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• แนวทางปฏริปูบาํนาญชราภาพตามขอ้เสนอ  ILO 

• สาระสาํคญัรฐัธรรมนูญฉบบัแรกในรชักาลที ่ 10 

• จํานวนผูป้ระกนัตนเปรยีบเทยีบกบักําลงัแรงงาน 

• เป�ดปมโครงการแจกเงนิผูม้รีายไดน้อ้ย 

• ป�ญหาและขอ้เสนอ พ.ร.บ.คุม้ครองผูร้บังานไปทาํทีบ่า้น 

• ป�ญหาหลักประกนัสขุภาพแรงงานขา้มชาต ิ

• ขอ้เสนอเนือ่งในวนัแรงงานขา้มชาตสิากล 2559 
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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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สวสัดีปีใหม่ 2560 แรงงานปริทศัน์ออนไลน์

ฉบบัที่ 7 (354) ประจาํเดือนมกราคม ปีใหม่ปีน้ีไม่มี

งานร่ืนเริงเหมือนทุกปีที่ผา่นมาเน่ืองจากยงัอยูใ่นช่วง

ของการไวทุ้กข ์แต่แน่นอนว่าธุรกิจการคา้ต่างๆ คง

ตอ้งพยายามหาช่องว่างที่จะทาํรายได้ให้มากที่สุด

ภายใตข้อ้จาํกดัที่มีอยู ่

 สาํหรับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคต 

ก่อนหน้าน้ีเป็นที่คาดหวงัว่าจะตอ้งเกิดการเลือกตั้ง

ภายในปี2560 แต่ขณะน้ียงัไม่เห็นสัญญาณท่ีชัดเจน

ว่ารัฐบาลจะทาํตามโรดแมปที่เคยบอกไวห้รือไม่ 

อนาคตที่ประเทศไทยจะมีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอีกคร้ังจึงยงัไม่มีความชัดเจนว่าจะ

เกิดขึ้ นเม่ือใด แรงงานปริทัศน์ฉบับน้ีได้นําเสนอ

สาระสําคญัของรัฐธรรมนูญฉบบัพ.ศ. 2558 ท่ีผ่าน

การทาํประชามติไปเม่ือ 7 สิงหาคม 2559 เพือ่ย ํ้าเตือน

ว่า การเมืองไทยตอ้งกา้วไปสู่หนทางประชาธิปไตย

โดยเร็ว ทั้งน้ีตลอดเวลาเกือบ 85 ปีที่ผ่านมาหลงัการ

ปฏิวติั 2475 เรามีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งส้ินคือ 19 

ฉบบั ซ่ึงฉบบัปัจจุบนัคือฉบบัชัว่คราวพ.ศ. 2557  

 ในด้านสิทธิสวัสดิการแรงงาน ยงัมีความ

คาดหวังว่าแม้ค่าจ้างจะได้ปรับขึ้ นเพียงน้อยนิด

เ น่ื อง จา ก ภา วะ เศ ร ษฐ กิ จที่ ไ ม่ เ อ้ื ออํา นว ยแ ล ะ

ขบวนการแรงงานไทยขาดอาํนาจการต่อรอง แต่สิทธิ

เสรีภาพและสวสัดิการแรงงานควรได้รับการพฒันา

ให้ดีขึ้ นบ้างในปีใหม่น้ี แรงงานปริทัศน์ฉบับน้ีได้

นาํเสนอบทความเร่ืองรัฐบาลไทยกบัการให้สัตยาบนั

อนุสญัญาILO ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบาลไทยไดใ้ห้สัตยาบนั

ไปเพียง 17 ฉบบัจากทั้งหมด 189 ฉบบั ส่วนฉบบัที่

องคก์รแรงงานไทยรณรงคใ์หรั้ฐบาลรับรองติดต่อกบั

มานานกว่า 20 ปี แต่ยงัไม่ประสบความสําเร็จ คือ 

อนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ

สมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวักนั และ

อนุสัญญาILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตาม

หลักการแห่งสิทธิในการรวมตวักันและการเจรจา

ต่อรอง 

 นอกจากน้ี ILO ยงัมีขอ้เสนอแนวทางปฏิรูป

บาํนาญชราภาพของประเทศไทย เพื่อยืดอายุให้

กองทุนชราภาพสามารถมี เ งิน เพียงพอจ่ายให้

ผูป้ระกนัตนไดน้านขึ้น รายละเอียดตามท่ีนาํเสนอใน

แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี สําหรับอตัราเงินสมทบกรณี

ชร า ภ า พ ข ณ ะ น้ี ทั่ว โ ล ก มีอ ยู่  15  ป ร ะ เท ศ ซ่ึ ง มี

สวสัดิการกรณีชราภาพ ในจาํนวนน้ีประเทศไทยมี

อัตราเงินสมทบตํ่ า สุดอยู่ที่ ร้อยละ 6 ของค่าจ้าง 

(ลูกจ้างร้อยละ 3 นายจา้งร้อยละ3) และมีตวัเลขที่

น่าสนใจคือประเทศสิงคโปร์มีอัตราเงินสมทบกรณี

ชราภาพสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 35 (ลูกจา้งจ่ายร้อยละ 20 

นายจา้งจ่ายร้อยละ 15) ซ่ึงในจาํนวน 15 ประเทศทัว่

โลกน้ี มีประเทศที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบสูงกว่า
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ลูกจา้งอยู ่7 ประเทศ ลูกจา้งจ่ายสมทบสูงกว่านายจา้ง 

เพยีงประเทศเดียว คือ สิงคโปร์ และลูกจา้งจ่ายเท่ากบั

นายจา้ง 6 ประเทศ 

 ในดา้นสถานการณ์แรงงานขา้มชาติ แรงงาน

ปริทศัน์ฉบบัน้ียงัคงนําเสนอข่าวสารต่อเน่ืองทั้งใน

เร่ืองข้อเสนอปฏิรูปการจ้างแรงงานข้ามชาติของ

องค์กรพฒันาเอกชนที่ทาํงานด้านแรงงานขา้มชาติ 

และปัญหาหลกัประกนัสุขภาพของแรงงานขา้มชาติ

ซ่ึงสรุปจากการประชุมของเครือข่ายองค์กรด้าน

ประชากรขา้มชาติ (MWG) 

 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัทาํ แรงงานปริทศัน์ และ

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั ขออวยพรให้ผูใ้ช้แรงงาน 

และผูอ่้านแรงงานปริทศัน์ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นในปี

ใหม่ 2560 ร่วมกันต่อสู้ ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ และ

สร้างสรรคร์ะบอบประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อ ง ค์ ก า ร แ ร ง ง า น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 

(International Labour Organization : ILO) กาํเนิดขึ้น

เม่ือปี พ.ศ. 2462 (ค.ศ.1919) ภายหลังสงครามโลก

คร้ังที่ 1 ยุติ   โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของสนธิสัญญา

แวร์ซาย (Treaty of Versailles)  โดยไทยเป็นประเทศ

สมาชิกแรกตั้งขององคก์ารดว้ย 

 
 ในช่วงแรกของการก่อตั้งองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศที่ประชุมใหญ่ได้มีการรับรอง

อนุสัญญา(Convention)  6 ฉบบั  ที่ว่าด้วยช่ัวโมง

ทํางานในภาคอุตสาหกรรม  การว่างงาน  การ

คุ้มครองความเป็นมารดาการทํางานกลางคืนสําหรับ

เพศหญิง อายุข้ันต่ํา  และการทํางานกลางคืนสําหรับ

เพศหญิง  อายุข้ันต่ํา  และการทํางานกลางคืนสําหรับ

ผู้เยาว์ในภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึงการรับรองอนุสัญญา

นั้ น จ ะ เ ป็ น ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก ท่ี ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ อัน

ประกอบด้วยผู ้แทนจากประเทศสมาชิกซ่ึงมีฝ่าย

ลูกจ้างนายจ้างและรัฐบาลโดยองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศจะเป็นองค์กรเดียวในโลกที่มีการ

บริหารระบบไตรภาคี 

 อนุสัญญาเป็นตราสารที่มีสภาพบงัคบั  ซ่ึง

ไดก้าํหนดมาตรฐานแรงงานในแต่ละประเด็นไว ้ จะ

มีผลบังคับใช้เม่ือประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบัน

อนุสัญญานั้ นๆแล้ว  โดยประเทศสมาชิกสมัครใจ

เลือกให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดก็ได้ที่ เ ป็น

ประโยชน์ต่อสถานการณ์แรงงาน  สภาพเศรษฐกิจ

และสังคมเม่ือให้สัตยาบันแล้ว  ประเทศสมาชิก

จะต้องออกกฎหมาย  ข้อบังคับ  หรือแนวปฏิบัติ

ภายในประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

อนุสัญญา  นอกจากนั้นยงัตอ้งขจดัอุปสรรคในการ

ปฏิบติัตามอนุสญัญาไม่วา่จะเป็นการยกเลิกกฎหมาย  

หรือแนวปฏิบติัภายในประเทศที่ขดัต่ออนุสญัญาดว้ย 

ท่ีประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ  ไดด้าํเนินการพิจารณารับรองอนุสัญญาไป

แล้วทั้งหมด 189 ฉบบั (ถึงปี 2559) อนุสัญญาฉบบั

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
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สุดท้ายซ่ึงที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศได้รับรองเม่ือเดือนมิถุนายน 2554  คือ

อนุสัญญาว่าฉบับที่ 189 ด้วยงานที่มีคุณค่าสําหรับ

คนงานทํางานบ้าน  

 

ประเทศไ ทยได้ให้สัตยาบันอนุ สัญญ า

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ไปแลว้เพียง 

17 ฉบบั  และบอกยกเลิกไป 1 ฉบบั  จึงมีผลใชบ้งัคบั

จํานวน 16 ฉบับ  เรียงตามลําดับวันเดือนปีที่ให้

สตัยาบนั  ไดแ้ก่ 

 

ลําดับ รายช่ืออนุสัญญา วันเดือนปีที่ให้

สัตยาบัน 

1 อนุสญัญาฉบบัที่ 80 วา่ดว้ยการแกไ้ขบทบญัญติัทา้ยบท ค.ศ. 1946 5 ธันวาคม พ.ศ. 2490 

2 อนุสญัญาฉบบัที ่ 104  วา่ดว้ยการยกเลิกการลงโทษอาญา 

(คนงานพื้นเมือง) ค.ศ.1955* 

29 กรกฎาคม พ.ศ. 

2507 

3 อนุสญัญาฉบบัที่  14  วา่ดว้ยการหยดุพกัผอ่นประจาํสปัดาห์ 

(ภาคอุตสาหกรรม) ค.ศ.1921  

5 เมษายน พ.ศ. 2511 

4 อนุสญัญาฉบบัที่  19วา่ดว้ยการปฏิบติัที่เท่าเทียมกนั  

(เงินทดแทนกรณีประสบอุบติัเหตุ) ค.ศ. 1925 

5 เมษายน พ.ศ. 2511 

5 อนุสญัญาฉบบัที่  29วา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ค.ศ. 1930 26 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 

2512 

6 อนุสญัญาฉบบัที่  88  วา่ดว้ยการจดัหางาน ค.ศ. 1948 26 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 

2512 

7 อนุสญัญาฉบบัที่  122  วา่ดว้ยนโยบายการมีงานทาํ ค.ศ. 1964 26 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 

2512 

8 อนุสญัญาฉบบัที่  127  วา่ดว้ยนํ้ าหนกัสูงสุด ค.ศ. 1967 26 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 

2512 

9 อนุสญัญาฉบบัที่  116  วา่ดว้ยการแกไ้ขบทบญัญติัทา้ยบท ค.ศ. 1961 24 กันยายน พ.ศ. 

2512 

10 อนุสญัญาฉบบัที่  105  วา่ดว้ยการยกเลิกแรงงานบงัคบั ค.ศ. 1957 2 ธันวาคม พ.ศ. 2512 

11 อนุสญัญาฉบบัที่  100  วา่ดว้ยค่าตอบแทนที่เทา่กนั ค.ศ. 1951 8 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 

2542 
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12 อนุสญัญาฉบบัที่  182  วา่ดว้ยการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบที่เร็วร้าย ค.ศ. 

1999 

16 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 

2544 

13 อนุสญัญาฉบบัที่  138  วา่ดว้ยอายขุั้นตํ่า ค.ศ. 1973 11พฤษภาคม พ.ศ. 

