอลที่ไร้พรมแดน

(โลกยุคโลกาภิวัตน์)  ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ

จํา นว นส มา ชิก สห ภา พ แร งง าน ที่ ล ดล งทั่วโ ล ก 

โดยเฉพาะประเทศพฒันาแลว้ในแถบตะวนัตก ซ่ึงไม่มี

โรงงาน ไ ม่ มีทั้ งการผลิตสินค้าและการบริหาร

กระบวนการผลิต แต่ใช้วิธีบริหารแบรนด์ ใช้วิธีจา้ง

เหมาแรงงาน  ส่วนการผลิตจะมีเฉพาะสินคา้ประเภท

ใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง   

 บทเรียนในสหรัฐอเมริกา ขบวนการแรงงาน

อ่อนแอและยบุตวัเล็กลงเร่ือยๆ และมีการขบัเคล่ือนใน

รูปแบบไร้กรอบองคก์รแบบสหภาพแรงานหรือ Non-

union Workers’ Movement แต่เป็นรูปแบบสร้าง

เค รือข่ายเ ป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ    มีภารกิ จ

ขบัเคล่ือนและผลักดนักฎหมาย เก่ียวกับการคุม้ครอง

สิทธิและสภาพการจ้างของคนงานนอกระบบ เช่น 

แม่บา้น คนขบัแทก็ซ่ี และอ่ืนๆ 

 บทเรียนในเยอรมัน สมาชิกสหภาพแรงงาน

ลดลง แต่ยงัมีพลงัและอาํนาจต่อรองทั้งในทางการเมือง

และเศรษฐกิจ เน่ืองจากขบวนการแรงงานในเยอรมัน

จะ ใช้แ น ว ท า ง ก า ร เจ ร จ า ต่ อ ร อ ง ร่ ว ม ใน ร ะ ดับ

อุตสาหกรรมและระดบัชาติ รวมทั้งมีรูปแบบท่ีคนงาน

มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการหรือการตดัสินใจร่วม

(Workers Participation หรือ Co-determination) ซ่ึง

ตั้ งอยู่บนพื้นฐานของ“ความเ ป็นหุ้นส่วน”  หรือ 

Partnership ระหว่างทุนกับแรงงาน 

 บทเรียนในสวีเดน ขบวนการแรงงานยงัคง

ความเข้มแข็งไว ้ซ่ึงนอกจากมีกฎหมายว่าด้วยการมี

ส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจร่วมของ

คนงานลูกจ้าง(Workers Involvement หรือ Co-

determination) แล้ว ยงัมีกฎหมายกําหนดให้คนงาน

ลูกจา้งทุกคนตอ้งสงักดัสหภาพแรงงาน  ดงันั้น คนงาน

ลูกจา้งกว่า80% เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และ

ขบวนการแรงงานมีบทบาทที่เขม้แข็งทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม   รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ

แรงงานโดยการขับเคล่ือนผ่านสถาบนัวิจยัและการ

เปล่ียนผา่นสู่ “เทคโนโลยีดิจิตอล” 

 

 ประเทศต่างๆในยโุรปรวมถึงประเทศพฒันา

อ่ืนๆ มีแนวโน้มสมาชิกสหภาพแรงงานลดลงใน

อนาคตและขบวนการแรงงานอาจจะตอ้งลดบทบาทใน

รูปแบบองคก์รสหภาพแรงงาน  สู่..รูปแบบขบวนการ

ทางสังคม หรือเครือข่ายทางสังคม   ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ

แล้ว จาก “ความเป็นหุ้นส่วน” ระหว่างทุนกับแรงงาน

.... สู่ “ระบบความเป็นหุ้นส่วนทางสังคม” (Social 

Partnership) น่ีคอื ความอารยะของโลกตะวันตก 
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 ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา  หากเราติดตาม

ศึกษาความเป็นไปของขบวนการแรงงานทัว่โลก จะ

เห็นถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ขบวนการ

แรงงานในหลายประเทศไดร่้วมขบัเคล่ือนและรณรงค์

ถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาแรงงานนอกระบบ  

ปัญหาการจ้างงานในสภาวะที่พลังการผลิตและ

ความสัมพนัธ์การผลิตกาํลังเปล่ียนไป รวมถึงระบบ

เศรษฐกิจที่เปล่ียนผ่านสู่ “เทคโนโลยีดิจิตอล” ซ่ึงจะมี

ผลกระทบให้เกิดปัญหาการว่าง งานที่วิกฤตรุนแรง  

เน่ืองจากการจา้งงานที่ลดลงอยา่งมหาศาลในอนาคต 

 ขบวนการแรงงานทัว่โลกกาํลงัขบัเคล่ือน เพื่อ

เปล่ียนผ่านสู่ “ขบวนการทางสังคม” ทั้งแรงงานและ

ภาคส่วนต่างๆ  กาํลังสร้างระบบ “ความเป็นหุ้นส่วน

ทางสังคม”(Social Partnership ) ส่วนทุน(นายจา้ง)

กาํลงักา้วสู่ระดับภูมิภาคและสร้างเครือข่ายพนัธมิตร

เป็นแนวร่วมอยูท่ ัว่โลก 

 

 ขณะที่ขบวนการแรงงานไทยยังคงยํ่าอยู่กับที่

และหลงระเริงอยู่ในอาณาจักรของตนเอง ไม่เคยก้าว

พ้นออกจากการเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ในระดับ

สถานประกอบการ และมักถูกโดดเดี่ยวจากสังคม การ

เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมของแรงงานถูกสังคม

เพิกเฉยและบางคร้ังถูกต่อต้าน 
 

 4. ปรับกระบวนยุทธ์ จากขบวนการแรงงานสู่

ขบวนการทางสังคม 

 สถานการณ์แรงงานไทยทุกวันนี้   คนงาน

ลูกจา้งตอ้งดาํเนินชีวิตอย่างทุกข์ยากลาํบาก มีค่าจา้ง

และสวสัดิการที่ไม่เป็นธรรม ความมัน่คงและคุณภาพ

ชีวิตที่ต ํ่ากว่ามาตรฐาน ตอ้งต่อสู้ด้ินรนเพื่อปากทอ้ง

ภายในโรงงาน “จะก้าวออกไปต่อสู้ในขบวนการทาง

สังคมได้อย่างไร เมื่อตัวเองยังแทบเอาตัวไม่รอด” 

 วิธีคดิเช่นนี้ เป็นการคดิในเชิงยุทธวิธี หรือ คิด

แบบส้ันๆ เฉพาะประโยชน์ส่วนตัวและภายในกลุ่ม ซ่ึง

สุดท้ายก็จะพากันล่มสลายหมด ทั้งขบวนการแรงงาน

และขบวนการทางสังคม ดังนั้ นขบวนการแรงงาน

จะตอ้งปรับกระบวนคิดใหม่ ตอ้งคิดในเชิงยทุธศาสตร์ 

ดว้ยการก้าวให้พน้จากความคิดซํ้ าๆที่ย ํ่าอยู่กับท่ีและ

กล้าที่จะคิดให้พน้ออกนอกกรอบ เพื่อนําไปสู่ชีวิตที่

ดีกว่าพร้อมๆกันทั้งสังคม 

 เราตอ้งคิดและวเิคราะห์เพือ่คน้หาแนวทางการ

สร้างนวตักรรมแรงงานแบบใหม่ ตอ้งกลา้ที่จะเปล่ียน 

แปลงและกลา้คิดแตกต่าง(Dare to Differ) สู่ส่ิงใหม่ๆ  

พร้อมทั้งกล้าที่จะทาํ(Dare to Do) เพื่อสร้างอนาคต

ร่วมกนั 

 ขบวนการแรงงานทั้งสหภาพแรงงาน สหพนัธ์

แรงงานและสภาองค์การลูกจ้าง รวมถึงองค์กรทุก
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รูปแบบ ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า  ตอ้งสานพลงัร่วมมือกนั 

ระดมสมอง  ระดมความคิด และวิเคราะห์ ค้นหา

จุดอ่อนจุดแข็ง โดยเปิดใจวิพากษ์วิจารณ์กันอย่าง

ตรงไปตรงมาแบบมิตรสหาย เพื่อค้นหาแนวทางและ

นวัตกรรมแรงงานใหม่ๆที่ดีและมีอนาคตมากกว่าที่

เป็นมาและที่เป็นอยู่  

 ผู ้นํ า แ ร ง ง า น ทุ ก ร ะ ดับ ต้อ ง ยอ ม รับ ก า ร

เปล่ียนแปลง เพื่อนําไปสู่การปรับ “กระบวนทัศน์

ใหม่”   พร้อมทั้ งการยอมรับที่จะปรับโครงสร้าง

ขบวนการแรงงานให้มีศกัยภาพ เพื่อรวมศูนยพ์ลงัใน

ก า ร ต่ อ สู้ เ รี ย ก ร้อ ง แ ล ะ ขับ เ ค ล่ื อ น ทั้ ง ใน ร ะ ดับ

อุตสาหกรรมและระดบัชาติอยา่งเป็นเอกภาพ  

 การปรับ“กระบวนยุทธ์ใหม่” โดยกําหนด

ยทุธศาสตร์การพฒันาขบวนการแรงงาน สู่ขบวนการ

ทางสงัคม   เขา้ร่วมภาคีเครือข่ายทางสังคมอยา่งจริงจงั 

ทั้งในระดับเป็นแนวร่วมและหรือเป็นแกนนาํในการ

ขบัเคล่ือนทางสงัคมดว้ยความเป็นเอกภาพ  

 โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็น “หุ้นส่วน

ทางสังคม”(Social Partnership) ร่วมกันกําหนด

กระบวนยทุธ์ใหม่...พฒันาความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง

ทุนกับแรงงาน ก้าวสู่ ความเป็นหุ้นส่วนทางสังคม  

และนําไปสู่การเข้าร่วมต่อสู้ เพื่อสิทธิผลประโยชน์

ของประชาสงัคมทัว่ทั้งประเทศ 

 การกําหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนร่วมกับ

เครือข่ายทางสังคม เพื่อรวมศูนย์พลังการต่อสู้และ

เรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมทั้งในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมน้ัน จะต้องต้ังอยู่บนฐานคิดที่ว่า

ทุกปัญหาคอื ปัญหาเดียวกัน ปัญหาความไม่เป็นธรรม

ในโรงงานกับความไม่เป็นธรรมทางสังคม คือปัญหา

ร่วมอันเดียวกัน และ ต้ังอ ยู่บนพื้นฐานของสิทธิ

ผลประโยชน์เดียวกัน 

 
 

 5. บทสรุปสําหรับการเปลี่ยนแปลง 

 กา ร เ ปลี่ ย น แป ล ง คือ สั จธ รร ม เ พร า ะ ส่ิ ง

ทั้งหลายล้วนอนิจจัง ขณะที่โลกกาํลงัเปล่ียนแปลงไป

ตามสถานการณ์และเกิดการปฏิว ัติด้านเทคโนโลยี

ดิจิตอล ความหายนะย่อมเกิดขึ้นกับผู้ที่พยายามยํ่าอยู่

กับที่  

 ในฐานะความเป็นมนุษย์ที่มี ศักดิ์ ศรี  ผู ้นํา

แรงงานทุกคนต้องกล้า ท่ีจะลุกขึ้ นด้วยสิทธิและ

เสรีภาพในการต่อสู้และพฒันาตนเองสู่ความเขม้แข็ง 

ต้องกล้าที่จะ “ปฏิวัติทางความคิด...ติดอาวุธทาง

ปัญญา”  โดยไม่เกรงกลัวหรือยอมจาํนนต่ออํานาจ

บารมีของผูน้าํคนใดหรือบุคคลใด 
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 ต้องยึดมั่นในหลักการและระบบ ด้วยจิต

วิญญาณที่อารยะและก้าวหน้า มิใช่ยึดตัวบุคคล 

 การลุกขึ้ นทวงสิทธิเสรีภาพและกบฏต่อ

ความคิดเก่าเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้น ยอ่มนาํมา

ซ่ึงความทุกขแ์ละความเจบ็ปวด น่ีคือ นิยามของความดี

และคนดีในโลกที่อารยะแลว้ 

 ความคิดของ อิมนานูเอล คานต์ นักคิดชาว

เยอรมัน กล่าวไวว้่า “ในการทาํความดีนั้ น เราต้อง

ยนืยนัต่อ เสรีภาพ เสมอไป และ เสรีภาพเป็นเร่ืองการ

ขืนต่ออารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณภายใน และ ขืน

ต่ออาํนาจครอบงาํภายนอก ดังนั้น การยนืยนัเสรีภาพ

จึงเป็นการขืนต่อความทุกข์และความเจ็บปวดอย่าง

จาํเป็น” 

 

 ในการทาํความดีแบบ“อิมมานูเอล คานต์” ก็

คือ การตระหนักอย่างลึกซ้ึงในคุณค่าเสรีภาพ ความ

เสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   ประวัติศาสตร์

บอกเราเสมอว่า  คนที่ต่อสู้เพื่อทําให้คุณค่าเหล่านี้เป็น

จริง ย่อมต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเสมอ   

 แต่เพราะมีเพื่อนมนุษย์จํานวนมากในโลกใบนี้

ที่ยอมเจ็บปวด ประวัติศาสตร์โลกจึงหมุนไปในทิศทาง

ที่มีเสรีภาพ ความเสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์   มีผูค้นมากมาย ที่ยอมสละชีวิตเพื่อ

อุดมการณ์และเพื่อการปลดปล่อยออกจากความเป็น

ทาส และ เห็นว่า ความถูกต้องเป็นหน้าท่ีท่ีต้องทํา 

แมว้่าทาํไปแลว้อาจตอ้งเผชิญกบัความทุกขแ์ละความ

เจบ็ปวดก็ตาม 

 โดยหลักของวิวัฒนาการและประวัติศาสตร์

สังคม เป็นท่ีถกเถียงและยอมรับร่วมกันว่า สังคมยุค

ปัจจุบนัเป็นสังคมยุคทุนนิยมที่กา้วหน้ากว่าสังคมยุค

อดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่สังคมยุคดึกดาํบรรพ ์ ยคุทาส  ยุค

ศกัดินา เขา้สู่ยคุทุนนิยม  ซ่ึงชนช้ันทุนและแรงงาน คือ 

พลังการผลิตและความสัมพันธ์การผลิตที่ก้าวหน้า

ที่สุด 

 

 ชนช้ันแรงงานจึงเป็นพลังหลักและพลังช้ีขาด

ในการเปลี่ยนแปลงสังคม สู่ความมีอารยะและก้าวหน้า  

มีวิถีชีวิตที่ดี  มีคุณภาพในการดํารงชีพและเป็นสังคมที่

เท่าเทียมเสมอภาคกัน  ส่ิงสําคัญก่อนอื่นน้ัน ชนช้ัน

แรงงานจะต้องมีวิถีคิดและจิตวิญญาณที่ก้าวหน้าและ

อารยะ   



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

20 

 

 ดงันั้น ผู้นําแรงงานทุกคนย่อมต้องมีสิทธิอัน

ชอบธรรมที่จะลุกขึ้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ขบวนการแรงงานไทยให้ก้าวหน้าและเข้มแข็ง  เหมือน

ประเทศต่างๆทัว่โลกที่อารยะทั้งหลาย  เพื่อเป็นพลัง

หลกัในการเปล่ียนแปลงสังคมไปสู่สังคมที่เป็นธรรม 

มีเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกนั   โดยเฉพาะ

การตระหนักใน “คุณค่าความคน” และ เคารพใน 

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” 

 

 

ต้องกล้าทีจ่ะฝัน (Dare to Dream) เพือ่อนาคตทีด่กีว่า 

ต้องกล้าทีจ่ะแตกต่าง (Dare to Differ) เพือ่ส่ิงทีด่กีว่า 

ต้องกล้าทีจ่ะทาํ (Dare to Do) เพือ่ขบวนการทีเ่ข้มแขง็ 

ต้องกล้าทีจ่ะตาย (Dare to Die) ถ้าจะต้องทุกข์และเจบ็ปวด 
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ที่ประชุมใหญ่ ILOสมยัที่ 90 ปี 2540 มีมติว่า

ด้วยงานที่มีคุณค่า (DECENT  WORK) และ

เศรษฐกิจนอกระบบ เพื่อส่งเสริมงานที่มีคุณค่า

สาํหรับคนทาํงานทุกภาคเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยงาน

หลัก 4 ด้าน (Four Pillars of Decent Work) ไดแ้ก่ 

 (1)  หลกัการ และสิทธิข้ันพื้นฐานในการ

ทํางาน (Fundamental Principles and Rights at work) 

ประกอบดว้ย 4 กลุ่ม มาตรฐานแรงงานและอนุสญัญา

หลกัดงัน้ี (ดูตารางประกอบ) 

      1.1 การยกเลิกการใชแ้รงงานบงัคบั และ

การเกณฑแ์รงงาน (อนุสญัญาฉบบัที่ 29 และ 105) 

      1.2 การคุ ้มครองการใช้แรงงานเด็ก  

(อนุสญัญาฉบบัที่ 138 และ 182) 

      1.3 เสรีภาพในการสมาคม และคุม้ครอง

สิ ท ธิ ใ น ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม แ ล ะ เ จ ร จ า ต่ อ ร อ ง ร่ ว ม 

(อนุสญัญาฉบบัที่ 87 และ 98) 

      1 . 4  ก า ร ห้ า ม เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ เ ก่ี ย ว กั บ

ค่าตอบแทน และการจ้างงาน-การพัฒนาอาชีพ 

(อนุสญัญาฉบบัท่ี 100 และ 111) 

 

 ความสําคัญ  คือ สิทธิขั้ นพื้นฐานในการ

ทาํงานตั้ งแต่ 1-1 ถึง 1-4 ถือเป็นอนุสัญญาหลักที่

ไดรั้บการยอมรับทัว่โลก มีผลครอบคลุมคนทํางาน

ทุกกิจการทุกเพศ และทุกชาติ โดยไม่ขึ้นกับการให้

สัตยาบันของรัฐบาลเท่าน้ัน ท่ีผ่านมารัฐบาลไทยได้

ให้สัตยาบนัอนุสัญญาหลักแล้ว 5 ฉบบัโดยยังไม่ให้

สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 87 ,98 และ 111(ดูตาราง) 
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 (2)  ศักยภาพในการมีงานทํา (Productive 

Employment) 

 ประกอบดว้ย การส่งเสริมการมีงานทาํ และ

การเพิม่ผลิตภาพแก่ผูอ้ยูใ่นเศรษฐกิจนอกระบบ การ

ลงทุนด้านความรู้ และทกัษะ การสร้างงานท่ีมี

คุณภาพ โดยการพฒันาสถานประกอบการ และแกไ้ข

อุปสรรคต่างๆ เช่น การเขา้ถึงเครดิต การตลาด การ

ฝึกอบรม และกฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมเป็นธรรม 

 (3)  การคุ้มครองทางสังคม (Social 

Protection) 

 ประกอบดว้ย ความปลอดภยัอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  (Occupational 

Safety and Health) 

