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• วนัสตรสีากลเรียกร้อง อนสุญัญา ILO 183 

• แนวโนม้เศรษฐกจิกบัแรงงานปี 2560 
• มาตรฐานและความรบัผดิชอบของธรุกจิขา้มชาต ิ
• คสรท. หนนุภาคประชาชนตา้นโรงไฟฟา้ถา่นหนิ 

สวนทางสหภาพ กฟผ.แถลงจาํเป็นต้องสรา้ง 
• แกไ้ขประเดน็สาํคญั รา่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ... 

• สถติ ิ44 ปี อตัราคา่จา้งขัน้ตํา่ 

ภาพจากพพิธิภัณฑ์แรงงานไทย 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

2 

 

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท์ 0-2516-1589 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2516-1071 

51/109 Soi Ngamchawee Road.Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 

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

วตัถุประสงค์ มูลนิธอิารมณ์ พงศ์พงนั 

1.เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง

ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 

ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ

แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 

2.เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้

แรงงาน 

3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้าํการคน้ควา้ 

เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 

4.เพ่ือร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

5.เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา

ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพ่ือประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ

สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 

LABOUR RESOURCE CENTER 

1.Promote the study on labour issues, dissemination of information, 

exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 

democracy, training workers on labour relations and formation of labour 

unions. 

2. Support for legal aid and struggle for workers’ rights and welfare and 

better  working conditions. 

3. To establish a research institute for promotion of workers’ education 

and social awareness to encourage their participation in development of  

the welfare and solidarity among workers. 

4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 

pursue similar objectives. 

5.To promote knowledge and understanding as well as media 

development participation for the benefits of workers and the public in 

general. 

 
วัตถุประสงค์ การจัดทาํจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  

“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ กําหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว

ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานสําคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  

As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 

movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 

subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com 

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

คณะออกแบบจดัทํารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 

สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    

 

 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดทาํขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลกําไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดทาํ 

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

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

 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่  9 (356) 

ประจํา เ ดือนมีนาคม 2560 พบกับบรรยากาศที่

บา้นเมืองมีความเคล่ือนไหวทางการเมืองร้อนแรง

ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ที่ผ่านมา ในเร่ืองการคดัคา้น

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบี่ของ

ประชาชนในพื้นที่ซ่ึงยติุไปแลว้เป็นการชั่วคราว ซ่ึง 

เร่ืองน้ีมีส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัขบวนการแรงงานโดยตรง 

ดังจะเห็นได้จากแถลงการณ์ ของคณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทยและสหภาพแรงงานการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ปรากฏในแรงงานปริทัศน์ฉบับน้ี 

ตามดว้ยการยืน่หนงัสือคดัคา้นโครงการเขื่อนท่าแซะ 

จงัหวดัชุมพร และสุดทา้ยที่ยงัคงขบัเคี่ยวกันอยู่คือ

กรณีของวดัธรรมกาย ทั้งหมดน้ีสะทอ้นให้เห็นถึง

ความขดัแยง้อันเน่ืองมาจากโครงการพฒันาขนาด

ใหญ่ของรัฐ และความแตกต่างในเร่ืองความเช่ือ

ตลอดจนปัญหาภายในของศาสนาพุทธซ่ึงสะสมมา

เป็นเวลานาน 

 วนัที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวนัสําคัญวนั

หน่ึงของแรงงานไทยเน่ืองจากเป็นวันสตรีสากล 

หลายทศวรรษที่ผ่านมาขบวนการแรงงานหญิงได้

ต่อสูใ้นประเด็นสิทธิและสวสัดิการของแรงงานหญิง

ตั้งแต่สิทธิการลาคลอดโดยไดรั้บค่าจา้งเต็มเป็นเวลา 

90 วนั การปฏิบติัต่อแรงงานหญิงและแรงงานชาย

อย่างเท่าเทียมในสถานประกอบการ การจดัตั้งศูนย์

เล้ียงเด็กในชุมชนท่ีเป็นย่านอุตสาหกรรมฯลฯ ซ่ึง 

แรงงานปริทศัฉบบัน้ีมีบทความเรียกร้องให้แรงงาน

หญิงลาคลอดได้ 120 วนัโดยได้ค่าจา้งเต็มเพื่อเป็น

การยกระดับสวสัดิการแรงงานหญิงให้ทดัเทียมกับ

ประเทศอ่ืนๆ 

 สาํหรับผูท้ี่สนใจเก่ียวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจ

แรงงานในปี 2560 แรงงานปริทัศน์ฉบบัน้ีได้สรุป

เน้ือหาการสัมมนาในหัวขอ้ดงักล่าวซ่ึงมีนักวิชาการ

ดา้นเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์มาร่วมให้ขอ้คิดเห็น

โดยเฉพาะในประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมในยคุ 4.0 กบัผลกระทบแรงงาน และมี

ก า ร ท้า ท า ย ต่ อ ส ม มุ ติ ฐ า น เ ร่ื อ ง ค่ า จ้า ง ขั้ น ตํ่ า มี

ผลกระทบดา้นลบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ นอกจากน้ี

ยงัไดน้าํเสนอสถิติแรงงานค่าจา้งขั้นตํ่าตลอด 44 ปีที่

ผ่านมานับตั้งแต่ประเทศไทยมีกฎหมายค่าจา้งขั้นตํ่า

ในปี 2516 
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 สุดทา้ยน้ี ในดา้นสิทธิแรงงาน มีรายงานการ

เสวนาที่ น่ าสนใจเ ก่ี ยวกับมาตรฐานและความ

รับผิดชอบของธุรกิจข้ามชาติ โดยนักกฎหมาย

แรงงานที่คลุกคลีกับพี่น้องแรงงานมาหลายสิบปี 

ส่วนในเร่ืองการแก้ไขร่างพ.ร.บ.แรงงานมีความ

คืบหน้าคือ คณะทํางานไตรภาคี ซ่ึงประกอบด้วย

ผู ้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง และส่วนราชการได้มีมติ

เห็นชอบแก้ไขประเด็นสําคญัของพ.ร.บ.คุ ้มครอง

แรงงาน พ.ศ…ตามรายละเอียดที่ได้นําเสนอใน

แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 
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ขอ้เรียกร้องหน่ึงในวนัสตรีสากล 8 มีนาคม 

2560 ปีน้ีของแรงงานหญิงต่อรัฐบาลไทย คือ “ให้

สามารถลาคลอด 120 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 100 %” 

สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ (ILO) ฉบบัที่ 183 ว่าดว้ยสิทธิการคุม้ครอง

ความเป็นมารดา ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่ได้รับรอง

อนุสญัญาฉบบัน้ี ในเร่ืองน้ีปีที่แลว้หรือหลายๆปีผ่าน

มาก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลแกไ้ขกฎหมายลาคลอด

เป็น 120 วนั เพือ่ใหแ้รงงานหญิงไดฟ้ื้นฟูสุขภาพหลงั

คลอดและมีโอกาสเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มากขึ้น 

เม่ือตอนปี 2558 ดิฉนัไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานใน

ฐานะ “อนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติและเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่เด็ก เยาวชน สตรี 

ผูสู้งอายุ และครอบครัว” ใน “คณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรีผู ้สูงอายุ ผู ้

พกิารและผูด้อ้ยโอกาส” สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)”  

และยงัเป็นกรรมการปฏิรูประบบสวสัดิการสังคมที่

เหมาะสมกบัประเทศไทย ตามวาระการปฏิรูปที่ 29 

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 
25 กุมภาพันธ์ 2560 

http://www.industriall-union.org 
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เ ร่ืองสวัสดิการสังคม ของ สปช. ได้มีการจัดทํา

รายงานทางวชิาการเร่ือง “การปฏิรูประบบสวสัดิการ

สังคมที่เหมาะสม สําหรับเด็กปฐมวยั” ที่กล่าวถึง

ความสาํคญัของ “ลาคลอด 120 วนั ไดค้่าจา้ง 100 %” 

โดยดิฉันเป็นหน่ึงในผูเ้ขียนรายงานฉบับน้ี  มีนาง

อุบล หลิมสกุล อดีตรองปลัดกระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นประธานคณะ

ผูจ้ดัทาํรายงาน ร่วมกบันางกญัญฐ์ญาณ์  ภู่สวาสด์ิ , 

พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร , นายวนัชัย  บุญประชา 

เป็นตน้ 

ทั้ ง น้ี ป ร ะ เ ด็ น ดั ง ก ล่ า ว น้ี ไ ด้ ผ่ า น ม ติ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัที่ 8 ธนัวาคม 2558 โดย 

ครม. มีมติว่า “ในเร่ืองสวัสดิการเด็กปฐมวัยนั้น 

มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวสัดิการ

สังคมแห่งชาตินําไปศึกษาและทบทวนกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องต่อไป เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับข้อเสนอ

ดงักล่าว” 

 

สอดคลอ้งกบัมติ ครม. เม่ือวนัที่ 12 เมษายน 

2 5 5 4  ที่ เ ห็ น ช อ บ ใ น ห ลั ก ต า ม ที่ สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ขอให้

ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายสิทธิการลาคลอด

หรือพจิารณาปรับปรุงกฎหมายสิทธิลาคลอดให้ลาได ้

180 วนั โดยในระหว่างที่ลาจะไดรั้บค่าจา้งกรณีเล้ียง

ลูกด้วยนมแม่ ทั้ ง น้ี เบื้ องต้นได้ให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งไปศึกษา โดยมีขอ้แมก้ารลาใน 180 วนัตอ้ง

ไม่ใหก้ระทบการวา่จา้งงานสตรี 

สาระสําคัญในรายงานเร่ือง “การปฏิรูป

ระบบสวัสดิการสังคมที่ เหมาะสม สําหรับเด็ก

ปฐมวัย” ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นลาคลอด 120 วัน 

โดยตรง เป็นดังนี้ 

(1) ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เจ เอคแมน 

(James J. Hechman) จากมหาวิทยาลัยชิคาโก 

สหรัฐอเมริกา นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล พ.ศ. 

2542 กล่าวไวว้่า “การลงทุนพัฒนาเดก็ปฐมวัยเป็น

การลงทุนท่ีคุ้ มค่า ให้ผลตอบแทนแก่สังคมท่ีดีท่ีสุด

ในระยะยาว โดยให้ผลตอบแทนกลับคืนมาใน

อนาคต 7- 10เท่า” 

(2) มีข้อมูลงานวิจัยจํานวนมากที่ ช้ีว่า เด็ก

ช่วงวัยแรกเกิดถึง 5 ขวบ สมองมีการเรียนรู้มากที่สุด

มากกว่าช่วงอื่นของชีวิต โดยสมองของเด็กวยัน้ีจะ

เจริญเติบโตและมีนํ้ าหนักถึงร้อยละ 80 ของผูใ้หญ่ 

เป็นโอกาสทองของพ่อแม่หากอยากให้ลูกฉลาด มี

สุขภาพดี ผู ้ปกครองต้องให้ความสําคัญต่อการ

สนับสนุนการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็ก

ในช่วงน้ีใหมี้คุณภาพ ทั้งในดา้นโภชนาการ การเล้ียง

ดู การส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการ  

(3) พบว่า เด็กไทย IQ ต่ํากว่ามาตรฐานสากล 

เน่ืองจากพ่อแม่/ผู้ปกครองไม่สามารถทําหน้าที่ได้

https://pantip.com/topic/31844264 
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อย่างสมบูรณ์  โดยเฉพาะไม่ได้เล้ียงดูบุตรอย่าง

ใกลชิ้ดในช่วงโอกาสทองของชีวติ (1,000 วนัแรก) ที่

จะทาํให้ลูกฉลาดซ่ึงหากรอให้ถึงอนุบาลก็สายเกิน

เสียแลว้ 

(4) ส่ิงที่ประเทศไทยประสบวันนี้ คือ เด็ก

เกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพ อัตราการเกิดลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง คุณภาพของเด็กไทยก็ด้อยลงอยา่งต่อเน่ือง

เช่นเดียวกนั พบวา่ เด็กร้อยละ 30 มีปัญหาพฒันาการ

ด้านใดด้านหน่ึงล่าช้า หรือเฉล่ีย 240,000 คนต่อปี 

อาทิ ระดับสติปัญญา (IQ) เด็กไทยอยู่ที่ลาํดับที่ 53 

จา ก  192  ป ร ะ เท ศ ทั่ว โ ล ก  IQ เ ด็ ก ไ ท ยใ น

ระดับประเทศเท่ากบั 98.59 จากเกณฑป์กติ คือ 100 

ทั้งมีปัญหาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อาทิ 

การปรับตวัต่อปัญหา ความกระตือรือร้น ความมุ่งมัน่

ขาดแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เป็นตน้  

(5) หากย้อนกลับไปดูคุณภาพของแม่ พบว่า 

หญิงต้ังครรภ์ของไทยไม่ได้รับการฝากครรภ์ถึงร้อย

ละ 1.5 (การฝากครรภ์ควรกระทาํก่อน 12 สัปดาห์ 

และควรไดรั้บการตรวจครรภ ์อยา่งน้อย 5 คร้ัง) แม่

เพยีงร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่เล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียว

ถึง 6 เดือน และแม่ที่มีอายนุ้อยกว่า 20 ปี ที่ตั้งครรภมี์

อตัราที่สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

(6) ภาระทางเศรษฐกิจทําให้ผู้หญิงเข้าสู่

ระบบแรงงานมากขึ้น โอกาสที่จะเล้ียงดูลูกเองจึงมี

ช่วงสั้นๆ ส่วนใหญ่จะให้ปู่ ยา่ตายายเล้ียง หรือจา้งผู ้

มาดูแล หรือสถานเล้ียงเด็ก ตามเศรษฐานะของ

ครอบครัว ซ่ึงโดยสรุปก็คือเม่ือพอ่แม่ไม่ไดเ้ล้ียงดูเด็ก

เอง หรือผูดู้แลไม่มีความรู้ เด็กไม่ได้รับการกระตุน้

ให้มีพัฒนาการทางสมองเพียงพอ เป็นผลทําให้

พฒันาการของหรือเชาว์ปัญญาของเด็กไทยล่าช้า

หรือไม่สมวยั 

(7) เมื่อเด็กเล็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่าง

ถูกต้อง วันนี้สังคมไทยต้องแบกรับความเสียหาย 

ดงัน้ี 

(7.1) ปัญหาพฤติกรรม เช่น ด้ือ ไม่เช่ือฟัง  

ละเมิดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ จากผลการวิจัยเร่ือง

พัฒน าก ารเด็ก แบบ อง ค์รว มข องเด็ก ไทยขอ ง

สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก และ

เยาวชนผู ้ด้วยโอกาสและผู ้สูงอายุ (2554) พบว่า 

ทักษะชีวิตเยาวชนไทยที่ มีคะแนนค่อนข้างตํ่ า 5 

อนัดับคือ 1. ความคิดสร้างสรรค ์2. คิดวิเคราะห์ 3. 

