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ขอนอมเกลาฯถวายความอาลัย 

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

กษัตรยินักพัฒนา 
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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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การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวันที่  13 

ตุลาคม 2559 นํามาซ่ึงความเศร้าสลดของพสกนิกร

ชาวไทยทั้งประเทศ แรงงานปริทศัน์น้อมสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได ้

พระองคท์รงเป็นกษตัริยน์กัพฒันาที่ยิง่ใหญ่ ซ่ึงตลอด

รัชสมยัของพระองคมี์โครงการเน่ืองจากพระราชดาํริ

ทัว่ประเทศ ตั้งแต่ปี 2495-2556 รวม 4,447 โครงการ 

(ขอ้มูล ณ เดือนกันยายน 2556) แบ่งเป็น 8 ประเภท

คือ 1) โครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 2) โครงการพฒันา

ด้านเกษตร 3) โครงการพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม 4) 

โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 5) โครงการ

พัฒนาด้านสาธารณสุข 6)  โครงการพัฒนาด้าน

คมนาคม/ส่ือสาร 7) สวสัดิการสงัคม /การศึกษา และ 

8) โครงการพฒันาแบบบูรณาการ/อ่ืนๆ 

 แ ร ง ง า น ป ริ ทั ศ น์ อ อ น ไ ล น์ ฉ บั บ ที่  5 

ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2559 (ฉบบัที่ 352) พบกัน

ในบรรยากาศของความสูญเสียยิ่งใหญ่ ถึงกระนั้นก็

ตามชีวิตของประชาชนรวมถึงแรงงานทุกคนยงัคง

ตอ้งดาํเนินต่อไป หลงัจากที่องคก์รแรงงานเรียกร้อง

ให้มีการปรับขึ้ นค่าจา้งขั้นตํ่าที่คงอัตราวนัละ 300 

บาททัว่ประเทศมาเกือบ 4 ปี เม่ือวนัที่ 19 ตุลาคม ที่

ผา่นมา คณะกรรมการค่าจา้งไดมี้มติปรับค่าจา้งขั้นตํ่า

วนัละ 5-10 บาทใน69 จงัหวดั และไม่ปรับขึ้นใน 8 

จงัหวดั รายละเอียดตามท่ีไดน้าํมานาํเสนอในแรงงาน

ปริทศัน์ฉบบัน้ี 

 การปรับค่ าจ้างขั้ นตํ่ าในคร้ัง น้ีไม่ เป็นที่

น่ายินดีสําหรับขบวนการแรงงานไทยด้วยเหตุผล

หลายประการได้แก่ จาํนวนเงินที่ปรับขึ้นเม่ือเทียบ

กบัขอ้เรียกร้องตํ่าสุดขององคก์รแรงงาน (วนัละ 360 

บาททัว่ประเทศ) นับว่าห่างไกลมาก นอกจากน้ีการ

กําหนดอัตราค่าจ้างขั้ นตํ่ าย ังถอยหลังเข้าคลอง 

กลบัไปใชร้ะบบเดิมคือค่าจา้งแต่ละจงัหวดัไม่เท่ากนั 

ถือเป็นการสูญเสียหลกัการท่ีต่อสู้กนัมาจนไดรั้บการ

ยอมรับจากรัฐบาลก่อนเกิดรัฐประหาร 2557 

 จากปัญหาของแรงงานไทยมาสู่แรงงานขา้ม

ชาติซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคญัของระบบเศรษฐกิจ

ไทยในปัจจุบัน  แรงงานปริทัศน์ฉบับน้ีนําเสนอ

เร่ืองราวของแรงงานขา้มชาติในหลากหลายประเด็น

ได้แก่ บทความท่ีเขียนจากงานวิจัยเร่ืองสหภาพ

แรงงานกับการปกป้องสิทธิแรงงานขา้มชาติ ไขขอ้

ขอ้งใจเร่ืองการเขา้เมืองมาทาํงานของแรงงานขา้ม

ชาติในประเด็นต่างๆ และรายงานข่าวขอ้เสนอให้

ปฏิรูปการจา้งแรงงานขา้มชาติ 

 นอกจากปัญหาของแรงงานแล้ว ในขณะน้ี

ปัญหาของชาวนาก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมา

เน่ืองจากราคาขา้วเปลือกตกตํ่าจากเกวยีนละหม่ืนกว่า

บาทเหลือห้าถึงหกพนับาท ทาํให้ชาวนาทัว่ประเทศ
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เ ดื อ ด ร้ อ น กั น อ ย่ า ง แ ส น ส า หั ส  จ น ก ร ะ ทั่ ง

สถาบันการศึกษาเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ตอ้งออกมามีบทบาท

ช่วยชาวนาขายข้าวสารบรรจุถุงเพื่อไม่ต้องถูกกด

ราคาจากพ่อคา้คนกลางซ่ึงไดก้ระตุน้ให้รัฐบาลตอ้ง

ให้ความสนใจที่จะแกปั้ญหาของชาวนามากขึ้น แต่

ปัญหาราคาขา้วตกตํ่าเป็นเพียงปัญหาความเดือดร้อน

ส่วนหน่ึงของชาวนาไทยเท่านั้น ในขณะที่ยงัมีปัญหา

เชิงระบบและโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมในเร่ืองอ่ืนๆ

อีกมาก 

 สุดท้ายน้ีในเดือนตุลาคมที่ผ่านมายงัมีว ัน

สาํคญัของแรงงานอีกวนัหน่ึงคือวนัครบรอบ 15 ปี

การเสียชีวิตของศาสตราจารยนิ์คม จันทรวิทุร (31 

ตุลาคม 2544)  คุณูปการของท่านต่อขบวนการ

แรงงานไทยไดน้าํเสนออยูใ่นแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี

โดยศาสตราจารยนิ์คม เคยเป็นประธานมูลนิธิอารมณ์ 

พงศ์พงัน ในระหว่างปี 2530-2534 ซ่ึงถือเป็นยุค

บุกเบิกการทํางานของมูลนิธิอารมณ์ฯ อีกด้วย 

แรงงานปริทศัน์ขอน้อมรําลึกถึงบทบาทท่ีท่านมีต่อ

แรงงานและสังคมไทยทั้งในเร่ืองการผลกัดนัระบบ

ประกันสังคมให้ถือกําเนิดในสังคมไทย และการ

สนบัสนุนของท่านต่อการต่อสูเ้พือ่ความเป็นธรรมต่อ

แรงงานในทุกเร่ือง 
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นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม    รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปาฐกถา

นํา ใน กา รจัด  “ เ ว ที สา ธา รณ ะ  ผ่า โค รง ส ร้ า ง

ประกันสงัคม” ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เม่ือ 15 

มิถนุายน 2550 วา่ 

 

“การจัดการแบบมีคุณภาพต้องบ รรลุ

วตัถปุระสงค์  ต้องมีสถานภาพ  ซึ่งมีข้อเสนอให้ปรับ  

สปส.เป็นองค์มหาชน  เพราะว่ากองทุนขนาดใหญ่

เช่นนี ้ ในหลกัการควรอยู่ในระบบราชการหรือไม่  

เน่ืองจากราชการโดยหลกัควรเป็นการบริหารกิจการ

ท่ีเป็นหน้าท่ีของรัฐ  โดยใช้ภาษีอากรของประชาชน  

แต่กองทุนประกันสงัคมมีเงินจากหลายฝ่ายและย่ิง

ถ้าใช้เงินกองทุนบริหารงานด้วยแล้ว  ก็ไม่ควรเป็น

ราชการ  เหมือนกับรัฐวิสาหกิจท่ีไม่ให้เป็นราชการ  

ดงันัน้  เร่ืองสถานภาพจึงเป็นประเด็นอนัดบั ” 

องค์การมหาชนมี 2 แบบ คือ ออกเป็น

พระราชบัญญัติและออกเป็นพระราชกฤษฎีกา  

หากแยก สปส.ก็น่าจะแยกออกมาเช่นเดียวกัน

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)  ใน

อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น   ซึ่ ง ต้ อ ง เ ป็ น ป ร ะ เ ภ ท มี

พระราชบัญญัติรับรองเพราะต้องใช้อํานาจรัฐ  

เม่ือ สปส. เป็นเคร่ืองมือ  การจัดการท่ีดีของกองทุน

จึงเป็นเร่ืองสําคัญเพราะดูแลกองทุนมหาศาล  มี

ผู้ เก่ียวข้อง 9 ล้านคน  และยังเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ  ต้อง

จดัการให้ดี  นอกจากนี ้สปส.ควรได้ผู้บริหารสงูสดุท่ี

ดี  บริหารงานเต็มเวลา  เหมือนผู้จดัการใหญ่ใน 

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
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บริษัทเอกชน  ฉะนัน้เลขาธิการ  สปส. ควรได้มาจาก

คณะกรรมการท่ีดี  จึงค่อนข้างแน่ใจว่าจะต้องมีการ

ทบทวน  สปส.  เพ่ือยกระดบัให้ดีขึน้ไปอีก  เพ่ือต่อ

ยอด  มีเงินกองทุนและจํานวนผู้ประกันตนเพิ่มขึน้

มากมาย” (มติชน,16มิถนุายน 2550) 

 เม่ือปี2555 สํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ. )  มี ข้อสัง เกต ต่อ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 9) ในระหว่าง

ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 

(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... วา่ 

 “ควรเพิ่ มประสิทธิภาพการให้บริการ

ด้านประกันสังคม โดยกําหนดรูปแบบการ

บริหารที่เป็นอิสระ มีความคล่องตัว และไม่พึ่งพา

งบประมาณเผ่นดิน เน่ืองจากการให้บริการด้าน

ประกันสงัคม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทนุประกนัสงัคมเพ่ือใช้ดําเนินการอยูแ่ล้ว” 

 ภายหลงัรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้มีมติเสนอ

ร่างพระราชบญัญัติฉบบัดงักลา่วให้สภานิติบญัญัติ

แห่งชาติ (สนช.) พิจารณา แต่ไม่มีการปรับปรุง

แก้ไขโครงสร้างรูปแบบการบริหารให้เป็นอิสระ

คล่องตัว ยังคงความเป็นหน่วยงานราชการมี

ขัน้ตอนการบริหารท่ีลา่ช้าไม่สอดคล้องกับการมีสว่น

ร่วมอย่า งโป ร่ง ใสขอ งผู้ เ ก่ียว ข้อ ง  เค รือข่าย

ประกันสังคมคนทํางาน (คปค.) จึงเห็นสมควร

เสนอรัฐบาลเพ่ือดําเนินการปฏิรูปประกันสังคมสู่

ความเป็นอิสระในกํากับของรัฐ โดยมีเหตุผลและ

ความจําเป็นดงันี ้

 

 (1) เพื่อความครอบคลุมถ้วนหน้าอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 กองวิจยัและพฒันา สาํนกังานประกันสงัคม 

เปิดเผยว่า ณ ธันวาคม ปี2557 ประเทศไทยมี

ประชากร 65 ล้านคน เป็นผู้ มีงานทํา (อาย ุ15-60 ปี) 

ประมาณ 38 ล้านคน  ขณะท่ีมีผู้ ประกันตนทัง้

ประเทศ 13,625,658 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 

35.78 ของผู้ มีงานทํา และ ร้อยละ 20.92  ของ

ประชากรทัง้ประเทศ ครอบคลุมผู้ประกันตนโดย

บงัคบัตามมาตรา 33 ในสถานประกอบการจํานวน 

422,748 แห่ง ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.59 เป็นสถาน

ประกอบการที่มี ลูกจ้างตํ่ ากว่า 10 คน  และท่ี

ผู้ ประกันตนโดยสมัครใจ (ทัง้มาตรา 39 และ
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มาตรา 40) รวม 3,595,881 คน โดยส่วนใหญ่ร้อย

ละ 70.66 หรือ จํานวน 2.54 ล้านคนมีอายุ

มากกว่า 40 ปี (ท่ีมา: รายงานประจําปี 2557; 

สาํนกังานประกนัสงัคม,น.14,18) 

 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายประกันสงัคม 

โดยสาํนกังานประกันสงัคม (สปส.) ท่ีผ่านมา พบว่า 

ร้อยละ 54 ของผู้ประกันตนท่ีร้องเรียนต่อสปส. คือ 

นายจ้างไม่แจ้งขึน้ทะเบียนประกันสังคม และ

นายจ้างไม่หักค่าจ้างหรือนําส่งเงินสมทบ

ประกันสังคม (ข้ามูล ณ มกราคม 2557) ซึ่งไม่พบ

ข้อมลูชดัเจนวา่ เจ้าหน้าท่ีสํานกังานประกันสงัคมได้

ติดตามกํากับนายจ้างเหล่านัน้เพ่ือทําให้ลูกจ้าง

เข้าถึงสทิธิประกนัสงัคมได้มากน้อยเพียงใด? 