2547 

14 อนุสญัญาฉบบัที่  159  วา่ดว้ยการจา้งงานและการฟ้ืนฟูดา้นการฝึกอาชีพ 

(คนพกิาร) ค.ศ. 1983 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

15 อนุสญัญาฉบบัที่  187  วา่ดว้ยกรอบเชิงส่งเสริมการดาํเนินงานความปลอดภยั

และอาชีวอนามยั ค.ศ.2006 

23 มีนาคม 2559 

16 อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 7 มิถุนายน 2559 

 

หมายเหตุ● อนุสญัญาส่วนใหญ่ (จาํนวน 8 ฉบบั)ใหส้ตัยาบนัช่วงท่ี ILO มีอายคุรบ 50 ปี (พ.ศ.2511-

2512) และส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัภารกิจของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 ●ประเทศไทยเคยให้สตัยาบนั อนุสญัญาฉบบัที่ 123 วา่ดว้ยอายขุั้นตํ่า (เหมืองใตดิ้น) เม่ือวนัที่ 

5 เมษายน พ.ศ.2511 และบอกเลิกการใหส้ตัยาบนัเม่ือวนัที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยผลของการใหส้ตัยาบนั

อนุสญัญาฉบบัที่ 138 ตามที่บญัญติัไวใ้นมาตรา 10 วรรค 4 ของอนุสญัญา 

 ●อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ.2549 เป็นอนุสญัญาฉบับแรก ของILO ที่มาจากการ

รวบรวมและปรับปรุงตราสารดา้นแรงงานทางทะเลประมาณ 60 ฉบบัใหร้วมอยูใ่นอนุสญัญาฉบับเดียว มี

ลกัษณะพเิศษในการบงัคบัใชแ้ตกต่างจากอนุสญัญาอ่ืน คอือนุสญัญาน้ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นทางออ้มกบัประเทศที่

ยงัไม่ใหส้ตัยาบนั เน่ืองจากอนุสญัญาใหอ้าํนาจเจา้ของท่าเรือท่ีใหส้ตัยาบนัแลว้ สามารถตรวจเรือ กกัเรือ หรือสัง่

ใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องใหเ้ป็นไปตามที่อนุสญัญากาํหนดได ้แมว้า่รัฐเจา้ของธงเรือนั้นยงัไม่ใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา

ฉบบัน้ีก็ตาม 

 อนุสญัญาแขวน (Shelved Convention) หมายถึง อนุสญัญาท่ีคณะประศาสน์การ ILO 

พจิารณาวา่ มีเน้ือหาที่ไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั แต่ยงัไม่มีมติวา่จะดาํเนินการต่อไปอยา่งไร จึงใหรั้ฐ

สมาชิกระงบัการดาํเนินใดๆที่เกี่ยวขอ้งไวช้ัว่คราว 
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รายช่ืออนุสัญญาหลกั 8 ฉบับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ที่อยู่ในปฏญิญาว่าด้วย

หลักการและสิทธิพืน้ฐานในการทาํงาน ไดแ้ก่ 
 

เร่ือง อนุสญัญา ปีที่ไทยใหส้ตัยาบนั 

การยกเลิกการใช้

แรงงานเด็ก 

ฉบบัที่  138  วา่ดว้ยการกาํหนดอายขุั้นตํ่า พ.ศ.2516 (1973) พ.ศ.2547 (2004) 

ฉบบัที่  182  วา่ดว้ยการใชแ้รงงานเด็กประเภทเลวร้ายที่สุด  

พ.ศ.2542 (1999)  

พ.ศ.2543 (2001) 

การยกเลิกการใช้

แรงงานบังคบัทุก

รูปแบบ 

ฉบบัที่  29  วา่ดว้ยการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบงัคบั  

ไทยไดใ้หส้ตัยาบนัเม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2512  

พ.ศ.2512 (1969) 

ฉบบัที่  105  วา่ดว้ยการยกเลิกการใชแ้รงงานบงัคบั  

พ.ศ.2500 (1957) 

พ.ศ.2512 (1969) 

การขจัดการเลอืก

การปฏิบัติใน

อาชีพและการจ้าง

งาน 

อนุสญัญาฉบบัที่  100  วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั 

 (ในอาชีพและการจา้งงาน)พ.ศ.2494 (1951) 

พ.ศ.2542 (1999) 

อนุสัญญาฉบับที่  111วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั  

(ในอาชีพและการจา้งงาน) พ.ศ.2501 (1958) 

ยังไม่ให้สัตยาบัน 

เสรีภาพในการ

สมาคมและสิทธิ

การเจรจาต่อรอง

ร่วม 

อนุสัญญาฉบับที่  87  วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและ 

การคุม้ครองสิทธิการรวมกลุ่ม พ.ศ.2491 (1948) 

ยังไม่ให้สัตยาบัน 

อนุสญัญาฉบบัที่  98  ว่าด้วยสิทธิในการรวมกลุ่มและ 

การเจรจาต่อรองร่วม พ.ศ.2492 (1949) 

ยังไม่ให้สัตยาบัน 

 

ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่ให้สตัยาบนัอนุสัญญาหลัก(CORE  LABOUR  STANDARDS) ซ่ึงถือเป็น

มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนจาํนวน 3 ฉบบั คือ  

 ฉบบัที่ 87  วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิการรวมกลุ่ม พ.ศ.2491(1948)                         

 ฉบบัที่ 98  วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและอาชีพและอาชีพ พ.ศ.2501 (1958) 

 ฉบบัที่ 111  วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและอาชีพ พ.ศ.2510 (1958) 
 

 เม่ือพจิารณา 10 ประเทศสมาชิกในอาเซียน  พบวา่มีการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาหลกั 8 ฉบบั  ของแต่ละ

ประเทศ ดงัน้ี 
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ช่ือประเทศ 

 

อนุสญัญาหลกั ฉบบัที่  

29 87 98 100 105 111 138 182 

บรูไน         2551 

กัมพูชา 2512 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2549 

อินโดนีเซีย 2493 2541 2500 2501 2542 2542 2542 2543 

สปป.ลาว  2507   2551  2551 2548 2548 

มาเลเซีย  2500  2504 2540   2540 2543 

เมียนมาร์ 

(สหภาพพม่า) 

2498 2498       

ฟิลิปปินส์  2548 2496 2496 2503 2496 2503 2541 2543 

สิงคโปร์  2508  2508 2545   2548 2544 

ไทย  2512   2542 2512  2547 2544 

เวียดนาม  2550   2540  2540 2546 2543 

 

- ประเทศที่ใหส้ตัยาบนัอนุสัญญาหลักครบ 8 หลัก  คือ  อินโดนีเชีย  กมัพชูาและฟิลิปปินส์ 

 - ประเทศที่ยังไม่ให้สตัยาบนัอนุสัญญาหลกัฉบบัท่ี 87 และ ฉบบัท่ี 98 ทั้ง 2 ฉบบั  ไดแ้ก่ บูรไน  สปป.

ลาว  ไทยและเวียดนาม 

 - ประเทศที่ให้สัตยาบนัอนุสัญญาหลกัฉบบัที่ 87 หรือฉบบัที่ 98 ฉบับใดฉบับหน่ึง  ไดแ้ก่  มาเลเซีย

,สหภาพพม่า,สิงคโปร์โดยประเทศไทย มีแนวโนม้ที่รัฐบาลจะใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาฉบบัที่ 98 เท่านั้น 

อนุสญัญาที่เรียกร้องรัฐบาลใหส้ัตยาบนัมายาวนานกว่า 20 ปีแลว้ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 

980

 

                                                             


คณะกรรมการจดังานวนัแรงงานแห่งชาติทุกปีไดมี้ขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลใหส้ัตยาบนัอนุสัญญาฉบบัท่ี 87 และ 98 มาเกือบทุกปี โดยเฉพาะ

ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2554 ถึง 2559 ไดย้กระดบัเป็นข้อแรกของขอ้เรียกร้องในวนัแรงงานมาตลอด 
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สาระสําคัญขออนุสัญญาฉบับที่ 87  ว่าดว้ยเสรีภาพในสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวักนั 

(Freedom of Association and Protection of the Right to Organize)ไดแ้ก่ 

 1.  คนทาํงาน และนายจา้งสามารถใชสิ้ทธิในการจดัตั้งสมาคมและรวมตวักนัไดอ้ยา่งเสรี  โดยไม่ต้อง

ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานรัฐ 

 2.  องค์กรของคนทํางาน และนายจ้างสามารถมี

ธรรมนูญและข้อบังคับขอตนเอง  สามารถเลือกผู้แทนของ

ตนเองได้โดยเสรี  รวมทั้งบริหารจัดการ  และกาํหนดกิจกรรม

และแผนงานของตนเองได ้ โดยที่หน่วยงานของรัฐตอ้งละเวน้

การแทรกแซงใดๆ อันเป็นการยุติ  หรือ  จาํกัดสิทธิในการ

ดําเนินกิจกรรมขององค์กรของคนทํางานและองค์กรของ

นายจา้ง  

 3.  องคก์รของคนทาํงาน และองคก์รของนายจา้งตอ้งมี

เสรีภาพในการเข้าร่วมองค์กรต่างๆทั้งในระดับประเทศ และ

ระหวา่งประเทศ 

 4.  การใชสิ้ทธิของคนทาํงาน และนายจา้งและองคก์ร

ของกลุ่มคนเหล่าน้ีตอ้งให้การเคารพต่อกฎหมายของทอ้งถ่ิน  

ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวจะตอ้งไม่มีผลเสีย  หรือนาํไปใชใ้หเ้กิดผลเสียต่อหลกัประกนัท่ีกาํหนดไวใ้นอนุสญัญาฉบบั

น้ี 

 5.  การจะนําอนุสัญญาฉบบัน้ีใช้บงัคบักับกองกําลังติดอาวุธ  หรือตํารวจนั้นจะตอ้งมีการพิจารณา

กาํหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศนั้น 

 6.  ตามอนุสญัญาน้ี “องคก์ร” หมายถึง  กลุ่มของคนทาํงาน  หรือของนายจา้งที่ไดรั้บการจดัตั้งขึ้น  โดย

วตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง 

 สาระสําคญัของอนุสัญญาฉบับที่ 98  ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวกันและการ

ร่วมเจรจาต่อรอง(Right to Organize and Collective Bargaining) ไดแ้ก่ 

 1.  คุม้ครองคนทาํงานจากการกระทาํอนัเป็นการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน  เพื่อทาํให้คนทาํงานไม่เขา้

ร่วมสหภาพแรงงาน  หรือสละการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

 2.  คุม้ครองคนทาํงานจากการถูกไล่ออกจากงาน  หรือการมีอคติต่อคนทาํงานดว้ยสาเหตุที่คนทาํงาน

เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน  หรือเขา้ร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน 
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 3.  คุม้ครององคก์รของคนทาํงาน  และองคก์รของนายจา้งจากการกระทาํใดๆอนัเป็นการแทรกแซงซ่ึง

กันและกัน  ไม่วา่จะเป็นการแทรกแซงในดา้นการก่อตั้งองคก์าร  การปฏิบติังาน  หรือการบริหารหรือจากการ

กระทาํใดๆอนัเป็นสนบัสนุนใหอ้งคก์รของคนทาํงานอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของนายจา้ง  หรือองคก์รของนายจา้ง 

 4.  ส่งเสริมให้มีการพฒันาและการใชป้ระโยชน์จากกลไกการเจรจาโดยสมัครใจระหว่างนายจา้งหรือ

องคก์รของนายจา้ง  กบัองคก์รของคนทาํงาน  ในเร่ืองกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการจา้งงาน 

 5.  การจะนําอนุสัญญาฉบบัน้ีใช้บงัคบักับกองกําลังติดอาวุธ  หรือตํารวจนั้นจะตอ้งมีการพิจารณา

กาํหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศนั้น 

 ข้อมูลประกอบการประชุมคณะทํางาน

ติดตามผลการดําเนินการตามข้อเรียกร้องวัน

แรงงานปี 2559  ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน (ศิริชยั ดิษฐกุล) ไดล้งนามแต่งตั้งเม่ือวนัที่ 

13 มิถุนายน 2559 ไดช้ี้แจงขอ้เรียกร้องขอ้แรกให้

รัฐบาลรับรองอนุสัญญาฉบบัท่ี 87 และฉบบัที่ 98 

ดงัน้ี 

 “การดําเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญา

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัที่ 87 และฉบบัที่ 98 นั้น กรมสวสัดิการและการคุม้ครองแรงงานไดเ้สนอ

เร่ืองดงักล่าวใหค้ณะรัฐมนตรีพจิารณาใหค้วามเห็นชอบคร้ังแรกเม่ือปี 2553 ต่อมานายกรัฐมนตรีในสมยันั้น ได้

ใหถ้อนอนุสญัญาฯ ออกจากการพจิารณา เน่ืองจากมีการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 

 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ไดมี้การดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการ

จดัทาํประชาพิจารณ์ การประชุมส่วนราชการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อสอบถามความคิดเห็น แต่งตั้งคณะทาํงาน

พิจารณาสาระสาํคญัของอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 87 และฉบบัท่ี 98 การจดัสนทนา

กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Focus Group Discussion) ดาํเนินการจดัทาํคู่มือการปฏิบติัตนของนายจา้ง ลูกจา้งหาก

ให้สัตยาบนัอนุสัญญา การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับอนุสัญญาโดยการแต่งตั้ ง

คณะทาํงานไตรภาคีมาเพือ่พจิารณากฎหมาย ฯลฯ 

 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานแต่งตั้งคณะทาํงานไตรภาคี ประกอบดว้ย  นายจา้ง ลูกจา้งและภาค

ราชการ ฝ่ายละ 6 คน รวม 18 คน เพื่อพิจารราร่างกฎหมายว่าดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 2 ฉบบั

ไดแ้ก่ ร่างพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. .... 

ให้สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาฯ หากแล้วเสร็จ กรมฯจะจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 
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จากนั้นกระทรวงแรงงานนาํร่างกฎหมายเสนอคณะรัฐมนตรี เพือ่ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาและให้

คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ แลว้จึงส่งร่างกฎหมายเขา้สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ต่อไป 

 มีการประชุมคณะทาํงานฯ คร้ังแรก วนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 โดยท่ีประชุมมีมติให้พิจารณาร่าง

พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญติัแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ. .... แยก

ออกเป็นกฎหมายคนละฉบบั 

1. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... 

 คณะทาํงานฯ ประชุมพิจารณาร่างพระราชบญัญติั แรงงาน สัมพนัธ์ พ.ศ. .... จาํนวน 11 คร้ัง โดย

พิจารณาประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ ประเด็นช่ือร่างกฎหมาย การบงัคบัใช ้นิยามคาํ การรักษาการ ประเด็นเร่ืองการ

จดัตั้งองคก์ารดา้นแรงงาน คณะกรรมการลูกจา้ง การกาํหนดให้มีคณะกรรมการระดบัชาติมาทาํหน้าที่ส่งเสริม

ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ ขอ้ตกลงเก่ียวกับสภาพการจา้ง การยืน่ขอ้เรียกร้อง ท่ีปรึกษาด้านแรงงานสัมพนัธ์ การ

เจรจาต่อรองและขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทแรงงาน วิธีระงบัขอ้พิพาทแรงงาน บท

คุม้ครองลูกจา้งไม่ใหถู้กเลิกจา้ง ถูกโยกยา้ยหนา้ท่ีการงานโดยไม่เป็นธรรม หมวด 3 การปิดงานและนัดหยดุงาน 

การกระทาํอนัไม่เป็นธรรม  

2. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... 

 คณะทาํงานฯ ประชุมพจิารณาร่าง

พระราชบญัญติัแรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์พ.ศ. 

.... จาํนวน 6 คร้ัง โดยพิจารณากรอบในการ

พจิารณาร่างกฎหมายและมีมติใหย้ดึร่างฯ ของ

กระทรวงท่ีผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเป็นหลกัในการพจิารณา และไดพ้จิารณา

ขอบเขตการบงัคบัใช ้บทนิยาม หมวด 1 ขอ้ตกลง

เก่ียวกบัสภาพการจา้ง หมวด 2 วธีิระงบัขอ้พพิาท

แรงงาน หมวด 3 การปิดงาน และการนดัหยดุงาน หมวด 4 คณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(ครรส.) 