แก้ปัญหา 4. ตระหนักในตนเอง และ 5. การจดัการ

อารมณ์  

 

(7.2) ผลการเรียนตกตํ่า ไม่รู้หนังสือ หรือ

ออกจากการเรียนกลางคนั จากโครงการการสํารวจ

ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ในปี 2554 ของ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัย รุ่นราชนครินทร์ 

รายงานว่าเด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศมีคะแนน

http://www.auto-thailand.com 
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สติปัญญา (IQ) เฉล่ียเท่ากบั 98.59 ซ่ึงถือมีค่าเฉล่ียตํ่า

กว่ามาตรฐานสากลที่ (100) โดยมีปัจจยัจากภาวะ

โภชนาการ, จากตวัเด็กและจากส่ิงแวดลอ้มและการ

เล้ียงดู 

(7.3)  การใช้สารเสพติด กรมพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พบว่า 

ในปี 2557 มีเด็กและเยาวชนกระทาํผิดอาญาทั้งส้ิน 

35,969 คดี ในจาํนวนน้ีเป็นคดียาเสพติดมากท่ีสุด 

จาํนวน 16,365 คดี  โดยคดียาเสพติดนั้นพบว่า มีเด็ก

และเยาวชนกระทาํผิดเพิ่มขึ้นจากปี 2556 (15,530 

คดี) จาํนวน 835 คดี  

 

(7.4) การก่ออาชญากรรม ขอ้มูลจากสถาน

พนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนทัว่ประเทศพบว่า มี

เด็กและเยาวชนถูกดาํเนินคดีอาญาประมาณ 36,000 

คดีต่อปี โดยในปี 2557 มีจาํนวนคดีประมาณ 35,000 

คดี ในจาํนวนเด็กและเยาวชนที่กระทาํผิดอาญานั้น

มากกว่า 60 % มาจากครอบครัวแตกแยก แตกร้าว 

หรือครอบครัวที่มีความพร้อมแต่เล้ียงดูไม่ถูกต้อง 

และมีถึง 75 % ของเด็กและเยาวชนที่กระทาํผิดไม่ได้

มีโอกาสเขา้สู่ระบบการศึกษา 

(7.5) การมีเพศสมัพนัธ์ และตั้งครรภก่์อนวยั

อันควร กรมอนามัย (2556) พบว่า เด็กไทยเร่ิมมี

เพศสมัพนัธ์เร็วขึ้นเม่ืออายเุฉล่ีย 12 ปี และกว่า 50 % 

ไม่มีการป้องกัน ทาํให้เกิดปัญหาต่อมาในเร่ืองการ

ทอ้งก่อนวยัอนัควร  

(7.6)  ขาดพลเมืองที่ มี คุณภาพ/แรงงาน

คุณภาพ โดยเฉพาะการขาดโอกาสทางการศึกษายิ่ง

ทาํให้กระบวนการพัฒนาทางด้านสติปัญญาก็จะ

ถดถอยไปดว้ย        

     (8) ประเทศไทยมีนโยบายที่อนุญาตให้แม่ลา

เพื่อเลี้ยงดุบุตรหลังคลอดได้ แต่ก็ เพียง 3 เดือน

เท่าน้ัน (ยกเว้นในกลุ่มข้าราชการ) จึงพบว่าการที่แม่

ตอ้งกลบัไปทาํงานเร็วเกินไปนั้น นับเป็นอุปสรรคที่

สาํคญัที่ทาํให้แม่ตอ้งเลิกการให้นมแม่ก่อนเวลาอัน

ควร กล่าวคือ ในระยะสองเดือนแรกการใหน้มอาจจะ

ยงัไม่เขา้ที่ ทาํให้นํ้ านมแห้งได้ง่าย หรือแม้จะเขา้ที่

แล้วเม่ือแม่ไปทาํงานอาจจะเกิดความเครียดที่อาจมี

ผลทาํใหป้ริมาณนํ้ านมลดนอ้ยลงได ้โอกาสที่แม่ส่วน

ใหญ่จะหยดุการใหน้มแม่ในช่วงน้ีจึงสูงมาก  

(9) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ

ลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 จะอนุญาตให้ข้าราชการ

หญิงสามารถลาคลอดบุตรได้ โดยจะลาในวนัที่คลอด 

ก่อนหรือหลงัวนัที่คลอดบุตรก็ได ้แต่เม่ือรวมวนัลา

แล้วตอ้งไม่เกิน 90 วนั รวมถึงหากตอ้งการจะลากิจ

เพื่อเล้ียงดูบุตรต่อ ให้มีสิทธิลาต่อเน่ืองจากการลา

คลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 150 วนัทาํการ หรือ 5 เดือน และ

ในข้าราชการชายสามารถลาไปช่วยเหลือภริยาที่

คลอดบุตรไดเ้ช่นเดียวกนั แต่ตอ้งเป็นภริยาโดยชอบ

http://www.bloggang.com 
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ดว้ยกฎหมาย โดยให้มีสิทธิลาได้คร้ังหน่ึงติดต่อกัน

ไม่เกิน 15 วนัทาํการ และตอ้งลาภายใน 90 วนั นับแต่

วนัที่คลอดบุตร 

(10) แม้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 

2533 จะกําหนดให้ลูกจ้างหญิงได้รับสิทธิประโยชน์

ทดแทนในการลาคลอดในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 

โดยมีการกําหนดระยะเวลาจ่าย 90 วัน ซ่ึงคลา้ยกบัว่า

แม่ที่ลาคลอดครบ 90 วนั ก็จะได้รับเงินทดแทน

ค่าจา้งในส่วน 45 วนัที่นายจา้งไม่ไดจ่้ายให้หากจะลา

คลอด 90 วนั แต่การใหสิ้ทธิประโยชน์ในส่วนน้ี เป็น

การให้โดยไม่ค ํานึงถึงระยะเวลาการลาคลอดที่

แทจ้ริง ทาํใหมี้แม่หลายราย ประมาณ 17.4 % เลือกที่

จะกลับมาทาํงานเม่ือครบกาํหนด 45 วนั เน่ืองจาก

ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้ น หรือสถานประกอบการ

ตอ้งการให้กลบัไปทาํงานเพราะขาดคนทาํงาน หรือ

อยากกลับไปทาํงานเองเพราะกลัวจะถูกหักโบนัส

หรือไม่ขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการถูกไล่ออกจากงาน 

(11) สําหรับลูกจ้างในภาครัฐวิสาหกิจ พบว่า 

ระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เ ร่ือง 

ม า ต ร ฐ า น ข อ ง สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง พ นั ก ง า น

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ไดก้าํหนดไวว้่า พนักงานซ่ึง

เป็นหญิงมีครรภ์มี สิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับ

เงินเดือนเท่าเวลาที่ลาตามอตัราที่ไดรั้บอยู ่แต่ไม่เกิน 

60 วนั ตั้งแต่วนัเร่ิมวนัลาคลอดบุตร ทั้งน้ีหากจะลา

เพื่อเล้ียงดูบุตรเพิ่มอีก ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อ

เล้ียงดูบุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรโดยได้รับ

เงินเดือนอีกไม่เกิน 30 วนัทาํงาน 

(12)  ประเทศต่างๆ  ทั่ วโลก จํานวน 62 

ประเทศ ที่กําหนดให้หญิงทํางานมีสิทธิลาคลอดเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 14 สัปดาห์ หรือประมาณ 3 

เดือนกว่าๆ ตามที่อนุ สัญญาฉบับที่  183 ปี 2543  

(คศ.2000) กําหนด และมีอีกหลายประเทศกําหนด

แตกต่างกันไป เช่น  

 

- ประเทศออสเตรเลียและประเทศอัลเบเนีย 

ใหสิ้ทธิลาคลอดสูงสุดถึง 1 ปีเตม็  

- ประเทศโครเอเชีย โปแลนด์ เอสโตเนีย 

สาธารณรัฐเชกริพบัลิก บัลแกเรีย ฝรั่งเศส ฮังการี 

อิตาลี รัสเซีย ใหสิ้ทธิลาคลอดระหวา่ง 20-29 สัปดาห์ 

หรือ 5-7 เดือน เช่น โครเอเชีย ผู ้หญิงจะได้รับ

เงินเดือนเตม็ๆระหว่างท่ีลาหยดุทั้งหมด 30 สัปดาห์ , 

โปแลนด์ได้เงินเดือนเต็ม 100 % รวม 26 สัปดาห์ 

แถมยงัให้สิทธิพ่อลางานมาดูแลภรรยาและลูกแรก

เกิ ด ได้ เต็ม ที่  2  อา ทิ ต ย์แ บ บไ ม่ หัก เ งิน เ ดือ น  , 

เอสโตเนียลาคลอดได ้20 สปัดาห์หรือ 140 วนั  

http://www.eesc.europa.eu 
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- ประเทศเวยีดนามเป็นประเทศในเอเชียที่ให้

สิทธิลาคลอดสูงสุดถึง 25 สัปดาห์ หรือ 6 เดือนเต็ม 

โดยไดรั้บค่าจา้งเตม็ตามจาํนวนจากประกนัสงัคม  

- นอกจากน้ียงัมีอีก 11 ประเทศที่ให้สิทธิลา

คลอดถึง 18 สปัดาห์ หรือ 4 เดือนคร่ึง  

- มีอีก 40 ประเทศที่ใหสิ้ทธิลาคลอดระหว่าง 

14-16 สปัดาห์  

- ส่วนประเทศที่ให้สิทธิลาคลอดระหว่าง 

12–14 สปัดาห์นั้น มีจาํนวน 57 ประเทศ  

- มี 32 ประเทศที่ให้สิทธิลาคลอดน้อยกว่า 

12 สปัดาห์   

- โดยประเทศตูนิเซีย เป็นประเทศท่ีให้สิทธิ

ลาคลอดนอ้ยที่สุดคือใหเ้พยีง 4 สปัดาห์เท่านั้น  

 

(13) ตัวอย่างจากบางประเทศ 

- ประเทศสวีเดน พ่อแม่สวีเดนลาหยุดงาน

แบบไดเ้งินเดือนเล้ียงลูกอ่อนได ้สามารถลาคลอดได ้

50 วนั รวมถึงพ่อสามารถลาช่วยภรรยาเล้ียงทารกได ้

10 วนั ที่เรียกว่า “Daddy days” การลาหยดุเล้ียงลูก

ของพ่อแม่ โดยได้เงินเดือนอยู่ในนโยบายการให้

หลักประกันพ่อแม่ (parental insurance) ที่เร่ิมมา

ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1974 โดยสวีเดนเป็นประเทศแรกใน

โลกท่ีให้สิทธิพ่อแม่ลาหยดุเล้ียงลูกได้ 6 เดือน โดย

ได้เงินร้อยละ 90 ของเงินเดือน ต่อมาในทศวรรษที่ 

1990 ไดข้ยายวนัลาหยดุเป็น 1 ปี และในปี 2002 ได้

ขยายเป็น 480 ว ัน และหากพ่อแม่เห็นว่า มีฐานะ

พอสมควร จะขอไม่รับเงินเดือน วนัหยุดเล้ียงลูกก็

อาจขยายไปไดอี้กจนถึง 18 เดือน   

- ประเทศเดนมาร์ก  กฎหมายให้แม่ลาทํา

หน้าที่แม่ 14 สัปดาห์นับตั้ งแต่คลอดลูก และพ่อมี

สิทธิลา 2 สัปดาห์เพื่อทาํหน้าที่พ่อ และเม่ือลูกมีอาย ุ

14 สัปดาห์แล้ว พ่อและแม่มีสิทธิลารวมกัน 32 

สปัดาห์ โดยไดรั้บเงินประโยชน์ทดแทนการว่างงาน

เต็มที่ ยิง่ไปกว่านั้นยงัให้สิทธิพ่อในการเลือกลาเร่ิม

ตั้ งแต่ แม่ลา 14 สัปดาห์แรกท่ีลูกเกิด หรือให้แม่

ทาํงาน แต่พอ่ลามาเล้ียงลูกอ่อนแทนก็ได ้

- ประเทศนอร์เวย์ มีกฏหมายอนุญาตให้ชาว

นอร์เวยส์ามารถลาทาํหน้าที่แม่ (maternity leave) ทาํ

หน้าที่พ่อ (paternity leave) และพ่อแม่ลาหยดุงาน

เพื่อเล้ียงดูลูก (parental leave) โดยได้รับค่าจา้งเต็ม

จาํนวน ทั้งหมด 42 สัปดาห์ ผูเ้ป็นแม่ตอ้งลาหยดุงาน 

3 สปัดาห์ก่อนคลอด และเม่ือคลอดแลว้ แม่สามารถ

ลาไดอี้ก 6 สปัดาห์ และพอ่ลาได ้4 สปัดาห์ และเหลือ

อีก 29 สัปดาห์ พ่อหรือแม่จะแบ่งกนัลาหยดุเล้ียงลูก

ไดต้ามความตอ้งการของพ่อและแม่ ทั้งหมดน้ีพ่อแม่

จะไดค้่าจา้งเตม็ แต่ถา้เลือกท่ีจะลาหยดุรวมกนัถึง 52 

สัปดาห์ (หรือ 1 ปี) จะได้รับค่าจา้งร้อยละ 80 ของ

ค่าจา้งเตม็เวลา 

https://www.thelocal.de 
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- ประเทศสหราชอาณาจักร แม่สามารถลา

หยดุงานเพื่อเล้ียงลูก โดยไดรั้บค่าจา้งได ้26 สัปดาห์ 

ไม่ว่าจะทาํงานมานานเท่าใดก็ตาม และจะลาไดเ้พิ่ม

อีก 26 สปัดาห์ แต่ไม่ไดรั้บเงินค่าจา้ง หากแม่ทาํงาน

มานาน 26 สปัดาห์ อยา่งต่อเน่ืองนบัจากสัปดาห์ที่ 14 

ก่อนกาํหนดคลอด จาํนวนค่าจา้งที่ได้รับระหว่างลา 

คิดเป็นร้อยละ 90 ของรายไดท้ี่หาไดส้าํหรับการลา 6 

สปัดาห์แรก และต่อมาจะจ่ายในอตัราเหมาจ่าย (a flat 

rate) สําหรับการลาหยุด 20 สัปดาห์สุดท้าย เป็น

จาํนวนเงิน 100 ปอนด์ต่อสัปดาห์ ผูเ้ป็นพ่อสามารถ

ลาหยดุไดใ้นอตัราค่าจา้งเหมาจ่ายเช่นเดียวกบัแม่ พ่อ

สามารถลาหยดุงานภายใน 8 สปัดาห์หลงัคลอด  

- ประเทศเยอรมนี การลาหยุดงานเพื่อทาํ

หน้าที่แม่ (Maternity leave) ทาํหน้าที่พ่อ (Paternity 

leave) และการลาหยดุเพื่อเล้ียงลูก (Parental leave) 

ผูห้ญิงมีสิทธิในการลาหยุดไปทําหน้าที่แม่ได้ 14 

สัปดาห์ (6 สัปดาห์ก่อนคลอดและ 8 สัปดาห์หลัง

คลอด) โดยไดรั้บค่าจา้งเต็มจาํนวน ทั้งน้ีสิทธิลาหยดุ

งานดูแลลูกป่วย 10 วนั แม่เล้ียงเด่ียว 20 วนั ได้รับ

เงินเดือน และการลาหยดุงานเพื่อเล้ียงลูก พ่อแม่ลา

หยดุรวมกนัไม่เกิน 3 ปี 

- ประเทศเนเธอร์แลนด์  แบ่งแยกชัดเจน

ระหว่างการลาหยุด เพื่อทําหน้าที่แม่  (Maternity 

leave) กับการลาหยดุเพื่อเล้ียงดูลูก (Parental leave) 

โดยการลาหยุดประการหลัง เกิดจากฐานคิดของ

ความเท่าเทียมระหว่างแม่และพ่อ กฎหมายอนุญาต

ให้แม่ลาหยุดเพื่อทาํหน้าที่แม่ 16 สัปดาห์ โดยได้

ค่าจา้งเต็มร้อยละ 100 ซ่ึงจ่ายให้โดยสถาบนัเพื่อการ

ประกันของลูกจ้าง ( Institute for Employees 

Insurances) ในกรณีท่ีมีปัญหาการเจบ็ป่วยหรือปัญหา

อนัสลบัซับซ้อน ผูห้ญิงสามารถลาหยดุทาํหน้าที่แม่

ไดถึ้ง 52 สัปดาห์ ทั้งน้ี หากมีแพทยรั์บรอง นายจา้ง

ตอ้งจ่ายค่าจา้งเตม็จาํนวน 

 

- ประเทศฝร่ังเศส การหยดุลาคลอด เรียกว่า 

Congés maternelles กฎหมายฝร่ังเศสกาํหนดไวว้่า ลา

คลอดได ้16  สัปดาห์ สาํหรับลูกคนแรก และคนที่ 2 

ลาคลอดได ้26 สปัดาห์ สาํหรับลูกคนที่ 3 หรือคลอด

ลูกแฝด ลาได ้34 สปัดาห์ แฝดสาม ลาได ้46 สัปดาห์  

ถา้ทารกที่คลอดตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล เช่น เขา้

ตูอ้บ ก็ลาเพิม่ไดอี้กจนกวา่ทารกจะกลบับา้นได ้ผูช้าย

สามารถลามาช่วยภรรยาเล้ียงลูกโดยไดรั้บคา้จา้งดว้ย  

ทั้ ง น้ี จุดเด่นของฝร่ังเศส คือ ครอบคลุมถึงกลุ่ม

แรงงานขา้มชาติท่ีมีสถานะไม่ถูกกฎหมายดว้ย ไม่ได้

มีการยกเวน้วา่ไม่คุม้ครองแต่อยา่งใด  

(14) นอกจากนี้บางประเทศยังมีกฎหมาย

คุ้มครองหญิงทํางานที่ต้องคลอดบุตร โดยห้ามไม่ให้

นายจ้างเลิกจ้างหญิงที่อยู่ในระหว่างต้ังครรภ์และ

คลอดบุตร บางประเทศไดข้ยายขอบเขตการคุม้ครอง

http://readyforlife.kera.org 
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ไปถึงหญิงที่ทาํงานหลากหลายอาชีพมากขึ้น เช่น 

หญิงที่ทาํงานเก่ียวกบัเกษตรกรรม งานบา้น และงาน

ส่วนตวั และในบางประเทศยงัให้สิทธิบิดาในการลา

เล้ียงดูบุตรที่เพิง่เกิดใหม่ได ้ซ่ึงถือว่าเป็นการปฏิบติัที่

เท่าเทียมกนัระหวา่งเพศ 

 