 

 เม่ือพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.

2558  บังคบัใช้ตัง้แต่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 

จะมีลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ, 

ลกูจ้างทํางานบ้าน ฯลฯ แรงงานนอกระบบ คือ ผู้

ประกอบอาชีพอิสระ  หรือผู้ รับจ้างทํางานรูปแบบ

ต่างๆกว่า 20 ล้านคน มีสิทธิเข้าประกันสงัคมย่อม

เป็นความท้าทายวา่กลไกบริหารแบบราชการจะมี

ประสิทธิภาพส่งเสริมให้ แรงงานจํานวนมากเข้าใจ

เข้าถึงระบบประกนัสงัคมเข้าสูร่ะบบประกันสงัคมได้

กว้างขวางทัว่ถึงหรือไม่ อยา่งไร? 

 (2) ความเป็นกองทุนขนาดใหญ่ของ

ประเทศที่ เงินส่วนใหญ่มาจากการสมทบของ

นายจ้างและแรงงาน 

 ณ 30 มิถนุายน 2558 กองทุนประกันสงัคม

มีเงินลงทนุรวม 1,318,988 ล้านบาท (1.3 ล้านล้าน

บาท) เป็นเงินกองทุนชราภาพจํานวน 1,168,107 

ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินออมเพ่ือเตรียมจ่ายบํานาญ

ผู้ประกันตนกว่า 11 ล้านคนทั่วประเทศ (วารสาร

ประกนัสงัคมฉบบัสงิหาคม 2558,น.18) 

 กองทุน ท่ีมี จํานวนเ งินมหาศาลท่ีสุดใน

ประเทศ และไม่ไ ด้มาจากงบประมาณแผ่นดิน

ทัง้หมด ย่อมไม่เหมาะสมท่ีจะบริหารโดยรูปแบบ

หน่วยงานราชการท่ีต้องยึดติดปฏิบัติตามระเบียบ

การคลงัท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด เพราะการบริหาร

กองทนุ จําเป็นต้องพึง่นกับริหารการเงิน ผู้ เช่ียวชาญ

การลงทนุมืออาชีพท่ีมีความสามารถเช่ือถือได้เข้ามา

ทํางาน และมีคณะกรรมการตรวจสอบจากตวัแทน

ทกุฝ่าย เพ่ือให้กองทุนมีเสถียรภาพ และเกิดดอก
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ผลอย่างคุ้มค่าในระยะยาว ขณะท่ี สํานักงาน

ประกันสังคมปัจจุบันมีข้อ จํากัดในการจัดจ้าง

ผู้ เช่ียวชาญและนักบริหารการเงินมาประจําทํางาน

อย่างคล่องตัว และประชาสังคมตรวจสอบได้ยาก

และลา่ช้า 

 (3) เพื่ อความโปร่งใสและมีส่วนร่วม

ของผู้ประกันตน 

 การบริหารแบบหน่วยราชการท่ีมีสายการ

บัง คับ บัญ ช า แน ว ด่ิ งแ ละ ผู้ บ ริห าร สํา นัก งา น

ประกันสังคม ต้องมาจากข้าราชการการเมือง

ระดับสูงตามท่ีฝ่ายการเมือง หรือ คณะรัฐมนตรี

พิจารณาเห็นชอบ ทําให้เกิดวัฒนธรรมการบริหาร

แบบเส้นสายพรรคพวก แสวงหาอํานาจและฉ้อฉล

ผลประโยชน์แบบอุปถัมภ์เฉพาะกลุ่มตน ได้ง่าย

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการบริหารได้

ยากมากประกอบกับ ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ก็เป็น

เพียงผู้ แทนของลกูจ้างบางสว่นท่ีผูกขาดหมุนเวียน

เข้ามาดํารงตําแหนง่ ภายใต้กฎหมายประกันสงัคมท่ี

คณะกรรมการประกันสังคมมีอํานาจหน้าท่ีให้

คําปรึกษาแนะนํา และเสนอแนะเท่านัน้โดยไม่มี

อํานาจกําหนดนโยบายบริหารและสรรหาแต่งตัง้

ผู้บริหารมืออาชีพได้ 

 เพราะฉะนัน้ หลกัประกันความเป็นอิสระใน

การบริหารระยะ ยาว  จึ ง จํา เ ป็น ต้องปรับปรุง

สาํนกังานประกนัสงัคมให้เป็นหน่วยงานนิติบุคคล

ของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

ห รื อ  เ ป็ น อ ง ค์ ก า รม ห าช น  ที่ จั ด ตั ้ ง โ ด ย

พระราชบัญญัติเฉพาะเพ่ือให้มีคณะกรรมการ

ประกนัสงัคมท่ีมีอํานาจกําหนดนโยบายอย่างแท้จริง

และให้มีคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสาํนกังาน

ประกันสังคม และผู้ บริหารผู้ ทรงคุณวุฒิสําคัญท่ี

เก่ียวข้อง ให้ได้มาซึ่งบุคคลท่ีมีความรู้ประสบการณ์ 

ความสามารถ และความสุจริตท่ีเหมาะสม โดยมี

สญัญาจ้างดํารงตําแหนง่อยา่งมีวาระจํากดัตามท่ีตก

ลงกบัสาํนกังาน 

 

 (4) เพื่อความยืดหยุ่นเป็นธรรมในการ

บริหารอย่างมีบูรณาการ 

 หลกัฐานเชิงประจกัษ์บง่ชีค้วามไม่เสมอภาค

ในการเข้าถึง และได้รับบริการสุขภาพและบริการ

รักษาพยาบาลรวมทัง้ยาเวชภณัฑ์ท่ีประชาชนได้รับ
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ระหว่าง 3 กองทุน (คือสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ ประกันสังคม และบัตรประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า) จนมีการเรียกร้องของผู้ประกนัตนในระบบ

ประกันสงัคม ให้สํานกังานประกันสงัคมมีการแก้ไข

ป รับป รุงสิท ธิประ โยช น์และบ ริการสุขภาพ ท่ี

ผู้ประกนัตนจะได้รับ (บางตอนในแผนพฒันาสขุภาพ

แห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ 11 พ.ศ.2555-2559,กระทรวงสาธารณสขุ

,2555,น.21) 

 

 หลกัประกันสุขภาพในระบบประกันสงัคม 

เป็นเพียงระบบเดียวท่ีนายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงิน

สมทบนําสง่กองทุนประกันสงัคมและมีหน่วยบริการ

ภาคเอกชนจํานวนมากท่ีผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกใช้

บริการได้ตามความพอใจมากกว่าโครงการบตัรทอง 

ซึ่งเป็นการลดภาระเงินสมทบของฝ่ายรัฐบาลใน

ระยะยาว และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกจ้างได้

มากกว่าการใช้บตัรทองด้วย แต่สิทธิประโยชน์และ

การ เ ข้าถึ งบ ริการสุขภาพบางอ ย่า ง ในระบ บ

ประกันสังคมต้องมีการปรับปรุงให้เท่าเทียมกับ

โครงการบตัรทอง 

การจ่ายเงินบํานาญของผู้ ประกันตน รัฐ

มิได้ร่วมสมทบเงินกองทุนฯด้วย จึงไม่เป็นภาระ

ต่อเงินงบประมาณ นอกเสียจากว่าเงินสะสมใน

กองทุนไม่พอกับค่าใช้จ่ายและรัฐให้สัญญาว่าจะ

ช่วยสว่นท่ีขาด ถ้าเป็นเช่นนัน้จริง หลงัปี พ.ศ.2588 

เป็นต้นไป รัฐจะต้องหางบประมาณมากกว่าปีละ 4 

แสนล้านบาทเพ่ือมาจ่ายบํานาญให้แก่ผู้ประกันตนท่ี

เกษียณอายุ” (โครงการวิจัยเร่ืองทางเลือกของ

สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย สนับสนุนโดย 

สสส.2553 น.115-117) 

“เน่ืองจากกองทุนประกันสังคมกรณีชรา

ภาพจะเร่ิมจ่ายบํานาญในปี 2557 และถ้าเราไม่

ดําเนินใดๆเลย เงินสะสมของกองทุนก็จะหมดไป

ภายใน 30 ปี ซึง่มาตรการท่ีจะช่วยสร้างเสถียรภาพก็

มี 5 มาตรการด้วยกนั คือปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ 

ขยายอายุที่มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนในกรณี

ชราภาพ ขยายเวลาการส่งเงินสมทบ มีการปรับ

ฐานค่าจ้างเฉล่ียที่สมทบเงินบํานาญ และเร่ือง

การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งการใช้

มาตรการใดมาตรการหนึ่งก็ยังไม่สามารถทําให้

ยัง่ยืนได้ ต้องใช้การผสมหลายอย่างด้วยกัน ไม่เห็น
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ด้วยกับข้อเสนอท่ีจะขอยกเว้นเงินสมทบเข้ามาใน

ผู้สูงอายุ เพราะแม้ว่า 55 หรือ 60 ปีแต่หากทํางาน

ต่อ ก็ยังมีหน้าท่ีต้องสมทบเงินต่อเน่ือง” (จารุณี 

บริบาลบุ รีภัณฑ์,  นักวิชาการสถิติ ชํานาญการ 

สํานักงานประกันสงัคม,เอกสารเร่ือง “ขยายอายุ

การทาํงาน มุมมองต่อภาคอุตสาหกรรม” (น.12) 

ประกอบการเสวนามโนทัศน์ใหม่ผู้ สูงอายุ เ ร่ือง

ประกันสงัคมจาก 55 เป็น 60 ปีกับความมั่นคงทาง

สงัคมของแรงงาน ณ สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ 19 ก.พ.

56) 

 

  ความยัง่ยืนของกองทนุชราภาพ จําเป็นต้อง

มี รูปแบบบริหารท่ี เ ป็นอิสระและคล่องตัวจาก

กฎเกณฑ์ราชการเดิม และมีคณะกรรมการกํากับ

กลางท่ีมีผู้ รู้ ผู้ เช่ียวชาญ และผู้ แทนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้

ภาครัฐและเอกชนจากกองทุนชราภาพทุกกองทุน

ร่วมกําหนดกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน

ตัง้แตต้่น 

 

26 ปีกับ 13 รายนามเลขาธิการสาํนักงานประกันสังคม (กันยายน 2533-2559) 

1. นายอําพล สงิหโกวินท์ 1 ตลุาคม 2533 - 30 กนัยายน 2537 

2. นายจําลอง ศรีประสาธน์ 1 ตลุาคม 2537 - 30 กนัยายน 2542 

3. นายรังสฤษฎ์ จนัทรัตน์ 1 ตลุาคม 2542 - 19 กนัยายน 2543 

4. นายสมชาย  วฒันา  19 กนัยายน 2543 - 30 กนัยายน 2545 

5. นายนคร ศิลปอาชา 1 ตลุาคม 2545 – 4 พฤศจิกายน 2545 

6. นายไพโรจน์  สขุสมัฤทธ์ิ 5 พฤศจิกายน 2545 – 19 พฤศจิกายน 2549 

7. นายสริุนทร์ จิรวิศษฎ์ 20 พฤศจิกายน 2545 – 30 กนัยายน 2551 

8. นายปัน้  วรรณพินิจ 13 ตลุาคม 2551 – 30 กนัยายน 2545 

9. นายจีรศกัด์ิ สคุนธชาติ 1 ตลุาคม 2554 – 30 กนัยายน 2556 

10. ดร.อํามร เชาวลติ  1 ตลุาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557 
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11. นางปราณิน มตุตาหารัช 1 ตลุาคม 2557 – 30 กนัยายน 2558 

12. นายโกวิท สจัจวิเศษ 20 พฤศจิกายน 2558 – 30 กนัยายน 2559 

13. นพ.สรุเดช วลอิีทธิพล 1 ตลุาคม 2559 – ปัจจุบนั 

(ท่ีมา : เพ่ิมเติมจาก 25 ปี สาํนกังานประกนัสงัคม (ภาคผนวก,น.314)  

ข้อสังเกต 

 1. เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม (สปส.)คือ ตําแหนง่ข้าราชการพลเรือนสามญัประเภทบริหาร

ระดบัสงู มาจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานพิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติอนมุติั ซึง่มกัจะเป็น

ผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือรองปลดักระทรวงแรงงานมาก่อน 

 2. เลขาธิการสปส.ท่ีดํารงตําแหนง่นานท่ีสดุ คือนายจาํลอง ศรีประสาธน์ (ประมาณ 5 ปี) 

 3. เลขาธิการสปส.ท่ีดํารงตําแหนง่สัน้ท่ีสดุ คือ นายจาํลอง ศิลปอาชา (ประมาณ 1 เดือน 4 วนั) 