  

   การขยาย และส่งเสริมการประกันสังคม 

(Social Security) ซ่ึงรูปแบบการประกันสังคมที่

ประสบความสาํเร็จ จะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของ

แรงงานนอกระบบกลุ่มต่างๆ ที่มีความหลากหลาย 

การกําหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินสมทบ  การให้

ผลประโยชน์ทดแทน และการบริหารจดัการจาํเป็นตอ้ง

พิจารณาให้สอดคลอ้งดว้ย 

 

 (4)  การมีผู้แทน และการมีส่วนร่วม (Social 

Dialogue)  

 การกาํหนดส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดตั้ ง

องค์กร และการทํางานของผู ้แทน การส่งเสริม

บทบาทและการมีส่วนร่วมขององคก์รเหล่าน้ีในการ

กําหนดนโยบายที่ เ ก่ียวข้องสนับสนุนการจัดตั้ ง

องคก์รแรงงาน รวมกลุ่มเจรจาต่อรองร่วมกบัภาครัฐ

ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม 
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รายช่ืออนุสัญญาหลัก 8 ฉบับ 

ในปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิพืน้ฐานในการทํางาน ค.ศ.1998 (พ.ศ.2541) 

เร่ือง อนุสญัญา ปีที่ไทยใหส้ตัยาบนั 

การยกเลิกการใช้

แรงงานเด็ก 

อนุสญัญาฉบบัที่  138  วา่ดว้ยการกาํหนดอายขุั้นตํ่า พ.ศ.2516 

(1973) 

พ.ศ.2547 (2004) 

อนุสญัญาฉบบัที่  182  วา่ดว้ยการใชแ้รงงานเด็กประเภท

เลวร้ายที่สุด พ.ศ.2542 (1999)  

พ.ศ.2543 (2001) 

การยกเลิกการใช้

แรงงานบังคบัทุก

รูปแบบ 

อนุสญัญาฉบบัที่  29  วา่ดว้ยการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงาน

บงัคบั ไทยไดใหส้ตัยาบนัเม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2512  

พ.ศ.2512 (1969) 

อนุสญัญาฉบบัที่  105  วา่ดว้ยการยกเลิกการใชแ้รงงานบงัคบั  

พ.ศ.2500 (1957) 

พ.ศ.2512 (1969) 

การขจัดการเลอืก

การปฏิบัติในอาชีพ

และการจ้างงาน 

อนุสญัญาฉบบัที่  100  วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั 

 (ในอาชีพและการจา้งงาน) พ.ศ.2494 (1951) 

พ.ศ.2542 (1999) 

อนุสญัญาฉบบัที่  111  วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั  

(ในอาชีพและการจา้งงาน) พ.ศ.2501 (1958) 

ยงัไม่ใหส้ตัยาบนั 

เสรีภาพในการ

สมาคมและสิทธิการ

เจรจาต่อรองร่วม 

อนุสญัญาฉบบัที่  87  วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและ 

การคุม้ครองสิทธิการรวมกลุ่ม พ.ศ.2491 (1948) 

ยงัไม่ใหส้ตัยาบนั 

อนุสญัญาฉบบัที่  98  วา่ดว้ยสิทธิในการรวมกลุ่มและ 

การเจรจาต่อรองร่วม พ.ศ.2492 (1949) 

ยงัไม่ใหส้ตัยาบนั 

  

●หมายเหตุ   

มีผูว้ิจารณ์ว่า ILO มีความผิดพลาดในการกาํหนดมาตรฐานแรงงานหลกั (CORE LABOUR STANDARD) 

เพราะคาํประกาศปฏิญญา ILO ว่าดว้ยหลักการและสิทธิพื้นฐานในการทาํงานปี2541 ไม่ได้รวมมาตรฐาน

อนุสัญญาเร่ืองช่ัวโมงการทํางานและสุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน 
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กรณีศึกษาสิทธิการรวมตัวต่อรองของแรงงานนอก

ระบบ  

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มีหลัก

สาํคญัที่ใชบ้งัคบัเฉพาะแรงงานภาคเอกชนขดัแยง้กบั

อนุสญัญาหลกัฉบบัที่ 87 เพราะกาํหนดให้ “ลูกจ้าง” 

ที่มีนายจา้งคนเดียวกนั หรือกิจการเดียวกนัมีนายจา้ง

หลายคน รวมตวัเป็นสหภาพแรงงานเพื่อต่อรองกับ

นายจ้างเท่านั้ น คนทาํงานภาครัฐผูป้ระกอบอาชีพ

อิสระ หรือผูรั้บจ้าง และไม่มีนายจา้ง ย่อมไร้สิทธิ

รวมตัวต่อรอง และได้รับการคุ้มครองได้ตาม

กฎหมายฉบบัน้ี เช่น ลูกจ้างในโรงงานผลิตนํ้าตาล

ทรายกับชาวไร่อ้อย และผูรั้บจา้งปลูกตดัอ้อยไม่มี

สิทธิรวมตวัเป็นสหภาพแรงงานเดียวกนัตามกฎหมาย

ได้,ลูกจา้งธนาคารกรุงเทพซ่ึงเป็นบริษัทเอกชนกับ

ลูกจา้งธนาคารกรุงไทยซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ กบัลูกจา้ง

ธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นองคก์รนิติบุคคลของ

รัฐไม่มีสิทธิรวมตวัเป็นสหภาพแรงงานเดียวกนัได ้

 แ ร ง ง า น น อ ก ร ะ บ บ มี ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม ที่

หลากหลาย อาจเป็นการรวมกลุ่มกนัเพราะประกอบ

อาชีพเดียวกนั หรือต่างกนัในพื้นที่ชุมชนใกลเ้คียงกนั

ที่จาํเป็นตอ้งพึ่งพากนั มีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพชีวิต

มิติต่างๆ หรือเรียกร้องความเป็นธรรมต่อหน่วยงาน

รัฐ โดยการสนบัสนุนขององคก์รภาคเอกชน หรือ 

 

หลายหน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, หรือสถาบันพฒันา

องคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), กระทรวงการพฒันา

สัง ค มแ ล ะ คว า ม มั่น ค ง ขอ ง มนุ ษ ย์,  สํา นัก เข ต 

กรุงเทพมหานคร,ศูนยบ์ริหารหลักประกันสุขภาพ

ท้องถ่ิน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) สาํนกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) เป็นตน้ 

 

 การรวมกลุ่มกนัของแรงงานนอกระบบอาจ

ตอ้งมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามคุณสมบติัท่ี

กฎหมายแต่ละฉบบักาํหนด เพื่อไดรั้บการสนับสนุน

เงินทุนหรือ ยอมรับการมีส่วนร่วมดําเนินงานกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

 ● ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการ

ส่งเสริมการรับงานไปทําที่บ้าน 

 ส่งเสริมให้ผูรั้บงานไปทาํที่บา้นรวมตวักัน 

เพื่อให้ได้รับคาํปรึกษาแนะนํา การส่งเสริมพฒันา
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ความรู้ฝีมือในการรับงานและการผลิต โดยกาํหนด

คุณสมบติัของกลุ่มที่ยื่นคาํขอจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่ม

ผูรั้บงานไปทาํที่บา้น คือ  1)มีสมาชิกไม่ต ํ่ากว่า 5 คน  

2)สมาชิกอายุไม่ต ํ่ากว่า 15 ปี  3)มีเหตุประสงคข์อง

กลุ่ม และ 4)มีผูน้าํกลุ่ม 

 

 กลุ่มผูรั้บงานไปทาํที่บา้นที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้

มีสิทธิกู้ เงินยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน

ไม่เกิน 2 แสนบาทดอกเบี้ ย 5% ต่อปีเพื่อไปซ้ือ

วตัถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อ

สร้างอาชีพและรายได้ให้กับผูรั้บงานไปทาํที่บ้าน 

โดยตอ้งมีคุณสมบติั คือ   1) เป็นกลุ่มที่มีการจดัการ 

ชดัเจน 22) ดาํเนินการมาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 3) 

เป็นกลุ่มที่มีทรัพยห์รือกองทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 

10,000 บาท และ 4) มีสถานประกอบการที่สามารถ

ติดต่อได ้

 ● พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ.2546 ส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนซ่ึงส่วน

ใหญ่คือแรงงานนอกระบบ รวมกันเป็น “องค์กร

สวัสดิการสังคม” เพื่อการจดัสวสัดิการสังคมให้แก่

สมาชิกในชุมชน และสมาชิกมีส่วนร่วมจดัการสังคม

อยา่งสมํ่าเสมอ 

 ● พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

2545 มาตรา 50 (5) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเอกชน องคก์รประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการ

บริหารหลกัประกนัสุขภาพไดแ้ละประชาชนสามารถ

เสนอเร่ืองโดยถูกตอ้งสะดวก จึงเป็นท่ีมาของการขึ้น

ทะเบียนเป็นหน่วยงานร้องเรียนอิสระจากผูร้้องเรียน

ซ่ึงไดม้าเป็นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ

ประชาชน ในหลายจงัหวดัเพื่อคุ ้มครองประชาชน

และมีบทบาทเผยแพร่ข้อมูลความรู้หลักประกัน

สุขภาพใหป้ระชาชน 
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บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 

 

สํานักงานประกันสังคม(สปส.)จดัประชุม

วิชาการประกันสังคมประจําปี 2559 เม่ือวันที่  5 

กันยายน  เพื่อ รับฟังมุมมองของผู ้แทนองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และฝ่ายต่างๆ เก่ียง

กับแนวทางการปฏิรูประบบบํานาญชราภาพใน

อนาคต ที่อิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

 