(14)  ดัง น้ันคณะอนุกรรมาธิการฯจึงมี

ข้อเสนอต่อรัฐบาล ดังนี้ 

(14.1) ทิศทางในอนาคตวา่จะทาํอยา่งไรท่ีจะ

มีระบบสวสัดิการที่เหมาะสมสาํหรับเด็กปฐมวยั โดย

เร่ิมดูแลตั้งแต่มารดาระหว่างตั้งครรภแ์ละหลงัคลอด 

โดยมีคาํสาํคญั (Keyword) อยู ่3 คาํ คือ 

- เวลา : ทาํอย่างไรให้พ่อแม่มีเวลาเล้ียงลูก

ดว้ยตนเอง เป็นหวัใจสาํคญั  

- รายได ้: หากระหว่างตั้งครรภ,์ หลงัคลอด 

ไม่สามารถทาํงานได ้รัฐควรมีการหนุนช่วยในระยะ

น้ี 

- บริการ : มีบริการทางเลือกที่หลากหลาย 

เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆ เ ช่น  ศูน ย์ให้ค ํา ปรึกษา  ศูนย์เด็ ก เล็กที่ มี

มาตรฐาน 

ประเด็นเหล่าน้ีครอบคลุมพ่อแม่ ครอบครัว 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นแรงงานในระบบ นอก

ระบบ กลุ่มพิเศษ ฯลฯ (แม่เล้ียงเด่ียว, แม่พิการ, 

เจบ็ป่วยเร้ือรัง ฯลฯ) 

(14.2) เพื่อให้คุม้ครองแรงงานหญิงในกลุ่ม

แรงงานนอกระบบดว้ย รัฐตอ้งสนับสนุนค่าครองชีพ

ทดแทนรายไดใ้นอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า หากการตอ้งไป

ฝากครรภแ์ละเล้ียงดูบุตรแลว้ทาํใหข้าดรายได ้

(14.3) การทบทวนและแก้ไขกฎหมายที่

เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายเก่ียวกับวนัลาของแรงงาน 

ขา้ราชการ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับจาํนวนบุตรที่จะ

ได้รับสิทธิและสวัสดิการ เช่น พระราชบัญญัติ

ประกนัสังคมฯ พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ เป็นตน้ 

ดังน้ันโดยสรุปในเร่ืองนี้ โจทย์ที่แท้จริง จึง

ไม่ใช่คาํถามว่ารัฐควรจะลงทุนให้ลาคลอด 120 วันได้

หรือไม่ แต่เป็นคําถามว่า “รัฐจะสามารถรับความ

เสียหายจากการไม่ลงทุนด้านนี้ได้หรือไม่ในอนาคต

ข้างหน้า”   

 

 

http://dusitcenter.dusit.ac.th 
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เม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2560 ที่โรงแรมเซ็นจูร่ี 

พาร์ค ก รุง เทพฯ มูลนิ ธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 

ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) จัดสัมมนา

วชิาการ “เศรษฐกิจกับแรงงานปี 2560 เศรษฐกิจไทย

กําลังจะดี แรงงานก็มีอนาคต” มีการอภิปราย เร่ือง

แนวโนม้เศรษฐกิจและแรงงานปี 2560 

 รศ.ดร.ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจยัเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)กล่าวว่า แนวโน้ม

เศรษฐกิจไทยปี 2560 ยงัมีความผนัผวนเน่ืองจาก

ปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ เช่นการปรับเปล่ียน

ประธานาธิบดีสหรัฐ เศรษฐกิจมีการชะลอตัวอัน

ส่งผลให้ทัว่โลกหันมาใชน้โยบายปกป้องทางการคา้ 

คาดวา่ แนวโนม้การขยายตวัใกลเ้คียงกบัปี 2559 ดา้น

การส่งออกคาดวา่ จะเป็นสินคา้ที่เก่ียวเน่ืองจากนํ้ ามนั 

โดย IMF คาดการณ์ว่า นํ้ ามันในตลาดโลกเฉล่ียปี 

2560 ปรับขึ้นจากเดิมซ่ึงส่งผลดีต่อสินคา้ที่มีความ

ต่อเน่ืองอย่างเช่นนํ้ ามันสํา เ ร็จรูป เม็ดพลาสติก 

เคมีภณัฑแ์ละยางพารา  

 การเปล่ียนโครงสร้างของเศรษฐกิจ คือภาคบริการ 

เร่ิมมีบทบาทที่สาํคญัซ่ึงพบใน 3 ปีที่ผ่านมาเพิ่มถึง

ร้อยละ 50 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เน้น

นวตักรรมและเทคโนโลยีจะเร่ิมเขา้มามีบทบาทใน

ภาคเศรษฐกิจมากขึ้น ดงันั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศจึงจาํเป็นต้องยกระดับ

แรงงานเพือ่สร้างความเปล่ียนผา่นโดยเร็ว ซ่ึงนโยบาย

รัฐบาลในการยกระดบัขีดความสามารถอยา่งThailand 

4.0 เป็นยคุนวตักรรมสร้างสรรค ์หรือSmart Thailand 

ที่ให้ความสําคญักับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 

(The New Growth Engine) ให้การสนับสนุนความ

หลากหลายเชิงชีวภาพ และวฒันธรรมของประเทศให้

วาสนา ลําด ี
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เ กิดความได้เป รียบในการแข่งขัน เติม เต็มด้วย 

Creative Thinking, Technology และR&D 

 แรงงาน ยงัมีขอ้จาํกดัดา้นทกัษะฝีมือ ดา้นไอ

ที เทคโนโลย ีซ่ึงไม่ถึง 20 ปีโครงสร้างประชากรได้

เปล่ียนแปลงส่งสัญญาณเตือนว่า เร่ิมเข้าสู่สังคม

ผูสู้งอายุ และการจา้งงานในระยะสั้ นอาจมีจาํนวน

เพิ่มขึ้น แต่จะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ซ่ึงในช่วง 

25 ปีที่ผ่านมาการจา้งงานในภาคเกษตรมีความผนั

ผวนเป็นอย่างมาก มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่าง

สาขาการผลิตเห็นได้ชัดเจน ตลาดแรงงานและ

การศึกษายงัไม่สอดคล้องกบัอุปสงค ์อุปทาน เพราะ

ภาคการศึกษาไม่สามารถผลิตกาํลังแรงงานที่ตรงต่อ

ความตอ้งการได ้ 

  

แหล่งงานที่สําคัญในอนาคต  คือแรงงาน

ทกัษะทางเทคโนโลย ี เน้นการเตรียมคนที่มีคุณภาพ

ตั้ งแต่ระบบการศึกษา  โดยเน้นความสําคัญกับ

การศึกษาแบบ STEMs เป็นการจัดการศึกษาแบบ

บูรณาการ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นพิเศษ และ

ขยายโอกาส ช่องทางการเข้าถึงการ re-skill แก่

แรงงาน เพื่อให้แรงงานได้มีโอกาส Modify Skill 

อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ซ่ึงแน่นอนว่าอาจมีแรงงาน

บางส่วนที่ไม่สามารถพฒันาได ้ก็ตอ้งส่งเสริมให้การ

พฒันาระบบเกษตรพอเพียง โดยรัฐต้องดูแลเร่ือง

แหล่งนํ้ าที่มีปัญหาเพื่อเติมเต็มให้ระบบเกษตรกรรม

เดินต่อได ้

 ปัจจุบนัอัตราการเกิดน้อย และประเทศไทย

กาํลังเขา้สู่สังคมคนสูงอายุ ต้องมีการปฏิรูประบบ

ประกนัสังคมให้มีความยดืหยุน่และไดรั้บประโยชน์

ทดแทนที่ดีในระหว่างทาํงาน และเม่ือเกษียณอายุมี

เงินบาํนาญชราภาพต่อเดือนไม่น้อยกว่าเส้นความ

ยากจน รัฐตอ้งสนับสนุนให้แรงงานสามารถทาํงาน

ไดอ้ยา่งน้อย 60 ปี เพื่อบรรเทาปัญหาแนวโน้มกาํลัง

แรงงานลดลงและขาดแคลนแรงงาน ปฏิรูปกฎหมาย

ค่าจา้งขั้นตํ่าและกฎหมายคุม้ครองแรงงาน เช่นควร

เปล่ียนจาก “ค่าจา้งขั้นตํ่า” เป็น “ค่าจา้งเป็นธรรม” 

เพื่อให้สามารถนําเอาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น family size

มา ร่ ว ม พิจา ร ณ า ด้วย  แ ล ะ คว ร บัง คับให้ส ถ า น

ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่มีโครงสร้าง

เงินเดือนภาคบงัคบัสร้างวินัยการออมเสียตั้งแต่เร่ิม

ทาํงาน โดยอาจบงัคบัใหทุ้กสถานประกอบการตอ้งมี

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเพื่อเก็บออมเอาไวใ้ชเ้ป็นเงิน

บาํนาญ และเร่งรัดพฒันาแรงงานเชิงคุณภาพ หรือเชิง

ส ม ร ร ถ น ะ ที่ ส อ ด ค ล้อ ง กับ แ น ว โ น้ ม ให ม่ ต า ม

แผนพฒันาชีวติ 20 ปี  

ดา้นแรงงานนอกระบบ เป็นคนทาํงานที่รอ

ความหวงัที่จะไดรั้บสวสัดิการที่เป็นธรรม คือรายได้

ไม่แน่นอน ไม่เพยีงพอ ไม่มีเงินออมที่เพยีงพอและไม่

ย ัง่ยนืตอ้งไดรั้บการดูแลจากภาครัฐ ยกเลิกขอ้ยกเวน้

อนัพงึไดจ้ากประกนัสงัคมภาคบงัคบัและกองทุนเงิน

ทดแทนเพือ่ใหเ้ป็นสวสัดิการถว้นหน้า และพวกที่อยู่
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ในวยัทาํงานตอ้งหาวิธีประกนัรายไดใ้ห้อยา่งน้อยไม่

ตาํกวา่เสน้ความยากจน คือ 2,450 บาทต่อคนต่อเดือน  

ผูสู้งอายุที่มีรายได้จากทุกแหล่งน้อยไม่ถึง 

30,000 บาทต่อปี หรือ 2,500 บาทต่อเดือน ตอ้งไดรั้บ

การสนบัสนุนเพิม่รายไดใ้ห้ถึง 2,500 บาททุกคน เพื่อ

ไม่ใหต้ ํ่ากวา่เสน้ความยากจน และผูมี้อาย ุ0-15 ปี ตอ้ง

ได้รับการดูแลจากรัฐ และครอบครัวให้เติบโตและ

ไดรั้บการศึกษาที่มีคุณภาพทุกคน 

 
 รศ.ดร. กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่ าวว่า  การปฏิว ัติ

อุตสาหกรรมมีมา 4 คร้ังแล้ว ซ่ึงยุคแรกก็ เป็น

อุตสาหกรรมทอผา้ที่นาํเคร่ืองจกัรมาแทนการทอผา้

ดว้ยมือ แลว้อุตสาหกรรมที่องักฤษเกิดขึ้นเม่ือ 200 ปี 

ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงที่ยิง่ใหญ่ ก่อนหนา้น้ีก็ไม่มีส่ิง

อํา น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก อ ะ ไ ร  เ ม่ื อ มี ก า ร ป ฏิ ว ั ติ

อุตสาหกรรมทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงมากขึ้ นทั้ ง

เคร่ืองจกัรระบบไอนํ้ ามาถึงนํ้ ามนั การขนส่งส่ิงของ 

สินคา้ การเดินทางไปได้ไกลมากขึ้น และเม่ือมีการ

ผลิต 2.0 ก็มีการผลิตแบบเคร่ืองจกัรใชร้ะบบไฟฟ้า 

และยุค 3.0 ผ่านมาไม่นานในการใชเ้ทคโนโลยมีาก

ขึ้นและเข้าสู่ยุค 4.0 ที่จะเป็นระบบไอที มีการใช้

หุ่นยนตท์ี่ฉลาดมากขึ้น นาํเทคโนโลยเีป็นระบบไอที

ที่เขา้มาเพือ่ทดแทนแรงงานมนุษย ์แต่ในความจริงคือ

เคร่ืองจกัรเขา้มาก็เกิดการสร้างงานใหม่ๆขึ้นมา ซ่ึง

มนุษยก์็ตอ้งพฒันาตวัเอง สร้างงานใหม่ๆขึ้นมา  

งานที่ หุ่นยนต์จะสามารถทํางานทดแทน

มนุษยไ์ดป้ระกอบดว้ย งานออฟฟิศซ่ึงเป็นงานซํ้ าซาก

จาํเจ เช่น พนกังานขายทางโทรศพัท ์การจดัคลงัสินคา้ 

พนกังานขายตามหา้งร้านก็ใชหุ่้นยนตไ์ด ้งานการเงิน

ระบบธนาคาร งานทนายความ เป็นการทาํหน้าที่ใน

การรู้กฎหมาย วิเคราะห์โรคพื้นฐานแทนแพทย ์

อุตสาหกรรม 4.0 มีหุ่นยนตอ์ตัโนมติั เช่นขอ้ความที่

โพสต์ใน facebook  ข้อมูลทุกอย่างที่โพสต์ใช้เป็น

ขอ้มูลหมด มีการนาํมาทาํนายผล ประมวลประเด็นได้

โดย นกัวทิยาศาสตร์ขอ้มูล  

ในออนไลน์มีการทิ้งรอยเทา้ไวห้มดทุกอยา่ง

ถูกเก็บเป็นขอ้มูลไวห้มดส่งผลกบัชีวิตของมนุษยม์าก 

ในอนาคตส่ิงของจะมีการผลิตแบบ 3 มิติ การผลิต

โดยระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่จะมีความฉลาดมากขึ้น 

มีการบูรณาการเขา้ดว้ยกนั ธุรกิจออนไลน์ การสั่งซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ ทางการเงินออนไลน์ และหุ่นยนตก์บั

มนุษย์แรงงาน หุ่นยนต์ไ ม่ เ รียก ร้องไม่ต้องจัด

สวสัดิการไม่มีการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงาน และให้

ทาํงานไดต้ลอดเวลา 

 โลกใหม่ภายใตอุ้ตสาหกรรม 4.0 เขยา่วงการ

การใช้แรงงานแม้แต่ธนาคาร เป็นการปฏิวติัสังคม 

ด้วยการสร้างระบบ มีคนพัฒนาระบบบล็อกเซน

ขึ้นมา ซ่ึงการซ้ือขายจะผ่านระบบน้ีไม่ตอ้งมีธนาคาร 

และเงินจะถูกจ่ายเม่ือของถึงมือผูซ้ื้อ จะมีการตดัคน

กลางอยา่งธนาคารออกไป เป็นระบบท่ีไวว้างใจได ้มี

ก า ร ซ้ื อ ข า ย  ฝ า ก เ งิ น กัน  มี ร ะ บ บ ท่ี โ ก ง ไ ม่ ไ ด ้
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Blockchainน้ีไม่มีใครรู้วา่ใครเป็นผูส้ร้าง มีบา้นที่เวลา

เราไม่อยูก่็ให้คนมาเช่าได ้รถอูเบิล(Uber)เป็นรถบา้น

ที่ เ รียกมา รับได้เป็นอาชีพใหม่ของคนมีรถและ

ตอ้งการหารายได้ คนเรียกก็แค่กดแอปพลิเคชั่น ไม่

ตอ้งออกไปยนืเรียกแทก็ซ่ี และในอนาคตรถไม่ตอ้งมี

คนขบัแลว้ใชร้ะบบไอทีคาํสัง่   

ยุคสมัยอนาคตจะเป็นการบริการท่ีไม่ มี

นายจ้าง ลูกจ้าง เป็นคนทาํงานอยู่บ้านเป็นยุคงาน

บริการ มีคนหางานมาให้ท ํางานอยู่บ้าน แต่มีการ

เจรจากันตกลงกันเร่ืองค่าจา้ง ซ่ึงคนรับจ้างอาจไม่

ทราบว่าใครเป็นคนจา้งแต่จะผ่านระบบ Blockchain

เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานแน่ๆ และรูปแบบการ

จา้งงานก็จะเปล่ียนแปลงไป มีการทาํงานอิสระมาก

ขึ้น แต่วา่ ประเทศอ่ืนๆที่มีการพฒันาดา้นเทคโนโลยี

แลว้รัฐบาลจะมีการจดัสวสัดิการให้กบัแรงงานที่ตอ้ง

ตกงาน ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่มีมาตรการตรงน้ี หากเขา้