3. ข้อส่ังการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน มอบหมายใหก้รมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จดัทาํร่างคู่มือ

เก่ียวกบัการปฏิบติัตนของลูกจา้งและนายจา้ง กรณีหากประเทศไทยใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาองคก์ารแรงงาน

ระหวา่งประเทศ ฉบบัที่ 87 และฉบบัที่ 98 ซ่ึงกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ไดจ้ดัทาํร่างดงักล่าวแลว้ โดย

อยูร่ะหวา่งการเสนอใหค้ณะทาํงานจดัทาํคู่มือเก่ียวกบัการปฏิบติัตนของลูกจา้ง และนายจา้งหากประเทศไทยให้

สตัยาบนัอนุสญัญาองคก์ารแรงงาน ระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 87 ฉบบัท่ี 98 พจิาณาต่อไป 
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อนุสัญญา ILO ที่เครือข่ายแรงงานและองค์กรพฒันาเอกชนเคยเสนอต่อรัฐบาลพิจารณาให้สัตยาบัน  

 1. อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิการรวมกลุ่ม ค.ศ.1948 

(พ.ศ.2491) 

 2. อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 วา่ดว้ยสิทธิในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ.1949 (พ.ศ.

2492) 

 3.อนุสญัญา ILO ฉบบัที่ 111 วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและอาชีพ ค.ศ.1958 (พ.ศ.2501) 

4. อนุสญัญาฉบบัที่ 143 วา่ดว้ยการเคล่ือนยา้ยในสภาพมิชอบและการส่งเสริมการมีโอกาสเท่าเทียม 

และ  การปฏิบติัต่อแรงงานขา้มชาติ ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518) 

5. อนุสัญญาฉบับที่ 131 วา่ดว้ยการกาํหนดค่าจา้งขั้นตํ่าโดยการอา้งอิงพเิศษแก่ประเทศกาํลงัพฒันา ค.ศ.

1970 (พ.ศ.2513) 

 6. อนุสัญญาฉบับที่ 144 วา่ดว้ยการปรึกษาหารือของไตรภาคีเพือ่ส่งเสริมการปฏิบติัตามมาตรฐาน

แรงงานระหวา่งประเทศ ค.ศ.1976 (พ.ศ.2519) 

 7. อนุสญัญาฉบบัที่ 155 วา่ดว้ยความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการทาํงาน ค.ศ.1981 (พ.ศ.2524) 

 8. อนุสญัญาฉบบัที่ 177 วา่ดว้ยงานที่รับไปทาํที่บา้น ค.ศ.1996 (พ.ศ.2539) 

 9. อนุสญัญาฉบบัที่ 188 วา่ดว้ยการทาํงานในภาคประมง ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) 

 10. อนุสญัญาฉบบัที่ 189 วา่ดว้ยงานที่มีคุณค่าสาํหรับแรงงานทาํงานบา้น ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) 

 

       ท่ีประชุมคณะทาํงานพจิารณาอนุสญัญา

ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ สาํนกังาน

ปลดักระทรวงแรงงานไดพ้จิารณาคดัเลือกอนุสญัญา 

ILO ที่มีความเหมาะสมเป็นไปไดท่ี้จะใหส้ตัยาบนัใน

อนาคตอนัใกล ้จาํนวน 4 ฉบบั คือ  1)อนุสญัญาวา่ดว้ย

แรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 (MLC) ขณะน้ีผา่นความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว้อยูร่ะหวา่งการ

พจิารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ก่อนที่

ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นดว้ย  2)อนุสญัญาฉบบัที่ 111 วา่ดว้ยเลือกปฏิบติัในการจา้งงาน และอาชีพ ค.ศ. 1958  

3) อนุสญัญาฉบบัที่ 142 วา่ดว้ยการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ค.ศ.1975และ 4) อนุสญัญาฉบบัที่ 102 วา่ดว้ยความ

มัน่คงทางสงัคม ค.ศ.1952  (ที่มา: www.thaigov.go.th, วนัที่ 22 มกราคม 2558) ซ่ึงรัฐบาลไดใ้หส้ัตยาบนัเพยีง

ฉบบัเดียวคือ อนุสัญญาแรงงานทางทะเล เม่ือ มิถุนายน 2559 
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 (1)การปรับเพิ่มอายุมีสิทธิรับประโยชน์

ทดแทนกรณชีราภาพ  

จาํเป็นตอ้งค่อยๆ ปรับอายสิุทธิรับประโยชน์

ทดแทนกรณีชราภาพจาก 55 ปีเพิ่มขึ้ น เพื่อความ

ย ัง่ยืนทางการเงินของกองทุนในระยะยาวควร

วางแผนเพิ่มอายุมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณี

ชราภาพในระยะยาว เพื่อให้รัฐบาลสามารถเตรียม

กํา ห น ด น โ ย บ า ย ต ล า ด แ ร ง ง า น  แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห้

ผูป้ระกนัตนที่ใกล้เกษียณอายุรวมทั้งนายจา้งได้มี

เวลาเตรียมรับการเปล่ียนแปลง 

 

 
 

(2)ปรับเพิ่มเงินสมทบ 

การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพ 

เสนอแนะให้ค่อยๆ ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณี

ชราภาพ และควรจดัสรรอตัราเงินสมทบส่วนเกิน

กรณีว่างงานร้อยละ 0.5 เพื่อรอจ่ายประโยชน์

ทดแทนกรณีชราภาพ 

(3) การปฏิรูปการลงทุนในภาพรวม เพื่อ

ความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนกรณีชราภาพ 

ควรปรับปรุงเร่ืองต่าง ดงัน้ี 

-ปรับอตัราเงินสมทบกรณีชราภาพขึ้นร้อยละ 

2 ทุกๆ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561 

-ปรับเพิม่อายมีุสิทธิรับบาํนาญชราภาพขึ้น 1 

ปี ทุกๆ 5 ปีจนอาย ุ65 ปี 

-ป รั บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ล ง ทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้

ผลตอบแทนจากการลงทุน เพิม่ขึ้นร้อยละ 1 

(4) ปรับนโยบายการสะสมเงินทุน (Funding 

Policy) และนโยบายการลงทุน 

-กาํหนดวตัถุประสงค์ของการกาํหนดระดับ

เงินกองทุนในระยะยาว เช่น กาํหนดเป้าหมายระดบั

 

รักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ 
ท่ีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สํานักงานประกันสังคม 
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เงินกองทุนในระยะยาวให้เหมาะสมเพื่อเป็นหลัก

ในการกาํหนดอตัราเงินสมทบที่เหมาะสม 

-ทํา ค ว า ม เ ข้า ใ จกับ ค ว า ม เ ส่ี ย ง แ ล ะ ข้อ

ไดเ้ปรียบของการบริหารการเงินแต่ละทางเลือก 

-ตรวจสอบสินทรัพยท์ี่มีอยูแ่ละเงินสมทบรับ

ในอนาคตใหเ้พยีงพอต่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน

ของกองทุนในอนาคต 

-เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิภ า พ ก า ร กํา กับ ดู แ ล ก า ร

ดาํเนินงานขององค์กรโดยการเพิ่มความโปร่งใส

 

 

จาํนวนปีที่กองทุนชราภาพอยู่ได้ในแต่ละทางเลอืกนับจากปี 2556 

ทางเลือก จาํนวนปีที่

กองทุน 

อยูไ่ด ้

นบัจากปี 2558 

1. ปรับฐานค่าจ้าง ที่ใช้ในการคาํนวณเงินบํานาญจาก 15,000 บาท ต่อ

เดือนเป็น 20,000 บาทต่อเดือน 

40 ปี 

2. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่ม 1%  41 ปี 

3. ขยายอายุเกษียณ เพิ่ม 1 ปี ทุกๆ 5 ปี จาก 55 ปี เป็น 65 ปี ภายใน

ระยะเวลา 50 ปี) 

48 ปี 

4. เพิ่มอัตราเงนิสมทบ 2% ทุก 5 ปี จนถึงปี2591 อัตราเงินสมทบเท่ากับ 

18.4%  

74 ปี 

5. มาตรการผสมโดยใช้ทางเลอืกที่ 2-4  87 ปี 

6. มาตรการผสมโดยใช้ทางเลอืกที่ 3-4  ตลอดช่วง

ประมาณการ (100 ปี)  7. มาตรการผสมโดยใช้ทางเลอืกที่ 2-3-4  

หมายเหตุ:ปีสุดทา้ยของการประมาณการคือปี 2657 
 

 ขยายฐานคุ้มครอง ลดเหลือ่มลํา้ ยดืกองทุน 

 การปฏิรูปโดยขยายการคุม้ครองประกนัสงัคมใหค้นทาํงาน และแรงงานนอกระบบท่ีเหลืออีก 20 

ล้านคนหรือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองประกันสังคม จะช่วยลดความเหล่ือมลํ้ าของคนในชาติ ช่วย
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เสริมสร้างความปรองดอง สร้างความมัน่คงทางสังคมและประเทศดังท่ีประเทศต่างๆทัว่โลกทาํกัน รวมทั้ง

รองรับสงัคมผูสู้งอายแุละจะช่วยยดือายกุองทุนฯเพิม่เสถียรภาพกองทุนอีกดว้ย 

 
 

การรับประโยชน์ทดแทนกรณชีราภาพในระบบประกันสังคมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางอัตราเงินสมทบกรณชีราภาพ เรียงจากมากไปน้อย 

หน่วย:ร้อยละของคา่จา้ง 

ประเทศ ลูกจา้ง นายจา้ง รวม 

สิงคโปร์ 20.0 15.0 35.0 

ฮังการี 9.5 24.0 33.5 

อิตาล ี 9.2 23.8 33.0 

จีน 8.0 20.0 28.0 

อินเดีย 12.0 12.0 24.0 

มาเลเซีย 11.5 12.5 24.0 

เยอรมนี 10.0 10.0 20.0 

สวีเดน 7.0 11.9 18.9 

เวียดนาม 6.0 12.0 18.0 

เม่ือผู้ประกนัตน 

อายคุรบ 55 ปี 

และออกจากงาน 

บํานาญชราภาพ บําเหน็จชราภาพ 

ในกรณีที่ ผู้ประกันตนจ่ายเงนิสมทบไม่ครบ 15 ปี

หรือถึงแก่ความตาย หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ 

เงินบําเหน็จ =เงินสมทบของผู้ประกนัตน 

     +เงินสมทบของนายจ้าง 

                  +ผลตอบแทนจากการลงทนุ 

 

ในกรณีที่ ผู้ประกันตนจ่ายเงนิสมทบครบ 15 ปีถึง

แก่ความตาย หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ 

เงินบํานาญ =(20%xคา่จ้างเฉล่ีย 60 เดือนสดุท้าย) 

                  +((1.5%xจํานวนปี) x คา่จ้างเฉล่ีย 

                  60 เดือนสดุท้าย) 
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ญี่ปุ่ น 7.7 7.7 15.4 

สหรัฐอเมริกา 6.2 6.2 12.4 

แคนาดา 5.0 5.0 10.0 

สวิตเซอร์แลนด์ 4.9 4.9 9.8 

ลาว 4.5 5.0 9.5 

ไทย 3.0 3.0 6.0 

 จากตารางจะเห็นไดว้า่ อตัราเงินสมทบกรณีชราภาพของประเทศไทยมีอตัราที่ต ํ่าสุด เพยีงแค่ร้อยละ 6 

ในขณะที่ประเทศอ่ืนไดป้รับตวัสูงกวา่ประเทศไทย 
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 1.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีขยายความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ 

ตราบเท่าที่ไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย ประชาชนยอ่ม

สามารถทาํได ้

ตัวอย่างสิทธิเสรีภาพ ไดแ้ก่ความเป็นอยูส่่วนตวั นับถือ

ศาสนา ประกอบอาชีพ แสดงความคิดเห็น ร้องทุกข ์ฟ้องคดี ชุมนุมโดยสงบ รับบริการสาธารณสุข อนุรักษฟ้ื์นฟู

ธรรมชาติ เสนอแนะรัฐ 

รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีใหค้วามคุม้ครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนไม่น้อยกว่าเดิม ทั้งยงัขยายให้มี

เพิ่มมากขึ้น แมย้งัไม่มีกฎหมายที่เก่ียวขอ้งออกมาใชบ้งัคบั ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญได ้

รัฐมีหนา้ที่จดัใหมี้การดาํเนินการเพื่อให้

สิทธิเสรีภาพนั้ นเป็นจริงในทางปฏิบัติโดยที่

ประชาชนไม่ตอ้งไปร้องขอ 

ถ้า รัฐไม่ดํา เนินการ ประชาชนและ

ชุมชนมีสิทธิที่จะติดตาม และเร่งรัดการทาํงาน

ของรัฐบาลและสามารถฟ้องร้องไดห้ากรัฐไม่ทาํ

หนา้ที่ 

ทีม่า : คาํอธิบายสาระสําคญัของร่างรัฐธรรมนูญ 10 เร่ืองท่ีน่ารู้เล่มท่ี 2  

จดัทาํโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนายมีชยั ฤชุพนัธ์
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2.รัฐมีหน้าที่ทําให้สิทธิเป็นจริง 

ไม่วา่เป็นรัฐบาลไหน ก็มีหนา้ที่ตอ้งจดัให้ประชาชนไดรั้บสิทธิท่ีจาํเป็น โดยท่ีประชาชนไม่ตอ้งไปร้อง

ขอ เพือ่บริการประชาชนและเพือ่ประโยชน์ในการพฒันาประเทศ 

จัดการศึกษา : ขจดัปัญหาความเหล่ือมลํ้า

ทางการศึกษา เด็กเล็กในครอบครัวที่ยากจนและ

ในชนบท ไม่มีโอกาสไดรั้บการพฒันาในวยัเด็ก

เล็ก เ ม่ือถึงเวลาเรียนหนังสือ จึงไม่สามารถ

แข่งขันได้ รัฐธรรมนูญจึงแก้ปัญหาให้ทุกคน

ไดรั้บการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั ตั้งแต่วยั 2 ขวบ 

เด็กเล็ก 2 ขวบจนถึงเข้าอนุบาล ได้รับ

การดูแลและพฒันา ร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ 

และสติปัญญา ก่อนเขา้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

รัฐจดัการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตั้งแต่อนุบาล 1 จนจบการศึกษาภาคบงัคบั(ม.3)ทั้งหมด 12 ปี 