 น า ง พ ร พ ร ร ณ ศุ น ค ร  ร อ ง เ ล ข า ธิก า ร

สํา นัก ง า น สรุ ป บ ร ร ยา ยเ ร่ื อ ง  “ปฏิ รู ป ก อ ง ทุ น

ป ร ะ กั น สั ง ค ม ก ร ณีช ร า ภ า พ ดี อ ย่ า ง ไ ร ”  ส รุ ป

สาระสาํคญัไดว้า่ 

 กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ  เ ร่ิม

บงัคบัใช้ตั้งแต่ตน้ปี 2542 โดยเก็บเงินสมทบลูกจา้ง

และนายจา้งฝ่ายละ 3% ของเงินเดือนไม่เกิน 15,000 

บาท ซ่ึงตอ้งส่งเสริมเงินสมทบอย่างน้อย 15 ปี อายุ

อยา่งนอ้ย 55 ปี และออกจากงาน จึงมีสิทธิรับบาํนาญ 

ผา่นมาถึงปัจจุบนั 17 ปี เร่ิมจากจ่ายบํานาญปี 2557 มี

คนรับบาํนาญ 20,000 กว่าคน ปี 2558 เพิ่มเป็นเกือบ 

3 เท่า คือ 60,000 คน และปีน้ียงัไม่ส้ินปีเพิ่มเป็นแสน

คน และคาดวา่ปีหนา้จะมีคนรับบาํนาญเกือบ 2 แสน

คน และอีก 10 ปี ขา้งหนา้จะเพิ่มถึง 1 ลา้นคน เพราะ

เกษียณเพิม่สะสมขึ้นเร่ือย และคนมีอายยุนืยาวขึ้น  

สปส. ประมาณการวา่ ถา้รับบาํนาญงวดแรก

ตอนอายุ 55 ปี ผูช้ายจะอยูต่่อไปอีก 26 ปี และ30 ปี

สําหรับผูห้ญิง เม่ือคาํนวณบาํนาญตั้งแต่เกษียณไป

ตลอดชีวิตแล้ว ได้คนละประมาณ 1,100,000 บาท 

สาํหรับผูช้าย และมีผูห้ญิง 1,300,000 บาท หลายคน

คิดว่าเงินกองทุนจะหมด เพราะต้องจ่ายคนละกว่า

ลา้น ขณะที่ในบญัชีออมไวป้ระมาณ 2 แสน  ดงันั้น 

อนาคตประกนัสงัคมตอ้งมีการปรับปรุง สาเหตุคอื 

 1. ตามหลักการประกันสังคม เงินบํานาญ

รวมแล้ว จะได้มากกว่าเงินที่แต่ละคนสะสมไว้  

เพราะเอาเงินคนทาํงานไปจ่ายคนเกษียณ 

ตอนน้ีเกษียณ 1 คนมีคนทาํงาน 120 คน ถา้บาํนาญ 
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มากกว่าเงินสะสม 600,000 บาท ก็ให้คนทํางาน

ตอนน้ี 120 คนรับไปคนละ 5,000 บาท ตลอด 20 กว่า

ปีที่ รับบาํนาญ เฉล่ียแล้วตกวันละ 50 สตางค์ คือ 

คนทาํงานกําลังส่งเงินวันละ 50 สตางค์ให้คนรับ

บาํนาญ หลักการน้ีใช้มาตลอดเพราะคิดว่าเศรษฐกิจ

จะโตขึ้ น และประชากรจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ แต่ไม่ใช่

แบบนั้นแลว้ 

 2. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ ตอนน้ีมี

คนทาํงาน 6 คนเล้ียงดูผูสู้งอาย ุ1 คน และในอีก 10 ปี

ขา้งหนา้ จะมีคนทาํงาน 4 คนต่อผูสู้งอาย ุ1 คน จดัว่า

เป็นสังคมสูงอายสุมบูรณ์ และอีก 20-25 ปีหน้า จะมี

คนทาํงาน 2 คนต่อคนเกษียณ 1 คน หากคนเกษียณท่ี 

60 ปีลองคิดดูว่าถ้าเงินบาํนาญมากกว่าเงินสะสม 

600,000 บาท แต่มีคนรับภาระแค่ 2 คนเหมือนคนละ 

300,000 บาท เรียกวา่ขา้วหายไปวนัละม้ือก็ได ้

 

 3. ไม่มีประกันสังคมประเทศไหนในโลกที่

จ่ายเงินบํานาญได้พอเพียงกับเงินสมทบของลูกจ้าง

กับนายจ้างรวมเพียง 6% ของเงินเดือน ขณะที่

ประเทศทัว่โลกเก็บเงินสมทบประมาณ 20-30% ซ่ึง

ไทยเก็บเงินสมทบช่วงแรกนั่นสมควรแลว้เพราะช่วง 

15 ปีแรกย ังไม่มีคนรับบํานาญ และเป็นผลดีกับ

เศรษฐกิจไทยท่ีเป็นประเทศกาํลงัพฒันา แต่ปัจจุบนั

เร่ิมมีคนรับบาํนาญไป 2 ปีแล้ว ควรตอ้งค่อยๆขยบั

อตัราการอออมเงินใหส้มดุลกบับาํนาญท่ีไดรั้บ 

 ข้อเสนอแนวทางปฏิรูป คือ  

 (1) การทํางานให้นานขึ้น เพิ่มเพิ่มระยะเวลา

สะสมเงินออม เพราะเกษียณที่ 55 ปี ต่ําเป็นอันดับ

ต้นๆของโลก ขณะท่ีปลายประเทศปรับไปถึง 65-67 

ปี บางส่วนที่เป็นแรงงานภาคสนาม อาจไม่สามารถ

ทาํงานถึง 60 ปี เหมือนคนทัว่ไป เช่น กาํหนดอายุ

เกษียณ 60 ปี แต่ให้สิทธิแรงงานบางกลุ่มที่อายุเกิน 

53 ปี หรือมีเหตุจาํเป็น ขอรับบาํนาญไดเ้ม่ืออาย ุ55 ปี 

 (2) ปรับสูตรคํานวณจาก 5 ปีสุดท้ายก่อน

เกษียณเป็นตลอดอายุการทํางานเพื่อความเป็นธรรม 

คือ ใครทํางานนานสะสมเงินออมมาก ก็ควรได้

บาํนาญมาก ไม่ใช่ดูแค่ 5 ปีสุดทา้ย 

 (3) การเพิ่มเพดานฐานค่าจ้าง เพราะใช้ไม่

เกิน 15,000 บาท/เดือนมากกวา่ 20 ปีแลว้ตั้งแต่สมยัที่

ผูป้ระกนัตนไดเ้งินเดือนเฉล่ีย 4,000 บาท ตอนน้ีเพิ่ม

เป็น 3 เท่าแล้วเพราะการไม่เพิ่มเพดานฐานค่าจ้าง 

เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสการออมเ งิน ขณะที่

เงินเดือนสูงขึ้น ทาํให้ตอ้งออมเงินไดน้้อยลง และได้

เงินบาํนาญนอ้ยไปดว้ย 

 ช่วงบ่ายมีการเสวนาเร่ือง “นานาทัศนะกับ

การปฏิรูปบํานาญชราภาพ ปฏิรูปอย่าไรให้เพียงพอ

และยั่งยืน” โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม มุมมองด้าน

การเงิน, ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา มุมมองเขา้สู่สงัคม
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สูงวัยมีผลอย่างไร, ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ 

มุมมองนายจา้ง, และนายพงษทร คงลือชา มุมมอง

ลูกจา้ง 

 สรุปสาระการเสวนา ดงัน้ี 

 หน่ึง  ภาพรวมของประชากรไทย ก้าวสู่

สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ง เพราะผูสู้งอายุถึง 10 

กว่าล้าน คิดเป็น 15% ของประชากรพร้อมกับการ

เปล่ียนแปลงของประชากรวยัเด็กลกลงมาเร่ือยๆ ทาํ

ให้ประชากรวยัแรงงานเขา้สู่ประกันสังคมน้อยลง

ดว้ย 

 ส อ ง  ก ติ ก า ป ร ะ กั น สั ง ค ม  เ กี่ ย ว กั บ

ความสัมพันธ์ระหว่างเงินสมทบกับสิทธิประโยชน์

บํานาญ มีความใจกว้างมากๆ ลองคาํนวณง่ายๆจ่าย 

750 บ./เดือนเป็นเงินออม 450/เดือนเขา้กองทุนบวก

นายจ้างอีก 450บ. ถ้าเป็นสมาชิก 30 ปีได้บาํนาญ 

5,250 บาท ถา้เทียบกบัเงินสมทบลูกจา้งต่างกนัถึง 12 

เท่า ถา้เอา 2 ฝ่ายรวมต่างกนั 6 เท่า ถา้เทียบระยะ 5 ปี

ก็คุ ้มแล้ว ถ้าเทียบผูจ่้ายเข้าประกันสังคมกับผู ้รับ

บาํนาญเท่ากบัผูจ่้าย 14 คนต่อผูรั้บ 1 คน 20 ปีต่อไป

จะเหลือ 1 ต่อ 3 อีก 20 ถดัไปเหลือ 1 ต่อ 2 ปี 2557 

เงินสมทบเร่ิมไม่พอจ่าย ปี 2586 เงินสมทบ 2 ส่วน

เร่ิมไม่พอและอีก 2 ปี เงินสาํรองกลายเป็นศูนย ์

 สาม ความเห็นต่อขอ้เสนอ ILO คือ เห็นด้วย

กับการปรับอัตราเงินสมทบ และขยายอายุเกษียณ แต่ 

 