 4. เคยมีเลขาธิการสปส.ท่ีเป็นข้าราชการหญิง 2 คน คือ นางอํามร เชาวลติ และ นางปราณิน มตุตาหา

รัช 

 5. ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2556 เป็นต้นมา มีแนวโน้มท่ีเลขาธิการสปส.จะดํารงตําแหนง่ไม่เกิน 1 

ปีงบประมาณ เสมือนเป็นตําแหนง่รางวลัตอบแทนแก่ราชการพลเรือนบางคนก่อนเกษียณอายใุนวนัท่ี 30 

กนัยายน ของปีถดัไป และมกัมีโอกาสได้รับแตง่ตัง้เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการประกนัสงัคมในอนาคต 

 6. เลขาธิการสปส.คนปัจจุบนั (น.พ.สรุเดช วลอิีทธิพล) ถือเป็นนายแพทย์คนแรก และอดีตรอง

ปลดักระทรวงท่ีเติบโตมาจากการทํางานด้านประกนัสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง 
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แรงงานข้ามชาติ 3 สญัชาติ ได้แก่ เมียนมา 

กมัพชูาและลาว เร่ิมอพยพเข้ามาทํางานเป็นแรงงาน

ไร้ฝีมือในประเทศไทย ตัง้แตก่่อน พ.ศ. 2540 รัฐบาล

นายชวน หลีกภัย ในขณะนัน้ (พ.ศ.2536) เร่ิมให้

ความสําคัญกับการมีนโยบายต่อการจ้างแรงงาน

ข้ามชาติมาทดแทนแรงงานไทยท่ีขาดแคลนใน

กิจการบางประเภท ตอ่มาในสมัยของรัฐบาลทกัษิณ 

ชินวัตร (พ.ศ.2544) ได้เปิดให้มีการจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมายทั่วประเทศ

เป็นครัง้แรก 

จากอคติสู่สํานึกทางชนชัน้และการปกป้องสิทธิ

แรงงานข้ามชาติ 

 พฒันาการของบทบาทของสหภาพแรงงาน

ในการปกป้องสทิธิแรงงานข้ามชาติ เร่ิมต้นจากการมี

อคติต่อแรงงานข้ามชาติ และไม่ยอมรับว่าแรงงาน

ข้ามชาติเป็นพวกเดียวกับแรงงานไทย  แม้ว่าจะมี

สถานะเป็นลกูจ้างท่ีขายแรงงานเหมือนกัน ก่อนท่ีจะ

เปลี่ยนมาสู่การยอมรับการอยู่ ร่วมกันระหว่าง

แรงงานข้ามชาติกับแรงงานไทยและการมีบทบาท

ปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติเช่นเดียวกับ

แรงงานไทย 

 

 อคติของแรงงานไทยหรือผู้ นําสหภาพ

แรงงานท่ีมีตอ่แรงงานข้ามชาติในระยะแรก นอกจาก

จะเป็นอคติด้านชาติพนัธ์ุท่ีคนไทยรู้สกึวา่คนเมียนมา

นภาพร อติวานิชยพงศ์ 
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เคยเป็นศัตรูในอดีต และคนลาว คนเขมรเป็นชาติ

พนัธ์ุท่ีต่ํากวา่คนไทยแล้ว  ยงัมีสาเหตุท่ีมาจากความ

ขดัแย้งด้านผลประโยชน์ท่ีคิดว่าแรงงานข้ามชาติเข้า

มาแยง่งานคนไทย และเกรงวา่ถ้าหากในโรงงานเต็ม

ไปด้วยแรงงานข้ามชาติท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพ

แรงงานจะทําให้อํานาจการต่อรองของสหภาพ

แรงงานท่ีมีตอ่นายจ้างลดน้อยลง 

 

 จากการท่ีผู้ เขียนได้สมัภาษณ์ผู้ นําสหภาพ

แรงงานในระดบัตา่ง ๆ ทําให้พบวา่การท่ีแรงงานไทย

และสหภาพแรงงานเปลี่ยนทัศนคติด้านลบต่อ

แรงงานข้ามชาติสู่ความรู้สกึท่ีดีขึน้มาจากสาเหตุท่ี

สาํคญัคือ 

1) การอยู่ ร่วมกันเป็นเวลานานระหว่าง

แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติทัง้ใน

การทํางานอยูร่่วมใน 

สถานประกอบการเดียวกัน และการใช้ชีวิตบางด้าน

ร่วมกนั เช่น กินข้าวกลางวนัด้วยกัน กลบับ้านพร้อม

กนั เข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมท่ีสหภาพแรงงานหรือ

นายจ้างจดัขึน้ ทําให้ความรู้สกึด้านลบท่ีมีตอ่แรงงาน

ข้ามชาติลดลง โดยเห็นว่าแรงงานข้ามชาติก็เป็น

คนงานเช่นเดียวกบัแรงงานไทย  ไม่ได้นา่กลวัหรือน่า

รังเกียจ  เม่ือแรงงานข้ามชาติประสบปัญหาเช่น ถูก

หักเงินประกันสังคมแต่ไปใช้สิทธ์ิ ไม่ไ ด้ ถูกโกง

ค่าแรงงาน หรือค่าต่ออายุหนังสือเดินทางก็เกิด

ความเห็นใจในฐานะแรงงานด้วยกนั 

อาจกลา่วได้วา่ สาํนกึทางชนชัน้ของการเป็น

แรงงานได้เกิดขึน้ เม่ือแรงงานไทยและแรงงานข้าม

ชาติใช้ชีวิตร่วมทกุข์ร่วมสขุกัน ท่ามกลางการทํางาน  

ซึง่สาํนกึทางชนชัน้เป็นสํานึกท่ีก้าวพ้นชาติพนัธ์ุและ

พรมแดนของความเป็นชาติดงัคํากลา่วท่ีว่า  “ชนชัน้

กรรมาชีพทัง้ผองคือพ่ีน้องกนั” 

2) ผู้ นําสหภาพแรงงาน ท่ีมีโอกาสเข้าร่วม

เวทีการสัมมนาอบรมต่าง ๆ ก็เ ร่ิมมี

ความรู้ 

ความเข้าใจมากขึน้ว่า แรงงานข้ามชาติไม่ได้เข้ามา

แย่งงานคนไทย แต่ เ ป็นความ จํา เ ป็ นท่ี ระบบ

เศรษฐกิจไทยต้องอาศยัแรงงานข้ามชาติ  โดยเฉพาะ

ในการทํางานบางด้านท่ีขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจาก

คนไทยมีโอกาสท่ีดีกว่าในการเลือกทํางานท่ีไม่ใช่

งานหนกั งานอนัตราย หรืองานสกปรก 

นอกจากนี ้ในงานท่ีมีการจ้างงานทัง้แรงงาน

ข้ามชาติและแรงงานไทย ผู้ นําสหภาพแรงงานได้

ตระหนักว่า หากแรงงานข้ามชาติได้รับค่าจ้างและ
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สวสัดิการต่าง ๆ ใกล้เคียงกับแรงงานไทย จะทําให้

แรงงานไทยไม่ตกงาน เพราะนายจ้างจะไม่หนัไปจ้าง

แรงงานข้ามชาติมาทดแทนแรงงานไทย ในทาง

ตรงกนัข้าม หากแรงงานข้ามชาติถูกกดข่ีค่าแรงและ

ไม่ได้รับสวัสดิการ นายจ้างย่อมอยากจ้างแรงงาน

ข้ามชาติมากกว่าแรงงานไทยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

ดงันัน้ หากไม่ต้องการให้แรงงานไทยตกงาน สหภาพ

แรงงานต้องปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติไม่ให้

นายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ํากว่าค่าจ้างขัน้ต่ําและต้องจัด

สวสัดิการให้แรงงานข้ามชาติตามสทิธิท่ีควรได้ 

3) ผู้ นําสหภาพแรงงานยังตระหนักว่า ใน

สถานประกอบการท่ีมีการจ้างแรงงาน

ข้ามชาติและแรงงาน 

ไทย  หากต้องการให้สหภาพแรงงานยงัคงมีอํานาจ

การต่อรองและมีความเข้มแข็งสหภาพแรงงานต้อง

พยายามจดัตัง้แรงงานข้ามชาติให้เข้ามาเป็นสมาชิก 

ไม่ใช่กีดกันแรงงานข้ามชาติออกไป  ในปัจจุบัน 

สถานประกอบการท่ีมีสหภาพแรงงานหลายแห่ง มี

การจ้างแรงงานข้ามชาติมากกว่าหรือใกล้เคียงกับ

แรงงานไทย ถ้าหากสหภาพแรงงานยังมีวิ ธี คิด

แบบเดิม ๆ คือ รับสมัครเฉพาะแรงงานไทยเป็น

สมาชิก ฐานกําลงัของสหภาพแรงงานในโรงงานย่อม

เหลือน้อยลงมาก แต่หากสหภาพแรงงานสามารถ

จัดตัง้ให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นสมาชิกได้ก็จะ

ทําให้สหภาพแรงงานยงัคงเข้มแข็งตอ่ไป 

 

ด้วยวิธีคิดดงักลา่ว ทําให้ในปัจจุบนัสหภาพ

แรงงานบางแห่งชักชวนแรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็น

สมาชิกได้เป็นจํานวนมาก  ซึ่งการท่ีจะจูงใจให้

แรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นสมาชิกได้ต้องทําให้เขา

มองเห็นประโยชน์ของสหภาพแรงงาน จึงทําให้

สหภาพแรงงานต้องแสดงบทบาทปกป้องสิทธิ

แรงงานข้ามชาติเม่ือเห็นว่าถูกละเมิดสิทธิ  และเม่ือ

สหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องปรับปรุงสภาพการ

จ้างตอ่นายจ้างจะระบุให้ผลประโยชน์ท่ีลกูจ้างได้รับ

เพ่ิมขึน้ครอบคลุมทัง้แรงงานไทยและแรงงานข้าม

ชาติ  นอกจากนีใ้นเร่ืองสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีสหภาพ

แรงงานให้กับสมาชิกคนไทยก็ต้องให้กับสมาชิกท่ี

เป็นแรงงานข้ามชาติเช่นเดียวกัน เช่น การซือ้ของไป

เยี่ยมเม่ือเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล  การให้ของขวัญ

ในวนัเกิด วนัแตง่งาน ฯลฯ 

ในเร่ืองนีพ้บว่าท่ีผ่านมา พ.ร.บ.แรงงาน

สัมพันธ์  พ.ศ. 2518  ไ ด้ระ บุว่า  กรรมการและ

อนุกรรมการสหภาพแรงงานต้องมีสญัชาติไทย โดย
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ไม่ได้ระบุว่าสมาชิกต้องมีสญัชาติไทยด้วย  ดังนัน้  

แรงงานข้ามชาติจึงสมคัรเป็นสมาชิกสหภาพได้แตไ่ม่

สามารถเป็นกรรมการอนกุรรมการหรือก่อตัง้สหภาพ

แรงงานของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะได้  อย่างไร

ก็ตาม สหภาพแรงงานบางแห่งเกิดความเข้าใจผิด 

ไประบุในข้อบังคับของสหภาพแรงงานว่า สมาชิก

ต้องมีสัญชาติไทย ทําให้ในปัจจุบันสภาองค์การ

ลกูจ้างบางแหง่ท่ีมีนโยบายปกป้องสิทธิแรงงานข้าม

ชาติและต้องการจัดตัง้แรงงานข้ามชาติเข้าเป็น

สมาชิกสหภาพแรงงาน ได้รณรงค์ให้สหภาพแรงงาน

ท่ีเป็นสมาชิกในสงักัดแก้ไขข้อบงัคบัดงักลา่วเพ่ือให้

แรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นสมาชิกได้ 

 
การที่สหภาพแรงงานปกป้องสิทธิแรงงานข้าม

ชาติส่งผลอย่างไร ? 