ถา้รัฐไม่ไดจ้ดัให้เรียนฟรี รัฐตอ้งให้ความช่วยเหลือค่าใชจ่้าย แก่ผูข้าดแคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษาขั้น

ต่อไปตามความถนดั 

จัดบริการสาธารณสุข : จดับริการสาธารณสุข ฟ้ืนฟูร่างกาย รักษาพยาบาล ส่งเสริมแพทยแ์ผนไทย 

ป้องกนัโรค 

ดูแลคนยากไร้ มีทนายช่วยแนะนํายามมีคดีความ ดาํรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ป้องกันและรักษาโรคฟรี 

จดัหาที่อยูใ่ห ้

คุ้มครองแรงงาน : ให ้มีรายไดเ้หมาะสม มีสวสัดิการที่เหมาะสม สร้างความปลอดภยัในการทาํงาน ช่วย

พฒันาฝีมือ 

ช่วยเหลือเกษตร : จดัหาที่ดินทาํ

กิน บริหารนํ้ าให้พอใช้ ช่วยเหลือตน้ทุน

การผลิต ใหค้วามรู้ 

รัฐธรร มนูญคุ้ มครอง ทั้ ง ชีวิ ต 

ต้ังแต่ท้องแม่จนแก่เฒ่า 

ต้ังแต่ต้ังครรภ์ ผูเ้ป็นแม่ตอ้งไดรั้บ

การดูแลอยา่งเป็นพิเศษตั้งแต่ตั้งทอ้งจนถึง

หลงัคลอดบุตร 
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วัยเด็ก ต้องได้รับการคุ้มครองให้

เติบโต และมีพฒันาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ 

สงัคม อารมณ์ และ สติปัญญา 

วัยทํางาน ตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง มี

ความเป็นอยู่และรายได้ที่ ดีและมีความ

ปลอดภยัในชีวติ 

วั ย ช ร า  ต้ อ ง ไ ด้ รั บ บ ริ ก า ร

สาธารณสุข รักษาฟรีเม่ือเจบ็ไขไ้ดป่้วย และ

ส่งเสริมใหมี้เงินออมไวพ้อใช ้

หากพิการ จะไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

3.หน้าที่ของประชาชน 

ประชาชนทุกคนมีหนา้ที่ตอ้งรับผดิชอบ เพือ่ร่วมมือร่วมใจในการพฒันาประเทศ 

หน้าที่ที่มีอยู่เดิมและยังคงมีอยู่ ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์เขา้รับการศึกษาภาคบงัคบั ปฏิบติั

ตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง รับราชการทหาร เสียภาษีอากร 

หน้าที่ที่ เพิ่มเข้ามาใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่สร้างความแตกแยก อนุรักษ์ทรัพยากร และมรดก

วฒันธรรม ไม่สนบัสนุนการทุจริต 

4.การเลือกต้ัง ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย 

รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีจะไม่ปล่อยใหค้ะแนนเสียงสูญเปล่า โดยจะใชก้ารเลือกตั้งแบบจดัสรรปัน ส่วนผสม 

ใชบ้ตัรเลือกตั้งใบเดียวแลว้นาํคะแนนไปคาํนวณหา ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ วิธีน้ีจะทาํให้ทุกๆคะแนนเสียงถูก

นํามาใช้เพื่อให้ได้ส.ส.ที่ เ ป็นตัวแทนจาก

ประชาชนทุกคนอยา่งแทจ้ริง 

18 ปีเตม็สามารถเลือกตั้งได ้ 

ส.ส. 500 คน คือ คะแนนที่ประชาชน

เลือกจะได้ ส.ส.แบบแบ่งเขต 350 คน นํา

ค ะ แ น น จา ก ทุ ก เข ต ข อ ง แ ต่ ล ะ พ ร ร ค ม า

คาํนวณหาจาํนวน ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือ 150 

คน 

ที่ผ่านมาเสียงส่วนน้อยไม่เคยมีค่า 
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สมมุติวา่ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 1,000 คน 

นาง ก ไดค้ะแนนเสียง 400 เสียง 

นาย ข ไดค้ะแนนเสียง 200 เสียง 

นาย ค ไดค้ะแนนเสียง 200 เสียง 

นาย ง ไดค้ะแนนเสียง 200 เสียง 

 

นาง ก ไดรั้บเลือกตั้ง 

แต่เสียงท่ีไม่ไดเ้ลือกนาง ก จะสูญเปล่า 

400      :      600 

(นาง ก)    (นาย ข ค ง ) 

ทั้งที่คะแนน นาง ก 

นอ้ยกวา่ คะแนน นาย ข ค ง รวมกนั 

5.ประชาชนทั่วไปเป็นส.ว. ได้ 

รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมเป็นฝ่ายนิติบญัญติัได ้โดยไม่ตอ้งเป็นนักการเมือง 

เพื่อให้กฎหมายนั้นมาจากหลายมุมมองของประชาชนหลากหลายกลุ่ม ส.ว.มี 200 คน แบ่งเป็น 20 กลุ่ม ตาม

สถานภาพความรู้ความสามารถและอาชีพ 

วธีิการเลือก ส.ว.(ตวัอยา่งสมมุติ) 

ประชาชนทุกกลุ่มของสงัคมมีสิทธิสมคัรในพื้นที่ของตน 

ผูส้มคัรอาํเภอละ 200*คน มาคดัเลือกกนัเองเหลือจงัหวดัละ 100* คน 

ตวัแทนจงัหวดัละ 100 * คน มาคดัเลือกกนัเองเหลือ 200* คน ทัว่ประเทศ 

จะไดส้.ว. 200 คน 20 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน 

การเลือกกนัเองมีกลไก ป้องกนั การรวมหวักนัโหวตเพือ่ใหไ้ดพ้วกตวัเอง 

*ตวัเลขทั้งหมดเป็นเพยีงตวัเลขสมมุติ ตวัเลขจริงจะเป็นไปตามกฎหมายกาํหนด 

** ในบทเฉพาะกาลกาํหนดใหส้.ว..มาจากการสรรหา 250 คน 

6.ปราบโกงอย่างจริงจัง 

ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่อาจพฒันา

ให้เจริญก้าวหน้าได้ เพราะงบประมาณ

แผ่นดินถูกโกงไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตวั 

ถา้ไม่สามารถขจดัปัญหาทุจริต ประเทศจะ

ไม่สามารถเดินหนา้ได ้รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีจึง

มีเป้าหมายในการขจดัทุจริต ทั้งทุจริตการ

เลือกตั้ง และทุจริตในการปฏิบติัหนา้ที่ 

คดักรองบุคคลอย่างเข้มงวด ไม่เคย

ทุจริต ไม่เคยถูกไล่ออก จากหน่วยงานรัฐ ไม่เคยทาํผดิคดีร้ายแรง คา้ยาเสพติด คา้มนุษย ์ฟอกเงิน ฯลฯ 
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เอาคนไม่ดีออกทาํการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใชอ้าํนาจโดยมิชอบ ฝ่าฝืนจริยธรรมอยา่งร้ายแรง 

มีองค์กรตรวจสอบ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ป.ป.ช. กกต. คตง. ฯลฯ 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วม แจง้เบาะแสขอ้มูล 

รัฐทํางานอย่างโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลการทาํงาน และการใชจ้่ายทั้งหมด 

หา้มผูใ้ชอ้าํนาจรัฐหรือเจา้หนา้ที่ มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 

7.ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเข้มแข็งและฉับไวขึน้ 

ศาลรัฐธรรมนูญ วนิิจฉยัปัญหากฎหมายที่ขดัหรือแยง้รัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคุณสมบติัผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

การเมือง ตดัสินปัญหาของ ส.ส. ส.ว. ครม. และองคก์รอิสระ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริต หรือประพฤตมิ

ชอบในหน่วยงานรัฐ 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ดูแลจดัใหมี้การเลือกตั้ง และประชามติอยา่งสุจริตและเที่ยงธรรม 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน ตรวจสอบการใชเ้งินของหน่วยงานรัฐ 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดูแลแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจากรัฐ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดูแลมิใหมี้การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยองคก์รอิสระตอ้งร่วมมือและช่วยเหลือทาํงาน และกาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 

องค์กรอิสระก็ถูกตรวจสอบได้  

▪ประชาชน ส.ส. และ ส.ว. สามารถยืน่ตรวจสอบ ป.ป.ช. ได ้หากมีการประพฤติมิชอบ 

▪ป.ป.ช. มีอาํนาจตรวจสอบองคก์รอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญได ้หากมีการประพฤติมิชอบหรือรํ่ ารวย

ผดิปกติ 

8 . รู้ ล่ ว ง ห น้ า ใ ค ร มี สิ ท ธิ เ ป็ น

นายกรัฐมนตรี 

นายกฯ เป็นคนที่พรรคการเมือง

เลือกเฟ้น 

พรรคประกาศช่ือ ให้ประชาชน

ทราบก่อนเลือกตั้ง 

ส.ส.เป็นผูเ้ลือกนายกฯ จากรายช่ือที่

พรรคประกาศ 

ประชาชนจึงรู้ล่วงหนา้ วา่ใครจะมาเป็นนายกฯ 
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9.ก้องถิ่นเป็นของประชาชน 

ตอ้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในทอ้งถิ่น 

มีความอิสระในการบริหารงานต่างๆ 

เป็นหน่วยงานหลกัในการใหบ้ริการ 

คุม้ครองบุคลากรทอ้งถ่ิน ดว้ยระบบคุณธรรม 

ตอ้งรายงานผลใหป้ระชาชนทราบ 

10.ปฏิรูปไทยสู่อนาคต 

 ด้านกฎหมาย 

▪พฒันาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล 

▪ปฏิรูประบบการเรียนการสอบและ

การศึกษาอบรมวชิากฎหมายเพือ่ใหป้ระชาชน

เขา้ถึงขอ้มูลกฎหมายไดส้ะดวก 

ด้านการเมือง 

▪มีกลไกใหพ้รรคการเมืองเป็น

สถาบนัการเมืองของประชาชน 

▪พรรคตอ้งรับผดิชอบในการประกาศนโยบายท่ีมิไดมี้การวเิคราะห์ความคุม้ค่า และความเส่ียง ตลอดจน

กลไกแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองโดยสนัติ 

ด้านการบริหารราชการ 

▪ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารงานของรัฐ 

▪มีมาตรการคุม้ครองจากการใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรมของผูบ้งัคบับญัชา 

ด้านสาธารณสุข 

▪ปรับปรุงระบบหลกัประกนัสุขภาพ 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

▪ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา ใหมี้การถ่วงดุลและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

▪แกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินงานของตาํรวจให้เกิดประสิทธิภาพให้เสร็จใน 1 ปี 

ด้านการศึกษา 

▪ดาํเนินการใหเ้ด็กเล็กไดรั้บการดูแลและพฒันา 

▪มีกลไกและระบบการผลิต คดักรองและพฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพครูและอาจารย ์
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▪ปรับปรุงการจดัการเรียน การสอนทุกระดบั 

▪ตอ้งมีคณะกรรมการอิสระเพือ่ศึกษา และทาํขอ้เสนอแนะภายใน 60 วนั ร่างกฎหมายภายใน 2 ปี และ

ตรากฎหมายจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือการศึกษาภายใน 1 ปี 

ด้านเศรษฐกิจ 

▪ขจดัอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

▪ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมี้ความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมลํ้า 

ด้านอื่นๆ 

▪ระบบบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าที่มีประสิทธิภาพ 

▪ตรวจสอบกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดินและการกระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรม ฯลฯ 

ตารางแสดงรัฐธรรมนูญไทย 

รัฐธรรมนูญฉบับที ่ จํานวน

มาตรา 

ระยะเวลาใช้

บังคบั 

รวมเวลาใช้บังคบั สาเหตุการส้ินสุด 

1.พระราชบญัญติัธรรมนูญการ

ปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว 

พ.ศ.2475 

39 27 มิ.ย. 2575 – 

10 ธ.ค. 2475 

5 เดือน 13 วนั ประการใชรั้ฐธรรมนูญ

ฉบบัถาวร วนัที่ 10 ธ.ค. 

2475 

2.รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ.2475 

68 10 ธ.ค.2475 – 

9 พ.ค. 2489 

13 ปี 4 เดือน  

29 วนั 

ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2489 

3.รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2489 

96 9 พ.ค.2489 – 8 

พ.ย. 2490 

1 ปี 5 เดือน 30 วนั ยดึอาํนาจการปกครอง 

โดยคณะรัฐประหาร 

4.รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั

ชัว่คราว) พ.ศ.2490 

98 9 พ.ย. 2490-  

23มี.ค. 2492 

1 ปี 4 เดือน 14 วนั ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2492 

5.รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2492 

188 23 มี.ค.2492 – 

29 พ.ย. 2494 

2 ปี 8 เดือน 6 วนั ยดึอาํนาจการปกครองโดย

คณะรัฐประหาร 

6.รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2475 

แกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. 2495 

123 8 มี.ค. 2495 – 20 

ต.ค. 2501 

6 ปี 7 เดือน 12 วนั ยดึอาํนาจการปกครองโดย

คณะปฏิวติั 

7.ธรรมนูญการปกครอง 20 28 ม.ค. 2502 – 9 ปี 4 เดือน 22 วนั ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 
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ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2502 19 มิ.ย. 2511 พ.ศ. 2511 

8.รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2511 

183 20 มิ.ย. 2511 – 

17 พ.ย. 2514 

3 ปี 4 เดือน 28 วนั ยดึอาํนาจการปกครองโดย

คณะปฏิวติั 

9.ธรรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจกัร พ.ศ.2515 

23 15 ธ.ค. 2515 – 

 6 ต.ค. 2517 

1 ปี 9 เดือน 21 วนั ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2516 

10.รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2517 

238 6 ต.ค. 2517 – 

7 ต.ค. 2519 

2 ปี ยดึอาํนาจการปกครองโดย

คณะปฏิรูปการปกครอง

แผน่ดิน 

11.รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2519 

29 22 ต.ค. 2519 – 

20 ต.ค. 2520 

11 เดือน 28 วนั ยดึอาํนาจการปกครองโดย

คณะปฏิวติั 

12.ธรรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2520 

32 2 พ.ย. 2520 – 

22 ธ.ค. 2521 

1 ปี 1 เดือน 13 วนั ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2521 

 

13.รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2521 

206 22 ธ.ค. 2521 – 

23 ก.พ. 2534 

12 ปี 2 เดือน 1 วนั ยดึอาํนาจการปกครองโดย

คณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 

14.ธรรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2534 

33 

 

1 มี.ค. 2534 – 

9 ธ.ค. 2534 

9 เดือน 8 วนั ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2534 

15. รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2534 

233 9 ธ.ค. 2534 – 

11 ต.ค. 2540 

5 ปี 9 เดือน 10 วนั ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 

16. รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

336 1 ต.ค. 2540 – 

19 ก.ย. 2549 

8 ปี 11 เดือน 8 วนั ยดือาํนาจการปกครอง 

โดยคณะปฏิรูปการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่มี

พระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข (คปค.) 

17. รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั

ชัว่คราว) พทุธศกัราช 2549 

39 

 

1 ต.ค. 2549 – 

23 ส.ค. 2550 

10 เดือน 23 วนั ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2550 
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18. รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยพ.ศ. 2550 

309 24 ส.ค. 2550 – 

22 พ.ค. 2557 

6 ปี 8 เดือน 28 วนั ยดึอาํนาจโดยคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

19. รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  (ฉบบั

ชัว่คราว)พ.ศ. 2557 

48 22 ก.ค. 2557 – 

ปัจจุบนั 

- - 

ที่มา:ศาสตราจารยม์านิตย ์จุมปา, หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ สาํนกัพมิพนิ์ติธรรม,พมิพค์ร้ังที่ 3,2559: น.

12-14 

พระราชดาํรัสบางเร่ืองทีท่รงคุณค่า 

“กฎหมายทั้งปวงจะดาํรงความยติุธรรมและถูกตอ้งเที่ยงตรง หรือจะดาํรงความศกัด์ิสิทธ์ิและเต็มเป่ียม

หรือไม่เพยีงไรนั้น ขึ้นอยูก่บัการใชใ้หถู้กวตัถุประสงค ์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นจริงๆแลว้ ก็จะทรงความ

ศกัด์ิสิทธ์ิและประสิทธิภาพอนัสมบูรณ์ไวไ้ด้ แต่ถา้หากนาํไปใช้ให้ผิดวตัถุประสงค์และเจตนารมณ์ โดยการ

บิดพล้ิวให้ผนัผวนไป ด้วยความหลงผิด ด้วยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตต่างๆ กฎหมายก็เส่ือมความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ และประสิทธิภาพลงทนัที และกลบักลายเป็นพษิเป็นภยั ของประชาชนอยา่งใหญ่หลวง” 
 

ความตอนหน่ึงในพระราชดาํรัส 

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ณ อาคารใหม่ สวนอมัพร 

วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2520 

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

“ความจริง ‘The King cando no wrong’ คือการดูถูกเดอะคิงอยา่งมาก เพราะว่าเดอะคิงทาํไม can do no 

wrong ไม่ได ้dowrong ไม่ได ้แสดงใหเ้ห็นวา่เดอะคิงไม่ใช่คน แต่เดอะคิงทาํ wrongได ้

 สาํคญัที่สุด ขา้พเจา้เป็นเดอะคิง และเขาบอกวา่ ‘do no wrong’ เราก็เห็นดว้ยกบัเขา เพราะการทาํอะไร ถา้

คนเราถือวา่ตอ้งมีสติ คือหมายความว่า รู้ว่ากาํลงัทาํอะไร กาํลงัคิดอะไร และไม่ปล่อยให้ผิดออกมา ก็ไม่ผิด ผิด

ไม่ได ้อนัน้ีเป็นการพูดว่าขา้พเจา้เองไม่ผิด ไม่มีวนัผิด ถา้สมมุติพูดผิดเพราะไม่รู้ก็อยา่งหน่ึง แต่ผิดโดยรู้ว่าผิด 

การทาํผดิโดยรู้ ไม่ดี แต่บางทีไม่รู้เพราะวา่ไม่มี ... ขอโทษนะ พดูไม่มีสติ ขาดสติ คือไม่ระวงัตวั ทีหลงัก็เสียใจ 

 เม่ือก่อน ก่อนจะเป็นพระเจา้แผ่นดิน เป็นคิง ก็เสียใจหลายคร้ัง แต่ตอนเป็นพระเจา้แผ่นดิน แลว้เป็นคิง 

คิงแบบไทยๆ ฝร่ังบอกเป็นเดอะคิง เขา้ใจว่าน้อยคร้ังที่ทาํผิด เพราะระวงั ถา้ไม่ระวงัป่านน้ีตายแลว้ ลาํบาก ตอ้ง

ระวงั ไม่ระวงัก็ตาย เป็นเร่ืองธรรมชาติที่เรียกว่าการเมืองหรือการอยูใ่นสายตาของคน สายตาคนฆ่าไดถ้า้เราไม่
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ระวงั เราตาย ก็เลยถึงบอกไดว้า่ ทาํไมการที่บอกว่า ‘The King cando no wrong’เพราะตอ้ง do no wrong เพราะถา้ 

do wrong ตาย” 

ความตอนหน่ึงในพระราชดาํรัสพระราชทาน 

ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา,วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2548 

 

 “ยนืยนัว่า มาตรา 7 นั้น ไม่ไดห้มายถึงมอบให้พระมหากษตัริยมี์อาํนาจที่จะทาํอะไรตามชอบใจ ไม่ใช่ 

มาตรา 7 นั้น พดูถึงการปกครองแบบมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ไม่ไดบ้อกว่าให้พระมหากษตัริยต์ดัสินใจทาํ

ไดทุ้กอยา่ง 

 ถา้ทาํ เขาจะตอ้งว่าพระมหากษตัริยท์าํเกินหน้าที่ ซ่ึงขา้พเจา้ไม่เคยเกิน ไม่เคยทาํเกินหน้าที่ ถ้าทาํเกิน

หนา้ที่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย เขาอา้งถึงเม่ือคร้ังก่อนน้ี เม่ือรัฐบาลของอาจารยส์ัญญา ธรรมศกัด์ิ ตอนนั้นไม่ไดท้าํ

เกินอาํนาจพระมหากษตัริย ์ตอนนั้นมีสภา สภามีอยู ่ประธานสภา รองประธานสภามีอยู ่แลว้ก็รองประธานสภา

ทาํหนา้ที่ แลว้มีนายกฯ ที่สนองพระบรมราชโองการได ้ตามรัฐธรรมนูญในคร้ังนั้น 

 ไม่ ... ไม่ไดห้มายความวา่ ที่ทาํคร้ังนั้นผดิรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ตอนนั้นเขาไม่ใช่นายกฯพระราชทาน นายก

ฯพระราชทานหมายความว่า ตั้งนายกฯ โดยไม่มีกฎเกณฑอ์ะไรเลย ตอนนั้นมีกฎเกณฑ ์เม่ือคร้ังอาจารยส์ัญญา

ไดรั้บตั้งเป็นนายกฯ เป็นนายกฯที่มีผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ คือ รองประธานสภานิติบญัญติั นายทวี แรง

ขาํ 

 ดงันั้น ไปทบทวนประวติัศาสตร์หน่อย ท่านก็เป็นผูใ้หญ่ ท่านก็ทราบวา่มี ... มีกฎเกณฑท์ี่รองรับ 

 แล้วงานอ่ืนๆ ก็มี แม้จะเรียกว่า “สภาสนามม้า” ก็หัวเราะกัน สภาสนามม้า แต่ไม่ผิด ไม่ผิดกฎหมาย 

เพราะวา่นายกรัฐมนตรีเป็นผูรั้บสนอง นายกรัฐมนตรีคือนายสญัญา ธรรมศกัด์ิ ไดรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

ก็สบายใจว่าทาํอะไรแบบถูกตอ้งตามครรลองของรัฐธรรมนูญ แต่คร้ังน้ีก็เขาจะให้ทาํอะไรผิด ผิดรัฐธรรมนูญ 

ใครเป็นคนบอกก็ไม่ทราบนะ แต่วา่ขา้พเจา้เองรู้สึกวา่ผดิ” 

ความตอนหน่ึงในพระราชดาํรัสพระราชทานแก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  

ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏญิาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ 

วนัท่ี 25 เมษายน 2549 
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จาํนวนผูป้ระกนัตนเปรียบเทยีบกบักาํลงัแรงงาน 
 

ปี ผู้ประกนัตน 

(ล้านคน) 

กาํลงัแรงงาน 

ทีม่งีานทาํ 

(ล้านคน) 

ร้อยละของผู้ประกนัตนต่อ

กาํลงัแรงงาน 

ทีม่งีานทาํ 

ประชากร 

(ล้านคน) 

ร้อยละของ

ผู้ประกนัตนต่อ

ประชากร 

2534 2.926 28.859 10.14 57.037 5.13 

2535 3.857 29.885 12.94 57.651 6.71 

2536 4.625 30.680 15.07 58.443 7.91 

2537 4.973 29.763 16.71 59.241 8.39 

2538 5.203 30.815 16.88 59.282 8.78 

2539 5.609 30.902 18.15 59.899 9.36 

2540 6.109 31.861 19.17 60.500 10.1 

2541 5.465 30.105 18.15 61.174 8.93 

2542 5.750 30.663 18.75 61.661 9.33 

2543 5.900 31.293 18.85 61.878 9.53 

2544 5.983 32.104 18.64 62.308 9.6 

2545 7.048 33.061 28.32 62.799 11.22 

2546 7.609 33.841 22.48 63.079 12.06 

2547 8.032 34.729 23.15 62.973 12.96 

2548 8.467 35.257 24.01 62.418 13.56 

2549 8.860 35.686 24.83 62.828 14.1 

2550 9.182 36.249 25.33 63.038 14.57 

2551 9.294 37.017 25.11 63.389 14.66 

2552 9.360 37.706 24.82 63.525 14.73 
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2553 9.702 38.037 25.51 63.878 15.19 

2554 10.500 38.465 27.30 64.076 16.39 

2555 11.712 38.941 30.08 64.456 18.17 

2556 12.433 38.907 31.96 64.785 19.19 

2557 13.626 38.077 35.78 65.125 20.92 

2558 13.789 38.020 36.27 67.236 20.51 

2559 13.847 

(ณ ก.ค.) 

37.550 

(ม.ค.-มิ.ย.) 

36.88 67.455 20.53 

ที่มา:สาํนกังานประกนัสงัคม 
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ปัญหาหลักประกันสุขภาพของแรงงาน

ข้ามชาติ 

วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ไดเ้ขา้ร่วมประชุม

กลุ่มย่อย “สุขภาพแรงงานข้ามชาติ” ในเวทีการ

ประชุมสรุปงานประจาํปีของเครือข่ายองค์กรด้าน

ประชากรขา้มชาติ (Migrant Working Group หรือ 

MWG) มีผู ้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนจากหลาย

จังหวัดเข้า ร่วมหารือ ( เช่น จ.ระนอง จ.ตาก จ.

สมุทรปราการ จ.ชุมพรและกทม.) สรุปประเด็น

น่าสนใจไดด้งัน้ี 

 
(1) ปัญหาจากฝ่ายนายจ้าง คือ 

-ซ้ือบตัรประกนัสุขภาพให้แรงงานขา้ม

ชาติโดยไม่คาํนึงถึงความสะดวกใกลส้ถานที่ทาํงาน

ของคนงานหรือไม่ 

- สถานประกอบการหลายแห่ง มีการ

หกัค่าจา้งของแรงงานขา้มชาติภายหลงั นายจา้งจดัซ้ือ

บตัรประกันสุขภาพ หรือ ในระหว่างที่แรงงานขา้ม

ชาติขอป่วย/ลาหยดุงาน บางรายเจ็บป่วยหนักตอ้งพกั

ฟ้ืนเป็นผูป่้วยในโรงพยาบาล นายจา้งก็ฉวยโอกาส

เลิกจ้างโดยไม่เหลียวแลหรือให้คนอ่ืนมาจ่ายค่า

รักษาพยาบาล และแจง้ใหอ้อกจากงาน 

- นายจา้งไม่จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน

เงินทดแทน หรือหักค่าจา้งแรงงานขา้มชาติ โดยไม่

นําส่งเงินสมทบแก่สํานักงานประกันสังคม ทาํให้

แรงงานข้ามชาติเข้าไม่ถึงสิทธิเงินทดแทน และ

บริการสุขภาพแรงงานและครอบครัวทําให้ต้อง

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง 

- นายจ้างจาํนวนมากจ่ายค่าบริการให้

นายหนา้ เป็นผูพ้าแรงงานขา้มชาติไปขึ้นทะเบียน แม้

ไดบ้ตัรสีชมพูและบตัรอนุญาตทาํงานเร็วแต่ก็เส่ียงที่

จะไดบ้ตัรปลอม หรือ บตัรที่ไม่สอดคลอ้งกบังานที่

ทาํจริง เช่น ลูกจา้งทาํงานบา้นจาํนวนมาก จะไดบ้ตัร

ที่ระบุ นายจา้งคือบริษทัก่อสร้าง หรือร้านขายอาหาร

เคร่ืองด่ืม หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

- น า ย จ้า ง ไ ม่ ไ ด้จัด อ บ ร ม ก่ อ น ใ ห้

แรงงานขา้มชาติเขา้ทาํงาน ไม่มีระเบียบขอ้บงัคบัใน

การทาํงานเป็นภาษาของแรงงานข้ามชาติ ท ําให้

แรงงานประสบอุบติัเหตุจากการทาํงานง่าย  

นายจา้งไม่ส่งเสริมให้แรงงานขา้มชาติ

มีส่วนร่วมบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในโรงงาน เช่น ไม่ให้สมคัรเป็น
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กรรมการสวสัดิการ หรือกรรมการความปลอดภยัฯ