ภาคเอกชนไม่มีกฎหมายบังคับอายุเกษียณและหลาย

บริษัทไม่มีกําหนดอายุเกษียณ น่าจะเป็นการส่งเสริม

ให้นายจ้างจ้างงานยาวขึ้ น เพื่อทาํให้มีการจ่ายเงิน

สมทบต่อ และมีระยะเวลาคาํนวณนานไปด้วย อีก

ทางหน่ึงคือ เล่ือนอายแุรกรับบาํนาญจาก 55 เป็น 60 

ปี 

 
 ส่ี การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอ อาจ

ไม่ใช่ประกันสังคมระบบเดียว โจทยใ์หญ่คือระบบ

บาํนาญแห่งชาติ และจะปรับบํานาญตามเงินเฟ้อ

หรือไม่อย่างไร? ประเด็นที่ ILO ไม่ไดพ้ดูมาก คือ จะ

ทํา ให้รายได้จากการบริหารกองทุนใ ห้มากขึ้น

อย่างไร? เพราะมีแนวโน้มจาํนวนเงินขาเข้าและ

ผลตอบแทนจะลดลงเร่ือยๆ 

 ห้ า  ปั ญ ห า ข อ ง ป ร ะ กั น สั ง ค ม ไ ท ย  คื อ 

ครอบคลุมเพียง 1 ใน 3 ของประชากรวัยแรงงาน และ

ผู้มีเงินเดือนสูง จ่ายเงินสมทบน้อยเกินไป ทาํให้ตอ้ง

ไดรั้บบาํนาญนอ้ยเกินไป ขณะที่เบี้ ยยงัชีพผูสู้งอายยุงั

ได้น้อยเพราะมาจากภาษี, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

กระทรวงการคลังดูแล แต่ไม่ได้รวมการบริหาร

กองทุน, ปัญหาระยะยาว คือ ถา้ต่างฝ่ายต่างทํา ไม่มี

แผนแม่บทร่วมกัน c]tต้องคาํนึงถึงแรงงานอีก 2 ใน 3 

ที่ไม่มีบํานาญ และเปล่ียนแนวทางเพิ่มผลตอบแทน

จากการลงทุนไปสู่การลงทุนในหุ้นที่มีอนาคตมาก

ขึ้น 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

29 

 

 หก โลกาภิวัตน์จะเข้าสู่รัฐบริการมากขึ้น 

เศรษฐกิจจะกลับมาโตขึ้ นหรือไม่ ถ้าต้องเพิ่มเงิน

สมทบ ภาครัฐจะจูงใจอะไรถ้านายจ้างตอ้งจ่ายเงิน

สมทบเพิม่เพราะมีเพยีงภาครัฐ ที่จะจา้งคนดีมีสุขภาพ

ดีเกิน 60 ปีได้ ขณะที่อนาคตภาคเอกชนจะมีการใช้

แรง งาน น้อยลง อาจจ้าง แรง งาน ต่ าง ด้าว แล ะ

เทคโนโลยมีากขึ้น คดักรองลูกจา้งเขา้ทาํงานเพื่อให้

ไดผ้ลผลิตมากขึ้น 

 
 สรุปข้อเสนอสําคญั คือ 

 1) รัฐควรแก้ไขกฎหมายให้นายจ้าง จ้าง

ลูกจา้งถึงอาย ุ60 ปี  

 2) เพิม่ค่าจา้งขั้นสูงเป็น 20,000 บาทต่อเดือน

และขยายฐานอาย ุ

 3) ปรับสูตรคาํนวณให้เป็นธรรม อย่าเพิ่ง

เนน้ขยายไปที่ 60 ปี 

 4) ควรมีการปรับฐานค่าจ้างผูป้ระกันตน

มาตรา 39 เพราะส่งครบ 15 ปีไดเ้พียง 1,000 กว่าบาท 

ขณะที่ค่าครองชีพสูง ค่าเงินลดลง ควรให้ส่งเงิน

สมทบไดม้ากกวา่ 432 บาทต่อเดือน 

 ประเด็นสําคญัที่ไม่มีผู้เสนอ คือ  

 (1) รัฐบาลควรจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพ

สาํหรับผูป้ระกนัตนมาตรา 33 เช่นเดียวกบัท่ีรัฐบาล

จ่ายเงินสมทบแก่ผูป้ระกนัตนมาตรา 39, มาตรา 40 

และสมาชิกกองทุนทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กอช.) 

 (2) การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกองทุน

ประกันสังคมให้เป็นองค์การมหาชนในกํากับของรัฐ 

เพื่อความคล่องตัวและธรรมภิบาลย ัง่ยืน มีโอกาส

คดัเลือกจดัจา้งผูบ้ริหารมืออาชีพเขา้มาทาํงานอยา่งมี

วาระและความรับผดิชอบชดัเจน 

 (3) การกาํหนดอัตราบํานาญข้ันต่ําที่

เพยีงพอ-เหมาะสมในภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง 

 เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมคนใหม่ 

(นพ.สุรเดช วลีอิทธิกลุ) แถลงข่าวเม่ือวนัที่ 3 ตุลาคม

ว่า  จะป ฏิ รูป ประ กันสังคม  กร ณีชร าภา พให้ มี

เสถียรภาพความมัน่คงในอนาคตดว้ย 5 แนวทาง คือ  

 1. เพิ่มอตัราเงินสมทบจาก 3% เป็น 5%ของ

ค่าจ้าง 

 2. เพิ่มค่าจา้งคาํนวณเงินสมทบเป็นข้ันต่ํา 

3,300 บาท และข้ันสูง 20,000 บาท (เดิม1,650 บาท-

15,000 บาท/เดือน) 

 3. ปรับสูตรคาํนวณเงินบาํนาญ จากค่าจา้ง 5 

ปีสุดทา้ยเป็น 15 ปีสุดท้าย ก่อนออกจากงาน 

 4. ขยายฐานอายเุกิดสิทธิรับบาํนาญเป็นแบบ

ขั้นบนัได จนถึง 60 ปี 

 5. เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการลงทุนให้

เ กิ ด ผ ล ต อ บ แ ท น ม า ก ขึ้ น
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ตารางที่ 1 จาํนวนนายจา้งและจาํนวนลูกจา้งในกองทุนเงินทดแทน ปี 2548-2558 

ปี จํานวนนายจ้าง (ราย) จํานวนลูกจ้าง (ราย) 

2548 306,294 7,720,747 

2549 317,532 7,992,025 

2550 322,911 8,178,180 

2551 323,526 8,135,606 

2552 329,620 7,939,923 

2553 332,579 8,177,618 

2554 338,270 8,222,960 

2555 342,084 8,575,398 

2556 347,581 8,901,624 

2557 352,961 9,132,756 

2558 357,902 9,336,317 

  

ตารางที่ 2 จาํนวนการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการทาํงาน จาํแนกตามความรุนแรง ปี 2548-2558 

ปี จาํนวน

ลูกจา้ง 

ความรุนแรง รวม 

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสีย

อวยัวะ 

หยุดงานเกนิ 

3 วนั 

หยุดงานไม่

เกนิ 3 วนั 

2548 7,720,747 1,444 19 3,425 53,641 155,706 214,235 

2549 7,992,025 808 21 3,413 51,901 148,114 204,257 

2550 8,178,180 741 16 3,259 50,525 144,111 198,652 

2551 8,135,606 613 15 3,096 45,719 127,059 176,502 

2552 7,939,923 597 8 2,383 39,850 106,598 149,436 
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2553 8,177,618 619 11 2,149 39,919 103,813 146,511 

2554 8,222,960 590 4 1,630 35,709 91,699 129,632 

2555 8,575,398 717 19 1,818 36,166 93,106 131,826 

2556 8,901,624 635 28 3,036 31,419 76,776 111,894 

2557 9,132,756 603 11 1,436 29,254 68,903 100,234 

2558 9,336,317 575 6 1,324 27,845 65,924 95,674 

ทีม่า: สาํนกังานกองทุนเงินทดแทน 

 

 กองทุนเงินทดแทนใหค้วามคุม้ครองกบัสถานประกอบการเอกชนทุกแห่งที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป 

เวน้แต่ดงัน้ี 

 (1) กิจการที่ไม่บังคบัใช้ตามมาตรา 4 แห่งพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 คือนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงิน

สมทบ และไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทน (แต่อาจจ่ายตามระเบียบของหน่วยงานนั้น หรือตามท่ีนายจา้งกบั

ลูกจา้งตกลงกนั) ไดแ้ก่ 

1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการทอ้งถ่ิน 

2) รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยพนกังานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 

3) นายจา้งซ่ึงประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน เฉพาะในส่วนที่

เก่ียวกบัครู 

4) นายจา้งซ่ึงดาํเนินกิจการที่มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พือ่แสวงหากาํไรในทางเศรษฐกิจ 

5) นายจา้งอ่ืนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 (2) กิจการที่ไม่บังคบัใช้ตามประกาสกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม เร่ือง ประเภท ขนาดของ

กิจการและทอ้งที่ที่นายจา้งจ่ายเงินสมทบ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2545 คือนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงิน

สมทบเข้ากองงทุน แต่มีหน้าที่จ่ายเงินทดแทนเมือ่ลูกจ้างประสบอันตรายตามกฎหมาย ไดแ้ก่ 

1) นายจา้งที่ประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม ้และเล้ียงสตัว ์ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปี และ

ไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย 

หมายเหต ุขอบขา่ยการคุ้มครอง 
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2) นายจา้งที่เป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงงานที่ลูกจา้งทาํนั้นมิไดมี้การปรกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย 