สู่ยุค 4.0 ประเทศไทยอาจตอ้งดูตวัอย่างการพฒันา

อุตสาหกรรมจากประเทศตน้แบบอยา่งองักฤษก็ไดว้่า 

ปัจจุบนัสภาพสังคมหลังเขา้ยุคพฒันาอุตสาหกรรม 

4.0 เป็นอยา่งไร 

 นายศิโรฒน์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ 

มองสถานการณ์แรงงานไทยในยุคปัจจุบนัว่า ส่ิงที่

น่าสนใจ 2-3 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ของผูใ้ชแ้รงงาน

และประชาชนชั้นล่างอยูใ่นสถานการณ์ที่แยท่ี่สุด พอ

มองสถานการณ์แรงงานแล้วพบว่า หลายเร่ืองเป็น

โจทย์ที่ไม่ได้เปลี่ยนไปในแง่ภาพใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองสวสัดิการของผูใ้ช้แรงงาน เร่ืองค่าจ้างที่เป็น

ธรรม และอาํนาจต่อรองเพื่อการพฒันาสวสัดิการใน

การทาํงาน ที่ผ่านมาผูใ้ช้แรงงานอยู่ในสถานการณ์

ตอ้งเผชิญกับกลไกตลาดโดยลาํพงั สังคมไทย และ

ผูน้ําประเทศ นายทุนคุยกันอย่างไรซ่ึงโจทยก์็คือว่า

การปรับขึ้ นค่าจ้างขั้นตํ่ าจะส่งผลกระทบต่อการ

พฒันาประเทศ สะเทือนต่อเศรษฐกิจ และการส่งออก

ของประเทศ สะเทือนถึงความสามารถในการลงทุน 

และความสามารถในการแข่งขนั พอขึ้นค่าจา้งแลว้ก็มี

โจทย์ให้แรงงานต้องแก้ต่อคือ  ปรับค่าจ้างแล้ว

แรงงานตอ้งขยนัทาํงานมากขึ้น พฒันาประสิทธิภาพ

ตนเองใหม้ากขึ้นซ่ึงโจทยน้ี์รุนแรงมากขึ้นหลงัปี 2557 

เป็นตน้มา  

 
เร่ืองแรกคือการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่าทาํให้คน

ไม่มาลงทุนนั้นจริงหรือไม่ ตนคิดว่าไม่จริง ขณะน้ีมี

การประชุมผูน้าํทางเศรษฐกิจระดบัโลกเวิลด์อีโคโน

มิ ค ฟ อ ร่ั ม  เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ที่ จะ มี ผู ้นํ า ภ า ค รั ฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมซ่ึงมีการประชุมกนั

ทุกปีที่จะนําเร่ืองสําคัญต่างๆมาประชุมกัน มีการ

สาํรวจความคิดเห็นผูน้าํโลก ผูน้าํเศรษฐกิจต่างๆหน่ึง

ในคาํถามในการสาํรวจคืออยากลงทุน หรือไม่อยาก

ทาํธุรกิจในประเทศต่างๆเพราะอะไร ผลการสํารวจ

ล่าสุด คาํตอบผูน้ําโลก ผูน้ําเศรษฐกิจที่ไม่อยากมา

ลงทุนในประเทศไทยคือ ความไม่มีเสถียรภาพของ

รัฐบาลจากสถานการรัฐประหาร หากดูหัวขอ้ 10 กว่า
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ขอ้ที่ถามวา่ทาํไมไม่อยากมาลงทุนในประเทศไทยไม่

มีประเด็นเร่ืองค่าจา้งขั้นตํ่า อันดับหน่ึงที่คนไม่อยาก

มาลงทุนคือการรัฐประหาร อันดับสองคือคอรัปช่ัน 

อันดับสามระบบราชการไร้ประสิทธิภาพ อันดับส่ี

นโยบายรัฐเปลี่ยนไปมา อันดับห้าระบบโครงสร้าง

พืน้ฐานไม่ดี อันดับที่หกความสามารถในการปรับตัว

ต่ํา อันดับเจ็ดระบบราชการต่างๆมีความซับซ้อน 

อันดับแปดเป็นเร่ืองของความไม่มีจริยธรรมของ

แรงงาน อันดับเก้าการเข้าถึงแหล่งทุน และอันดับสิบ

เร่ืองภาษีค่าใช้จ่ายและการเข้ามาแล้วภาครัฐมีความ

เข้มงวด   อัตราแลกเปล่ียนเงินเฟ้อ อาชญากรรม 

โจรกรรม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ค่าจ้างขั้นตํ่า

ไม่ใช่โจทยท์ี่คุยกันว่าทาํให้คนไม่อยากมาลงทุนใน

ประเทศไทย มีแต่เพียงสังคม และภาครัฐท่ีพูดว่าคน

ไม่มาลงทุนเพราะค่าแรง 

  
 ขอ้มูลปี 2557-2558 เร่ืองค่าจ้างขั้นตํ่าเป็น

โจทยส์าํคญัหรือไม่ในเซาทอี์สเอเชีย คาํตอบต่อการท่ี

ไม่มาลงทุนในแถบน้ีคือไ ม่ว่าจะ เป็นมา เล เซีย 

สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนามและอินโดนีเซีย ค่าจา้ง

ขั้นตํ่าไม่ใช่โจทยใ์หญ่ เพราะค่าจา้งในแถบน้ีถูกมาก 

โจทย์ใหญ่ในภูมิภาคน้ีคือรัฐบาล คือ โครงสร้าง

พื้นฐานที่ไม่ดี เร่ืองนโยบายที่เปล่ียนแปลงไปมา เร่ือง

มาตรการภาครัฐมีความซับซ้อน คาํตอบคล้ายกัน

ตามลาํดบั ประเทศไทยมีรัฐประหาร วนอยูก่บัเร่ืองสี

และเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน วนอยู่ในเร่ืองการไม่

ปรับตัว วนอยู่กับความไม่มีประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการ ขอ้มูลเวอร์แบงค ์หรือธนาคารโลก ได้

สาํรวจเร่ืองการจดัอนัดับ การอยากทาํธุรกิจหรือไม่

อยากทาํธุรกิจเป็นตวัเลขของปี2557-2558 สํารวจใน

แถบเซาท์อีสเอเชียเหมือนกัน ก็คงยงัเป็นเร่ืองภาษี 

เขตการค้าระบบสัญญาต่างๆเร่ืองความไม่ชัดเจน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ค่าแรงก็ไม่ใช่โจทยส์ําคัญ ซ่ึง

เม่ือมาดูสรุปการจดัอนัดบัการแข่งขนัในประเทศไทย

แม้แต่การจดัเร่ืองประสิทธิภาพในการแข่งขนัเร่ือง

ค่าจา้งขั้นตํ่าก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีถือวา่มีนยัสาํคญั 

 ในช่วง 2-3 ปีไม่มีการขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่าเร่ือง

ความเช่ือมัน่ในเศรษฐกิจไทยเป็นอยา่งไรการสาํรวจ

เม่ือ ปี 2559 เร่ืองเศรษฐกิจครัวเรือนไทยท่ีมีการ

สอบถามประชาชนเพื่อมองว่าเศรษฐกิจในครอบครัว

เป็นอยา่งไรประมาณปลายปี2558 ปรากฏว่า มีความ

เช่ือว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในภายหลงัปี 2560 คนเช่ือว่า

อีก 2 ปีเศรษฐกิจจะดีขึ้นช่วงที่สาํรวจเวลานั้นยงัไม่มี

การปรับขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่า  

ช่วงที่ไ ม่มีการขึ้ นค่าจ้างขั้ นตํ่ า เป็นช่วงที่

เศรษฐกิจตกต่ําที่สุดในรอบหลายปี เร่ืองการส่งออก

ตกต่ํามากที่สุด การส่งออกอุตสาหกรรมลดลง ค่าจา้ง

ขั้นตํ่าไม่ขึ้นเศรษฐกิจก็ยงัตกตํ่า ฉะนั้นไม่ควรมองว่า

เศรษฐกิจตกตํ่าเพราะขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่า  

ดชันีความเช่ือมัน่ของภาคอุตสาหกรรมที่คน

ชอบพูดว่าคนไม่เช่ือมั่นเพราะขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่า มาดู

เร่ืองความเช่ือมัน่ของSME ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดยอ่ม 

หากขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่าแลว้กลุ่มSMEจะเดือดร้อน ซ่ึงก็มี
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ภาพวา่ ช่วงที่ขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่าภาคการลงทุนของSME

ก็ลดลง และการถกถียงเร่ืองค่าจ้างขั้นตํ่ าปรับขึ้ น

หรือไม่ปรับขึ้ น หากปรับแล้วมีปัญหาโดยถูกโยน

ปัญหานั้ นมาที่ผูใ้ช้แรงงาน ทั้ งเร่ืองทาํให้คนไม่มา

ลงทุน ความไม่เช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ ความไม่เช่ือมัน่

ในภาคอุตสาหกรรมความไม่เช่ือมัน่ของSME ที่มีคน

นาํมาเสนอจาํนวนมากคือตวัเลขของคณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทยเสนอปรับ 360 บาทกลุ่ม

สหภาพแรงงานยา่นรังสิตและใกลเ้คียง 420 บาท ซ่ึง

เป็นตวัเลขของผูใ้ช้แรงงาน อาจบอกว่าเพราะผูใ้ช้

แรงงานตอ้งการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่าจึงไม่น่าเช่ือถือ 

แต่มีตัวเลขของกระทรวงแรงงานโดยสํานักงาน

ปลดักระทรวงแรงงาน ช่วงปี 2558 หรือ2559  ได้มี

การสํารวจ บอกว่าค่าใช้จ่ายที่คนงานจาํเป็นต่อวนั

ภายใตค้่าจา้งที่ทาํงานรวมรายไดอ่ื้นๆอยู่ที่ 361 บาท 

ค่าใชจ่้ายที่จาํเป็นประจาํวนัอยูท่ี่ 370 บาท แต่ค่าแรง

ปัจจุบนันั้นอยูท่ี่ 300 บาท  

ตอนน้ี เราอยู่ในประเทศซ่ึง รัฐบาลหรือ

หน่วยงานรัฐรู้วา่ค่าจา้งขั้นตํ่าไม่เพยีงพอในการใชจ่้าย

ในชีวิตประจาํวนัของแรงงาน ในขณะที่ภาครัฐก็มา

บอกวา่ค่าแรงของผูใ้ชแ้รงงานเอาไปแค่ 305 บาทก็พอ

แปลว่าอะไร เป็นความจงใจที่ รัฐใช้นโยบายให้

แรงงานไดร้ายไดท้ี่ไม่พอกิน แต่ที่ไดย้นิคือค่าจา้งไม่

พอเพราะแรงงานใชเ้งินฟุ่มเฟือยหรือไม่  

 
มุมมองท่ีสังคมมองผูใ้ช้แรงงานเร่ืองค่าจา้ง

ขั้นตํ่าไม่ตรงกับความเป็นจริงแม้แต่เร่ืองเดียว มาดู

ตวัเลขของภาคเกษตร ปี 2558และคงเป็นตวัเลขที่คง

อยูใ่นปี 2559 ก็มีตวัเลขรายไดข้องเกษตรกรเพิ่มตํ่าสุด

ในรอบ 7 ปี เรากาํลงัเผชิญภาวะที่ภาครัฐ ภาคประชา

สงัคม ภาควิชาการ ปล่อยให้คนส่วนใหญ่ในประเทศ

น้ีเผชิญกับกลไกตลาดไม่ว่าจะเป็นภาคแรงงานหรือ

เกษตรกร 
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ธุรกิจยกัษ์ใหญ่ มีเงินลงทุนมหาศาล ขยาย

กิจการไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก ประเทศไทยก็เป็น

เป้าหมายสาํคญัของธุรกิจเหล่าน้ี กรณีน้ีจะขอกล่าวถึง

เฉพาะธุรกิจข้ามชาติที่เกี่ยวกับบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่ม ซ่ึงมีสาํนกังานอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซ่ึงก็

ถือเป็นสถานประกอบการเช่นกัน  ในขณะที่หน่วย

บริการหรือร้านคา้ต่าง ๆ ของธุรกิจเหล่าน้ีจะกระจาย

ไปตามจงัหวดัหรือพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นเป้าหมายทาง

การคา้ หน่วยบริการ หรือหน่วยผลิต หรือร้านคา้ซ่ึงก็

คือ สถานประกอบกิจการของนายจา้ง กระจายอยูท่ ัว่

ประเทศ ลูกจ้างก็มี เป็นจํานวนมาก ประเด็นก็คือ 

รูปแบบ  โครงสร้างการจา้งงานและการทาํงานของ

ธุรกิจเหล่าน้ีก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิทธิแรงงาน 

กฎหมาย แรงงานและการบงัคบัใชก้ฎหมาย ตลอดจน

ความยติุธรรมทางดา้นแรงงาน หรือไม่ เพยีงใด? 

 1. การรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม 

 หากลูกจา้งตอ้งการยื่นขอ้เรียกร้อง เพื่อทาํ 

หรือแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจา้ง 

ตามพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 และ

ในกรณีที่ไม่มีการจดัตั้งสหภาพแรงงานตามกฎหมาย

กาํหนดให้ลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้เรียกร้อง จะตอ้ง

ร่วมกนัจดัทาํขอ้เรียกร้องเป็นหนังสือ ตอ้งลงลายมือ

ช่ือในขอ้เรียกร้อง จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ

ลูกจา้งที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง 

  

 มีธุรกิจแห่งหน่ึง มีลูกจา้งทัว่ประเทศรวมกนั 

10,000 คน ว่ากันตามหลักกฎหมายลูกจ้างจะต้อง

รวบรวมลายมือช่ือให้ไดไ้ม่น้อยกว่า 1,500 คน ซ่ึงใน

ความเป็นจริงยากมากๆ เคยมีตวัอยา่งเกิดขึ้นมาแลว้ว่า 

ชฤทธิ์ มีสิทธิ ์

http://lovethai-food.blogspot.com/ 
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ขอ้เรียกร้องที่ยืน่มานั้นเก่ียวขอ้งกบัลูกจา้งทั้งหมด แต่

รายช่ือและลายมือช่ือของลูกจ้างไม่ครบร้อยละ 15 

ตามที่กฎหมายกาํหนด ข้อเรียกร้องจึงไม่ชอบด้วย

กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ กระบวนการเจรจาต่อรอง

ตามกฎหมายจึงตอ้งหยดุเดิน 

 
 ทางแกข้องแรงงานคืออะไร แรงงานตอ้งยื่น

ขอ้เรียกร้องที่เป็นสิทธิหรือผลประโยชน์เฉพาะของ

ลูกจา้งที่เขา้ช่ือ ไม่เก่ียวขอ้งกบัลูกจา้งอ่ืน เ ช่ น  เ บี้ ย

เส่ียงภัยสําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัด

ภาคใต้ หรือเงินค่าพาหนะรถไฟฟ้า หรือรถใต้ดิน 

หรือ สิทธิประโยชน์สําหรับครอบครัวพนักงานที่มี

บุตร  เ ป็นต้น   แต่มันก็ ดูแปลกๆราวกับเป็นข้อ

เรียกร้องที่เห็นแก่ตวั คิดคบัแคบ และไม่สอดคลอ้งกบั

เจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งให้มีการยืน่ขอ้เรียกร้อง

ในสภาพการจา้งที่เป็นสิทธิประโยชน์ส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

 อย่างไรก็ตามขอ้เรียกร้องในส่วนที่ไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมายน้ี นายจา้งเพียงแต่ไม่ตอ้งมาร่วมเจรจา

ต่อรองหรือดาํเนินการต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่กฎหมาย

กาํหนด เจา้หน้าที่ของรัฐ คือพนักงานประนอมข้อ

พพิาทแรงงานก็จะไม่เขา้มา กระบวนการเจรจาต่อรอง

ร่วมจะหยุด เ ดิน เพราะข้อ เรียก ร้องไม่ ชอบด้วย

กฎหมาย แต่ลูกจ้างที่เข้าช่ือหรือเก่ียวข้องกับการ

เรียกร้องดงักล่าว ยอ่มไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย

แรงงานสัมพนัธ์ในเร่ืองการกระทาํอันไม่เป็นธรรม 

(มาตรา 121) เช่นหากลูกจ้างถูกเลิกจ้าง หรือถูก

กระทาํใดๆ เช่น กลั่นแกลง้ยา้ยงาน หรือประเมินผล

งานตํ่ากว่าความเป็นจริง ลูกจา้งมีสิทธิตามกฎหมาย 

คือ ร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์และและ

ดาํเนินการขั้นตอนต่อไปยงัศาลแรงงานจนคดีถึงที่สุด 

 2. การโยกย้ายหน้าที่การงาน 

 เน่ืองจากสถานประกอบการหรือสถานท่ี

ทาํงานของลูกจา้ง มีอยูใ่นหลายจงัหวดัหลายพื้นที่ใน

ทุกภูมิภาคของประเทศ ปกตินายจา้งก็จะจา้งงานโดย

เนน้ใหลู้กจา้งทาํงานอยูใ่นทอ้งถ่ินท่ีเป็นภูมิลาํเนาของ

ลูกจา้ง หรือจงัหวดัท่ีติดต่อกนั ตามหลกัการที่ว่า การ

จา้งงานสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัชีวิตและครอบครัวของ

ลูกจ้าง  ครอบครัวอบอุ่นและมั่นคงย่อมส่งผลให้

ลูกจา้งมีกาํลงัใจและมุ่งมัน่ในการทาํงาน เป็นผลดีทั้ง

ธุรกิจนายจา้งและครอบครัวลูกจา้ง ซ่ึงเป็นหลักการ

การจ้างงานที่ยอมรับกันในทางสากล  เว ้นแต่ว่า

ลูกจา้งนั้นประสงคห์รือยนิยอมที่จะไปทาํงานที่อ่ืน 

 อยา่งไรก็ตาม หลกัการการจา้งงานที่วา่น้ี อาจ

ถูกละเลยเ ม่ือนายจ้างมีสา เหตุไม่ พอใจลูกจ้าง

เน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิโดยชอบธรรมของลูกจา้ง มี

กรณีตวัอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้ว ในกรณีที่นายจา้งขาย

กิจการและตอ้งการโอนลูกจา้งไปให้ธุรกิจใหม่ที่มา

ซ้ือกิจการ ซ่ึงตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

(มาตรา 13) กาํหนดการคุม้ครองไวช้ดัเจน ให้นายจ้าง

ใหม่ต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่นายจ้างเดิมมี

ต่อลูกจ้าง ซ่ึงก็เป็นหลกัความยุติธรรมพื้นฐาน ไม่มี
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อะไรวิจิตรพิสดาร แต่ก็นั่นแหละ ในความเป็นจริง 

พบปัญหาบ่อยคร้ังที่นายจา้งเดิมกบันายจา้งใหม่มกัจะ

มีผลประโยชน์ร่วมกนั มีส่วนไดส่้วนเสียในการโอน 

หรือถ้าจะกล่าวให้ตรงแต่แรงไปสักนิดหน่ึงก็คือ มี

การสมคบคิดกนัระหว่างนายจา้งเดิมกบันายจา้งใหม่

เพื่อลดภาระความรับผิดชอบทั้งทางกฎหมายและ

คุณธรรม 

 ส่ิงที่คนทาํงานหรือลูกจา้งยงัหาทางออกกัน

ไม่ค่อยได้ก็คือ ความยุติธรรมหรือสิทธิที่จะปกป้อง

ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งเดิมไวใ้ห้นานที่สุด ซ่ึง

หมายความรวมถึงตามสัญญาจา้ง ขอ้บงัคบัเกี่ยวกับ

การทาํงาน ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งทั้งโดยชัด

แจง้และโดยปริยาย ทั้งที่เกิดจากการยื่นขอ้เรียกร้อง

และมิใช่โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นคุณ 

พฤติการณ์ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์หรือฝ่ายกฎหมาย(ส่วนใหญ่) ก็คือ ตอ้งจดัการ

โอนลูกจา้งไปยงันายจา้งรายใหม่โดยที่ระเบียบใหม่

และสวสัดิการใหม่จะตอ้งเป็นไปตามที่นายจา้งทั้ ง

ใหม่และเก่าเขาได้ตกลงกันแล้ว ซ่ึงแน่นอนหายไป

จากเดิมแน่ๆ มากหรือนอ้ยเท่านั้น  

ประเด็นที่ร้ายแรงก็คือ ในกระบวนการโอน

ลู ก จ้า ง  ซ่ึ ง ก ฎ ห ม า ย คุ้ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น ไ ด้ว า ง

หลักประกันตามสภาพกากรจา้งเดิมไวโ้ดยชัดแจ้ง

แล้ว  แต่ก็มีการกระทาํของฝ่ายบริหารฯที่ทาํให้การ

โอนผิดเพี้ ยนหรือเบี่ยงเบนไปจากหลักกฎหมาย 

รวมทั้งมีพฤติการณ์ที่กดดันหรือทาํร้ายจิตใจลูกจา้ง 

เพือ่ใหก้ารโอนเป็นไปดงัที่นายจา้งตอ้งการ ซ่ึงเท่ากบั

ว่า หากสําเร็จก็จะได้รับความดีความชอบและปูน

บาํเหน็จกัน  แต่ถ้าไม่สําเร็จถือว่าล้มเหลวในการ

บริหาร  

 
ผมเ ช่ือว่าพฤติการณ์ เหล่ า น้ี  ไ ม่ มีอยู่ใน

หลกัสูตรการเรียนการสอน และผมก็ไม่เช่ือว่าจะมีครู

บาอาจารยค์นไหนสอนให้ลูกศิษยก์ระทาํการเยีย่งนั้น

กล่าวคือ ทั้งวงิวอน ขอร้อง (...เห็นใจ....เถอะนะ  ...รับ

นโยบายมาแบบน้ี... ...เห็นใจพวกเรา แต่ก็ทาํอะไร

ไม่ได ้ ขา้งบนเขาเคาะลงมาแลว้... ผลประโยชน์มัน

หายไปก็ค่อยว่ากันใหม่  เอางานไวก่้อน... สู้ไปก็ไม่

เห็นสาํเร็จ คิดถึงครอบครัวและตวัเองใหม้ากๆๆๆๆ...) 

ถา้ยงัไม่ได้ผล ก็จะมีมาตรการเชิงรุกและกดดันมาก

ขึ้นดว้ยวธีิการต่าง ๆ นานา  

แต่อยากจะย ํ้าให้คิดกันว่า ในกระบวนการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจที่กระทบต่อการจา้งงานหรือ

การทาํงาน เป็นสิทธิของแรงงานที่จะไดรั้บขอ้มูลใน

เร่ืองดงักล่าวอย่างครบถว้นถูกตอ้ง มีอิสรเสรีในการ

คิดทบทวนและไตร่ตรองโดยปราศจากการรบกวน

หรือกดดันใดๆ โดยเฉพาะการกดดันว่าคนที่ไ ม่

ยอมรับเง่ือนไขการโอน จะไดรั้บความเดือดร้อนใน

เร่ืองรายได ้การมีงานทาํ และปัญหาครอบครัว รวมทั้ง

การกดดันว่าจะเกิดความยุง่ยากและใชเ้วลายาวนาน
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ในการใช้สิทธิทางศาล  การกดดันและปฏิบัติการ

จิตวิทยามวลชนไดก้ระทาํต่อบุคคลอ่ืนในครอบครัว

ของลูกจา้งดว้ย เช่น โทรศพัทคุ์ยกบัพอ่แม่ของลูกจา้ง 

มีกรณีลูกจา้งที่ทกัทว้งการโอนว่ามีขอ้ความ

คลุมเครือ ควรทาํใหช้ดัเจน การให้ลูกจา้งยอมรับตาม

ระเบียบใหม่ โดยที่ลูกจ้างที่จะถูกโอนไปนั้ น ไม่มี

โอกาสแมแ้ต่จะไดรู้้ว่าระเบียบใหม่ที่ว่าน้ีหน้าตาและ

เน้ือความเป็นอยา่งไร เหล่าน้ีคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะ

ไดรั้บขอ้มูลที่ถูกตอ้งครบถว้น ก่อนที่จะตดัสินใจว่า

โอนหรือไม่ ซ่ึงจะมีผลผูกพนัทางกฎหมายไปตลอด 

จนกว่าจะมีพลังเพียงพอที่จะต่อรองกบันายจา้งใหม่

และขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง  

 
ในที่สุดลูกจา้งที่ทกัทว้งการโอนเหล่าน้ี ก็ถูก

ย ้า ย ด่ ว น จา ก ต่ า ง จัง ห วัด เ ข้า ม า ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น

กรุงเทพมหานครบา้ง จงัหวดัในภาคต่าง ๆ โดยวิญ�ู

ชนทัว่ไปสามารถรับรู้และเขา้ใจไดว้่า มนัไม่ควรเป็น

เช่นนั้นเลย และคิดเป็นอยา่งอ่ืนไม่ได้ นอกจากการ

ตอบโต้การทักท้วงการโอนของลูกจ้าง  เพื่อให้

ตดัสินใจใหม่ยอมรับการโอนโดยไม่มีขอ้ทกัทว้งใดๆ 

คนเหล่านั้นตอ้งจากครอบครัว ลูก เมีย ผวั ซ่ึง

ต้องการการดูแล การอบรมบ่มเพาะและกําลังใจ 

รวมทั้งผูอ้ยูใ่นอุปการะของลูกจา้ง ซ่ึงไม่พน้ผูสู้งอาย ุ

ผู ้พิการ ผู ้พึ่ งพาตนเองไม่ได้ และเด็กที่อยู่ในวัย

การศึกษา ส่ิงสาํคญัของชีวิตและครอบครัวถูกทาํลาย

เสียหายร้ายแรง มนัเป็นเร่ืองปัจจุบนัทนัด่วนที่ไม่อาจ

จดัการแกไ้ขปัญหาไดเ้ลย ใครควรรับผิดชอบเร่ืองน้ี 

ปัญหาและความไม่เป็นธรรมที่คนอ่ืนสร้างขึ้น  แต่

ลูกจา้งกลบัเป็นฝ่ายท่ีตอ้งด้ินรนและแบกรับภาระทุก

อยา่ง 

ในแง่มุมการใชสิ้ทธิทางกฎหมาย มีหลกัใน

การพิจารณาคือ กรณีน้ีนายจ้างกลั่นแกล้งลูกจ้าง

หรือไม่ มีเหตุผลและความจาํเป็นที่จะตอ้งยา้ยในทนัที

หรือไม่ ใช้อาํนาจบริหารโดยสุจริตหรือไม่ หรือเป็น

การเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งหรือไม่ เพราะเดิมทียึด

หลักจ้างงานในเขตภูมิลําเนาเพื่อลูกจ้างสามารถดูแล

ครอบครัวได้ แต่ต้องฟ้องศาลแรงงาน 

เร่ืองน้ี ถ้าลูกจ้างไปร้องเรียนท่ีกระทรวง

แรงงาน โดยประสบการณ์เจา้หน้าที่จะบอกว่า ให้ไป

ร้องคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือฟ้องศาล

แ ร ง ง า น  ห รื อ บ า ง ก ร ณี มี ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น ต่ อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเจา้หน้าที่รับ

เ ร่ืองไว้ กระบวนการท่ีปฏิบัติก็คือ มีการรับฟัง

ขอ้เท็จจริง และเจรจาไกล่เกล่ีย ในท่ีสุดฝ่ายนายจา้ง

โดยทีมกฎหมายก็จะนาํเสนอเหตุผลและขอ้กฎหมาย

อา้งอิงต่าง ๆ จนนาํไปสู่จุดท่ีว่าคงตอ้งให้ศาลเป็นผูช้ี้

ขาด โดยเจา้หน้าที่จะแจง้ว่า เจา้หน้าที่กระทรวงไม่มี

อาํนาจสั่งในเร่ืองน้ีน่ีก็เป็นสถานการณ์ปัญหาหน่ึง ที่

ควรพิจารณาทบทวนว่า ในกรณีลูกจ้างหรือองค์กร

ลูกจ้างร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานว่าถูกนายจา้ง

ปฏิบัติโดยไม่ เป็นธรรม  กลไกฝ่ายบริหารจะมี
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แนวทางในเร่ืองน้ีอย่างไร เพื่อทาํหน้าที่ตามบทบาท

ของตนและเป็นการแบ่งเบาภาระของศาลแรงงาน ใน

การคุม้ครองความยติุธรรมดา้นแรงงาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เป็น

อีกกลไกหน่ึงที่มีหน้าที่โดยตรงในกรณีน้ีและน่าจะ

เป็นทางเลือกของลูกจา้ง  แต่ในทางปฏิบติัก็พบความ

จริงว่า มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในเชิงสิทธิ

มนุษยชนคืออะไร  

ในที่สุดก็ตอ้งวกกลบัมาที่ศาลแรงงาน ซ่ึงอนั

ที่จริงหลักการดําเนินคดีในศาล ควรเป็นทางเลือก

สุดท้าย แต่ในความเป็นจริงศาลแรงงานกลายเป็น

กลไกแรกและกลไกเดียวที่แรงงานตอ้งจาํใจใชสิ้ทธิ

โดยไม่อาจคาดหมายไดถึ้งผลที่จะเกิดขึ้น 

3.  ธุรกิจข้ามชาติที่ทํ ากํ า ไรมหาศาลมา

ยาวนาน คร้ันปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ขายกิจการ

และเลิกจ้างลูกจ้าง การปฏิบัติตามสิทธิข้ันพื้นฐาน

ของกฎหมายแรงงานน้ันเป็นธรรมแล้วหรือไม่  หรือ

ควรต้องมีมาตรฐานในความรับผิดชอบต่อแรงงาน

และครอบครัวให้เหมาะสมกับสถานภาพของตนเอง 

หรือไม่ เพียงใด 

กรณีน้ีธุรกิจมิไดป้ระสบปัญหาใดๆ เพียงแต่

เป็นการปรับกลยทุธใ์นการทาํธุรกิจตามความคิดและ

แนวนโยบายของเจา้ของทุน ประเด็นที่ควรพิจารณาก็

คือ  

3.1 นายจา้งจะตอ้งแจง้ขอ้มูลเร่ืองเหล่าน้ีต่อ

ลูกจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประกอบในการ

พิจารณาตดัสินใจของลูกจา้ง อันเป็นหลักการหรือ

จรรยาบรรณสาํหรับธุรกิจขา้มชาติที่จะตอ้งปฏิบติัต่อ

ลูกจา้ง ซ่ึงเป็นไปตามหลักการเขา้ถึงขอ้มูลสําคญัที่

ถูกต้องครบถ้วนของคนทํางาน อันเป็นสิทธิขั้ น

พื้นฐานของแรงงานประการหน่ึง และเป็นมาตรฐาน

ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อคนทาํงาน ซ่ึงเป็นที่

ยอมรับกนัในทางสากล 

 
ผูส้นใจสามารถศึกษาและคน้ควา้เพิ่มเติมได้

จากแนวปฏิบัติขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพฒันา(OECD) สําหรับบริษทัขา้ม

ชาติ 

3.2 นายจ้างจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่

ลูกจา้งในระยะเวลาพอสมควร เพือ่บริหารจดัการหรือ

วางแผนเก่ียวกบัอาชีพ การทาํงานและการดาํเนินชีวิต

ของครอบครัวลูกจา้ง ซ่ึงการปรับกลยุทธ์ทางการคา้

ของนายจา้งนั้น เป็นเร่ืองที่นายจ้างมีการศึกษาวิจัย 

หรือทาํแผนงานในระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร 

และควรแจง้ใหลู้กจา้งทราบไม่ควรนอ้ยกวา่ 1 ปี 

3.3 การปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจ จนถึงขนาดมี

การขายกิจการในส่วนบริการทั้งหมด หรือไม่มีส่วน

ปฏิบัติการของนายจ้างเดิมอยู่เลย และมีการโอน

ลูกจา้งไปยงันายจา้งรายใหม่จาํนวนมากหรือทั้งหมด 

ในกรณีที่สถานประกอบการนั้ นลูกจ้างได้จัดตั้ ง

สหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการลูกจา้ง  นายจา้ง

ควรเคารพสิทธิของลูกจา้งท่ีได้จดัตั้งองค์กร หรือมี

ตัวแทน โดยการประชุมหรือปรึกษาหารือร่วมกับ
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องค์กรของลูกจา้ง ตามหลักการการมีส่วนร่วมของ