(คปอ.)ของสถานประกอบการ, ไม่แนะนําให้เขา้ใจ

แนวทางปฏิบติัตนเพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการทาํงาน 

 (2) ปัญหาจากฝ่ายสถานพยาบาล 

- โรงพยาบาลไม่มีล่ามแปลภาษา หรือ 

มีไม่ประจาํต่อเน่ืองเพราะให้เงินเดือนน้อย หรือตอ้ง

พึ่งงบประมาณขององคก์รพฒันาเอกชนในพื้นที่เป็น

ประจาํ 

- สถานพยาบาลบางแห่ง เจา้หน้าที่เรียก

เก็บค่าบริการแรงงานขา้มชาติที่ไปคลอดบุตร เหตุผล

คือ กลวัว่าแรงงานขา้มชาติจะแห่มาฝากครรภค์ลอด

บุตรมาก ถา้เก็บค่าบริการเพยีง 30 บาท/คร้ัง 

- ทัศนะอคติและท่าทีของเจ้าหน้าที่

บริการในโรงพยาบาล เม่ือรู้ว่าเป็นแรงงานขา้มชาติที่ 

พูดจาไม่ชัด ก็จะให้นั่งยืนคอยไปก่อน หรือบริการ

ล่าชา้ หรือ แสดงอารมณ์ไม่เหมาะสม 

- บางสถานพยาบาล เจา้หน้าที่ไม่ยอม

จดัทาํหลกัฐานการเกิดแก่แรงงานขา้มชาติหญิงที่มา

คลอดบุตรตอ้งรอให้นายจา้งมาแจง้ว่าทาํงานกับตน

จริง 

- แรงงานข้ามชาติไม่สามารถเขียนคาํ

ร้องเรียนให้เจา้หน้าที่สํานักงานประกนัสังคม หรือ

สถานพยาบาลเพราะแบบคํา ร้องทุกอย่าง เ ป็น

ภาษาไทย ตอ้งร้องขอคนไทยหรือนายหนา้ช่วยเขียน 

- สถานพยาบาลบางแห่ง จะให้บริการ

สุขภาพแรงงานขา้มชาติโดยเฉพาะที่มีบตัรประกัน

สุขภาพมาแสดงหรือตอ้งซ้ือบตัรประกนัสุขภาพก่อน

เขา้รักษาพยาบาล 

(3) ปัญหาจากโรงพยาบาลรัฐ 

- เป็นคร้ังแรกท่ีมติครม.กําหนดให้

แรงงานขา้มชาติกลุ่มผอ่นผนั ซ่ึงยงัไม่ผ่านการพิสูจน์

สัญชาติ ตอ้งซ้ือบตัรประกนัสุขภาพ 2 ปี +ค่าตรวจ

สุขภาพรวมเกือบ 4,000 บาท ทําให้นายจ้างและ

แรงงานขา้มชาติบางส่วนเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายสูงจึงไม่

ยอมไปขึ้นทะเบียนและซ้ือบตัรประกนัสุขภาพ 

 
- แ ร ง ง า น ข้า ม ชา ติ  ที่ ต้อ ง ซ้ื อ บัต ร

ประกนัสุขภาพ จะถูกเจา้หนา้ที่สถานพยาบาลซกัถาม 

ตรวจสอบเขม้งวดวา่ มีงานทาํจริงหรือไม่? ทาํงานอยู่

ท่ีไหน? หรือแรงงานตอ้งแสดงหลกัฐานหลายอยา่ง 

จึงจะซ้ือบตัรได ้ 

- สถานพยาบาลของรัฐ มักให้บริการ

ล่าช้า  บางแห่งเรียกเงินมัดจํา /หลักประกันการ

รักษาพยาบาล และแรงงานข้ามชาติอาจได้ยาชนิด

เดิมๆไปรับประทาน ไม่หายเร็วเหมือนไปหาคลินิก

เอกชน 

 (4) ปัญหาจากฝ่ายแรงงานข้ามชาติ 

- แรงงานขา้มชาติจาํนวนมาก ไม่รู้ไม่

ใส่ใจสิทธิของตนเอง เม่ือเจ็บป่วยน้อย มกัไปหาซ้ือ

ยากินเอง ถ้าป่วยมากไปหาหมอที่คลินิกเอกชน 
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เพราะไม่ตอ้งรอนานและไม่ยุง่ยาก ถ้าเจ็บป่วยหนัก

มาก หรือประสบอุบติัเหตุฉุกเฉิน จึงไปโรงพยาบาล 

- แรงงานข้ามชาติ แม้ได้บัตรประกัน

สุขภาพแล้ว แต่มีความเช่ือส่วนตนหรือเพื่อนแจง้ว่า 

โรงพยาบาลรัฐบาลรักษาไม่ดี ตอ้งรอนาน จึงไม่ไป

โรงพยาบาลของรัฐ ตามบตัรประกันสุขภาพ ซ่ึงมัก

เป็นโรงพยาบาลที่ เคยไปตรวจสุขภาพ โดยไป

รักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลเอกชนและจ่ายค่า

รักษามาก 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

เปิดปมโครงการแจกเงนิผู้มีรายได้น้อย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือ 22 พฤศจิกายน 2559 

เ ร่ืองมาตรการเพิ่มรายได้แก่ ผู้มีรายได้ น้อยใน

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบาง

คนเรียกวา่ การลงทะเบียนคนจน หรือ โครงการแจก

เงินคนจน 

คุณสมบติัของผูมี้สิทธิลงทะเบียนเพื่อไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากสวสัดิการแห่งรัฐ ต้องเป็นผูมี้

สญัชาติไทยอายไุม่ต ํ่ากว่า 18 ปี ณ วนัที่ 15 สิงหาคม 

2559 (วนัสุดทา้ยของการเปิดให้ลงทะเบียน) เป็นผู ้

ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีใน 

2558 โดยผา่นการตรวจสอบสถานะบุคคล และขอ้มูล

จากกรมสรรพกร กระทรวงการคลัง และกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทยแลว้ 

เกณฑ์ความช่วยเหลือใชเ้ส้นความยากจนที่

ค ํานวณโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเกณฑ์ โดยกาํหนด

จาํนวนเงินช่วยเหลือและช่วงรายไดผู้มี้สิทธิคือ 

1. ผู ้มีรายได้หรือมีรายได้ไม่ เกิน 30,000 

บาท/ปี ไดรั้บ 3,000 บาท/คน 

2. ผูมี้รายไดเ้กิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 

บาท/ปี ไดรั้บ 1,500 บาท/คน 

วิธีการจ่ายเงิน จะใชว้ิธีโอนเงินเขา้บญัชีผูมี้

ร า ยไ ด้น้อ ย ที่ เ ป็ น ลู ก ค้า ข อ ง ธน า ค า ร อ อ ม สิ น 

ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรือกรณีไม่ไดเ้ป็นลูกคา้

ของ 3 ธนาคารน้ี ตอ้งใหผู้มี้สิทธิมาแสดงตวัเปิดบญัชี

เงินฝากที่สาขาธนาคารที่ไปลงทะเบียนไว้ โดย

รัฐบาลจะโอนเงินบญัชีไดต้ั้งแต่ 1-30 ธนัวาคม 2559 

 
น า ยพ ร ชัย  ฐี ร ะ เว ช  ร อ ง ผู ้อ ํ า น ว ยก า ร

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) กล่าวว่าจาํนวนผู ้

มีสิทธิมาลงทะเบียนกว่า 8.3 ลา้นคน  ท่ีถูกตดัสิทธิมี 

3 แสนราย แบ่งกลุ่มผูมี้รายไดเ้กินกว่า 1 แสน 2 แสน

ราย และอีก  1  แสนคนแจ้งข้อ มูลไม่ ตรงกับ ท่ี

ลงทะเบียนไว ้นอกจากน้ี นายชาติ พยุหนาววีชัย 

ผูอ้าํนวยการธนาคารออมสิน กล่าววา่ ผูม้าลงทะเบียน

กับธ.ออมสิน 2.5 ล้านคน มีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้ง 2 

แสน 
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เช่น ลงทะเบียนซํ้ ากับธนาคารอ่ืน, มีรายได้

มากกว่า เกณฑ์กําหนด โดยมีบัญชีกับธนาคาร

ประมาณ 8 แสนคนจากที่ลงทะเบียนกบัธนาคารออม

สิน 2.5 ลา้นคน (มติชน, 9ธ.ค.59 : น.12) 

กลุ่มผู ้มี รายได้น้อยที่ ลงทะเบียนค ร้ัง น้ี 

นโยบายรัฐมีแนวโน้มจะใชเ้ป็นฐานขอ้มูลประชากร

ที่จะพ่วงไปสู่ผูมี้สิทธิใช้สวสัดิการอ่ืนๆ เพื่อจะจัด

สวสัดิการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผูมี้รายได้น้อย

ตามเกณฑ์กําหนดของรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงั (นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ)์ กล่าวว่า 

“มีแผนจะเปิดให้มีผูมี้รายไดน้้อยลงทะเบียนอีกคร้ัง

ในช่วงก่อนเมษายน 2560 เ น่ืองจากเป็นช่วง ท่ี

มาตรการรถเมล์ รถไฟจะส้ินสุด ตอ้งการนําขอ้มูล

การลงทะเบียนรอบใหม่ มาออกแบบแนวทางลดค่า

นํ้ าค่าไฟ รวมถึงการใช้รถเมล์ รถไฟฟรี โดยตอ้งมี

บตัรอิเลคทรอนิกส์ มีส่วนลดเม่ือนาํบตัรไปจ่ายค่านํ้ า 

ค่าไฟฟ้า เป็นตน้ (กรุงเทพธุรกิจ,30 พ.ย.59,น.4) 

 
การตรวจสอบและดําเนินการโอนเงินเข้า

บญัชีรายได้น้อยที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 3 แห่ง

กาํลังจ่ายอยู่นั้น ชาวบา้นจาํนวนมากตอ้งเผชิญกับ

ความสบัสน ความล่าชา้ และภาระที่เกิดขึ้น เช่น 

-ธนาคาร ธ.ก.ส.มีจาํนวนผูล้งทะเบียนกว่า 

4.6 ล้านราย แต่กระทรวงการคลังส่งข้อมูลผูผ้่าน

คุณสมบติัมาให้ 3.8 ล้านราย ยงัเหลือผูล้งทะเบียน

ผา่นคุณสมบติัแลว้แต่ยงัไม่เปิดบญัชีฝากกบัธนาคาร 

8 แสนราย ขณะท่ีศกัยภาพของ ธ.ก.ส.สามารถเปิด

บญัชีใหม่ไดว้นัละ 2 หม่ืนราย แต่เหลือเวลาทาํการ

เพือ่โอนเงินอีกเพยีง 14 วนั ถึง 30 ธนัวาคม คาดว่าจะ

เ ปิ ด บัญ ชี ใ ห ม่ ไ ด้ เ พี ย ง  3  แ ส น ร า ย  จึ ง เ ส น อ

กระทรวงการคลังขอขยายเวลาโอนเงินถึงมกราคม 

2560 (มติชน 14 ธ.ค.59 : น.12) ซ่ึงชาวบ้านอีก

ประมาณ 5 แสนรายคงตอ้งรอเปิดบญัชีธนาคารและ

ไดรั้บเงินภายในปีหนา้ 

-ประชาชนบางคน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่

ธนาคารออมสินแจ้งว่าต้องเปิดบัญชีธนาคารคิด

ค่าธรรมเนียม 100 บาทและต้องทําบัตรกดเงิน

เอทีเอ็มอีกใบละ 300 บาท โดยตอ้งใชเ้งินสดมาเปิด

บญัชีธนาคาร ทาํให้หลายคนแทนที่จะได้สิทธิเงิน

จาํนวน 1,500 บาท กลับไดเ้พียง 1,100 บาท ขณะที่

ธนาคารกรุงไทย ให้ผูมี้รายไดน้้อยเปิดบญัชีใหม่โดย

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารออมสิน

บางส่วนในบางจงัหวดัประชาชนแห่กนัมาตั้งแต่เช้า

กว่า 1,000 คน แต่เจา้หน้าท่ีบอกว่า จะรับเปิดบญัชี

ใหม่จาํนวน 100 คน เท่านั้น ผูท้ี่จบับตัรคิวเกินร้อย 

หรือยงัไม่ไดบ้ตัรคิวก็ตอ้งเดินทางกลับ เสียเวลามา

ใหม่อีก (มติชน,14 ธ.ค.59,น.12) 

ขอ้สังเกต คือ โครงการแจกเงินผูมี้รายได้

น้อยน้ี ครอบคลุมเฉพาะผูม้าลงทะเบียนประมาณ 8 

ลา้นคน ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงรัฐบาลบอกว่า

ใช้งบป ระมาณ  12, 750 ล้านบา ท เพื่อ กระตุ้น

เศรษฐกิจระยะสั้นภายในประเทศ แต่ปัญหาน่าคิดคือ 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

34 

 

- นิยาม ผู้มีรายได้น้อยไม่รวมถึงลูกจ้าง

รายวนัผูไ้ด้รับค่าจ้างขั้นตํ่าเป็นรายได้หลักในการ

เล้ียงชีพ ซ่ึงมีรายไดไ้ม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีได ้

-ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากคนมีรายได้

น้อยมีเงินออมตํ่า+ไม่มีเงินใช้จ่ายเท่านั้ น แต่เป็น

ปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความเหล่ือมลํ้ าสูง

ระหว่างผู ้มี รายได้สูงกับรายได้ต ํ่ า  ข้อ มูลสนง.