3) นายจา้งที่ประกอบการคา้เร่ การคา้แผงลอย 

 ลูกจา้งตามกฎหมายเงินทดแทน หมายความวา่ ผูซ่ึ้งทาํงานใหน้ายจา้งโดยรับค่าจา้ง ไม่รวมถึงลูกจ้าง

ซ่ึงทํางานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบประกิจรวมอยู่ด้วย 
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สนช.เตรียมผ่านร่างกฎหมายแรงงาน 2 ฉบับ 

เม่ือวนัพฤหสับดีที่ 22 กนัยายน 2559 สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  ได้มีมติรับหลักการร่าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

เหตุผล คือการปรับเพิ่มอัตราโทษความผิดเกี่ยวกับ

การใช้แรงงานเด็ก เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหา

การค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 

 สาระสาํคญั คือ เพิม่มาตรา 148/1 และมาตรา 

148/2 กรณีนายจา้งใชแ้รงงานเด็กอายุต่ํากว่าที่กําหนด

ใน พ ร ะ ร า ช บัญ ญัติ ห รื อ  ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ใน ง า น

เกษตรกรรม งานประมงทะเล และงานบรรทุก หรือ

ขนถ่ายสินคา้เรือเดินทะเล เพิ่มโทษเป็นปรับต้ังแต่ส่ี

แสนถึงแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหน่ึงคน หรือตําคุกไม่

เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจํา (เดิม-จําคุกไมเกินหก

เดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้ งจําทั้ ง

ปรับ) และ 

กรณีนายจ้างฝ่าฝืนใช้แรงงานเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี

ทํางานอันตรายที่กฎหมายห้ามไว ้(ม.46) เช่น งาน

เก่ียวกบัสารคดีอนัตรายงานป้ัมโลหะ, งานหลอมหล่อ

เป่า หรือรีดโลหะงานเก่ียวกับความร้อน ความเย็น 

เสียง และแสง ที่มีระดบัแตกต่างจากปกติอนัอาจเป็น

อันตรายได้เป็นต้น รวมถึง กรณีนายจ้างฝ่าฝืนใช้

แรงงาน เด็กอายุ ต่ํากว่า 18 ปีทํางานในสถานที่ที่

กฎหมายหา้มไว ้(ม.50) เช่นทาํงานในโรงงานฆ่าสัตว ์

, สถานท่ีเล่นการพนัน, สถานบริการ ฯลฯ จะเพิ่ม

อตัราโทษปรับต้ังแต่ 4 แสน ไม่เกิน 8 แสนบาทต่อ

ลูกจา้งหน่ึงคน หรือจาํคุกไม่เกิน2 ปีหรือทั้งปรับทั้งจาํ 

ถา้การกระทาํความผลิตของนายจา้งดงักล่าวเป็นเหตุ

ให้ลูกจา้งไดรั้บอนัตรายแก่กายหรือจิตใจหรือถึงแก่

ความตาย ตอ้งระวางโทษปรับต้ังแต่ 8 แสนไม่เกิน 2

ลา้นบาทต่อลูกจา้งหน่ึงคน หรือจาํคุกไม่เกิน 4ปี หรือ

ทั้งปรับทั้งจาํ 

ข้อสังเกต  คือ เ ป็นคร้ังแรกในประวัติการแกไข

กฎหมายคุม้ครองงานท่ีให้เพิ่มอัตราโทษปรับข้ันต่ํา 

สาํหรับนาจา้งท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ซ่ึงน่าคิดว่า กลไกรัฐมี

ประสิทธิภาพการตรวจแรงงานในอนาคตได้จริงจงั

เข้มงวดหรือไม่อย่างไร? หรืออาจทําให้นายจ้าง

หลีกเล่ียงกฎหมาย เพื่อหนีอัตราโทษสูงหรือไม่?

 ก ฎ ห ม า ย อี ก ฉ บั บ ห น่ึ ง  คื อ  ร่ า ง

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือ 2 สิงหาคม 2559 เห็นชอบ

ตามที่กระทรวงแรงานเสนอ และส่งให้สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้ส่งให้สภา

นิติบญัญติัแห่งชาติพจิารณาต่อไป 

 ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ติ เ งิ น ท ด แ ท น มี

สาระสําคญัปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เงินทดแทนพ.ศ.

2537 หลายเร่ือง เช่น 
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 1) ขยายการคุม้ครองถึงลูกจา้งทุกประเภท

ของส่วนราชการ ขณะที่นิยามของนายจ้าง “และ

ลูกจา้ง” ยงัคงความหมายเดิม 

 2) เพิ่มเติมหรือปรับปรุงนิยามคาํว่า “ทุพพล

ภาพ ”  แล ะ “ภัยพิบัติ ”  ให้ เห มือ นกับก ฎห มา ย

ประกนัสงัคม 

 3) เพิ่มอัตราค่าทดแทนทุกกรณีเป็นร้อยละ 

70 ของค่าจ้างรายเดือน และสําหรับลูกจ้างที่ไ ม่

สามารถทาํงานได้ ให้จ่ายค่าทดแทนตั้งแต่วนัแรกที่

ลูกจา้งไม่สามารถทาํงานได ้ไม่เกิน 1 ปี 

 สําหรับกรณีลูกจ้างต้องสูญเสียมรรคภาพ 

หรือทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายหรือสูญหาย จะมี

การจ่ายตามหลักเกณฑ์ไม่เกินที่ประกาศกระทรวง

แรงงานกาํหนด 

 4) เพิ่มหลกัเกณฑแ์ละวิธีการไดม้าซ่ึงผูแ้ทน

ฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง กําหนดคุณสมบัติและ

ลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการกองทุนเงินทดแทน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์ามพ.ร.บ.ประกนัสงัคม  

 

 

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 เช่น “การได้มาซ่ึงผูแ้ทนฝ่าย

นายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วม

อย่ า ง แท้ จ ริ งข อ ง ฝ่ าย น า ยจ้า ง และ ฝ่ า ยลู ก จ้ า ง 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการไดม้าซ่ึงผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งและ

ผู ้แทนฝ่ายลูกจ้างรวมทั้ งผู ้ทรงวุฒิให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด” และ “กรรมการอยู่ใน

ตําแหน่งสองปีและดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว” 

 5) ลดการจ่ายเงินเพิ่มกรณีนายจา้งไม่จ่ายเงิน

สมทบ หรือจ่ายไม่ครบจาํนวนตามที่ตอ้งจ่าย โดยเงิน

เพิ่มที่คาํนวณได้ต้องไม่เกินจํานวนเงินสมทบที่ต้อง

จ่าย 

6) คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีอาํนาจ

ออกประกาศลดการจ่ายเงินเพิ่มได้ กรณีประเทศ

ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ประสบภัยภัยพิบัติ หรือ

มีสถานการณ์พิเศษอันเป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจ

จ่ายเงินสมทบไดต้ามกาํหนดเวลา 

 

รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ

วพิากษ์แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม 

และแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2560-2565

ด้ว ย วัน ที่  2 6  กัน ยา ย น ไ ด้ รั บ เ ชิ ญ จ า ก

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เขา้

ร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นต่อแผนยทุธศาสตร์

การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง

คณะอนุกรรมการน ดังกล่าว เม่ือไดรั้บฟังช้ีแจงโดย

สรุปจากเจา้หน้าที่กสม. และอ่านขอ้มูลแผนปฏิบติั

การฯท่ีประกอบการประชุมแลว้ ดว้ยเวลาท่ีจาํกดัใน

การประชุมวนันั้ นจึงขออนุญาตวิจารณ์ขยายความ

โดยสรุปดงัน้ี 

 (1)  แ ผน ยุท ธศา สต ร์ฯ  ไ ม่ได้ วิ เคร าะ ห์

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรมในปัจจุบนัทั้งในประเทศเช่ือมโยงกบั  
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บริบทของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละระดบั

สากลอย่างเป็นรูปธรรมในมมุมองของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหรือคณะอนุกรรมการ

สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพยีงแต่อา้ง

ขึ้นมาเล่ือนลอยวา่โดยการวิเคราะห์จากข้อเสนอแนะ

ที่ไทยรับมาจากกระบวนการUPR รายงานของ

ประเทศไทยตามพนัธกรณีกติการะหว่างประเทศ, 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯลฯ แต่ไม่รู้

ผลการวิเคราะห์คอือะไร อย่างไร? 

 ปร ะ เ ด็ น ส ง สัย  คื อ  อ้า ง ถึ ง แ ผ น พัฒ น า

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผน

ยทุธศาสตร์ชาติด้วย ซ่ึงไม่รู้ว่าเก่ียวกับสถานการณ์

สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมดา้นไหน? 

 (2) แผนปฏิบติัการคณะอนุกรรมการฯ (พ..