ผลประการแรก คือ แรงงานข้ามชาติและ

แรงงานไทยสามารถทํางานอยู่ในสถานประกอบการ

เดียวกันอย่างเท่าเทียมภายใต้สภาพการจ้างแบบ

เดียวกัน  ประธานสหภาพแรงงานบางแห่งได้เลา่ให้

ฟังว่า   ปกตินายจ้างจะนิยมจ้างแรงงานข้ามชาติ

ผ่านบริษัทเหมาค่าแรงงานเพ่ือตดัภาระต่าง ๆ  แต่

สหภาพแรงงานแห่งนีไ้ด้ขอให้นายจ้างจ้างแรงงาน

ข้ามชาติโดยตรงแทนการจ้างผ่านระบบเหมาช่วง  

โดยชีใ้ห้เห็นข้อดีต่างๆ เช่น จะได้แรงงานมาทํางาน

ต่อเน่ืองในระยะยาว ทําให้สามารถพัฒนาทักษะ

ฝีมือได้  นอกจากนีก้ารท่ีสหภาพแรงงานคอยดูแลให้

นายจ้างจ่ายค่าจ้างอย่างถูกต้องและส่งเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคมให้แรงงานข้ามชาติอย่าง

ครบถ้วน ทําให้แรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยมี

ความเสมอภาคกันในฐานะลูกจ้างตามกฎหมาย

แรงงานไทย 

ประการต่อมา ทําให้แรงงานข้ามชาติและ

แรงงานไทยสามารถอยูร่่วมกันได้ในฐานะท่ีเป็นพวก

เดียวกันไม่ใช่คนอ่ืน และในฐานะท่ีเป็น “ชนชัน้

แรงงาน” เหมือนกนั แม้วา่จะแตกตา่งกันในด้านชาติ

พันธ์ุและวัฒนธรรม  เม่ือมีความรู้สึกท่ีเป็นพวก

เดียวกันหรือ เป็นชนชั น้เ ดียวกันแล้ว  ก็จะเ กิด

ความเห็นใจซึ่งกันและกันในเพียงแต่แรงงานไทย

เท่านัน้ท่ีช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ  ในกรณีศึกษา

แห่งหนึ่งพบว่า แรงงานข้ามชาติได้ร่วมกับแรงงาน

ไทยผละงานประท้วงเม่ือมีแรงงานไทยคนหนึ่งถูก

หวัหน้างานทําร้ายร่างกาย 

อยา่งไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงอคติด้านลบ

ท่ีสหภ าพแ รงง านไ ทยมีต่ อ แร งงา นข้า ม ช า ติ 

จนกระทั่งมาสู่การสหภาพแรงงานมีสํานึกในการ

ปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติ มิใช่ว่าจะเกิดขึน้ได้
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ลอย ๆ แต่เป็นเพราะต้องมีเง่ือนไขบางประการท่ี

เอือ้อํานวยด้วยเง่ือนไขเหลา่นีไ้ด้แก่ 

(1)  การได้ประโยชน์ร่วมกันทัง้  2 ฝ่าย 

กล่าวคือเม่ือสหภาพแรงงานปกป้อง

สทิธิแรงงานข้ามชาติ 

 แรงงานข้ามชาติได้ประโยชน์ไม่ต้องถูกกดข่ีค่าแรง

และได้รับสวัสดิการท่ีสมควรได้  ในขณะท่ีแรงงาน

ไทยก็ได้ประโยชน์ไม่ถกูเลกิจ้างจากการท่ีนายจ้างหนั

ไปจ้างแรงงานข้ามชาติทดแทนแรงงานไทยเพราะ

สามารถจ้างแรงงานข้ามชาติด้วยค่าแรง และ

สวสัดิการท่ีต่ํากวา่แรงงานไทย 

การท่ีสหภาพแรงงานปกป้องสิทธิแรงงาน

ข้ามชาติทําให้แรงงานข้ามชาติเห็นประโยชน์ของ

สหภาพแรงงานเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก ทําให้

สหภาพแรงงานยังคงรักษาอํานาจการต่อรองกับ

นายจ้างในฐานะองค์กรตวัแทนของลกูจ้างในโรงงาน

เอาไว้ได้ ในสถานการณ์ท่ีสดัสว่นของแรงงานไทยใน

สถานประกอบการลดน้อยลง 

(2) ก า ร มี สํ า นึ ก ท า ง ช น ชั น้ ท่ี ก้ า ว ข้ า ม

พ ร ม แ ด น ข อ ง เ ชื ้อ ช า ติ แ ล ะ ค ว า ม

แตกตา่งของภาษา วฒันธรรม ซึง่ 

เกิดขึน้เม่ือได้อยู่ร่วมกันนาน ๆ มีโอกาสหรือพืน้ท่ีใน

การสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคม (social relations) 

ในรูปแบบต่างๆ จนทําให้จิตสํานึกของความเป็นชน

ชัน้แรงงาน (working class conscious) อยู่เหนือ

อคติด้านชาติพนัธ์ุและความแตกต่างทางวฒันธรรม

ท่ีเคยมีในระยะแรก 

(3) การมีกฎหมายท่ี เป็นธรรมและการ

บงัคบัใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การพฒันากฎหมาย 

แรงงานให้เป็นธรรมต่อลูกจ้างทุกคน ไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ.แรงงานสมัพันธ์ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสวสัดิการแรงงานได้แก่  

พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน และ พ.ร.บ.ประกันสงัคม 

ทําให้สหภาพแรงงานถือเป็นหลกัการพืน้ฐานท่ีจะ

ปกป้องสทิธิของแรงงานข้ามชาติ ให้มีสภาพการจ้าง

ขัน้ต่ําเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  ซึ่งเท่ากับว่า

สหภาพแรงงานเป็นกลไกท่ีช่วยเหลือให้รัฐสามารถ

บงัคบัใช้กฎหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
ในขณะท่ีเศรษฐกิจไทยไม่อาจปฏิเสธความ

จําเป็นท่ีต้องจ้างแรงงานข้ามชาติ และสหภาพ

แรงงานเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชนชัน้แรงงาน

อย่างน้อยท่ีสุดคือ เป็นตัวแทนลูกจ้างในสถาน

ประกอบการท่ีเป็นแรงงานในระบบ การท่ีสหภาพ

แรงงานมีบทบาทปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติย่อม



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

17 

 

ทําให้แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสามารถอยู่

ร่วมกันได้อย่างมีจริยธรรมในสงัคมไทย  และทําให้

สหภาพแรงงานสามารถรักษาบทบาทการเป็น

องค์กรตวัแทนของชนชัน้แรงงานไว้ได้  ซึ่งจะสง่ผล

ต่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานในฐานะ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีมีสหภาพแรงงาน

เป็นองค์กรนํา 
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 ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร เกิดเม่ือ พ.ศ. 

2468 ท่ีจังหวัดแพร่ ได้รับการศึกษาเบือ้งต้นท่ีบ้าน

เกิด และตอ่มาได้เข้ามาศกึษาตอ่ในกรุงเทพมหานคร 

ศาสตราจารย์นิคมฯ ได้รับปริญญาธรรมศาสตร์

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2490 

ต่อมาสอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อยังประเทศ

สหรัฐอเมริกาจนสําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขา

เศรษฐศาสตร์แรงงานจากมหาวิทยาลยัวิสคอนซิน 

ในปี 2497 

 เม่ือเดินทางกลบัจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในปี 2498 ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ได้เข้า

ทํางานท่ีกรมประชาสงเคราะห์ในตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี

วิจัย และด้วยการทํางานอย่างขยันขนัแข็งและด้วย

ความสามารถอันประจักษ์ภายในเวลาเพียงสองปีก็

ได้รับการเลือ่นตําแหนง่เป็นหวัหน้าแผนกวิจัยและได้

ทําหน้าท่ีเป็นเลขาธิการศนูย์พฒันาและบริการชุมชน

อีกตําแหนง่หนึง่ด้วย 

 

ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร เป็นผู้บุกเบิก

งานทัง้ในด้านวิชาชิพสังคมสงเคราะห์และด้าน

แรงงานเป็นบุคคลท่ีได้อุ ทิศตนให้แก่งานสังคม

สงเคราะห์และแรงงานอย่างจริงจัง ทําให้เกิดการ

พฒันาวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติเป็นครัง้แรก 

เม่ือปี 2503 รวมทัง้ เป็นกําลังในการจัดประชุม

ดงักล่าวต่อมาอีกหลายสมัย ทําให้เกิดความต่ืนตัว

ครัง้สําคัญในทางวิชาการสงัคมสงเคราะห์ทําให้ผู้

ปฏิบติัด้านสงัคมสงเคราะห์วิชาชีพ อาสาสมัคร และ

ข้อมูลจากมูลนิธินิคม จันทรวิทุร 
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นักบริหารทัง้หลายได้เข้าใจการสังคมสงเคราะห์

อยา่งถกูต้องอยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 

 ศาสตราจารย์ นิคม จันทรวิทุร  เ ป็นผู้ ท่ี

เ ล็ ง เ ห็นคว าม จํ า เ ป็น จ ะ ต้อ ง มีอ ง ค์การกลา ง

ประสานงานสงัคมสงเคราะห์ทัง้ภาครัฐและเอกชน

จึงมีส่วนร่วมผลักดันให้มีการก่อตัง้สภาสังคม

สงเคราะห์แหง่ประเทศไทยขึน้เป็นครัง้แรก รวมทัง้ได้

เป็นผู้ สร้างรากฐานขององค์การนีใ้ห้มั่นคงแข็งแรง 

จนสามารถขยายเป็นบริการได้อย่างกว้างขวางมา

เป็นลาํดบั นบัเป็นการผนึกพลงัจากอาสาสมัครและ

นักวิชาการเพ่ือร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งเป็น

ผลดีแก่ประชาชนผู้ ด้อยโอกาสผู้ เดือดร้อนทุกข์ยาก

อยา่งยิ่ง 

 

 ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ได้รับการ

แตง่ตัง้เป็นผู้ อํานวยการแผนกแรงงานในเวลาต่อมา 

และเม่ือแผนกแรงงานได้รับการเลื่อนฐานะเป็นกรม 

ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ได้รับการแต่งตัง้เป็น

รองอธิบดีและได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี 

เม่ือปี 2516 ตามลาํดบั 

 ในฐานะอธิบดีกรมแรงงาน ศาสตราจารย์

นิคม จันทรวิทุร รับหน้าท่ีแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

ด้านแรงงานซึ่งเกิดขึน้อย่างมากมายและต่อเน่ือง

อย่าง ท่ีไม่ เคยปรากฏมาก่อนเน่ืองจากผลของ

เหตกุารณ์ทางการเมือง “14 ตุลาคม 2516”  

ช่วงระยะเวลานัน้ได้เกิดการนดัหยุดงานใน

ประเทศไทยถึงกวา่ 600 ครัง้ ด้วยความเข้าใจอนัถ่อง

แท้ถึง สาเหตอุนัแท้จริงของปัญหาความไม่สงบด้าน

แรงงาน ด้วยความเคารพนับถือท่ีได้รับจากบรรดา

ผู้ ใช้แรงงานอย่างกว้างขวางและด้วยความเท่ียง

ธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีศาสตราจารย์นิคม จันทรวิ

ทรุ สามารถยติุปัญหาข้อขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ได้ 

 นับแต่ปี 2498 ถึงปี 2519 ศาสตราจารย์

นิคม จนัทรวิทรุ ได้อุทิศตนให้แก่งานพฒันาชีวิตและ

สภาพการทํางานของผู้ ใช้แรงงานไทยอย่างต่อเน่ือง 

โดยมีสว่นอย่างสําคญัท่ีทําให้สหภาพแรงงานได้รับ

การยอมรับโดยกฎหมาย รวมทัง้ได้ผลกัดนัให้มีการ

ประกาศใช้กฎหมายเก่ียวกบัแรงงานหลายฉบบั 

 ศาสตราจารย์นิคม จนัทรวิทรุ มีความเห็นว่า

ในขณะท่ีประเทศไทยกําลังพัฒนาเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว  กลไกของรัฐบาลมี
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ความสําคัญอย่างยิ่งในการกํากับดูแลและควบคุม

กิจการด้านแรงงานให้เ ป็นไปโดยถูกต้องและ

เหมาะสม จึงได้เรียกร้องและเสนอแนะมีการจัดตัง้

กระทรวงแรงงานขึน้ในประเทศไทยมาโดยตลอด 

 ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร รับหน้าท่ีเป็น

ท่ี ป รึ ก ษ า ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ต่ า ง ๆ  เ ช่ น 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ คณะกรรมการอัตรากําลงั คณะกรรมการ

สภาการศึกษาแห่งชาติ และคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ รวมทัง้ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของ

มหาวิทยาลยัหลายแหโ่ดยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ได้แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เม่ือปี 2513 

และต่อมาได้พระราชทานปริญญาสงัคมสงเคราะห์

ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  เม่ือปีการศึกษา 

2525 รวมทัง้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นราช

บณัฑิต (Fellow of Royal institute) เม่ือปี 2537  

 ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี นอกจากการทํา

หน้าท่ีในราชการประจําแล้ว ศาสตราจารย์นิคม 

จนัทรวิทรุ ยงัได้อุทิศเวลาให้กับการสอนหนงัสือและ

การค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับชีวิตและสภาพการทํางาน

ของแรงงานไทย รวมทัง้เปิดแพร่รายงาน บทความ

และข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับแรงงานไว้เป็นจํานวนมาก

 