ลูกจ้าง ในนโยบายหรือการบริหารทางธุรกิจที่ มี

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติแรงงานจาํนวนมาก 

  
เพราะตอ้งไม่ลืมวา่ลูกจา้งหน่ึงคนรับผิดชอบ

ดูแลสมาชิกในครอบครัวรวมกันอย่างน้อย 3 คน  

ดงันั้นลูกจา้งหน่ึงหม่ืนคน จะมีผูค้นที่อยูใ่นความดูแล

รับผิดชอบของลูกจา้งร่วม 30,000 คน กรณีน้ีจึงเป็น

ปัญหาเชิงมหาชนหรือสังคม  มิใช่ เ ร่ืองระหว่าง

นายจา้ง 1 คน กบัลูกจา้ง 1 คนเท่านั้น 

3.4 ในกรณีที่มีการเลิกจา้งด้วยเหตุดังกล่าว  

การกล่าวอ้างว่า นายจา้งได้บอกกล่าวล่วงหน้าและ

จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ

ขนาดกลางหรือเล็ก หรือธุรกิจในประเทศมิใช่ขา้ม

ชาติก็ตาม  เร่ืองดงักล่าวเป็นเพียงสิทธิขั้นตํ่าหรือขั้น

พื้นฐานเท่านั้น นายจา้ง โดยเฉพาะที่เป็นธุรกิจขา้ม

ชาติยงัจะมีหน้าที่ในการพิจารณาถึงหลักความเป็น

ธรรมทางดา้นแรงงานดว้ย เช่น ระยะเวลาอนัยาวนาน

ที่ลูกจา้งได้ทุ่มเททาํงานให้แก่ธุรกิจ  ความสามารถ

พิเศษของลูกจ้างในการทาํงาน การเล่ือนขั้นและ

ตาํแหน่งและการเพิ่มรายได้และกําไรให้แก่ธุรกิจ 

ความเดือดร้อนของแต่ละครอบครัวของลูกจา้งย่อม

แตกต่างกนั รวมทั้งโอกาสในการหางานใหม่ทาํ การ

เปล่ียนอาชีพหรือการทาํงาน 

 เหล่าน้ีคือมาตรฐานความรับผิดชอบของ

ธุรกิจต่อคนทาํงานที่ได้อุทิศชีวิตรับใช้ธุรกิจมาอยา่ง

ยาวนาน ถึงจะกล่าวได้ว่า ชีวิตคนทาํงานได้รับการ

เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยอ์ยา่งเป็น

รูปธรรม  ธุรกิจที่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการเช่นที่กล่าวมา

น้ี ก็ควรท่ีจะไดรั้บการประกาศยกยอ่ง ชมเชยให้เป็นที่

ประจกัษต์่อสาธารณชนและควรไดรั้บการสนับสนุน

และส่งเสริมจากรัฐอยา่งสมเหตุผล 
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44 ปี อตัราคา่จา้งขัน้ตํา่ 
(17 เม.ย.2516 – 1 มกราคม 2560)  

เน้นอตัราสงูสดุของแตล่ะปี (ก่อนปี 2560) 
 

วนัทีบ่ังคบั

ใช้ 

เขตท้องทีบ่ังคบัใช้ อตัรา 

ค่าจา้งข้ันตํา่ 

ทีก่าํหนด 

17 เม.ย. 16 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,และปทุมธานี (4จงัหวดั) 12 

1 ม.ค. 17 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,และปทุมธานี 16 

14 ม.ิย. 17 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร และนครปฐม 20 

16 ม.ค. 18 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร และนครปฐม 25 

1 ต.ค. 20 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการร,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร และนครปฐม 28 

1 ต.ค. 21 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร และนครปฐม 35 

1 ต.ค. 22 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร และนครปฐม 45 

1 ต.ค. 23 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร และนครปฐม 54 

1 ต.ค. 24 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร และนครปฐม 61 

1 ต.ค. 25 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร และนครปฐม 64 

1 ต.ค. 26 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,นครปฐม,ระนอง,พงังา,ภูเก็ต

,นครราชสีมา และเชียงใหม่ 

66 

1 ม.ค. 28 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,นครปฐม,ระนอง,พงังา,และภูเก็ต 70 

1 เม.ย. 30 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,นครปฐม,ระนอง,พงังา,และภูเก็ต 73 

1 ม.ค. 32 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร และนครปฐม 76 

1 เม.ย. 32 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร และนครปฐม 78 

1 เม.ย. 33 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,นครปฐม,ระนอง,พงังา,และภูเก็ต 90 

1 เม.ย. 34 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,นครปฐม,ระนอง,พงังา,และภูเก็ต 100 
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1 เม.ย. 35 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,นครปฐม,ระนอง,พงังา,และภูเก็ต 115 

1 เม.ย. 36 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,นครปฐม,ระนอง,พงังา,และภูเก็ต 125 

1 เม.ย. 37 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,นครปฐม,ระนอง,พงังา,และภูเก็ต 132 

1 ต.ค. 37 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,นครปฐม,ระนอง,พงังา,และภูเก็ต 135 

1 ก.ค. 38 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,นครปฐม,ระนอง,พงังา,และภูเก็ต 145 

1 ต.ค. 39 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,นครปฐม,ระนอง,พงังา,และภูเก็ต 157 

1 ม.ค. 41 กรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรสาคร,นครปฐม,ระนอง,พงังา,และภูเก็ต 162 

1 ม.ค. 44 กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,ปทุมธานี,นนทบุรี,สมุทรสาคร,สมุทรปราการและภูเก็ต 165 

1 ม.ค. 45 กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการและสมุทรสาคร 165 

1 ม.ค. 46 กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,ปทุมธานีและสมุทรปราการ 169 

1 ม.ค. 48 กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี, ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 175 

1 ส.ค. 48 กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,นครปฐม,ปทุมธานี,สมุทรปราการ และสมุทรสาคร  181 

1 ม.ค. 49 กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,นครปฐม,ปทุมธานี,สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 184 

1 ม.ค. 50 กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 191 

1 ม.ค. 51 กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 194 

1 ม.ิย. 51 กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 203 

1 ม.ค. 53 จงัหวดันครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี และสมุทรสาคร 205 

1 ม.ค. 53 กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ 206 

1 ม.ค. 54 กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 215 

1 ม.ค.54 จงัหวดัภูเก็ต  221 

1 เม.ย. 55 กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสาครและภูเก็ต (7 จงัหวดั) 300 

1 ม.ค. 56 เท่ากนัทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ (4 ปีตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค.59) 300 

1 ม.ค.60 จาํนวน 49 จงัหวดั คือ  กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กาํแพงเพชร จนัทบุรี ชยันาท ชยัภูมิ เชียงราย ตราด 

ตาก นครนายก นครพนม นครสวรรค ์น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย ์ประจวบคีรีขนัธ์ พะเยา พทัลุง พิจิตร 

พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบรูณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี 

ลพบุรี ลาํปาง ลาํพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแกว้ สุโขทยั สุพรรณบุรี 

สุรินทร์ หนองคาย หนองบวัลาํภู อ่างทอง อาํนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ ์ อุทยัธานี และ

อุบลราชธานี  

305 

จาํนวน 13 จงัหวดั คือ  กระบ่ี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี 

พระนครศรีอยธุยา พงังา ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎร์ธานี  

308 
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จาํนวน 7 จงัหวดั คือ กรุงเทพมหานคร จงัหวดันครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต  

สมุทรปราการ และสมุทรสาคร  

310 

 

หมายเหตุ: ค่าจ้าง 300 บาทเท่าเดิมมจีํานวน 8 จังหวดั คอื ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระนอง และ 

   สิงห์บุรี (7 ใน 8จงัหวดัอยูท่ี่ภาคใต)้ 

ทีม่า : เรียบเรียงจากขอ้มลูตารางแสดงอตัราค่าจา้งและการบงัคบัใชต้ั้งแต่ พ.ศ.2516-ปัจจุบนั  

         โดย  สาํนกังานคณะกรรมการค่าจา้ง 

                 สาํนกัเศรษฐกิจการแรงงาน สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 
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อาํนาจ ม.44 กบังานประกนัสังคม 

2 ปีที่ผ่านมา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ

เรียบร้อย (คสช.) ไดใ้ชอ้าํนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จตาม

มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

( ฉ บั บ ชั่ ว ค ร า ว ) พุ ท ธ ศัก ร า ช  2 5 5 7  กั บ ง า น

ประกนัสงัคม 2 เร่ืองแลว้ คือ 

 เร่ืองแรก 

 คํา ส่ังหัวหน้าคสช.ที่40/2558  ลงวันที่  8 

พฤศจิกายน 2558 เร่ืองการได้มาซ่ึงคณะกรรมการ

ป ร ะ กัน สั ง ค ม  ที่ ป รึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ปร ะ กัน สังค ม  ค ณ ะก ร ร ม ก าร ก า ร แ พท ย์ แ ล ะ

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเป็นการชัว่คราว 

 เหตุผลที่ปรากฏในการออกคาํสัง่น้ี คือ 

 1. พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี 4)

พ.ศ.2558 ระบุให้คณะกรรมการประกันสังคมและ

คณะกรรมการการแพทย์ ที่ด ํารงตําแหน่งก่อน

พระราชบญัญติัใชบ้งัคบั ยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปได้

ไม่เกิน 180 วนันับแต่วันที่พ.ร.บ.ประกนัสังคม (ฉบบั

ที่ 4)พ.ศ.2558 ใช้บงัคบั (คือ นับแต่วนัท่ี 20 ตุลาคม 

2558 เป็นตน้ไป) และ 

 2 .  ป ร า ก ฏ ปั ญ ห า แ ล ะ ข้อ ขัด ข้อ ง ก า ร

ดํา เนินงานของประกันสังคม ที่ มีผลกระทบต่อ

นายจา้ง ลูกจา้งและผูป้ระกนัตน อนัส่งผลเสียหายต่อ

รัฐดว้ย 

 3. จึงมีความเร่งด่วนที่ตอ้งปฏิรูประบบงาน

ประ กัน สัง คม งา นเ งินท ดแ ทน และ สํา นัก งา น

ประกนัสังคมให้มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย 

 เพราะฉะนั้น จึงต้องยุติการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการประกนัสังคม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ปร ะ กัน สังค ม  ค ณ ะก ร ร ม ก าร ก า ร แ พท ย์ แ ล ะ

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน รวมทั้ งระงับ

ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ คั ด เ ลื อ ก ก ร ร ม ก า ร

ประกันสังคม และกรรมการการแพทยต์ามกฎหมาย

ประกันสังคม และแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสม

เข้ามาทํางานแทน เพื่อให้การปฏิ รูประบบงาน

ประกนัสังคมอยา่งโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดย

งดการบังคับใช้บทบัญญัติหลายมาตราเ ก่ียวกับ

คุณสมบติัและท่ีมาของคณะกรรมการตามกฎหมาย

ประกนัสงัคมและกฎหมายเงินทดแทน 

 การดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตามม.

44 น้ี  มีวาระ  2 ปี  (8 พ.ย.58-7 พ.ย.60)  และ ใ ห้

ดําเนินการสรรหาบุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือ

ที่ ป รึ ก ษ า ชุ ด ใ ห ม่ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก ฎ ห ม า ย

ประกนัสังคม และกฎหมายเงินทดแทนแลว้แต่กรณี 

โดยกรรมการและที่ปรึกษาจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ

คณะกรรมการชุดใหม่ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้รับหนา้ที่ 

 คณะกรรมการที่ประชาสังคม และองค์กร

แ ร ง ง า น เ พ่ ง เล็ ง ม า ก ที่ สุ ด  คื อ  ค ณะ ก ร ร ม ก า ร
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ประกันสังคมและที่ปรึกษาชุดใหม่ตาม ม.44 ซ่ึงมี

บุคคลดงัต่อไปน้ี 

 1. ปลดักระทรวงแรงงาน   

 ประธานกรรมการ 

 2. ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั  

 กรรมการ 

 3. ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข  

 กรรมการ 

 4. ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ  

 กรรมการ 

 5. นายทว ีดียิง่    

 กรรมการ 

 6. นายธีระวทิย ์วงศเ์พชร   

 กรรมการ 

 7. นายพจน์ อร่ามวฒันานนท ์  

 กรรมการ 

 8. นายมานิตย ์พรหมการียก์ุล  

 กรรมการ 

 9. นายวาชิต รัตนเพยีร   

 กรรมการ 

 10. นายวนัชยั ผดุวารี   

 กรรมการ 

 11. นายสมพงศ ์นครศรี   

 กรรมการ 

 12. นายสุวรรณ สุขประเสริฐ  

 กรรมการ 

 13. นายสุวทิย ์ศรีเพยีร   

 กรรมการ 

 14. นางอรุณี ศรีโต   

 กรรมการ 

 15. เลขาธิการสาํนกังานประกนัสงัคม 

 กรรมการและเลขานุการ 

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม คือ 

 1. นายป้ัน วรรรพนิิจ 

 2. นายอาํพล สิงหโกวนิท ์

 3. พลโท กฤษฎา ดวงอุไร 

 4. นายถาวร พานิชพนัธ ์

 5. พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง 

  

ข้อสังเกต รายช่ือคณะกรรมการประกันสังคมและที่

ปรึกษา ชุดที่ 13 แต่งตั้งโดย ม.44 คือ 

 (1) ผูน้ําบางคนในประชาคมแรงงานเห็นว่า 

การใช้อ ํานาจมาตรา 44 เพื่อยุติบทบาทกรรมการ

ป ร ะ กั น สั ง ค ม ชุ ด เ ดิ ม ค ร้ั ง น้ี  เ ป็ น ก า ร ป ฏิ รู ป

ประกันสังคม หรือ เปิดโอกาสให้เกิดการปฏิรูปใน

อนาคต คิดวา่เป็นเร่ืองเพอ้ฝันยิง่ ถือเป็นการใชอ้าํนาจ

ปฏิปักษ์ปฏิรูปได ้เพราะไม่ได้ปฏิรูปโครงสร้างการ

บริหาร และอํานาจหน้าที่กับการมีส่วนร่วมของ

นายจา้งและผูป้ระกันตนแต่อย่างใด ขณะที่พ.ร.บ.

ประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2558 ไดอ้อกแบบให้มี

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเลือกตั้งกรรมการประกนัสังคม

เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาํหนด โดยคํานึงถึง

การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจา้ง และฝ่าย

ผูป้ระกนัตน (ม.8/1) และคณะกรรมการประกนัสังคม

ชุดเดิมได้ตั้งอนุกรรมการร่างระเบียบฯ เพื่อเลือกตั้ง

กรรมการฯไวเ้สนอรัฐมนตรีพจิารณาแลว้ 
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 (2) คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ไม่มี

ความรู้ หรือประสบการณ์ ผลงานหรือบทบาทเชิง

ปร ะ จัก ษ์ เ ก่ี ยว ข้อ ง กับ ง า น ป ร ะกัน สัง ค ม  แ ล ะ

ประชาคมแรงงานส่วนใหญ่ไม่รู้จกัยอมรับ สงสัยว่า

หัวหน้าคสช.ใช้หลักเกณฑ์อะไร พิจารณาแต่งตั้ ง? 

หรือขึ้นกบัผูใ้กลชิ้ด/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอมา? ขณะ

ที่มาจากผูน้ําสหภาพแรงงานในกิจการยานยนต์ถึง 3 

คน คือ นายมานิตย ์พรหมการียก์ุล นายธีระวิทย ์วงศ์

เพชร และนายวนัชยั ผดุวารี 

 (3) คณะกรรมการประกนัสงัคมและที่ปรึกษา

ชุด ใ ห ม่ น้ี  ไ ม่ มี ก า ร แ บ่ ง เ ป็ น ฝ่ า ย น า ย จ้า ง ฝ่ า ย

ผูป้ระกนัตนและดาํรงตาํแหน่งมากวา่ 1 ปีแลว้ ยงัไม่มี

การเปิดเผยงานผลงานที่เป็นรูปธรรมแสดงการปฏิรูป

อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์แก่

สั ง ค ม ทุ ก ฝ่ า ย อ ย่ า ง ชั ด เ จน  แ ม้ มี ก า ร เพิ่ม สิ ท ธิ

ประโยชน์และเตรียมแกไ้ขกฎหมายบางเร่ืองก็เป็นไป

ตามกฎหมายและหน้าที่ตามปกติของคณะกรรมการ 

กบัสาํนกังานประกนัสงัคม 

 ( 4 )  ก า ร ส ร ร ห า บุ ค ค ล เ พื่ อ แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการประกนัสังคม และที่ปรึกษาชุดใหม่ที่

จะดาํรงตาํแหน่งต่อจากชุดปัจจุบนัที่จะหมดวาระใน

ตน้พฤศจิกายน 2560 จะมีการเลือกต้ังหรือไม่ แบบ

ไหน อย่างไร?  คณะกรรมการประกันสังคมกับ

สํานักงานประกันสังคมที่ตอ้งได้เตรียมดาํเนินการ

อย่างไร? หรือ  ต้องรอคําสั่งหัวหน้าคสช.  หรือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะเห็นชอบหรือไม่ 

อยา่งไรต่อไป? 