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า 

สัดส่วนคนจนปี 2558 ลดลงเหลือ 7.2% 0kdที่ มี

สดัส่วนคนจนอยู ่10.5% แต่การกระจายรายไดพ้บว่า

ความเหล่ือมลํ้ าย ังอยู่ในระดับสูง  เ ม่ือพิจารณา

สัดส่วนรายได้ประชากรจาํแนกตามระดับรายได ้

พบว่า กลุ่มประชากร 10% ที่มีรายไดสู้งสุดถือครอง

รายไดสู้งถึง 35% สูงกว่ากลุ่มประชากร 10% ที่มี

รายไดต้ ํ่าสุดประมาณ 22 เท่า (มติชน,3 ธ.ค.59 :น.9) 

-บาง คน มีคว าม เห็น ว่า  รัฐ บา ลได้ผลิ ต

มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจอดัฉีดส่งเสริมการใช้จ่าย

เพิ่มรายได้ด้วยวิธีหลากหลายในช่วงปลายปี 2559-

ตน้ปี2560 แต่ปัญหาอาจอยูท่ี่การเมือง และการบงัคบั

ใช ้รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่และกฎหมายลูกที่เก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงไม่แน่ชดัวา่จะมีการเลือกตั้งในปี2560 หรือไม่? ทาํ

ให้ไม่อาจสร้างความเช่ือมั่น-ยอมรับแก่ประชาชน 

พรรคการเมือง และนกัลงทุนส่วนใหญ่ได ้

-มีผู ้เสนอว่าควรมีการเปิดลงทะเบียนผู ้มี

รายได้สูง เช่น มีรายได้เกิน 1 ล้านต่อปี หรือผูถื้อ

ครองมูลค่าหุ้นและสินทรัพยท์ี่ดิน-มรดกทรัพยสิ์น

สะสมจาํนวนมาก เพื่อตรวจสอบการแจง้รายไดแ้ละ

ชาํระภาษีอากรของบุคคลและนิติบุคคลที่เก่ียวขอ้ง

กบัผูมี้รายไดสู้งและครอบครัวเหล่านั้นดว้ย 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

 

ข้อเสนอแนะที่ไทยรับจากกระบวนการ 

UPR 

กระบวนการUPR หรือ Universal  Periodic 

Review เกิดขึ้นโดยมติสมัชชาสหประชาชาติ เม่ือ

วนัที่ 15 มีนาคม 2549 และขอมติที่จดัตั้งคณะมนตรี

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Human Rights Council หรือ HRC) UPRเป็นกลไก

ใหม่ที่ให้ทุกประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 

ประเทศตอ้งจดัทาํรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิ

มนุษยชนของประเทศ (ช่ือยอ่คือรายงาน UPR) เพื่อ

เสนอต่อ HRC  

ถือ เ ป็นกระบ วนการของ แต่ละ รัฐที่ จะ

ทบทวนตนเอง ทําให้ทุก รัฐตระหนัก ถึงความ

รับผิดชอบต่อการส่งเสริม เคารพ และปกป้องสิทธิ

มนุษยชนต่างๆ และเตรียมพร้อมต่อการถูกตรวจสอบ

โดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติด้วยกัน เพื่อ

มุ่งหวงัไปสู่การปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ในประเทศใหดี้ขึ้น 
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กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิ

มนุษยชนของประเทศต่างๆภายใตก้ลไก UPRในรอบ

แรกเสร็จส้ินในเดือนมีนาคม 2555 และการทบทวน

ในรอบที่สองจะเร่ิมขึ้นในเดือนมิถุนายนในปีเดียวกนั 

โดยประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศกลุ่มสุดทา้ยท่ี

ถูกทบทวนภายใตก้ระบวนการ UPR ในรอบแรก 

และจะเขา้สู่การทบทวนในรอบที่สองในปี2559 

ขอ้เสนอแนะจากที่ประชุมคณะทาํงาน UPR 

ต่อรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ

ประเทศไทย ภายใต้กลไกUPP รอบที่สอง เม่ือ

พฤษภาคม 2559 มีขอ้เสนอแนะที่ไทยรับมาปฏิบัติ

จาํนวน 181 ข้อ ข้อที่เก่ียวขอ้งกับสิทธิแรงานหรือ

สิทธิพื้นฐานในการทาํงานเช่น 

1. พิจารณาให้สัตบันอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิของแรงงานโยกยา้ย

ถ่ินฐาน และสมาชิกในครอบครัว (International 

Convention on the  Rights of All Migrants Workers 

and Members of Their Families – CRMW) (อียปีต)์ 

(ฟิลิปปินส์) 

 
2. ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศว่าด้วยการทาํงานในภาคประมง 

(โรมาเนีย) 

3. ดาํเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขจัด

การใชแ้รงงานเด็กและการคา้บริการทางเพศเด็กเพื่อ

การท่องเที่ยว (คีร์กีซสถาน) 

4. ดาํเนินการต่อไปในการลดความรุนแรง

และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี

เลวร้ายที่สุด และจดัหามาตรการฟ้ืนฟูเหยือ่ที่มีความ

เหมาะสม (มาเลเซีย) 

5. ยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กและขจัด

การใชแ้รงงานเด็ก (จีน) 

6. ดาํเนินความพยายามในการต่อต้านการ

ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการ

ควบคุม (IUU fishing) รวมถึงแรงงานผิดกฎหมายใน

ภาคประมง โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและมิตินอก

อาณาเขตแห่งดินแดน (อินโดนีเซีย) 

7. ขยายการเข้าถึงสิทธิในการบริการด้าน

สาธารณสุข การประกนัสงัคม และค่าจา้งขั้นตํ่าอยา่ง

ทัว่ถึงโดยปราศจากความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ 

หรืออุปสรรคดา้นภาษา (ปารากวยั) 

8. บังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ ้มครองแรงงาน

อพยพจากการถูกกระทําที่ มิชอบและแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ (ยกูนัดา) 

9. ทบทวนกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกบัการโยกยา้ยถ่ินฐานเพื่อให้เหมาะสมกับ

ความตอ้งการแรงงานท่ีมีค่าจา้งถูก แรงงานชั้นล่าง 

หรือแรงงานก่ึงฝีมือ และจัดให้มีทางเลือกในการ

โยกยา้ยถ่ินฐานอยา่งปลอดภยั (บงักลาเทศ) 

10. ดาํเนินการคุม้ครองสิทธิแรงงานอพยพ

และแรงงานต่างชาติอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะเพื่อเพิ่ม
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ความปลอดภัยและสวสัดิการของแรงงานดังกล่าว 

(เมียนมา) 

ขอ้เสนอแนะที่ไทยรับกับมาพิจารณารวม

จาํนวน 68 ขอ้ เช่น 

1. ให้สัตยาบนัอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า

ดว้ยสิทธิของแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐานและสมาชิกใน

ครอบครัว (CRMW) (กัวเตมาลา) ลงนามและให้

สตัยาบนั CRMW (ตรุกี) ให้สัตยาบนัและภาคยายวุติั 

CRMW (เซียร์ราลีโอน) 

2. พิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การ

แรงงานระหว่างประ เทศ (ILO) ฉบับที่  189 

(ฟิลิปปินส์) 

3. ให้การรับรองสิทธิตามกติการะหว่าง

ประ เทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒ นธรร มไ ว้โ ดยตร งในรั ฐธรร มนู ญป ระ กัน

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร บัง คับ ใ ช้ ไ ด้ ข อ ง ศ า ล 

(แอฟริกาใต)้ 

4. ฟ้ืนฟูการคุม้ครองด้านสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองโดยรับรองว่ารัฐธรรมนูญมีความ

สอดคล้องกับพนัธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ

มนุษยชนของไทย และยติุการดาํเนินคดีพลเรือนใน

ศาลทหาร (เนเธอร์แลนด)์ 

5. ยกเลิกคาํสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ทั้งหมดที่ไม่สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีระหว่าง

ประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน (ออสเตรเลีย) 

6. ยกเลิกคาํสั่ง คสช. ที่ 3/2558 และรับรอง

วา่พลเรือนทุกคนจะไดรั้บการพิจารณาคดีในศาลพล

เรือนและไดรั้บสิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม

ตามพนัธกรณีของไทยในฐานะภาคีกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(เบลเยยีม) 

7. ใหก้ารรับรองว่าจะไม่มีการจาํกดัเสรีภาพ

ในการแสดงออก โดยเฉพาะกบัส่ือและผูพ้ิทกัษสิ์ทธิ

มนุษยชน และประกนัว่าจะไม่มีผูใ้ดถูกคุกคามและ

ถูกล่วงละเมิด รวมถึงการปรับทศันคติจากการแสดง

ความเห็นของพวกเขา และให้การรับรองว่ากฎหมาย

ทั้ งหมดที่กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออก

สอดคล้องและได้รับการปฏิบัติตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศของไทยตามท่ีผูเ้สนอรายงานพิเศษ

วา่ดว้ยผูพ้ทิกัษสิ์ทธิมนุษยชนไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเม่ือ

ปี 2559 (สหราชอาณาจกัร) 

 
8. เพิกถอนคําสั่ง  คสช. ที่  3/2558 และ

พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และ

ยติุการใช้พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมถึงประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 112 มาตรา 326 และมาตรา 

328 เพือ่จาํกดัเสรีภาพในการแสดงออก (แคนาดา) 

9. ดําเนินการในทันทีเพื่อยุติการละเมิด

เสรีภาพในการแสดงออก การรวมกลุ่ม และการ

ชุมนุม โดยสงบภายใตม้าตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 
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2557 พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระทาํผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 112 และมาตรา 116 

ของประมวลกฎหมายอาญา และปล่อยตวัผูท้ี่ถูกคุม

ขงัหรือถูกจาํคุกจากการใชเ้สรีภาพเหล่าน้ีอยา่งไม่มี

เง่ือนไข (ไอซ์แลนด)์ 

10. ให้สัตยาบนัอนุสัญญาว่าดว้ยสถานภาพ

ของผูล้ี้ภยั ค.ศ.1951 และดาํเนินการตามกฎหมายท่ี

ใหส้ถานะทางกฎหมายกบัผูแ้สวงหาที่พกัพิงและผูล้ี้

ภยัเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักการไม่ส่งกลับ (nom- 

refinement) (เยอรมนี) 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

 

ปัญหาและข้อเสนอต่อพ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับ

งานไปทําที่บ้านฯ 

วนัที่ 19 ธันวาคม 2559 กรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จดัเสวนาแนว

ทางการส่งเสริมและพฒันาการรับงานไปทาํที่บา้น 

ในช่วงบ่าย ที่ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ มีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 100 คน มีผูแ้ทนจาก

ผูรั้บงานไปทาํที่บ้าน ผูจ้ ้างงาน ผู ้ทรงคุณวุฒิและ

นักวิชาการ ได้พูดถึงปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ 

ดงัน้ี 

นายมานพ แก้วผกา กรรมการผูรั้บงานไปทาํ

ที่บา้นในคณะกรรมการคุม้ครองการรับงานไปทาํที่

บา้น กล่าววา่ สภาพปัญหาของผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้นที่

กาํลงัเผชิญอยูปั่จจุบนัคือ พ.ร.บ.ออกมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 

2553 แต่กฎหมายลูกยงัไม่ออกมา อีกทั้งผูรั้บงานฯยงั

มีปัญหาเร่ืองค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม หรือจ่าย

ค่าจา้งไม่ตรงตามท่ีกาํหนด เพราะไม่ไดท้าํสัญญาจา้ง

หรือบางคร้ังตอ้งเอางานไปส่งจึงไดรั้บค่าจา้ง งานที่

ทาํไม่ไดรั้บการจา้งต่อเน่ืองบางคร้ังผูรั้บงานก็มกัแยง่

งานและตดัราคากันเองนอกจากน้ียงัมีมีค่าประกัน

ความเสียหายจากงานโดยจะหักจากราคาขายสินคา้ 

ถึงแม้มีกฎหมายออกมา แต่ผู ้รับงานก็ไม่กล้าไป

ร้องเรียน เพราะกลัวจะไม่ได้งานทาํอีก ส่วนปัญหา

เร่ืองสุขภาพความปลอดภยัของผูรั้บงานไปทาํที่บา้น 

จะกระทบต่อเด็ก ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ รวมถึงครอบครัว 

เพราะผูรั้บงานก็ไม่อาจปฏิเสธได ้โดยที่ไม่รู้ว่างานที่

รับไปจะมีอนัตรายหรือไม่ 

 
ข้อเสนอ : แรงงานนอกระบบตอ้งรวมกลุ่ม

กัน เพื่อการเข้า ถึ งสิท ธิหรือกฎหมายและสิท ธิ

ผลประโยชน์ ซ่ึงกรมสวัสดิการฯควรมีกลไกการ

ตรวจสอบอยา่งจริงจงั  หรือดาํเนินการฟ้องร้องแทน 

รัฐควรมีมาตรการรองรับเพราะผูรั้บงานไปทาํที่บา้น

ไม่กลา้ท่ีจะร้องเรียน เพราะกลัวมีผลกระทบต่อการ

จา้งงานรัฐตอ้งเปิดพื้นท่ีประชาสัมพนัธ์ให้แรงงาน

นอกระบบไปขึ้นทะเบียน และทาํอยา่งไรที่จะใหผู้รั้บ

งานไปทาํที่บา้นกับรัฐมีมุมมองที่เหมือนกันที่ผูรั้บ

งานไม่รู้สึกกลวัหรือเกรงรัฐ 
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 นางสาวเอือ้มเดือน พิทยาไพบูลย์  ผูจ้า้งงาน 

บริษทัเทพอาภรณ์แฟชัน่เฮาส์ จาํกดั กล่าวว่าทาํธุรกิจ

เส้ือผา้สาํเร็จรูปส่งในและต่างประเทศ ที่ประตูนํ้ า เม่ือ 

20 กวา่ปีที่ผา่นมาแรงงานมีฝีมือดี มีความรับผิดชอบ

ต่องานที่รับไปทาํจะส่งงานตามกาํหนดระยะเวลาที่

กาํหนด มีความซ่ือสตัยต์่อกนั 

แต่ปัจจุบันน้ีกําลังขาดแคลนแรงงาน มี

แรงงานคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนแต่ไม่มีทักษะฝีมือ 

ทาํงานเสียหาย อีกทั้งแรงงานมีขอ้เสนอ ขอ้เรียกร้อง

เยอะ ในปัจจุบนัน้ีอุตสาหกรรมการเมน้ทมี์คู่แข่งจาก

ประเทศจีนและผูจ้ ้างมักจะตัดราคากันเองแต่ไม่มี

คุณภาพ ได้งานเยอะแต่ไม่เน้นคุณภาพฝีมือ และ

คนงานก็ไม่พฒันาฝีมือ ขาดความรับผิดชอบ ขอเบิก

เงินล่วงหนา้ 

 
 ข้อเสนอ : ให้ผูรั้บงานไปทาํที่บา้นพฒันา

ทกัษะฝีมือรักษามาตรฐานคุณภาพงานที่เยบ็ออกมา มี

ความรับผิดชอบ และคนงานรู้จกัประหยดักับภาวะ

เศรษฐกิจแบบน้ี ส่งงานตามระยะเวลาที่กาํหนด ให้มี

ความซ่ือสัตยก์บัผูจ้า้งงาน ถา้ทาํส่ิงเหล่าน้ีได้เช่ือว่า

ผู ้รับงานจะมีงานทําต่อ เ น่ืองมีค่ าจ้างที่ สูง  และ

สามารถแข่งขนักบัประเทศเพือ่นบา้นได ้

 น า ง สุ น ท รี  หั ต ถี  เ ซ่ ง กิ่ ง  ก ร ร ม ก า ร

ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการคุม้ครองการรับงานไป

ทาํที่บา้น กล่าวว่า หากมองยอ้นกลับมาถึงวนัน้ี ใช้

ระยะเวลา 20 กว่าปีกว่าจะมีพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้น พ.ศ.2553 หรือประกันสังคม 