 ด้วยเหตุผลท่ียาวนานและต่อเน่ืองด้านการ

พฒันาแรงงานไทย ศาสตราจารย์นิคมฯ ได้รับเชิญ

จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ให้ร่วมเป็นองค์ปาฐก

ในการบรรยายทางวิชาการพิเศษ เพ่ือรําลกึถึงและ

เป็นเกียรติแก่ สาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ่ง

ภากรณ์ ครัง้แรกในปี พ.ศ.2529 โดยได้นําเสนอ

บทความทางวิชาการเร่ือง Thai Labour and 30 Years 

of Development ด้วย 

 ห ลั ง จ า ก เ ก ษี ย ณ อ า ยุ  เ ม่ื อ ปี  2 5 1 7 

ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ยงัคงอุทิศเวลาให้กับ

การสอนหนังสือและเป็นท่ีปรึกษาในกิจการของรัฐ

ต่างๆ อาทิ เป็น ประธานสภาท่ีปรึกษาพัฒนา

แรงงานแห่งชาติในระหว่างปี 2529-2532 ประธาน

คณะกรรมการ ท่ีป รึกษานโยบายแรงงานของ

นายกรัฐมนตรี 2531-2532 เป็นวุฒิสมาชิก และ

กรรมาธิการสวสัดิการสงัคมและการแรงงานวุฒิสภา
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และประธานคณะท่ีป รึกษารัฐมนตรีกระทรวง

แรงงานและสวสัดิการสงัคม เป็นต้น 

 

 นอกจากนี ้ศาสตราจารย์นิคมฯ ได้ร่วมงาน

กับ อ ง ค์ ก า ร พัฒ น า เ อ ก ช น  (Non-Govemmental 

Organizations) หลายองค์กร โดยให้ความเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างใกล้ชิดและด้วยท่าทีท่ีเป็นกันเองทัง้

ได้ร่วมงานกับกลุ่มผู้ ใช้แรงงานหนุ่มสาว ท่ีมีความ

มุ่งมัน่ในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคม เช่น มูลนิธิ

อารมณ์ พงศ์พงัน สมาคมกฎหมายแรงงานแห่ง

ประเทศไทย ซึ่งทัง้สององค์กรมีบทบาทสําคัญใน

ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลือ แ ก่ ผู้ ใ ช้ แ ร ง ง า น แ ล ะ

ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม 

  

 

ภาพลักษณ์ของศาสตราย์นิคม จันทรวิทุร 

เป็นภาพของผู้ ท่ียืนหยัดอย่างมั่นคงเ คียงข้าง

ผู้ ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ย่อท้อในการ

ผลกัดนัความคิดท่ีสร้างสรรค์เพ่ือความเป็นธรรมสน

สงัคมอยา่งสนัติ ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ได้รับ

การกลา่วขวญัในฐานะเป็นผู้ เป็นปากเสยีงชัน้นําของ

ผู้ยากไร้ และผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม คุณงามความดี

ของทา่นเป็นท่ีทราบถึงมหาวิทยาลยัชิคาโก สถาบนั

ท่ีทา่นสาํเร็จการศึกษาด้านการบริหารงานสงัคม จึง

ได้มอบรางวัล ‘Alma Mater’ คือรางวลีผู้ประสบ

ความสําเร็จอย่างสูงในวิชาชีพ ตลอดจนได้รับการ

คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น ข อ ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 แม้ว่า ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร จะ

เกษียณอายุราชการมาเป็นเวลายาวนาน แต่การ

เกษียณอายุราชการหาได้ทําให้ความสนใจและการ

ทุ่มเทเพ่ือการพัฒนาชีวิตความเป้นอยู่ของผู้ ใ ช้

แรงงาน และผู้ ด้อยโอกาสลดน้อยลงไปด้วย ยังคง

ทุ่มเททํางานในหลายๆรูปแบบ ด้วยการเรียกร้องให้

ทัง้ภาครัฐและเอกชนเพ่ิมความเอาใจใส่ในการ

พฒันาสภาพความเป็นอยูข่องผู้ ด้อยโอกาส และผู้ ใช้

แรงงาน โดยได้เขียนบทความประจําในหนงัสือพิมพ์

รายวัน ได้อภิปราย และแสดงปาฐกถาในโอกาส

ต่างๆอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องให้มี 
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“การประกนัสงัคม” ในประเทศไทย ซึ่งศาสตราจารย์

นิคม จันทรวิทุร เห็นว่าเป็นรูปธรรมท่ีสุดของการ

กระจายรายได้ และสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม 

โดยรณรงค์อย่างต่อเน่ือง และดําเนินการผลกัดัน 

นับตัง้แต่ปี  2528 เป็นต้นมา จนกระทั่ง รัฐบาล

ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.

2533 ทัง้ผลกัดนัให้มี “พระราชบัญญัติสวัสดิการ

สังคม” ซึ่งโดยสากลถือว่าเป็นกลไกคู่สําคัญควบคู่

กบัการประกนัสงัคมเพ่ือสร้างความมั่นคง และสร้าง

ความเสมอภาคให้แก่แรงงาน 
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บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 

 

 (1) คาํถาม การจ้างคนตา่งชาติทํางานในประเทศไทย มีช่องทางใด โดยไม่ใช่การลกัลอบเข้าเมือง? 

คาํตอบ นายจ้าง หรือผู้ประกอบการมีช่องทางในการจ้างแรงงานข้ามชาติ (เมียนมา สปป.ลาว และกมัพชูา)ให้

เข้ามาทํางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แบง่เป็น 2 กรณี คือ

 

  1) จ้างเข้ามาทาํงานตามข้อตกลงความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ (MOU)  

●นายจ้างมีหน้าหน้าท่ีดงันี ้

1.1 ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างคนตา่งด้าว (โควตา) ตอ่สาํนกังานจดัหางาน 

1.2 ยื่นคําร้องขอนําคนตา่งด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทย 

1.3 ยื่นคําขออนญุาตทํางานแทนคนตา่งด้าว 
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●แรงงานข้ามชาติท่ีจะเข้ามาทํางานตาม MOU แบ่งเป็น 2 กลุม่คือกลุ่มท่ีกระทรวง

แรงงานประเทศต้นทาง (เมียนมา ลาว กมัพชูา) ลงนามรับรองเพ่ือจดัสง่คนงานให้แก่นายจ้างในไทย กบักลุ่ม

แรงงานที่ผ่อนผันแล้วผ่านการตรวจ-พิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง 

  2) ระบบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

●นายจ้างท่ีต้องการจ้างคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง หรือจ้างอยู่แล้ว มีหน้าท่ีไปขึน้

ทะเบียนแรงงานตา่งด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีผอ่นผนัแตล่ะปีในช่วงเวลาท่ีกําหนด โดยมีขัน้ตอนคือ 

1. ย่ืนคาํร้องขอจ้างคนต่างด้าว และจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว 

2. ขอนดัตรวจสขุภาพและประกนัสขุภาพ 

3. นําใบนดัตรวจสขุภาพและหลกัฐานไปยื่นขออนญุาตทํางานให้คนตา่งด้าว  

 ปัญหา คือ นายจ้างจํานวนมากไม่ดําเนินการติดตอ่กบัหนว่ยงานรัฐโดยตรง แต่ใช้วิธีจ่ายค่าบริการให้

นายหน้า หรือนายจ้างปลอม หรือมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนไปดําเนินการ ยอ่มมีความเสี่ยงสงูท่ีจะถูกหลอกลวง 

หรือได้ใบอนญุาตทํางานปลอม หรือได้ใบอนญุาตทํางานท่ีไม่ตรงกบัท่ีจ้างจริงฯลฯ 
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 (2) คาํถาม ทําไมแรงงานข้ามชาติควรเข้ามาทํางานถกูต้องตามกฎหมาย? 

     คาํตอบ เพราะแรงงานข้ามชาติและผู้ ติดตามท่ีเข้ามาทํางานตาม MOU หรือ จดทะเบียนผ่อนผนัตาม

นโยบายรัฐบาลแล้ว จะเข้าถึงหลกัประกันสขุภาพท่ีเหมาะสม และได้รับใบอนุญาตทํางานท่ีถูกต้อง มีโอกาส

ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน ลดโอกาสนายจ้างละเมิดสทิธิแรงงาน และเจ้าหน้าท่ีรัฐแสวงหาประโยชน์

มิชอบ เพราะแรงงานข้ามชาติมีบตัรอนุญาตทํางาน และหนงัสือเดินทางแบบใดแบบหนึ่งท่ีจะอยู่ในประเทศ

ไทยได้อย่างชอบธรรม 

 

(3) คาํถาม กลุม่แรงงานข้ามชาติท่ีจดทะเบียนตามนโยบายรัฐบาลได้คือใครบ้าง? 

  คาํตอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี 23 กุมภาพันธ์ 2559 กลุม่แรงงานตา่งด้าวท่ีมาจดทะเบียนจะมีสิทธิ

ทํางานระยะ 2 ปี ตัง้แต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2561 โดยต้องเป็นแรงงานข้ามชาติท่ีมีเอกสาร

แสดงตนอยูแ่ล้ว แบง่เป็น 

  1. แรงงานที่ได้รับบัตรสีชมพู ตามนโยบายคสช. ซึ่งหลังบัตรระบุปีที่หมดอายุ 2557 

หรือ 2558 
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  2. แรงงานได้รับบัตรสีชมพู ตามนโยบายคสช. และมารายงานตัวต่ออายุ เพื่อขอรับ

บัตรใหม่ ซึง่ด้านหลงับตัรระบุวนัหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ยกเว้นแรงงานประมงทะเลและแปรรูป

สตัว์นํา้ 

  3. แรงงานที่ถือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ 

  หมายถึง แรงงานต่างด้าวสญัชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาท่ีผ่านการตรวจ พิสจูน์สญัชาติ 

รวมถึงบุตรของแรงงานข้ามชาติอายไุม่เกิน 18 ปี ท่ีถือเอกสาร ดงันี ้

1) หนงัสอืเดินทาง (Passport-PP) 

2) หนงัสอืเดินทางชัว่คราว (Temporary Passport-TP) 

3) เอกสารใช้แทนหนงัสอืเดินทาง (Travel Document-TD) 

4) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity-CI) 

  4. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ ผ่านการตรวจสัญชาติ หรือ พิสูจน์สัญชาติ ที่มีตราประทับ 

MOU 

 

 (4) คาํถาม กลุม่แรงงานตา่งด้าวท่ีจะจดทะเบียน เพ่ือขออนญุาตทํางานไม่ได้คือใครบ้าง? 

     คาํตอบ ได้แก่ 
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  1. แรงงานท่ีไม่ถือบตัรสชีมพ ูหรือไม่มีหลกัฐานท่ีประเทศต้นทางออกให้ 

  2. แรงงานท่ีถือบตัรสชีมพ ูซึง่ด้านหลงับตัรระบุปีท่ีหมดอายกุ่อนปี 2557 

  3. แรงงานท่ีจดทะเบียนในกิจกรรมประมงทะเล หรือกิจการรูปสตัว์นํา้ เพราะเง่ือนไขการจด

ทะเบียนและระยะทํางานท่ีแตกตา่งกบังานกรรมกร และงานรับใช้ในบ้าน 

 

(5) คาํถาม การอนญุาตผอ่นผนัให้ทํางานชัว่คราวในประเทศไทยได้ จะสิน้ผลเม่ือไร? 

     คาํตอบ ได้แก่กรณีดงันี ้

  1. ไม่ไปรายงานตัวจัดทาํทะเบียนประวัติ หรือบัตรประจาํตัว 

  2. เป็นโรคต้องห้ามท่ีกระทรวงสาธารณสขุกําหนด 

  3. ต้องจําคกุถึงท่ีสดุตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ความผิดท่ีกระทําโดยประมาท หรือลหุ

โทษ 

  4. ออกนอกเขตพืน้ที่จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต  

  เว้นแตทํ่างานในกิจการประมง หรือขนถ่ายสนิค้าทางนํา้ให้เคลือ่นย้ายออกนอกท้องท่ีจงัหวดัท่ี

ได้รับอนญุาตโดยทางเรือ หรือ ไปทํางานในท้องท่ีท่ีมีทา่เรือ 
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  การอนุญาตให้อยู่ ถูกเพิกถอนได้เม่ือทําผิดเง่ือนไขดงันี ้

1. มีพฤติการณ์ขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความมั่นคง

แหง่ราชอาณาจกัร 

2. ทํางานโดยไม่ได้รับใบอนญุาตทํางานตามกฎหมายวา่ด้วยการทํางานของคนตา่งด้าว 

 

 (6) คาํถาม แรงงานข้ามชาติท่ีขึน้ทะเบียน และได้ใบอนญุาตทํางาน จะเคลือ่นย้ายออกนอกเขตจังหวดัได้

หรือไม่อยา่งไร? 

     คาํตอบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เคลือ่นย้ายได้เพราะดงันี ้

  1. เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

  2. เป็นพยานศาล 

  3. ได้รับหมายเรียกจากพนกังานสอบสวน 

  4. มีหนงัสอืจากหนว่ยงานรัฐในสงักดักระทรวงแรงงาน 

  5. เพ่ือการรักษาพยาบาล 

  6. เม่ือได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนท้องท่ีทํางานจากอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ ได้รับ

มอบหมาย 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

29 

 

 

 

 (7) คาํถาม แรงงานข้ามชาติมีสทิธิเปลีย่นนายจ้าง หรือท้องท่ี หรือสถานท่ีทํางานได้หรือไม่ อยา่งไร? 

     คาํตอบ แรงงานข้ามชาติไม่มีสิทธิเปล่ียนนายจ้าง หรือท้องที่ หรือสถานที่ทาํงานได้ 

  ยกเว้นเงื่อนไขท่ีอนญุาตให้เปล่ียนนายจ้างได้ ดงันี ้

  1. นายจ้างเลกิจ้าง หรือนายจ้างเลกิกิจการ 

  2. นายจ้างกระทําทารุณกรรม 

  3. นายจ้าง หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

  การดาํเนินการที่เก่ียวข้อง 

  1. แรงงานข้ามชาติ หรือผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานข้ามชาติ ต้องนําหลกัฐานการเลิกจ้าง 

เลกิกิจการ หรือร้องทกุข์ดําเนินคดีกบันายจ้างรายเดิมมาแสดง 

  2. กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน อาจดําเนินคดีกบันายจ้างที่กระทาํทารุณกรรม หรือ

ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามอตัราโทษสงูสดุ และไม่อนญุาตให้จ้างเป็นเวลา 2 ปี 
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  3. แรงงานข้ามชาติที่หนีนายจ้างเดิมโดยไม่มีเหตุสมควร เพ่ือไปทํางานกับนายจ้างราย

ใหม่ จะไม่อนุญาตให้ทํางาน 2 ปี ต้องเดินทางกลบัประเทศ หากจะกลบัมาทํางานในไทยอีก ให้มาทํางาน

ภายใต้ MOU  

  4. นายจ้าง จ้างแรงงานผิดกฎหมาย ให้ดาํเนินคดีตามกฎหมายขัน้สูงสุด 

 

(8) คาํถาม กระทรวงแรงงานประชาสมัพันธ์ว่า “แรงงานไม่ว่าชาติใด เข้ามาทํางานในประเทศไทย

อย่างถูกต้องตามฤดูกฎหมาย จะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย”  

  นายจ้างจ้างแรงงานข้ามชาติท่ีลกัลอบเข้ามาทํางาน แรงงานจะไม่ได้รับการคุ้ มครองใช่

หรือไม่? 

     คาํตอบ ความจริงคือ การเข้ามาทํางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง เข้ามา

ทํางานโดยถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคน

ต่างด้าว 

 

แต่ไม่ใช่ทาํงานผิดกฎหมายแรงงาน เพราะกฎหมายแรงงานเกือบทุกฉบบั (ยกเว้นพ.ร.บ.

คุ้มครองผู้ รับงานไปทําท่ีบ้าน พ.ศ.2553) คุ้มครอง“ลูกจ้าง” ท่ีตกลงทํางานให้นายจ้างเพ่ือรับค่าจ้างจากการ

ทํางาน ไม่วา่จะมีสญัชาติใด จะเข้ามา ทํางานถกูต้องตามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมืองหรือไม่ และมีใบอนญุาต
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ทํางานตามกฎหมายวา่ด้วยการทํางานของคนต่างด้าวหรือไม่ ก็มีสถานะเป็นลูกจ้างที่ ต้องได้รับคุ้มครอง

ดูแล 

 เม่ือนายจ้าง ตกลงว่าจ้างลกูจ้างให้ทํางาน ต้องได้รับสิทธิพืน้ฐานในการทํางานเช่นเดียวกับแรงงาน

ไทย หากเข้ามาทํางานโดยฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมือง หรือกฎหมายการทํางานของคนต่างด้าว ย่อมได้รับโทษ

ปรับหรือจําคุกหรือสง่ตวักลบัประเทศต้นทาง โดยนายจ้างยงัต้องรับผิดจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ท่ี

เก่ียวเน่ืองจากการทํางาน   
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หมายเหต:ุ สถิติ 4 ตารางและคําชีแ้จงตอ่ไปนีต้ดัตอนมาจากเอกสารคําชีแ้จงบางสว่นในข้อมลูงบ

บริหารสาํนกังานประกนัสงัคมย้อนหลงั 5 ปี ท่ีสปส. แจ้งตอ่คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย ลงวนัท่ี 19 

กนัยายน 2559 

ตารางที่ 1  

งบรายจ่ายของสาํนกังานประกนัสงัคม ย้อนหลงั 5 ปี (ปีงบประมาณ 2554-2558) 

                                                                                                    หนว่ย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง่) 

ปีงบประมาณ จดัสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 

ปี 2554 3,895.8024 3,323.0589 85.30 

ปี 2555 5,174.5408 4,931.9183 95.31 

ปี 2556 4,807.5484 2,909.7637 60.52 

ปี 2557 5,087.9225 2,305.3346 45.31 

ปี 2558 4,623.4899 3,807.6684 82.35 
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ตารางที่ 2 

งบประมาณการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5 ปี ย้อนหลัง 

(หนว่ย : บาท) 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(ณ พ.ค.59 

รวม 5 ปี 

1. การจัดทํา

ปฏิทิน

ประกันสังคม

(แบบแขวน+

แบบต้ังโต๊ะ) 

68,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000 372,000,000 

2. วารสาร

ประกันสังคม

ประจําปี 

57,600,000 57,600,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 331,200,000 

3. คู่มือการใช้

สิทธิประโยชน์

ประกันสังคม 

   50,000,000  50,000,000 

4. การผลิตส่ือ

โทรทัศน์

ออกอากาศ 

5,000,000 65,000,000 81,000,000 97,000,000 97,000,000 345,000,000 

5. การจัดทําส่ือ

และหมวกวัน

แรงงาน 

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 19,000,000 

รวม 134,400,000 202,400,000 232,800,000 298,800,000 248,800,000 1,117,200,000 
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ตารางที่ 3 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดอบรม 

(หนว่ย : บาท) 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กับสภา

องค์การลูกจ้าง สภาองค์การ

นายจ้างในการจัดอบรมเผยแพร่

ความรู้หลักสูตรประกันสังคม 

40,000,000 50,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 

  

คาํชีแ้จง 

 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กับสภาองค์การลูกจ้าง สภาองค์การนายจ้าง จัดอบรมเผยแพร่ความรู้

หลักสูตรประกันสังคม 

 โครงการให้ความรู้การประกนัสงัคมและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในปี 2559 จะต่างกับทุกปีที่ผ่านมา 

เพราะจะเปิดโอกาสทุกองค์กรแรงงาน/กลุม่แรงงาน สามารถขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ โดยไม่ได้จํากัด

เฉพาะองค์กรแรงงานท่ีสงักดัสภาฯเทา่นัน้ โดยต้องเขียนโครงการประกอบการเสนอขอรับการสนบัสนนุ  

ในส่วนของการจัดสรรงบฯ ปี2559 ได้รับจัดสรรจากเงินกองทุนเพ่ือบริหารงานของสํานักงาน

ประกนัสงัคม เพ่ือนําไปจดัสรรสาํหรับการจดัอบรมให้ผู้ประกนัตนตามโครงการดงักลา่ว จํานวน 1,700 รุ่นๆละ 

20,000 บาท โดยต้องมีลกูจ้างและผู้ประกนัตนเข้าอบรมรุ่นละไม่น้อยกวา่ 40 คน 

 ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการกําหนดหลกัเกณฑ์โครงการให้ความรู้ การประกนัสงัคมและกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือมีหน้าท่ีพิจารณาจัดสรรงบประมาณภายใต้กลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามความจําเป็นเหมาะสม 

และการจัดอบรมในแต่ละรุ่นผู้จัดจะต้องสํารองค่าใช้จ่ายไปก่อน เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จให้รวบรวม
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หลักฐานตามท่ีราชการกําหนด ส่งเบิกค่าใช้จ่ายภายใต้วงเงินท่ีกําหนด โดยสํานักงานประกันสงัคม จะ

ตรวจสอบความถกูต้องก่อนดําเนินการเบิกจ่ายให้ตอ่ไป 

สาํหรับหลกัเกณฑ์การเบิกคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการนัน้ สาํนกังานประกนัสงัคมได้ถือปฏิบติัตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ และการจดัอบรมในแตล่ะรุ่นจะต้องแจ้งกําหนดการ

ฝึกอบรมลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัทําการ ได้แก่ สถานท่ีจดัอบรม กําหนดการจดัอบรม วิทยากรบรรยาย และ

การมีการเปลีย่นแปลงการจดัอบรมต้องทําหนงัสอืแจ้งลวงหน้าก่อนดําเนินการ 3 วนัทําการ 

 

 สํานักงานประกันสงัคมได้กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือกํากับดูแลความโปร่งใสการ

บริหารงานของสํานักงานประกันสังคม โดยหลกัเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา

องค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2558 โดย

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานลงนามในคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบกองทนุประกนัสงัคมแล้ว  
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ตารางที่ 4 

ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานในต่างประเทศของทุกคณะ 

ปี พ.ศ. คณะกรรมการฯ คิดเป็นร้อยละ 

จัดสรร จ่ายจริง 

ปี 2559 

(ณ พ.ค.59) 

41,715,000 3,526,650 8.45 

ปี 2558 41,715,000 1,865,380 4.47 

ปี 2557 77,055,000 - - 

ปี 2556 57,386,300 49,146,697,.6 85,64 

ปี 2555 69,096,200 52,222,851.2 75,58 

 

 คาํชีแ้จง 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  3 มีนาคม 2558 เร่ืองการดูงานประชุม สมัมนา อบรม ณ ต่างประเทศ 

เพ่ือเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐสาํนกังานประกันสงัคมได้ยกเลิกโครงการเดินทางไปต่างประเทศของ

กรรมการจํานวน 8 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการอนุกรรมการอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ

การแพทย์ คณะอนกุรรมการคดัเลอืกบริษัทจัดการกองทุนย่อยต่างประเทศ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารมาตรา 40 คณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธ์  คณะอนุกรรมการพิจารณาและกําหนดแนวทางการจ่ายสิทธิประโยชน์ชราภาพ 

คณะอนกุรรมการพฒันาสทิธิประโยชน์และประเมินสถานะกองทนุประกนัสงัคม 
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ข้อสังเกตต่อสถิติตารางที่ 1 ถึง 4 

●ไม่ได้จําแนกข้อมูลว่า งบประมาณประชาสัมพันธ์สําหรับส่ือแต่ละประเภท มีจํานวน

เท่าไร? เผยแพร่-แจกจ่ายอย่างไร? เข้าถึงนายจ้าง-ผู้ประกันตนมากน้อยเพียงใด? 

●งบการจัดอบรมสนับสนุนให้สภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้างแต่ละแห่ง

จาํนวนก่ีแต่ละสภาฯได้ดาํเนินงานโดยโปร่งใสครบถ้วนตามที่ได้รับสนับสนุนจริงหรือไม่? 