 เร่ืองสอง  

 คําส่ังหัวหน้าคสช.ที่ 58/2559 เร่ือง การรับ

บริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าดว้ยการ

ประกนัสงัคม ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2559 

 คําสั่งหัวหน้าคสช.น้ี กระทบต่อสิทธิคน

พิการตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ.2550 เพราะกําหนดให้คนพิการที่เป็น

ผูป้ระกันตนตามกฎหมายประกันสังคมรับบริการ

สาธารณสุขตามท่ีกาํหนดในกฎหมายหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ โดยไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์กรณี

เจบ็ป่วยหรือประสบอนัตรายตามพ.ร.บ.ประกนัสังคม 

มาตรา 63 

 ภายหลังคาํสั่งน้ีบงัคับใช้ กลุ่มคนพิการได้

คดัคา้นต่อเน่ือง เช่น  

 นายวันเสาร์ ไชยกุล ผู้จัดการศูนย์ญาณากร 

เหล่งการเรียนรู้คนพิการ กล่าววา่  

 “ก่อนหน้านี้มีสิทธิในระบบหลักประกัน

สุขภาพถว้นหน้า (บตัรทอง) ที่นอกจากรักษาฟรีแลว้ 

ยงัเปิดโอกาสให้ผูพ้ิการเลือกโรงพยาบาลได ้และตน

ได้รักษาตัวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตลอด 

ปัญหาเกิดขึ้ นเม่ือตนตัดสินใจเข้าทํางานก็ต้องถูก

โอนยา้ยสิทธิประกนัสุขภาพจากบตัรทองเขา้สู่ระบบ

ประกนัสงัคม จึงมีปัญหามาก เพราะตอ้งเร่ิมตน้รักษา

ใหม่ และโรงพยาบาลต้นสังกัดที่ประกันตนไว้น้ันก็ไม่

มีความพร้อม ตนจึงแก้ไขปัญหากลับไปรักษาต่อที่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และยินยอมจ่ายค่ารักษาเอง 

โรงพยาบาลจุฬาฯก็แนะนาํว่าให้กลบัไปโรงพยาบาล

ตน้สงักดัประกนัสังคม แลว้ให้โรงพยาบาลนั้นส่งตวั

มารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาฯ จะทําให้ไม่ต้องเสีย
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ค่าใชจ่้าย ซ่ึงในความเป็นจริงเป็นเร่ืองยากลาํบากและ

เสียเวลามาก โดยเครือข่ายคนพิการไดห้ารือถึงปัญหา

น้ี ว่ า จ ะ ทํา อ ย่ า ง ไ ร  ใ ห้ สิ ท ธิ ข อ ง บัต ร ท อ ง กั บ

ประกันสังคมมีความเท่าเทียมกัน ต้องออกแบบใหม่

ไม่ให้เกิดการปฏิเสธสิทธิใดสิทธิหน่ึง จริงๆแลว้สิทธิ

ประโยชน์ที่บตัรทองให้ ควรเป็นสิทธิขั้นตํ่าหรือขั้น

พื้นฐาน สิทธิกองทุนอ่ืนไม่ควรให้ต ํ่ากว่าน้ี” (สยาม

ธุรกิจ,27 สิงหาคม-2 กนัยายน 2559,น.14) 

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย โดยนาย

พฒัน์ธนชยั สระกว ีนายกสมาคมเปิดเผยวา่  

“คาํสั่งหัวหน้าคสช.ที่58/2559 ให้คนพิการที่

เป็นผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสังคมตอ้งโอน

สิทธิไปใชสิ้ทธิค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (บตัรทอง)ตั้งแต่วนัที่ 15 

ตุลาคม 2559 นั้น สมาคมเห็นวา่ไม่เป็นธรรม ควรให้ผู้

พิการมีสิทธิเลือกจะใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามบัตร

ทอง หรือ สิทธิประกันสังคม ควรอํานวยความสะดวก

ให้ผู้พิการรับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทุก

แห่ ง  ไม่ จํา เ ป็ นต้อง เป็ นโ รง พยาบ าล ตา มสิ ท ธิ

ประกันสังคม เพราะติดขดัเร่ืองการเดินทางของคน

พิการ โดยคนพิการไม่ต้องสํารองจ่าย และให้

โรงพยาบาลเบิกจ่ายกบัสปส.เอง และควรนาํสิทธิบตัร

ทองและประกนัสงัคมมาเปรียบเทียบวา่ สิทธิไหนดี ก็

ควรใหผู้พ้กิารไดรั้บ” (มติชน,26 ตุลาคม 2559,น.10) 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

 

อ นุ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ อ นุ บั ญ ญัติ ต า ม พ . ร . บ .

ประกนัสังคม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2558 

 ด้วยพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่  4) พ.ศ.

2558 ใชบ้งัคบัมาปีกว่าแลว้ (ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558-

ปัจจุบนั) ขณะท่ีคณะกรรมการประกันสังคมและที่

ปรึกษา (ชุดท่ี 13) ท่ีแต่งตั้งโดยคาํสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 

40/2558 ได้ปฏิบติัหน้าที่มาปีกว่าเช่นกัน (ตั้ งแต่ 8 

พฤศจิกายน 2558 -ปัจจุบัน)  จึงขอสรุปผลการ

ดาํเนินการสาํคญั ดงัน้ี 

 ( 1 )  ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ใ น

คณะกรรมการประกันสังคม เพือ่กลัน่กรองเร่ืองต่างๆ

ให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง และโปร่งใส จาํนวน 7 คณะ 

คือ 

1) คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน 

กองทุนประกนัสงัคม 

2) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

กองทุนประกนัสงัคม 

3) คณะอนุกรรมการกลัน่กรองเงินสมทบ

คา้งชาํระของสาํนกังานประกนัสงัคม 

4)  คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของสาํนักงาน

ประกนัสงัคม 

5 )  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง

งบประมาณและขับ เค ล่ือนการดํา เ นินงานจาก

เ งิ น ก อ ง ทุ น เ พื่ อ บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง สํ า นั ก ง า น

ประกนัสงัคม 

6) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 

ระเบียบ ปรับปรุง การกําหนดอัตราเงินสมทบ การ

เพิ่มการจัดเก็บ เงินสมทบ และการพัฒนาสิทธิ

ประโยชน์ 

7) คณะอนุกรรมการประกนัสงัคมจงัหวดั 
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 (2) การตรากฎหมายลําดับรอง(อนุบัญญัติ) ที่

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

2558จํานวนกฎหมายลําดับรองทั้ งหมด 17 ฉบับ 

ดาํเนินการเสร็จแล้ว 11 ฉบบั (ถึงกุมภาพนัธ์ 2560) 

คือ 

1)  ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วย

หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา องค์ประกอบและอํานาจ

ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ตร ว จ ส อ บ ก อ ง ทุ น

ประกันสังคม พ.ศ.2558  (ลงวนัที่ 20 พฤศจิกายน 

2558) 

สาระสําคัญ คือ คณะกรรมการฯมี 7 คน 

ประกอบดว้ยรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูมี้ความชาํนาญและ

ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีในดา้นบญัชี การตรวจ

บญัชีภายใน การเงิน การคลงั กฎหมายและดา้นอ่ืนๆ

ที่ เ ป็นประโยชน์ ต่อการตรวจสอบกองทุน โดย

ผู ้อ ํานวยการก ลุ่ มตรวจสอบภา ยใน สปส. เ ป็ น

กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการ มีอาํนาจหน้าท่ีคาํปรึกษา 

ค ํา แ น ะ นํ า แ ก่ ส า นั ก ง า น  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประกันสังคมเก่ียวกับการตรวจสอบกองทุน การ

แก้ไขกฎหมาย ประกาศคาํสั่งหรือมติครม.เก่ียวกับ

การบริหารกองทุนรวมทั้งกาํหนดมาตรฐานควบคุม

การทาํงานของเจา้หน้าที่ตรวจตรวจสอบภายใน และ

มาตรการป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้

จ่ายเงิน ฯลฯ 

2) ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่า

ด้วยการให้กรรมการประกันสังคม หรือ ที่ปรึกษาออก

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย 

หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ.2558  (ลงวนัที่ 20 

ตุลาคม 2559) 

สาระสําคัญ คือ กรรมการไม่น้อยกว่า 1 

ใน 3 อาจเขา้ช่ือเสนอคาํร้องขอต่อประธานกรรมการ

ประกนัสงัคม เพือ่ใหล้งมติผูใ้ดออกจากตาํแหน่ง โดย

ตอ้งมีมติกรรมการเสียงขา้งมาก และมีกรรมการเขา้ที่

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนท่ีมีอยู ่

3) ประกาศคณะกรรมการแพทย์ตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เร่ืองกําหนด

อัตรา และระยะเวลาการได้รับเงินทดแทนการขาด

รายได้กรณทีุพพลภาพ (ประกาศ ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม 

2559) 

สาระสําคญั คือ ผูป้ระกนัตนที่ทุพพลภาพ

มีระดับความสูญเสียไม่รุนแรง คือความสามารถใน

การทาํงานลดลง หรือไม่อาจทาํงานตามปกติได้ มี

สิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดราบได้ 30% ของ

ค่าจา้งรายวนัไม่เกิน 180 เดือน  

ถา้ทุพพลภาพมีระดับความสูญเสียรุนแรง 

เช่น ขาขาดทั้ง 2 ขา ตั้งแต่ระดบัเข่าขึ้นไป,มือขาดทั้ง 

2 ขา้งตั้งแต่ระดับเข่าขึ้นไป,มือขาดทั้ง 2 ขา้งตั้งแต่

ขอ้มือขึ้นไป,โรคหรือการบาดเจ็บของสมองที่ทาํให้

ไม่อาจประกอบกิจวตัรประจาํวนัและตอ้งมีผูอ่ื้นช่วย

ดูแลฯลฯ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% 

ของค่าจา้งรายวนัตลอดชีพ 

4) ระเบียบสํานักงานประกันสังคมว่าด้วย

การขอรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. 2558 (ใช้บงัคับ

ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2558) 

สาระสําคัญ  คือ กําหนดแบบคําขอรับ

ประโยชน์ทดแทน พร้อมเอกสารประกอบการยืน่คาํ
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ขอต่อเจา้หน้าที่ เพื่อให้ผูป้ระกนัตนมีสิทธิได้รับเงิน

ทดแทนกรณีเดียว  เ ม่ือมีสิทธิได้รับกรณีประสบ

อันตราย หรือเจ็บป่วย และกรณีทุพพลภาพในเวลา

เดียวกนั 

5) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง 

กําหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียน

นายจ้างขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน แจ้งเปลี่ยนแปลง

ข้อเท็จจริงพ.ศ.2558 (ใชบ้งัคบั 12 พฤศจิกายน 2558) 

สาร ะสํา คัญ  คือ  ให้นา ยจ้า งยื่น แบ บ

รายการทางส่ืออีเลคทรอนิกส์ได้ต่อสํานักงานแห่ง

ทอ้งที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจา้ง ยกเวน้กรณีขึ้น

ทะเบียนนายจา้ง และแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้เท็จจริง

ของนายจา้ง 

6) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง

กําหนดแบบรายการและวิธีการส่งเงินสมทบ  (ใช้

บงัคบั 12 พฤศจิกายน 2558) 

7) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง

กําหนดหลักเกณฑ์ในกรณทีุพพลภาพ (ประกาศเม่ือ 9 

กนัยายน 2558) 

8) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ืองหลักเกณฑ์และ

อัตราค่าส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสําหรับ

ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

อันมิใช่เน่ืองจากการทํางาน (ใชบ้งัคบั 1 มกราคม เป็น

ตน้ไป) 

สาระสําคัญ กาํหนดตารางตรวจร่างกาย 

และทางห้องปฏิบติัการตามแนวทางตรวจสุขภาพท่ี

จาํเป็นและเหมาะสมสาํหรับประชาชน อาย ุ15-80 ปี

ขึ้นไปสาํหรับผูป้ระกนัตน 

9)  กฎกระทรวงการได้ รับประโยชน์

ทดแทนกรณว่ีางงาน เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย (ลงนาม

วนัท่ี 11 มกราคม 2560) 

สาระสําคัญ คือ ผูป้ระกันตนที่ว่างงาน มี

สิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50 % ของ

ค่าจา้งรายวนั ตลอดเวลาท่ีไม่ไดท้าํงานแต่ไม่เกิน 180 

ว ัน  แ ละ ให้งด กา รจ่ ายปร ะโ ยชน์ท ดแ ทน  เ ม่ื อ

ผูป้ระกันตนลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง หรือ

สญัญาจา้งไดส้ิ้นสุดลง 

10) กฎกระทรวงการจ่ายเงินบําเหน็จชรา

ภาพแก่ผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.2560 (ใช้

บงัคบั 17 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป) 

สาระสําคัญ คือ ผูป้ระกันตนที่มีสัญชาติ

ของประเทศที่ไดท้าํความตกลงดา้นการประกนัสังคม

กรณีชราภาพกับประเทศไทย ให้ได้รับเงินบาํเหน็จ

เท่ากบัจาํนวนเงินสมทบที่จ่ายถา้ผูป้ระกนัตนจ่ายเงิน

สมทบตํ่ากวา่ 12 เดือน  

ถา้จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะ

ได้รับบาํเหน็จเท่ากับจาํนวนเงินสมทบ ในประเทศ

ไทยที่ผูป้ระกันตนและนายจา้งจ่ายสมทบ โดยตอ้ง

แสดงความประสงคพ์ร้อมหลกัฐานที่จะไม่พาํนักใน

ประเทศไทยต่อเจา้หนา้ที่ 

11) พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการ หรือ

ลูกจ้างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบังคบัตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคม พ.ศ. 2560 (ใช้บังคบั 19 กุมภาพนัธ ์

2560 เป็นตน้ไป) 

สาระสําคญั คือ กาํหนดกิจการหรือลูกจา้ง 

9 แห่งที่ไม่อยู่ในบังคับกฎหมายประกนัสังคม ไดแ้ก่ 

1.ลูกจ้างของเนติบณัฑิตยสภา 2. สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ 
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3.สภากาชาดไทย 4.สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ  5.รัฐวิสาหกิจ  6.กิจการ

เพาะปลูก ประมง ป่าไม้และเล้ียงสัตว์ ซ่ึงมิได้ใช้

ลูกจา้งตลอดปี และไม่มีลกัษณะงานนอกเหนือกิจการ

ดังกล่าวรวมอยู่ด้วย 7.นายจา้งที่เป็นบุคคลธรรมดา 

และงานที่ลูกจา้งทาํนั้นมิไดป้ระกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย 

8. ลูกจา้งที่จา้งไวเ้พื่อทาํงานมีลักษณะเป็นคร้ังคราว 

การจรหรือเป็นไปตามฤดูกาล และ 9. ลูกจ้างท่ี

ประกอบการคา้เร่ หรือแผงลอย 

●กฎหมายลําดับรอง (อนุบัญญัติ) ที่อยู่

ในระหว่างดําเนินการของกระทรวงแรงงาน หรือ 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแ้ก่ 

1. ประเภทพระราชกฤษฎีกากําหนด

คุณสมบัติของบุคคลที่สมัครเป็นผู ้ประกันตน 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภท

ของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขแห่งสิทธิการรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. 

.... (ม.19/ม.40) 

2. กฎกระทรวงกาํหนดอตัราเงินสมทบท่ี

รัฐบาลจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคมสาํหรับบุคคล

ซ่ึงสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน พ.ศ. .... (ม.40) 

3. ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์าม

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละ

อัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบ

อนัตราย หรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการทาํงาน 

(ม.63 (7)) 

4. ระเบียบ กระทรวงแรงงานว่าด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกต้ังผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 

และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการประกันสังคม (ม.7/ม.8) 

5.  ระ เบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิเป็นที่

ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม (ม.8/ม.

8/1) 

6.  ระ เบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

การแพทย ์(ม.11/ม.14) 

 (รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

 

“ขบวนผู้หญงิสร้างเครือข่ายร่วมขบัเคลือ่น” 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่าย

เพื่อกลไกการขบัเคล่ือนของขบวนผูห้ญิง” วนัที่ 7-8 

กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีบา้นอิงเขา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

จดัโดยกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ร่วมกบัสมาพนัธ์

แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ(์สรส.) 