ศ.2560-2565)  กําหนดขอบเขตมาตรฐานสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ ทั้ง ICESCB SDG และ 

UPR โดยไม่มีมาตรฐานสิทธิพื้นฐานในการทํางาน

ตามปฏิญญา ILO ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของงาน

ที่มีคุณค่า หรือ DECENT WORK ซ่ึงมีนัยสําคญั

เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 3 –ขบัเคล่ือนประเด็นธุรกิจกบั

สิทธิมนุษยชนและโครงการ 4 – ศึกษาปัญหาสิทธิ

แรงงานตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนและ

โครงการ 5 –การคา้มนุษย ์

 (3)  แผน ปฏิบัติกา รนขาดคว ามชัด เจน

เช่ือมโยงมิติด้านสุขภาพสิทธิกลุ่มชาติพันธ์ุ ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม เพราะตอ้งศึกษาเคารพ 

 

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นองค์รวม ไม่อาจ

แบ่งแยกตัดขาดกันได้ ต้องมีกลไก-กระบวนการ

ขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการฯที่ไม่ใช่แบ่งงานตามช่ือ

คณะอนุกรรมการฯ โดยขาดภาพรวมเชิงยทุธศาสตร์

ร่วมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 (4) ควรมีโครงการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้

วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน เพราะวัฒนธรรมสิทธิ

มนุษยชนในสงัคมไทยมีความเปราะบางอ่อนแอมาก 

ตอ้งเผชิญอาํนาจนาํหรือการครอบงาํดว้ยวัฒนธรรม

อํานาจนิยม วัฒนธรรมบริโภคนิยม และวัฒนธรรม

ชาตินิยม –ความมั่นคงที่คับแคบ ขาดวัฒนธรรมพหุ

นิยม-มนุษย์นิยมที่เคารพยอมรับความ แตกต่าง-

หลากหลายด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

วัฒนธรรมของประชาชน 

 (5) ไม่เห็นด้วยกับโครงการศึกษาแนวคิด

เร่ืองกฎหมายล้มละลายกับสิทธิมนุษยชน และ

มาตรการยึดทรัพยข์้ามประเทศ เพราะยงัไม่ เห็น

เหตุผลความจาํเป็นชดัเจนของโครงการน้ี จะนาํไปสู่

การคุ้มครองสิทธิแรงงาน หรือการได้รับชําระหน้ี

อย่างเป็นธรรมของนักธุรกิจ และแรงงานอย่างไร? 

เพราะนกัธุรกิจจาํนวนมากจะล้มบนฟูก หรือล้ม(ไม่)

ละลายเป็นประจํา ขณะที่แรงานมักจะล้มฟุบ หรือ

ล้มเหลวในอนาคตความมั่นคงแห่งชีวิต-การทํางาน

เป็นประจํา? 

 

รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ 
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สปส.ช้ีแจงทิศทางพฒันาประกนัสังคมมาตรา 40 

วนัองัคารที่ 27 กนัยายน 2559 ผูแ้ทนแรงงาน

นอกระบบทุกเขตกทม.และปริมณฑลรวมกว่า 500 

คน เข้าร่วมประชาพิจารณ์ขอ้เสนอ-แนวทาพฒันา

ประกนัสงัคมมาตรา 40 จดัโดยสาํนกัเสริมสร้างความ

มั่นคงแรงงานนอกระบบ สํานักงานประกันสังคม 

(สปส.) ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคาํแหง บาง

กะปิ กทม. 

 นางศุภพร สู่ว ัฒนา ผอ.สํานักเสริมสร้าง

ความมัน่คงแรงงานนอกระบบ ร่วมกบัผูแ้ทนกองนิติ

การ ไดร่้วมกนัช้ีแจงถึงทิศทาง-แนวทางรูปแบบการ

พฒันาประกนัสงัคมมาตรา 40 วา่ไดผ้า่นการพิจารณา

เห็นชอบของคณะกรรมการประกนัสังคมแลว้ อยูใ่น

ระหว่างการนํา เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน ถ้า รัฐมน ตรีแรงง านเห็นชอบก็ เสน อ

ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ ส่ ง ใ ห้ สํา นั ก ง า น

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบต่อไป ขั้นตอน

ต่อไปน้ีไม่อาจกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จได ้เพราะ

ไม่อยู่ในอํานาจของสํานักแล้ว โดยผู ้ประกันตน

มาตรา 40 ยงัต้องใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจาก

สํา นัก ง าน ป ร ะ กัน สุ ข ภ าพ แ ห่ ง ชา ติ  ( สป ส ช. )

คุณสมบัติของผูส้มคัรมาตรา 40 ยงัเหมือนเดิม คือ 

1. สญัชาติไทย 

2. อาย ุ15 ปีบริบูรณ์-ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

3. ไม่เป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33  

4. ไม่เป็นผูป้ระกันตนตามม.39 (ตามข้อ

หา รื อกับสํานักงา นค ณะ กร รมก าร กฤ ษฎี กา ท่ี 

874/2556 

ข้อเสนอท่ีผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ

คณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ด)  มี 2 แนวทาง 

คือ 

(1) ไม่เพิ่มเงินสมทบ แต่เพิ่มสิทธิประโยชน์

บ้าง 

●เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีผูป่้วย

ในจากวนัละ 200 บาทเป็นวันละ 300 บาท ตั้งแต่ 1 

วนัขึ้นไป ไม่เกิน 30 วนัภายใน 1 ปีปฏิทิน 

●ถ้าไม่นอนโรงพยาบาล (ไม่ใช่ผูป่้วยใน) 

จะใหเ้งินทดแทน 100 บาทต่อวัน ไม่เกิน 10 วัน ต่อปี 

โดยทั้ งกรณี ผู้ ป่วยในและ ไม่นอนโรงพยาบาล 

รวมกันไม่เกิน 30 วัน/ปี 

●เพิ่มค่ารถไปหาหมอ-คร้ังละ 50 บาท ไม่

เกิน 3 คร้ังต่อปี 

●กรณีผู ้ประกันตนจ่ายเงินสมทบอย่าง

ต่อเน่ืองครบ 60 เดือน และตาย จะไดค้่าทาํศพเพิ่มอีก 

3,000 บาท 

●สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขทุพพลภาพ 

และตายไม่มีความเปล่ียนแปลง 

 (2) เพิ่มเพิ่มสมทบ และเพิ่มสิทธิประโยชน์  

คือกา รพัฒน าปร ะกันสังคม มาตร า  40 

ทางเลือกใหม่ ทดแทนทางเลือก 3 เก่าที่ตอ้งยกเลิกไป

ตามนโยบายรัฐที่ใหอ้อกจากม.40ทางเลือก 3 และรับ

เงินคืน และอาจไปสมัครสมาชิกกองทุนการออม

แห่งชาติ (กอช.) เพือ่รับบาํนาญอยา่งเดียว 
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 ทางเลือกที่ 3 ใหม่ คือ คุ ้มครองประโยชน์

ทดแทน 5 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายไดก้รณี

เจ็บป่วย, กรณีทุพพลภาพ, ค่าทาํศพ, กรณีตาย, กรณี

เงินสงเคราะห์บุตร และบาํเหน็จ, อัตรา 450 บาท/

เดือนโดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 

บาท และรัฐบาลเดือนละ 150 บาท ซ่ึง 150 บาทจะ

เป็นเงินออมสะสมเพือ่บาํเหน็จ 

 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามแนวทาง (2) 

ถา้รัฐบาลเห็นชอบทั้งหมดไดแ้ก่ 

 1. เงินทดแทนกรณีผูป่้วยใน 300 บาท/วนั 

ไม่เกิน 90 วนั/ปี 

-กรณีไม่นอนโรงงานบาล ตอ้งมีใบรับรอง

แพทยใ์หว้นั 200 บาท ไม่เกิน 90 วนั/ปี 

-ไม่มีค่ารถ 

2.ไดเ้งินทดแทนกรณีทุพพลภาพ  

-ไดต้ลอดชีวติ ถา้ตายระหวา่งทุพพลภาพ ได้

ค่าทาํศพ 

 3. กรณีตาย 

-ค่าทาํศพ 40,000 บาทเท่ากับผูป้ระกันตน

มาตรา 33 และ และมาตรา 39 

4.กรณีชราภาพ 

-ไดเ้งินสะสม 150 บาท/เดือน 

-ถา้จ่ายสมทบต่อเน่ืองครบ 180 เดือน บวก

บาํเหน็จใหอี้ก 10,000 บาท  

 5.สงเคราะห์บุตร 

-สงเคราะห์บุตรอายแุรกเกิดถึง 6 ขวบ คราว

ละไม่เกิน 2 คน 

-จาํนวนเงิน 400 บาท ต่อบุตร 1 คน 

-ตอ้งจ่ายเงินสมทบครบ 24 เดือนภายใน 36 

เดือน 

-เดือนไหนไม่จ่ายเงินสมทบ เดือนนั้ นไม่

จ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 

ข้อสังเกต คือ   

1) กรณีพิการ ยงัมีสิทธิสมคัร-ส่งเงินสมทบ

ต่อได ้ขณะที่ผูป้ระกนัตนม.33 และ ม.39 ถ้าทุพพล

ภาพ จะไม่มีสิทธิส่งเงินสมทบต่อ ตอ้งขอรับบาํเหน็จ

เท่านั้น 

2) เม่ืออายคุรบ 60 ปี ยงัส่งเงินสมทบต่อได ้

3) สิทธิประโยชน์บางอย่างจะเพิ่มเติมกว่า

ปกติถา้ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบต่อเน่ืองตลอดครบ 

180 เดือน เพือ่จูงใจให้ผูป้ระกนัตนรับผิดชอบตนเอง 

สามารถรักษาอตัราการคงอยูต่่อเน่ือง 

 

 รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรฐวฒิุ

 

ครม.มติปรับขึน้เงนิเดอืนพนักงานรัฐวสิาหกจิ ย้อนหลัง ธ.ค. 57 

เม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2559 นายสาวิทย ์แก้วหวาน 

เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์

(สรส.)ได้ก ล่าวถึงประเด็นข่ าวปรับขึ้ นค่าจ้าง

พนกังานรัฐวสิาหกิจวา่ มิไดเ้ป็นไปตามที่ สรส.เสนอ

การปรับเงินเดือน หลงัจากที่ขา้ราชการปรับและรับ

เงินไปแลว้นบัแต่ 1 ธนัวาคม 2557 ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ

ในฐานะลูกจ้างภาครัฐควรได้รับการดูแลอย่างเท่า

เทียมกนั ซ่ึงเร่ืองน้ีไดผ้า่นความเห็นคณะกรรมการ 
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ไตรภาคี ที่เรียกวา่ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพนัธ์ (ครส.)ไปเม่ือ 25 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยใน

คร้ังนั้ นมีมติว่า ลูกจ้างที่มี เงินเดือน ตั้ งแต่ 43,890 

บาท ลงมา ให้ปรับคนละ 1 ขั้น สําหรับรัฐวิสาหกิจ 

(รสก.)ที่ขึ้ นเงินเดือนเป็นแบบขั้น และปรับ 4% 

สาํหรับ รสก.ที่ปรับเงินเดือนเป็น % ส่วนที่เกินกว่า

นั้นปรับขึ้นคนละ 0.5 ขั้นและ 2% แต่เร่ืองดงักล่าวยงั

ไม่ทนัเขา้สู่การพจิารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งส่งกลบัมาให้กระทรวงแรงงาน

และ ครส.ทบทวนใหม่ และ ครส.มีการประชุมแล้ว

กลับมติใหม่ในคราวประชุมเม่ือวนัที่ 30 กันยายน 

2559 ตามที่ปรากฏเป็นข่าว 

 สรส.ในฐานะผูเ้สนอเร่ืองการปรับขึ้นค่าจา้ง

คร้ังแรกตั้งแต่ตน้ปี 2558 ตอ้งการที่จะให้มีการปรับ

เงินเดือนแก่ลูกจา้ง รสก.ทุกคนๆละ 1 ขั้น/4% แต่เม่ือ

มติออกมาเป็นเช่นน้ี ก็เคารพในการตัดสินใจของ

กร รม ก าร ไ ตร ภา คี แต่ ส่ิ งที่ น่ ากังว ล ต่อ ไ ป คื อ

กระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายถูกแทรกแซงโดย

รัฐ มิได้เป็นไปตามหลักกติกาสากล ซ่ึงปัจจุบันมี

หลายเร่ืองที่ รัฐและกลไกรัฐพยายามที่เขา้มา ควบคุม 

กํากับอย่างเข้มข้น จนทําให้องค์กรของลูกจ้าง 

สหภาพแรงงาน อ่อนแอ ทั้งในเร่ืองการบริหารจดัการ

ของสหภาพแรงงาน เลยไปถึงประชาธิปไตยใน

สหภาพแรงงาน ไม่ยึดหลักมติของสมาชิกสหภาพ

แรงงาน ใชเ้ง่ือนไขทางกฎหมายทาํลายมติเสียงส่วน

ใหญ่ของสหภาพ สร้างความเสียหาย ให้แก่สหภาพ

แรงงาน เป็นเร่ืองที่น่ากงัวลยิง่ต่อสถานการณ์ท่ีกล่าว 

 

 

มา ซ่ึง สรส.จะไดห้ารือกนัต่อไปวา่จะดาํเนินการเร่ือง

น้ีและก่อนหนา้น้ีอยา่งไร? 

 เม่ือวนัที่ 30 กันยายน 2559 โพสต์ทูเดย์

ออนไลน์รายงานว่า แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ในการ

ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ ์

(ครส.) คร้ังท่ี 8/2559 ซ่ึงมีตวัแทนฝ่ายภาครัฐ ผูแ้ทน

นายจ้าง และลูกจ้างเข้าประชุมโดยมี พล.อ.ศิริชัย 

ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็น

ประธานนั้ น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันให้ขึ้ น

เงินเดือนรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นไปตามที่หน่วยงาน

ภาครัฐที่ เ ก่ียวข้องเห็นชอบ สําหรับการปรับขึ้ น

เงินเดือนรัฐวสิาหกิจ ขั้นตอนต่อไปจะตอ้งส่งให้ทาง

คณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาเห็นชอบอีกคร้ังหน่ึง

ก่อนประกาศออกมาอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงถา้ ครม. มี

มติเห็นชอบจะมีผลยอ้นหลงัไม่ก่อนวนัที่ 1 ธ.ค.57 

“สาํหรับหลกัการขึ้นเงินคร้ังน้ีสืบเน่ืองจากท่ี ครม. มี

มติขึ้นเงินเดือนขา้ราชการเม่ือเดือน ธ.ค. 57 ที่ให้

ข้าราชการที่ มี เงินเดือนตํ่ ากว่า 43,600 บาทขึ้ น

เงินเดือน 4% จากนั้นต่อมาภาครัฐวิสาหกิจไดร้้องขอ

มาให้มีการปรับขึ้นเดือนเช่นกันแต่ต่อมาที่ประชุม 

ครส.ก็ไดศึ้กษาพจิารณามาโดยตลอด ซ่ึงในที่ประชุม 

ครส.ได้เคาะเป็นคร้ังสุดทา้ยให้ขึ้น ส่วนจะปรับขึ้น

ตามที่ เคยมีมติเม่ือวนัที่  25 ก.พ. หรือไม่นั้ น ไม่

สามารถ เปิด เผยได้ เพราะได้มีการทบทวนใน

หลักการดังกล่าว แต่ยนัยนัท่ีประชุมวนัน้ีมีมติขึ้ น

เงินเดือนรัฐวสิาหกิจแลว้” แหล่งข่าว ระบุ 

 ด้านนายมานพ เ ก้ือรัตน์  รองเลขาธิการ

สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจ (สรส.) เปิดเผยวา่ จากที่ 
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มีมติปรับขึ้นค่าจา้งส่วนตวั ผลการทบทวนถือว่า ไม่

ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ เพราะก่อนหน้าน้ี ครส.

เคยมีมติในเร่ืองการปรับขึ้นเงินเดือนไปแลว้เม่ือวนัที่

25 ก.พ.59 และไดน้าํเสนอไปที่ ครม. ก่อนนาํกลบัมา

ศึกษาทบทวนอีกคร้ัง แต่วนัน้ีผลการทบทวนไม่เป็น

ที่น่าพอใจ เพราะเท่าที่ทราบคณะกรรมการรัฐที่มี

ไตรภาคีในส่วนรัฐบาล ตวัแทนนายจ้าง ลูกจ้างว่า 

การทบทวนคร้ังน้ีถือเป็นการละเมิดและแทรกแซง 

ซ่ึงขั้ นตอนต่อไปจะมีการพูดคุยเพื่อกําหนดทิศ

ทางการดาํเนินการอีกคร้ัง 

 “ข่าวล่าสุดที่ได้รับมาเม่ือคืน การทบทวน

อาจเป็นปัญหาสาํหรับไตรภาคีในประเทศไทย เพราะ

เบื้องตน้ที่เท่าที่ทราบข่าวมา มีมติตั้งฐานเงินเดือนอยู่

ที่ 43,890บาท ถ้าต ํ่ากว่าน้ีให้ขึ้นเงินเดือน 2% หรือ 

0.5ขั้น แต่ถา้ฐานเงินเดือนมากกวา่ฐานที่ตั้งไวจ้ะไม่มี

การปรับใดๆทั้งส้ิน ฉะนั้น สรส. จึงคิดถา้เป็นเช่นน้ี

ทาง สรส.จะมีการหารือกันก่อนเพื่อดําเนินการ

อยา่งไรต่อไป”รองเลขาธิการ สรส. 

 สาํหรับมติ ครส. คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 25 ก.พ.

59 มีมติ ให้ค่าพนักงานที่ค่าจา้งไม่เกิน 43,890 บาท 

ใหมี้การปรับขึ้น 4% หรือเพิ่ม 1 ขั้น แต่ถา้หากค่าจา้ง

ตั้งแต่ 43,891 – 113,520 บาท ให้ปรับขึ้น 2% หรือ

เพิม่ 0.5 ขั้น 

 

 

 

 ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เม่ือ

วนัที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบปรับฐานค่าจา้งลูกจา้ง

รัฐวิสาหกิจไม่เกิน 2% หรือ 0.5 ขั้น สาํหรับลูกจา้งที่

มีเงินเดือนตํ่ากว่า 43,890 บาท มีผลขึ้ นยอ้นหลัง 

ธันวาคม2557 โดย นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล ผูช่้วย

รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.

ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้มีการ

ป รั บ ค่ า จ้ า ง ลู ก จ้ า ง รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ต า ม ม ติ ข อ ง

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ซ่ึงมีการประชุม

เม่ือวนัที่ 30 กนัยายนที่ผ่านมา โดยมีการปรับค่าจา้ง

สําหรับลูกจ้างที่ มี เงินเดือนตํ่ ากว่า 43,890 บาท 

สําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีการกําหนดอัตราเงินเดือน

แบบช่วงก็จะปรับขึ้นไม่เกินร้อยละ 2 แต่ถา้แบบขั้น

ให้ปรับขึ้ นไม่เกินร้อยละ 0.5 ขั้น และเน่ืองจาก

ราชการรวมถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐปรับฐานเงินเดือนไป

เม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม 2557 ก็จะมีปรับยอ้นหลังไป

เช่นกนั 

 ดังนั้ น คนท่ีเป็นลูกจ้างของรัฐวิสาหกิ จ

จาํนวน 3 แสนคนในรัฐวิสาหกิจ 64 แห่ง จะไดรั้บ

การปรับฐานเงินเดือนสาํหรับคนที่มีฐานเงินเดือนตํ่า

กว่า 43,890 บาท ในส่วนน้ีรัฐบาลตั้งใจช่วยเหลือ

เจา้หน้าที่ชั้นผูน้้อย ส่วนผูท้ี่มีเงินเดือนสูงจะไม่ปรับ

ให ้

 

รายงานโดยวาสนา ลาํดี 

 

 

 