●การศึกษาดูงานต่างประเทศ ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่า แต่ละปีมีคณะกรรมการหรือ

อนุกรรมการไปประเทศไหน? เพื่ออะไร? จํานวนก่ีคน? จํานวนก่ีวัน? คิดเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง

เท่าไร? และได้นําผลการศึกษาดูงานต่างประเทศมาแก้ไขปรับปรุงอะไรเก่ียวกับงานประกันสังคม 

หรือไม่อย่างไร? 
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ข้อเสนอปฏรูิปการจ้างแรงงานข้ามชาต ิ

Solidarity Center (SC-Thailand) ร่วมกับ

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านประชากรข้าม

ชาติ หรือ MWG (Migrant Working Group) จัด

ประชุมหารือปฏิรูปกระบวนการจัดหางานและจัด

จ้างแรงงานข้ามชาติ เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 

เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีผู้แทนหลายองค์กรเข้า

ร่วมกวา่ 20 คน 

ด้ ว ย นั บ แ ต่ ปี  2 5 4 7  ท่ี ผ่ า น ม า  ม ติ

คณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติจากเมียน

มา ลาว และกัมพูชา พร้อมทัง้ผู้ ติดตามมีสิทธิขออยู่

อาศยั และขออนญุาตทํางานในไทยเป็นการชั่วคราว 

ควบคู่ไปกับกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ และการ

นําเข้ามาทํางานตามข้อตกลงการจ้างระหว่างไทย

และประเทศเพ่ือนบ้านหรือ MOU เพ่ือให้มีการจ้าง

แรงงานข้ามชาติท่ีมีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวนมากขึน้ 

รัฐบาลมี ทิศทางนโยบายท่ีจะเ น้นช่อง

ทางการเข้ามาทํางานโดยถูกต้องตามกฎหมายใน

รูปแบบการนําเข้าแรงงานตามข้อตกลงรัฐต่อรัฐ หรือ 

MOU แต่การมาทํางานตามMOU มีขัน้ตอนท่ี

สลบัซับซ้อน ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงและแรงงานข้าม

ชาติส่วนใหญ่ไม่สะดวกต่อการเข้าถึงกลไกรัฐด้วย

ตนเอง ทําให้ต้องใช้บริการบริษัทจัดหางานหรือ

นายหน้า 

 

ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ออกพระราช

กําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนาย

นายจ้างในประเทศพ.ศ.2559 (พรก.2559)มีผลใช้

บังคับตัง้แต่วันที่  16 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

เพ่ือควบคุมนายจ้าง และผู้ ได้รับใบอนุญาตนําคน

ตา่งด้าวมาทํางานกบันายจ้างในประเทศไทย ภายใต้

บนัทึกความตกลงความเข้าใจหรือนโยบายการจ้าง

แรงงานระหวา่งรัฐบาลไทยกับต่างประเทศ โดยจะมี

คา่บริการหรือคา่ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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เหตุผลท้ายพระราชกําหนดฉบับนี ้ระบุว่า 

เพราะรัฐบาลกําหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการลด

ความเหลื่อมลํา้ของสังคมและสร้างโอกาสเข้าถึง

บริการของรัฐ โดยเฉพาะการจัดระเบียบการแก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าว เพ่ือป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ ขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือการ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานต่างด้าว 

เพ่ือให้มาตรฐานการทํางานของแรงงานต่างด้าวใน

ไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับของ

นานาประเทศ 

 

เน่ืองจากพรก.2559 มีสาระสําคัญให้นํา

แรงงานข้ามชาติมาทํางานได้  2 วิ ธี  คือ  ผู้ รับ

ใบอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้าง

ในประเทศไทย กับ นายจ้างเป็นผู้นําคนต่างด้าว

มาทํางานในประเทศ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายนี ้

จะส่งผลกระทบทัง้ทางบวกและลบได้ จึ งต้อง

พิจารณาไปพร้อมกับนโยบายการขึน้ทะเบียน

แรงงานข้ามชาติ ท่ียังทํางานในไทยกว่าล้านคน

จนถึงพ.ศ. 2561 

ท่ีประชุมได้พิจารณาพระราชกําหนดการนํา

คนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.

2559 นโยบายการจดทะเบียนและการนําแรงงาน

ข้ามชาติเข้ามาทํางานตามMOU สรุปประเด็นสําคญั

ได้ดงันี ้

(1) พระราชกําหนดฉบับนี ้ไม่ใช้บังคับกับ

การจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน

และคุ้ มครองคนหางาน และการจัดหางานตาม

กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล ซึ่งไม่ครอบคลุม

ถึงแรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาทํางานแล้ว และนายจ้าง 

หรือนายหน้ายังเอาเปรียบแสวงหาประโยชน์โดยมิ

ชอบจากแรงงานตอ่ไป 

(2) แนวทางการจดัการแรงงานข้ามชาติของ

รัฐไทย แบง่เป็น 4 กลุม่ดงันีคื้อ 

1) แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย รัฐบาล

มีนโยบายให้มาจดทะเบียนผอ่นผนัให้อยู่และทํางาน

ชัว่คราวได้แต่ยงัเป็นผู้ เข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามมติ

ครม. 23 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่อนผันให้แรงงานต่าง

ด้าว 3 สญัชาติ ใน 2 กลุม่คือ กลุม่ถือบตัรประจําตวั

ผู้ไม่มีสญัชาติไทย (บตัรสีชมพู) และกลุม่ท่ีมีหนงัสือ

เดินทางหรือหนังสือ รับรองบุคคล รวมทัง้บุตร
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ผู้ ติดตามอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งกําหนดให้ทํางานได้

ครัง้ละ 2 ปีและตอ่อายุการทํางานอีกครัง้ละ 2 ปี ไม่

เกิน 4 ครัง้ (รวมไม่เกิน 8 ปี) 

2) กลุม่แรงงานข้ามชาติท่ีได้รับการผ่อน

ผัน ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สญัชาติ เพ่ือปรับ

สถานะเป็นคนเข้าเมืองถูกกฎหมาย ได้รับหนังสือ

เดินทางชัว่คราว ทํางานได้ไม่เกิน 4 ปี 

3) แรงงานนําเข้าตามระบบ MOU คือ 

เดินทางเข้ามาทํางานโดยผ่านระบบจัดหางาน และ

ข้อตกลงระหว่างไทยกับต่างประเทศ ทํางานได้ไม่

เกิน 4 ปี 

4) แรงงานเข้าเมืองมาอาศยัและทํางาน

ตามแนวชายแดนได้ชั่วคราว โดยใช้เอกสารแทน

หนังสือเดินทาง ทํางานได้ครัง้ละไม่เกิน 3 เดือน

เฉพาะแรงงานข้ามชาติท่ีมีภูมิลําเนา หรือจังหวัด

ติดตอ่พืน้ท่ีชายแดน 

 (3) ลกัษณะและปัญหาของการนําแรงงาน

ข้ามชาติเข้ามาทํางานในประเทศแบบMOU  คือ 

บริษัทจัดหางาน หรือ Sub Contract หรือ

นายหน้าในประเทศต้นทาง ทําหน้า ท่ีจัดหา

ตําแหนง่ หรือรวบรวมติดต่อแรงงานข้ามชาติไว้ โดย

ไม่ให้ข้อมูลท่ีแท้จริงหรือชัดเจนเพียงพอสําหรับการ

ตัดสินใจของแรงงาน และดําเนินการนําพาจัด

สง่ผา่นเครือขา่ยเจ้าหน้าท่ีและนายหน้าเม่ือนายจ้าง

ต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติ นายหน้าหรือบริษัท

จัดหางานจะมีบุคคลรับมอบอํานาจ หรือนายจ้าง

เทียมวิ่งเต้นจัดการเร่ืองการพิสูจน์สัญชาติ การ

พฒันาสถานะแรงงานข้ามชาติให้ถูกกฎหมายตาม

มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาล โดยมีการจ่าย

คา่บริการตามท่ีตกลงกนั 

 

 (4) เม่ือรัฐบาลไทยเปิดโอกาสให้แรงงาน

ข้ามชาติกลุม่ท่ีได้รับการผ่อนผนัปรับสถานะเป็นถูก

กฎหมายผ่านการพิสูจน์สญัชาติ ระบบนายหน้าจะ

ปรับบทบาทเป็นบริษัทจัดหางานท่ีได้รับการรับรอง

จากทัง้ประเทศไทย และประเทศต้นทาง แม้ระบบ

เปิดให้นายจ้างดําเนินการนําเข้าแรงงานได้ แต่

เพราะมีความยุ่งยากลา่ช้าหลายกรณี เจ้าหน้าท่ีรัฐ

บางส่วนมักแนะนําให้นายจ้างไปใช้บริษัทนายหน้า

ให้เหตผุลวา่ทําได้เร็วกว่า เข้าถึงหน่วยงานรัฐได้ง่าย

กว่า ส่งผลให้นายจ้างจํานวนมากและแรงงานข้าม

ชาติจําเป็นต้องพึง่นายหน้าตอ่ไป 
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 (5) เม่ือรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต้น

ทาง ไม่สามารถควบคุมอัตราค่าบริการค่าใช้จ่าย

ต่างๆท่ีบริษัทจักหางาน/นายหน้าพึงเรียกเก็บจาก

นายจ้างและแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสมเป็น

ธรรมได้ ทําให้แรงงานข้ามชาติถูกบังคับใช้แรงงาน

หรือหาทางหนีไปทํางานอ่ืนท่ีมีค่าจ้างดีกว่า โดย

นายจ้างสว่นมากผลกัภาระให้แรงงานข้ามชาติ เกิด

วงจรหนีส้นิและการหกัคา่จ้างไม่ชอบธรรม 

 (6 )  ค่า ใ ช้จ่ าย ท่ีแพงและการแสวงหา

ประโยชน์มิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐบางสว่น ย่อมทําให้

นายจ้าง และแรงงานข้ามชาติสว่นหนึ่งตดัสินใจไม่

ไปดําเนินการพิสูจน์สญัชาติ หรือนําเข้ามาทํางาน

โดยถกูต้องตามMOU อาจเลี่ยงไปเข้าสูก่ระบวนการ

ท่ีผิดกฎหมาย ทําให้แรงงานข้ามชาติต้องยอมเสี่ยง

ต่อการถูกค้ามนุษย์ หรือบังคับใช้แรงงานโดยไม่

ปลอดภยั-ถกูละเมิดสทิธิตอ่ไป 

 (7) เสนอให้มีกลไกการเตรียมความพร้อมและ

จดัทําสือ่แนะนําการใช้วิถีชีวิต และข้อมูลสภาพการจ้าง

และการทํางาน และช่องทางการเรียกร้องในประเทศไทย 

ก่อนแรงงานข้ามชาติเ ข้ามาทํางาน โดยจะต้องมี

ข้อตกลงรูปธรรมร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง

ชัดเจนในการกําหนดมาตรการท่ีเข้างวดรัดกุมในการ

ควบคุมบริษัทจัดหางาน หรือ นายหน้าและนายจ้างท่ี

เกี่ยวข้องทัง้ประเทศต้นทางกับประเทศไทย เพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการหลอกหลวงเอาเปรียบ-แสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบกบัแรงงานข้ามชาติ 

(รายงานโดย บณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

 

ปรับค่าจ้างขัน้ตํ่า 5-10 บ. ใน 69 จ. 

เร่ิม 1 ม.ค.60 

เ ม่ื อวัน ท่ี  19 ตุลาคม 2559  ท่ีประชุม

คณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติปรับค่าจ้างขัน้ต่ํา จะ

ปรับขึน้จํานวน 5-10 บาท ใน 69 จงัหวดั และไม่ปรับ

ขึน้ค่าจ้างใน 8 จังหวัด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันท่ี  1 

มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยแบง่เป็น 4 กลุม่ คือ 

 

 

(1) กลุ่มที่ ไ ม่ป รับ ค่ า จ้ า ง  จํ า นว น  8 

จั ง ห วั ด  ไ ด้ แ ก่  สิ ง ห์ บุ รี  ชุ ม พ ร 

นครศ รีธรรมราช  ต รั ง  ระนอง 

นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 

(2) กลุ่มปรับขึ ้น 5 บาท จํานวน 49 

จังหวัดได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง น่าน 

ตาก กาญจนบุรี  ราชบุ รี สุพรรณบุ รี 

เพชรบุรี พทัลงุ สตลู กําแพงเพชร พิจิตร 

แพร่  เพชรบูรณ์ อุทัยธานี สกลนคร 
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กาฬสินธ์ุ มหาสารคามร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ 

สุรินทร์ อํานาจเจริญ ชัยนาท ลพบุรี 

นครนายก สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์  

สมุทรสงคราม จันทบุรี ตราด ลําพูน 

พะ เย า  สุ โ ขทัย  อุ ตร ดิ ต ถ์  บั งกา ฬ 

นครพนม อุบลราชธานี อ่างทอง เลย 

ห น อ ง บัว ลํ า ภู  มุ ก ด า ห า ร  ย โ ส ธ ร 

เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี ชัยภูมิ ศรี

สะเกษ นครสวรรค์ และหนองคาย 

(3) กลุ่มที่ปรับขึน้ 8 บาท จํานวน 13 

จังหวัดได้แก่ ขอนแก่นนครราชสีมา 

ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง สุราษฏร์ธานี 

สงขลา เชียงใหม่ สระบุรี ฉะเชิงเทรา 

กระบี่ พงังา และพระนครศรีอยธุยา 

(4) กลุ่มที่ปรับขึน้ 10 บาท จํานวน 7 

จังหวัด  ได้แก่  ก รุงเทพฯ นครปฐม 

นนทบุ รี  ป ทุมธ า นี  สมุท รป ร ากา ร 

สมทุรสาคร และภเูก็ต 

 
ปลดักระทรวงแรงงาน (มล.ปุณฑริก สมิติ) 

เปิดเผยการพิจารณาปรับขึน้อัตราค่าจ้างขัน้ต่ํา

ประจําปี 2560 วา่ “ใช้สตูรคํานวณใหม่ซึ่งเพ่ิมปัจจัย

ชีว้ัดทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมมากขึน้ รวม 10 

รายการ ได้แก่ 1.ข้อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราค่าจ้างท่ี