มาตรา 40 ระบบหลกัประกนัสุขภาพ ก็ถือว่ามีคุณค่า

อยา่งมาก ท่ีทุกภาคส่วนพยายามช่วยกนัผลกัดนั 

 ปัญหาที่ผ่านมาคือ สังคมไม่ค่อยรู้ว่ามีผูรั้บ

งานไปทาํที่บา้น หรือเป็นแรงงานนอกระบบ ทั้งที่ตวั

พระราชบญัญติัฯก็คุม้ครองค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 

การมีงานทาํท่ีต่อเน่ืองตวัแรงงานนอกระบบไม่ไดข้ึ้น

ทะเบียน ทาํให้ไม่มีตวัตน หรือมกัไม่ถูกมองเห็นว่า

จะมีตวัตนอยู ่

 แนวทางการพัฒนา ตอ้งรวมกลุ่มกันสร้าง

เครือข่าย พฒันาทกัษะฝีมือและอยากให้แรงงานไป

ขึ้นทะเบียน เพื่อเขา้สู่กลไกการจา้งงาน หรือเพื่อให้

เข้าถึงทรัพยากรอ่ืนๆรวมถึงเร่ืองการเงิน และการ

เขา้ถึงสิทธิและกฎหมาย  ขณะน้ีเป็นช่วงเปล่ียนผ่าน

ของพ.ร.บ.อาจจะมีความยากบ้างแต่พวกเราต้อง

ช่วยกันเผยแพร่พระราชบัญญัติฉบับน้ี และต้อง

ช่วยกนัสาํรวจสอดส่องดูแล และที่สาํคญัแรงงานตอ้ง

ทาํเศรษฐกิจ 2 ขา มีอาชีพรองรับสร้างเศรษฐกิจใน

ครอบครัวและชุมชน 

 รองศาสตรจารย์นฤมล  นิราทร คณะสังคม

สงเคราะห์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่าเป็นขอ้

ทา้ทายของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จะมี

ความหลากหลายในการการส่งเสริมการมีงานทาํ 

ไดรั้บค่าจา้งท่ีเป็นธรรม มีงานทาํต่อเน่ือง ไดรั้บการ

คุม้ครองพอสมควร ระบบบริการสังคม เช่น มาตรา 

40 เป็นกลไกรองรับความเส่ียงแรงงานนอกระบบไม่
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ค่อ ยร ว ม ก ลุ่ ม เ ป็ น ส ม า ชิก  อ า จย ัง ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น

ประโยชน์  

ระบบการคุม้ครองทางสังคม สวสัดิการของ

รัฐยคุปัจจุบนั 4.0 ทุกส่ิงทุกอยา่งไม่เก่ียวกบัโชคชะตา 

การส่งเสริม การพฒันาประเทศไปไกล  ใช้ทกัษะท่ี

ต ํ่า ต่อไปผูบ้ริโภคเปล่ียนสินคา้ตอ้งมีคุณภาพ ทกัษะ

การมีงานทาํอยา่งแรงงานภาคเกษตรไดค้่าตอบแทน

นอ้ย และแรงงานมกัคิดวา่ดีกวา่ไม่มีงานอะไรทาํและ

แรงงานนอกระบบจะอยูป่ลายห่วงโซ่ของการผลิต   

 ทําอย่างไรให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต 

ประกอบกบังานส่วนหน่ึงไม่สามารถเขา้สู่ระบบ และ

ตอ้งยอมรับสถานการณ์การลดตน้ทุนการผลิต หาก

แรงงานมีฝีมือจริงๆย่อมมีโอกาสมีช่องทางมากกว่า

แรงงานในระบบ มีโอกาสขยบัขยายหรือยดืหยุน่ได ้

และควรสร้างยีห่้อ หรือใส่ขอ้ความเขา้ไปในช้ินงาน 

ว่าใครคือผู ้ผลิต มาจากไหน เพราะตัวก ําหนด

ค่าตอบแทน คือผูบ้ริโภคปลายทาง  

(รายงานโดย สุธิลา ลืนคาํ) 
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ข้อเสนอเน่ืองในวนัแรงงานข้ามชาติสากล18 ธันวาคม 2559 

 
 ในโอกาสที่วนัที่ 18 ธนัวาคมของทุกปี ไดรั้บการกาํหนดให้เป็นวนัแรงงานขา้มชาติสากล 

เน่ืองจากเป็นวนัที่องคก์ารสหประชาชาติไดมี้การรับรองอนุสญัญาวา่ดว้ยการปกป้องและคุม้ครอง

แรงงานขา้มชาติและครอบครัว 1991 (United Nations Convention on the Protection of the Rights 

of Migrant workers and members of their Families) และไดก้าํหนดให้วนัที่ 18 ธนัวาคมของทุกปี

เป็นวนัแรงงานข้ามชาติสากล เพื่อเป็นการรณรงค์ถึงความสําคัญของแรงงานข้ามชาติ และ 

ผูติ้ดตามที่เป็นบุคคลในครอบครัวที่ทาํงานและยา้ยถ่ินทัว่โลกได้รับการคุม้ครองสิทธิทั้งสิทธิ

มนุษยชน และสิทธิแรงงาน 

 สาํหรับประเทศไทย การจดัการแรงงานขา้มชาติได้กลายเป็นวาระสําคญัในระดับชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้น แม้ประเทศไทยจะมีการพฒันาในเร่ืองการ

จดัระบบแรงงานขา้มชาติทั้งในเร่ืองจดทะเบียนแรงงานขา้มชาติ การพฒันาสถานะทางกฎหมาย 

และการจา้งแรงงานขา้มชาติในพื้นท่ีชายแดนซ่ึงทาํให้แรงงานขา้มชาติสามารถทาํงานในประเทศ

ไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากขึ้น รวมทั้งท่ีผ่านมารัฐบาลไทยยงัไดอ้อกกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบัแรงงานขา้มชาติเป็นจาํนวนมาก อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีขอ้ห่วงและขอ้กงัวลใจต่อการให้

ความคุม้ครองแรงงานข้ามชาติ และผูย้า้ยถิ่นข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นเร่ืองมาตรการการบงัคบัใช้

กฎหมายที่จะคุม้ครองแรงงานขา้มชาติ ยงัมีสถานการณ์ที่แรงงานขา้มชาติถูกยดึเอกสารแสดงตน

และตกเป็นแรงงานขดัหน้ี แรงงานขา้มชาติจาํนวนมากยงัไม่สามารถเขา้ถึงประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทนอันเน่ืองมาจากขอ้จาํกัดเชิงนโยบาย แรงงานขา้มชาติบางกิจการยงัถูกเลิก

ปฏิบติัจากการคุม้ครองแรงงานและสวสัดิการต่าง  ๆ เช่น แรงงานทีทาํงานในบา้น แรงงานในภาค 
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ประมงทะเล ยงัขาดมาตรการในการจะพฒันาสถานะและคุม้ครองเด็กขา้มชาติท่ีเป็นผูติ้ดตาม 

แรงงานขา้มชาติอยา่งจริงจงั รวมทั้งยงัขาดนโยบายและมาตรการในการใหก้ารคุม้ครองผูอ้พยพหนี 

ภยัอนัตรายต่อชีวิตเพื่อแสวงหาที่ล้ีภยั หรือเขา้มาขอสถานะผูล้ี้ภยัในประเทศ ส่งผลให้พวกเขา

เหล่านั้นตกอยูใ่นความเส่ียงในฐานะผูห้ลบหนีเขา้เมืองและถูกกกัขงัอยา่งไม่มีอนาคต  

        ทางเครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ มีขอ้เสนอเน่ืองในวนัแรงงานขา้มชาติสากล  

เพือ่ยกระดบัการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติ และครอบครัว รวมถึงผูอ้พยพยา้ยถิ่นอ่ืน ๆ ในประเทศ

ไทยดงัน้ี 

1. รัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศตน้ทางจะตอ้งเร่งดาํเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานขา้มชาติ

และผูติ้ดตามอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งลดขั้นตอนในการดาํเนินการต่าง ๆ ให้มีความสะดวกและเอ้ือต่อ

การเขา้ถึงของแรงงานขา้มชาติเพือ่ลดการแสวงหาประโยชน์จากนายหนา้หรือผูแ้สวงหาประโยชน์

อ่ืน ๆ ทั้งน้ีรัฐบาลไทยและประเทศตน้ทางจะตอ้งตระหนักถึงการเปิดโอกาสให้เด็กขา้มชาติใน

ฐานะผูติ้ดตามได้เข้าถึงการมีสถานะทางกฎหมายและการได้รับการคุ้มครองตามหลักการ

ประโยชน์สูงสุดสาํหรับเด็ก 

2. รัฐบาลไทยจะตอ้งพฒันากลไกการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติที่เน้นการเขา้ถึงของแรงงาน

ขา้มชาติ โดยเร่งแก้ไขพ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ์ที่ เปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติสามารถจัดตั้ ง

สหภาพแรงงานอนัเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหาดา้นสิทธิแรงงานร่วมกนั การเร่งแกไ้ขในเร่ืองการ

ยดึเอกสารแสดงตนและการแกไ้ขปัญหาแรงงานขดัหน้ี เปิดโอกาสให้แรงงานขา้มชาติไดเ้ปล่ียน

ยา้ยงานและนายจา้งตามเง่ือนไขที่จาํเป็นต่อการทาํงานและการไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ และเร่ง

แกไ้ขขอ้จาํกดัเชิงนโยบายที่กีดกนัไม่ให้แรงงานขา้มชาติเขา้ถึงกองทุนประกนัสังคมและกองทุน

เงินทดแทน 

 3. รัฐบาลไทยจะตอ้งเร่งแกไ้ขกฎหมายเพือ่ใหก้ารคุม้ครองแรงงานทาํงานในบา้นให้ไดรั้บ

การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมภายใต ้พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน เช่น ระยะเวลาทาํงาน ค่าจา้ง สิทธิในการ

ลาคลอด และการเป็นผูป้ระกนัตนตาม พ.ร.บ. ประกนัสงัคม และพ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน 

 4. รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานจะตอ้งดาํเนินการ แกไ้ขนิยามคาํวา่ “แรงงานบงัคบั” 
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ใหค้รอบคลุมการถูกบงัคบัจากวธีิการอ่ืน นอกจากการถูกข่มขู่ การใชค้วามรุนแรง โดยขยายความ

รวมถึง การยดึหนงัสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนการไม่ไดรั้บเงินค่าจา้งดว้ย เน่ืองจากการใช ้

แรงงานบงัคบัในบางกรณีอาจยงัไม่เขา้ข่ายการคา้มนุษย ์การแยกระหวา่งแรงงานบงัคบั และการคา้ 

มนุษยอ์อกจากกนั จะทาํใหแ้รงงานไดรั้บความคุม้ครองสิทธิไดม้ากขึ้นและสามารถเขา้ถึงสิทธิได้

สะดวกยิง่ขึ้น  

5. รัฐบาลไทยจะตอ้งเร่งดาํเนินการตามที่ประกาศในเวทีสหประชาชาติ เร่ืองการพฒันา 

กลไกการคดักรองบุคคลเขา้เมืองในกลุ่มผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาที่ล้ีภยั โดยมีกลไกการคุม้ครองบุคคล

ที่ไดรั้บการลงทะเบียนเป็นผูล้ี้ภยัหรือบุคคลที่อยูใ่นระหวา่งการคดักรองใหไ้ดรั้บการคุม้ครองที่ 

เหมาะสมโดยกาํหนดใหรั้บรองสถานะและเอกสารรับรองสถานะภาพผูล้ี้ภยั และเอกสารรับรองผู ้

อยูใ่นกระบวนการพจิารณาสถานะผูล้ี้ภยัของ UNHCR มีมาตรการกาํหนดสถานะในการอยูอ่าศยั

ในประเทศไทยเป็นการชัว่คราวในรูปแบบของการให้วีซ่าเพื่อมนุษยธรรม หรือการผ่อนผนัให้อยู่

ในประเทศไทยในรูปแบบอ่ืน ๆ  ยุติการจบักุมคุมขังกลุ่มผูล้ี้ภัยและผูแ้สวงหาที่ ล้ีภัย รวมทั้ ง

พิจารณาให้สามารถดําเนินการทาํงานหรือหาเล้ียงชีพให้แก่ตนเองและครอบครัวขณะท่ียงั

ดาํรงชีวติอยูใ่นประเทศไทย 

 6. รัฐบาลไทยจะตอ้งมีมาตรการดาํเนินการต่อผูอ้พยพชาวโรฮิงยาที่นอกเหนือจากการ

กกัขงั ทั้งน้ีอาจจะดาํเนินการในรูปแบบของการให้ประกนัตวัโดยมีชุมชน หรือองคก์รไม่แสวงหา

กาํไรเป็นผูค้ ํ้าประกนัและใหก้ารช่วยเหลือดูแล ควบคู่ไปกบัการพฒันากลไกการขอสถานะผูล้ี้ภยั

และเดินทางไปตั้งถ่ินฐานในประเทศท่ีสามหรือกลบัประเทศตน้ทางหากไม่มีสถานการณ์ท่ีเป็น

อนัตรายต่อชีวิตโดยสมัครใจ ทั้งน้ีประเทศไทยจะตอ้งมีมาตรการท่ีจริงจงัต่อการยติุสถานการณ์

ความรุนแรงในประเทศตน้ทาง และมีมาตรการรองรับที่ชดัเจนและเคารพในหลกัสิทธิมนุษยชน

ในกรณีที่มีการอพยพของกลุ่มโรฮิงยาอนัเน่ืองมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น 

 

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ  (MWG) 

16 ธนัวาคม 2559 
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