ลูกจ้างได้รับปัจจุบัน 2. ดัชนีค่าครองชีพ 3. อัตรา

ค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อตัง้แต่ปี 2558-2559  4.มาตรฐาน

คา่เฉลีย่การครองชีพ 5.ต้นทนุการผลติ 6.ราคาสนิค้า

และบริการ 7.ความสามารถของธุรกิจ 8.ผลิตภาพ

แรงงาน 9.ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ(เจดีพี) 

ตัง้แต่2553-2557 และ 10.สภาพเศรษฐกิจและ

สังคมผลการพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงได้แบ่ง

คา่จ้างเป็น 4 กลุม่ สว่นกรณีจงัหวดัท่ีไม่ได้ขอขึน้ แต่

บอร์ดค่าจ้างเห็นสมควรปรับขึน้แต่ไม่ได้ขึน้นัน้ได้

พิจารณาโดยใช้สูตรคํานวณพืน้ฐานปัจจัยทาง

เศรษฐกิจของแตล่ะจงัหวดั ทัง้นีก้ระทรวงแรงงาน จะ

นํ า ผ ล ส รุ ป ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค่ า จ้ า ง เ ส น อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก่อนนําเสนอเข้าท่ี

ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ก่อนจะ

ประกาศใช้ในวันท่ี 1 มกราคม 2560” (มติชน,20 

ต.ค.59 : น.11) 

 นายชาลี  ลอยสูง   รักษาการประ ธาน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้

แสดงทา่มีไม่พอใจไม่เห็นด้วย โดยกลา่ววา่ 

 “ผลท่ีออกมาทําให้เสียความรู้สกึ เน่ืองจาก 

1. มีจังหวัดท่ีไม่ได้ปรับค่าจ้างและมีจังหวัดปรับ

สูงสุด เ พี ยง  10  บา ท น้ อ ยม าก เ ม่ื อ เ ทีย บ กับ

สถานการณ์ปัจจุบนั และจังหวดัท่ีไม่ได้ปรับ ก็ไปอยู่

ทางภาคใต้ท่ีรัฐบาลบอกวา่จะพฒันาเศรษฐกิจไปลง
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กลับไม่เพ่ิมค่าแรงให้ 

แสดงว่าจะให้เป็นจังหวัดท่ีมีค่าแรงต่ําสุดหรือไม่  

สงสยัว่าทําไมไม่ปรับให้เท่ากันทั่วประเทศ หากจะ

ปรับ 10 บาท ควรให้ทกุจงัหวดัเทา่กนั เพราะปรับขึน้ 

5 บาท  8 บาท ไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริงของค่า

ครองชีพ  2.น่าสงัเกตว่ามีการพิจารณาหลกัเกณฑ์

ใหม่ 10 รายการ ระบุกว้างขวางการจ้างแต่ไม่มี

รายละเอียดควรชีแ้จงว่า จังหวัดท่ีไม่ได้ปรับเกณฑ์

คืออะไร ใครเป็นผู้ พิจารณา มองว่าเป็นความไม่

ยุติธรรม  3. เม่ือใช้คณะอนุกรรมการจังหวัดเป็น

เคร่ืองมือมาตัง้แต่ต้นมีการเสนอก่อนหน้านีว้่า ควร

ปรับ 13 จงัหวดัในอตัรา 4 บาทไปถึง 60 บาท แต่พอ

มาถึงคณะกรรมการค่าจ้างกลบัไม่ได้เอาข้อเสนอ

จงัหวดั จะมีไปทําไม (มติชน,21 ต.ค.59:น.9) 

ต่อมาเครือข่ายแรงงานจะทําหนังสือถึง

พล.อ.ประยทุธ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในวนัท่ี 26 

ตลุาคม  เพ่ือขอให้รัฐบาลทบทวนเร่ืองนี ้

 บทเรียนการเรียกร้องปรับค่าจ้างขัน้ต่ําท่ี

ผา่นๆมาหลายปี สรุปได้วา่ 

(1) ไม่มีความเป็นไปได้ ท่ีจะการปรับขึน้

ค่าจ้างขัน้ต่ําจํานวนมาก และเท่ากันทัง้ประเทศ

ภายใต้ระบอบรัฐบาลรัฐประหารท่ีปกครองประเทศ 

ในสถานการณ์ท่ีมีรัฐบาลจากการเลอืกตัง้ และพรรค

การเมืองต้องแขง่ขนัแสวงหาความชอบธรรมยอมรับ

จากประชาชน ย่อมมีความเป็นไปได้ท่ีจะขึน้ค่าจ้าง

ขัน้ต่ําได้มากขึน้ และเร็วขึน้จากการเรียกร้องของ

ขบวนแรงงาน 

 

 (2) ท่ีผ่านมา ก่อนปรับค่าจ้างขัน้ตํ่าเป็น 

300 บาท เท่ากันทั่ วประเทศ  ตามนโยบาย

รัฐบาลพรรคเพื่อไทยตัง้แต่ 1 มกราคม 2556 

คณะกรรมการไตรภาคีค่าจ้าง ปรับค่าจ้างไม่เคย

เกินร้อยละ 10 และไม่เคยปรับเท่ากันทัง้ประเทศ 

ลกูจ้างสว่นใหญ่ไม่รู้จักไม่ยอมรับกรรมการไตรภาคี 

และผู้ แทนฝ่ายลูกจ้างมักเงียบเฉยต่อการเรียกร้อง

ปรับค่าจ้างของเครือข่ายแรงงานเป็นประจํา และมี

แนวโน้มเห็นด้วยกับฝ่ายนายจ้างและราชการเสมอ

มา 

(3) ยุค คสช. เป็นคร้ังแรกท่ีมีนายทหาร

เกษียณเข้ามารับตําแหนง่รมว.แรงงานอย่างต่อเน่ือง

แล้ว 2 คน ซึ่งนายทหารเหลา่นีย้่อมมีทศันคติเชิงลบ

ต่อการเคลื่อนไหวเรียกร้องทุกเร่ืองของเหลา่องค์กร

แรงงาน เพราะรัฐบาลเสนาอํานาจนิยมคํานึงความ
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เช่ือถือยอมรับของมหาชนต่ํา และต้องการความสงบ

สงดัราบร่ืนในการปกครองสงัคมควบคุมแรงงานเพ่ือ

เอือ้ตอ่บรรยากาศความมั่นคงเติบโตของการพฒันา

เศรษฐกิจ-การลงทุนมากกว่าการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและความมัน่คงทางสงัคมของแรงงาน 

(รายงานโดย บณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 
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คําประกาศเน่ืองใน “วันงานที่มีคุณค่าสากล” 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ด้วยวันท่ี ๗ ตุลาคมของทุกปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศกําหนดให้เป็น “วันงานท่ีมีคุณค่า”

นบัตัง้แตปี่ ๒๕๔๗ เป็นต้นมาขบวนการแรงงานทัว่โลกได้จัดรณรงค์เพ่ือการจ้างงานท่ีดีและมั่นคง โดยเช่ือว่า

งานท่ีมีคุณค่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและส่งเสริมให้มีการพฒันาแรงงานท่ียั่งยืน “งานที่มี

คุณค่า”หมายถึง งานซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเก่ียวกับวิถีชีวิตและการทํางานของมนุษย์ อัน

ประกอบด้วย หลกัการท่ีสาํคญั ดงันี ้ 

๑.การมีโอกาสและรายได้  ๒.การมีสทิธิ เสรีภาพในด้านตา่งๆ ๓.การได้แสดงออก ๔.การได้รับการยอมรับจาก

สงัคม  ๕.ความมัน่คงของครอบครัว  ๖.การได้พฒันาตนเอง ๗.การได้รับความยุติธรรมและ ๘.การมีความเท่า

เทียมทางเพศ  

 สถานการณ์ประเทศไทยในอดีตและปัจจุบนัขบวนการแรงงานต่างทราบกันดีว่ารัฐบาลแต่ละยุคสมัย

มิได้ให้ความสาํคญัแก่ผู้ใช้แรงงานซึง่เป็นคนกลุม่ใหญ่ท่ีสดุของสงัคม แต่กลบัสนบัสนุนให้กลุม่ทุนนกัธุรกิจทัง้

ในชาติและต่างชาติเอารัดเอาเปรียบคนไทย ด้วยกดข่ีขูดรีดด้วยรูปแบบนานปัการ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

แลกกับการให้กลุม่ทุนมาลงทุนทําการผลิตในประเทศไทย รูปธรรมท่ีแสดงออกผ่าน กฎหมาย นโยบายเก่ียว

การสนับสนุนการลงทุน ทําให้คนงานอยู่ในสภาพท่ียํ่าแย่ ค่าจ้างต่ํา ทํางานหนัก ไม่ปลอดภยัในการทํางาน 

ชัว่โมงการทํางานท่ียาวนาน ทัง้แรงงานในระบบ นอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ทัง้ภาคการผลิตและการบริการ 

สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเจรจาต่อรองก็ทําได้ยากยิ่งเน่ืองด้วยกฎหมายและนโยบายท่ีไม่เอือ้สนบัสนุน จึง

ก่อให้เกิดปัญหา ความยากจน ความเหลือ่มลํา้ มีการละเมิดสทิธิแรงงาน อันเป็นสถานการณ์ท่ีประเทศไทยถูก

โจมตีจากนานาชาติในปัจจุบนั 

 ดงันัน้เพ่ือ “งานท่ีมีคุณค่า” และ เป้าการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ๑๗ ด้านเพ่ือท่ีจะขจัด

ความยากจนและความหิวโหยในทุกพืน้ท่ี ลดความเหลื่อมลํา้ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ สร้างสงัคมท่ีมี

ความสงบสขุ ยติุธรรม และครอบคลมุ ปกป้องสทิธิมนษุยชน สง่เสริมความเท่าเทียมทางเพศ รวมทัง้เสริมพลงั
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แก่สตรีและเด็กผู้หญิง และปกป้องโลกและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้นโยบายของรัฐบาลท่ีนําประเทศสู ่

“ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” จึงมีข้อเสนอตอ่รัฐบาลดงันี ้

๑. ให้รัฐบาลรับรองอนสุญัญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ILO ฉบบัท่ี ๘๗ ว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ

ในการรวมตวัและฉบบัท่ี ๙๘ วา่ด้วยสทิธิ เสรีภาพในการเจรจาตอ่รอง 

๒. ให้ปรับคา่จ้างขัน้ต่ําวนัละ ๓๖๐ บาท เทา่กนัทัง้ประเทศ ยกเลกิคา่จ้างแบบลอยตวั 

๓. รัฐบาลต้องยกเลิกนโยบาย และการออกกฏหมายท่ีนําไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ด้วยการให้

ความสาํคญักบั พฒันารัฐวิสาหกิจให้มีศกัยภาพในการให้บริการประชาชนสอดคล้องกับ วิถีชีวิต 

วิถีเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติและ

ประชาชนให้เข้าถึงการบริการจากรัฐโดยความเท่าเทียมด้วยราคาท่ีเป็นธรรม หรือรัฐจัดเป็น

สวสัดิการให้แก่ประชาชน ห้ามไม่ให้มีการแปรรูปโดยเด็ดขาด การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจตามนโยบาย

ของรัฐบาลต้อง สนบัสนุน สง่เสริม ให้สหภาพแรงงาน ภาคประชาชน มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 

เพ่ือสร้างหลกัประกนั หลกัจริยธรรมในการดําเนินภารกิจ ตามหลกัธรรมาภิบาล 

หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ข้อเสนอทัง้ ๓ ข้อจะได้การสนบัสนุนในการดําเนินการจากรัฐบาล เพ่ือโอกาส เพ่ือ

คณุภาพชีวิตท่ีดี ของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย แต่ท่ีสดุแล้วหากมิได้เป็นไปตามท่ีเสนอ ขอให้พวกเราท่ีเป็น

คนงานทกุภาคสว่น ต้องร่วมมือร่วมใจกนัอยา่งแข็งขนั เพ่ือผลกัดนัให้เกิดผลเป็นจริง ผ่านรูปแบบและช่องทาง

ท่ีเหมาะในหมู่ของพวกเรา พ่ีน้องประชาชนให้เข้าใจ ประสานกบัเครือขา่ยในสว่นกลางและภมิูภาค และ พ่ีน้อง

ผองเพ่ือคนงานนานาชาติท่ีเราให้สตัยาบันแก่กันว่า “คนงานทัง้ผองคือพ่ีน้องกัน”เพ่ือร่วมกันผลักดันให้

ข้อเสนอเป็นจริงตอ่ไป 

 
ด้วยความสมานฉนัท์ 

คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย(คสรท.) 

สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์(สรส.) 

๗ ตลุาคม ๒๕๕๙ 

หน้าสาํนกังานองค์การสหประชาชาติ 

 