 
 นางสาวนิไลมล มนตรีกานท์ ประธานกลุ่ม

บูรณาการสตรี กล่าวว่า การทาํงานของผูห้ญิงต้อง

ประสานกนั ไม่ว่าจะเป็นแรงงานหญิงในระบบ นอก

ระบบ และขา้มชาติ ซ่ึงหวงัวา่จะเกิดเครือข่ายแรงงาน

หญิงที่เขม้แข็ง ไดรู้้จกักนัว่า กลุ่มบูรณาการแรงงาน
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สตรีตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมีบทบาทเคล่ือนประเด็น

แรงงานหญิง 

 อาจารย์สุนี ไชยรส ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริม

คว า ม เส ม อ ภา ค แ ล ะค ว า มเ ป็ น ธรร ม  วิท ยา ลัย

นวตักรรมมหาวิทยาลยัรังสิตกล่าวว่า ประวติัศาสตร์

บทบาทแรงงานหญิง ได้มีการเคล่ือนไหวตั้ งแต่

เกิด 14 ตุลาคม2516 การต่อสู้ของแรงงานหญิงมีการ

ขบัเคล่ือนในยุคแรกของอุตสาหกรรม การต่อสู้ทาง

การเมืองนาํมาถึงการเคล่ือนไหวเร่ืองค่าจา้งซ่ึงช่วงปี 

2516 ค่าจา้งขั้นตํ่าอตัราแรกวนัละ 12 บาท แรงงานใน

กลุ่มต่างๆทั้งในส่วนของพระประแดง ออ้มน้อยออ้ม

ใหญ่ ไดเ้ดินเทา้ไปสนามหลวง การเคล่ือนขบวนคร้ัง

นั้ น แ ร ง ง า น ห ญิ ง เ ป็ น ส่ ว น ให ญ่ เพ ร า ะ เ ป็ น ยุค

อุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงถามวา่ ความสาํเร็จในการต่อสู้

ของกลุ่มผูห้ญิงก่อนเป็นกลุ่มบูรณาการสตรีนั้น หรือ

แม้แต่อยู่ในช่วงการเคล่ือนไหวของกลุ่มบูรณาการ

แรงงานสตรี มีขบวนผูช้ายในการสนับสนุนด้วย ไม่

ว่าจะเป็นประเด็นลาคลอด 90 วนั ความปลอดภยัใน

การทาํงาน ค่าจา้ง ประกนัสงัคม ฯลฯ เป็นผลงานกลุ่ม

บูรณาการแรงงานตรี ซ่ึงไม่ใช่แรงงานหญิงส่วนเดียว  

 นางสาวสงวน ขุนทรง กลุ่มสหภาพแรงงาน

อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่กล่าวว่า การเคล่ือนไหวทาํงาน

ของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีนั้นมีการหนุนด้าน

ความรู้ขอ้มูลจากส่วนของนักวิชาการ องค์กรพฒันา

เอกชน สภาองคก์ารลูกจา้ง สหพนัธ์แรงงาน ซ่ึงถือว่า

เป็นการสนบัสนุนการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร์ ที่ปรึกษากลุ่มบูรณา

การแรงงานสตรี กล่าวว่า จากการทาํงานและรู้จกักบั

กลุ่มฯมานาน มีการทํางานเป็นกําลังหลักของ

ขบวนการแรงงาน ในประเด็นต่างๆ ดา้นสิทธิแรงงาน 

สิทธิสตรีเป็นต้น การทํางานของกลุ่มบูรณาการ

แรงงานสตรีเดิมฐานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานหญิง

ส่ิงทอ ตอนน้ีแรงงานส่ิงทอลดน้อยลง  และสหภาพ 

สหพนัธ์แรงงานไม่มีกรรมการผูห้ญิงก็ทาํให้ไม่มี

ผูห้ญิงเขา้มาทาํงานในกลุ่ม 

 ต่อมาไดมี้การจดัเสวนา “สถานการณ์การจ้าง

งาน /ความรุนแรงต่อผู้หญิงในครอบครัวและในที่

ส า ธ า ร ณะ / น โ ย บ า ย ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม ข อ ง รั ฐ /

สถานการณ์การเมือง” 

 นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิชาการ

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน กล่าวว่า สํานักงานสถิติ

แห่งชาติไดส้าํรวจประชากร ณ ธนัวาคม 2559 พบว่า

วยัทาํงานตั้งแต่อาย ุ15 ปีขึ้นไปมีอยู ่37 ลา้น ผูช้าย 20 

ล้านคน ที่เหลือคือผูห้ญิง การจาํแนกแบบกวา้ง คือ 

แรงงานนอกระบบประมาณ 22 ล้านคือผูอ้ยู่ในวยั

แรงงานท่ีไม่ได้อยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

โดยรวมถึงผูป้ระกนัตนมาตรา 40 ขณะที่แรงงานใน

ระบบส่วนใหญ่คือ ลูกจา้งเอกชน และขา้ราชการ การ

ทาํงานของแรงงานมีความเคล่ือนยา้ยไปมาทั้งทาํงาน

ในระบบแต่ช่วงหน่ึงอาจไปทาํงานนอกระบบก็ได ้

แรงงานในระบบมีแรงงานชายจํานวนมากกว่า

แรงงานหญิง  และ ผู ้อยู่นอกกํ าลังแรงงาน  เ ช่น

นักศึกษา/ผูเ้กษียณแล้ว/แม่บ้านมี18 ล้านคนเป็น

ผูห้ญิง 12 ล้านคน ในอาเซียนประเทศที่มีอตัราการ

ว่างงานสูงคือ อินโดนีเซีย พม่า และลาวประมาณ 3-

5%ตามลาํดบัประเทศไทยวา่งงานประมาณ 3 แสนคน

โดยร้อยละ0.13 เป็นผูห้ญิง ส่วนผูช้ายร้อยละ 0.9 ภาค

เศรษฐกิจมี 2 ระบบ ภาคเกษตรกรรมมี 12 ลา้นเป็น
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ผูช้าย 7 ล้าน หญิง 5 ล้าน นอกภาคเกษตร 25ล้าน 

ผู ้ชายมากกว่าผู ้หญิง นอกภาคเกษตรกรรมนั้ นมี

คนทาํงานภาคบริการมากกวา่ภาคการผลิต  

 ปัญหาหลกัของการทาํงาน คือ การทํางานต่ํา

ระดับหมายถึง การทํางานตํ่ากว่า 35 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ทั้ งที่สามารถทํางานได้สูงกว่า น้ี  หรือมี

ประสิทธิภาพ  แต่วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่นายจ้าง

ตอ้งการ จึงตอ้งใชวุ้ฒิการศึกษาตํ่ากว่า จาํตอ้งทาํงาน 

ที่ไ ม่สอดคล้องกับความรู้ที่ เ รียนมาเท่ ากับการ

ส้ินเปลืองทรัพยากรที่ลงทุนไปมาก 

การจาํแนกตามช่ัวโมงการทํางาน ผูช้ายจะ

ทาํงานมากกวา่ผูห้ญิง การสํารวจโครงสร้างกรรมการ

สหภาพแรงงานในประเทศไทย พบว่ามีผูห้ญิง น้อย

กว่าผูช้ายทุกตาํแหน่ง ยกเวน้ตาํแหน่งที่ผูห้ญิงเป็น

เท่ากบัผูช้ายคือเหรัญญิก ส่วนใหญ่ในตาํแหน่งอ่ืนๆ 

คือ ผูช้าย จาํนวนสมาชิกผูช้ายร้อยละ 37 ผูห้ญิงร้อย

ละ 35 ไม่แตกต่างกันมาก มาจากส่วนของสหภาพ

แรงงานเอกชนจาก 342 แห่ง ในปี 2542 ส่วนของ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจที่มีกรรมการหญิงมากกวา่

ผูช้ายคือ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด

เพือ่การเกษตร (อตก.) นอกนั้นเฉล่ียกรรมการสหภาพ

แรงงานหญิงมีเฉล่ีย 1-6 คนเท่านั้น 

 รศ.มาลี  พฤกษ์พงศาวลี  คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เน่ืองจากผูห้ญิง

ประสบกับปัญหาความรุนแรงตลอดเวลา ซ่ึงความ

รุนแรงที่เห็นคือความรุนแรงทางกาย แต่ยงัมีความ

รุนแรงทางวาจาดว้ย ซ่ึงผูห้ญิงในครอบครัวท่ีประสบ

กบัความรุนแรงทั้งทางกาย วาจา เพราะวฒันธรรมชาย

เป็นใหญ่ทาํให้หญิงไทยไม่กล้าที่จะนําเร่ืองออกสู่

สาธารณะ ปัจจุบนัมีการเรียกร้องความเท่าเทียมกัน

เร่ืองสิทธิสตรี ทําให้มีการนําเสนอเร่ืองราวความ

รุนแรงต่อผูห้ญิงในครอบครัวออกมา ตอ้งเขา้ใจถึง

ความยากลาํบากใจของผูห้ญิงในการท่ีจะเปิดเผย 

 ยงัมีอีกประเด็น คือการกระทาํการล่วงละเมิด

ในที่ทาํงานซ่ึงเป็นการกระทาํความรุนแรงทางเพศ

ของผูช้าย และบางรายเป็นผูบ้งัคบับญัชา มีประเด็น

สายการบงัคบับญัชาทาํให้ลูกจา้งที่เป็นผูห้ญิงอาจไม่

กล้า และเป็นเร่ืองของการพิสูจน์ เป็นความรุนแรง

ด้วยเกิดจากภาวะความเป็นผูห้ญิง ซ่ึงมีผูห้ญิงเด็ก

เสิร์ฟร้านกาแฟที่ใส่เส้ือมีรายช่ือให้ผูม้าซ้ือของใชน้ิ้ว

จ้ิมสั่ง การจ้างงานมีความสัมพนัธ์ในเชิงอํานาจซ่ึง

นาํมาซ่ึงการคุกคามทางเพศ จะทาํอยา่งไรใหเ้กิดความ

เสมอภาคทางเพศ 

 อาจารย์สุนี ไชยรส  กล่าวว่า  รู้หรือไม่ว่า

เค รือข่ ายผู ้หญิง มีความสํา เ ร็จด้าน สิทธิสตรีใน

รัฐธรรมนูญ จากหลายเร่ืองที่ยืน่ไปผูห้ญิงเสนอเร่ือง

สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคลตอ้งไดรั้บการ

คุม้ครอง ระบุในมาตรา 4 และมาตรา 30 มีการตดัการ

เลือกปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรมจากเดิมออกหลายประเด็น 

เช่นสิทธิความหลากหลายทางเพศ ต่อมาก็ได้คืนมา 

แต่สิทธิแรงงานหายไป เช่นกาํหนดการมีส่วนร่วม

เลือกผูแ้ทนในการบริหารประกันสังคม การเขา้ช่ือ

เสนอกฎหมายหายไป การมีส่วนร่วมที่ตอ้งกาํหนด

สดัส่วนหญิงชายเท่ากนัก็หายไป 

 วัน น้ี ที่ ต้อ งจับ ตา เ ป็นพิ เศษ คือ  การ ร่า ง

กฎหมายลูก กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

(ส.ส.)และสมาชิกวฒิุสภา(สว.) ท่ามกลางกระแสการ

ใช้กฎหมายพิเศษมาตรา 44 มากมาย ต้องรับรู้การ
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เคล่ือนไหวของภาครัฐในการกาํหนดกฎหมาย ตอนน้ี

การคุกคามประชาชนเร่ืองที่อยู่อาศัย พื้นที่ เขต

เศรษฐกิจพเิศษที่ตอนน้ีมีการต่อสู้ของชาวบา้นชุมชน 

ซ่ึงก็เป็นผลกระทบต่อแรงงานดว้ย จะเป็นการจา้งงาน

แรงงานที่ละเมิดสิทธิหรือไม่เม่ือมีการจา้งแรงงาน

เพือ่นบา้นซ่ึงไม่มีการรวมตวัเรียกร้องและมองว่าเป็น

นโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคน ส่ิงแวดลอ้มและ

แรงงาน  

 นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย อดีตประธานกลุ่ม

บูรณาการแรงงานสตรี กล่าวว่า  การขับเคล่ือน

ประเด็นนโยบายต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจาก

องคก์รพฒันาเอกชน ผูน้าํแรงงานและนกัวชิาการ เช่น

ประเด็นปัญหาการเลิกจ้างคนงานหญิงจาํนวนมาก

กรณีคนงานไทยเกรียง ประเด็นการคลอดบุตรของ

คนงานหญิงที่ไม่สามารถจะดูแลใหน้มบุตรได ้ซ่ึงช่วง

นั้นคุณอรุณี ศรีโต เขา้มาเป็นประธานกลุ่มและไดรั้บ

ความช่วยเหลือ ทั้งจากนักวิชาการ นักการเมืองหญิง 

ขบวนสหภาพแรงงานต่างๆก็เขา้มาขบัเคล่ือนไม่ว่า

หญิงหรือชาย ตามมาด้วยการเคล่ือนไหวเร่ืองการ

เคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ประกนั

ว่างงาน และกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ศูนยเ์ล้ียงเด็ก

ก่อนวยัเรียนลูกของคนงาน ซ่ึงเคล่ือนไหวช่วงคุณวนั

เพ็ญเป็นประธาน จนถึงวิไลวรรณ แซ่ เตีย เป็น

ประธาน การไดศู้นยเ์ล้ียงเด็กมาจากคาํพูดของนายก

ทกัษิณ ชินวตัร ที่ประกาศว่า กลุ่มอยากได้ตรงไหน

บอกมาจนเกิดเป็นความร่วมมือของกระทรวงต่างๆที่

เก่ียวขอ้งเกิดศูนยเ์ล้ียงเด็กทัว่ประเทศในทอ้งถ่ิน และ

ศูนยน์าํร่องที่ซอยคู่สร้าง สมุทรปราการ เป็นศูนยเ์ล้ียง

เด็กลูกของคนงานศูนยเ์ดียว  

 การจา้งงานปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงพร้อม

กับกับเทคโนโลยีและเป็นการลดการจ้างงานทาํให้

เกิดความสะดวกต่อการบริการ กระทบต่อความมัน่คง

ในการทาํงาน เป็นการจ้างงานท่ีไม่เป็นธรรม การ

เกษียณอายุที่มีนั้ นสอดคล้องหรือไม่ การกําหนด

นโยบาย กรรมการไตรภาคีที่เคยเสนอให้มีสัดส่วน

ผู ้หญิง การรับเ ร่ืองราวร้องทุก ข์ประเด็นผู ้หญิง

แรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิบางประเด็นตอ้งส่งใหอ้งคก์ร

ที่เช่ียวชาญทาํ 

 นางสาวธนพร วิจันทร์ อดีตประธานกลุ่มฯ

กล่าวว่า การทาํงานของสตรีตอ้งมีแนวคิดยึดมั่นใน

ระบอบประชาธิปไตย ความสาํเร็จในการเคล่ือนไหว

นโยบายไม่ว่าจะเป็นลาคลอด 90 วนั ประกันสังคม

กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงาน ศูนยเ์ล้ียงเด็ก

ได้มาช่วงรัฐบาลประชาธิปไตย ช่วงน้ีการเคล่ือนไหว

ทาํไดย้าก  

ปัญหาความแตกแยกทางความคิดการเมืองทาํ

ให้ว ัน น้ีการเค ล่ือนไหวขาดพลัง  จะต้องมีกา ร

ประสานกันทางความคิด เข้าใจประเด็นท่ีทําให้

แตกแยกแลว้ปกครอง ตอ้งเขา้ใจระบบชนชั้น เพื่อการ

เคล่ือนขอ้เสนอของขบวนร่วมกนั ซ่ึงการเลือกตั้งที่จะ

มาถึงกลุ่มตอ้งเตรียมตวัเตรียมนโยบาย พรรคไหนจะ

มีขอ้เสนอตวัแทนของแรงงานหญิงหรือไม่  

 ท่ีประชุมกลุ่มสตรี สรส.และคณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย  จะร่วมจดังานวนัที่ 8 มีนา 

และมีขอ้เสนอเบื้องตน้ดงัน้ี 

1. ให้รัฐรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ(ILO) ฉบบัที่ 183 ว่าด้วย

สิทธิการเป็นมารดา  
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ใหผู้ช้ายมีสิทธิดูแลภรรยาช่วงคลอดบุตร 

2. ให้รัฐเพิ่มสิทธิลาคลอดบุตรเป็น 120 วนั 

โดยไดรั้บค่าจา้งเตม็100% จากนายจา้ง 

3. รัฐจัดให้มีศูนยเ์ล้ียงเด็กที่สอดคล้องกับ

ชีวิตคนทาํงาน เน่ืองจากแรงงานทาํงานเช้ากลับมืด 

และอยูไ่ม่ไกลจากที่ทาํงานมาก 

4. รัฐต้องกําหนดให้มีการตรวจสุขภาพ

แรงงานหญิง โยตอ้งตรวจมะเร็งปากมดลูกและเตา้นม

ได้ฟรี แม้ว่าประกันสังคมกําหนดเร่ืองการตรวจ

สุขภาพฟรีแต่ยงัจาํกดัอยู ่

5. รัฐต้องกําหนดให้มีสัดส่วนผูห้ญิง ผูช้าย

ร้อยละ 50 โดยผูห้ญิงมีส่วนร่วมในทุกองค์กรทุก

ระดบัไม่วา่จะเป็นผูแ้ทนทอ้งถ่ิน ระดบัชาติอยา่งส.ส. 

ส.ว. และองคก์รไตรภาคี 

6. ให้รัฐกาํหนดวนัที่ 8 มีนา วนัสตรีสากล

เป็นวนัหยดุประจาํปี 

 (รายงานโดย วาสนา ลาํดี) 

 

คสรท. แถลงหนุนภาคประชาชนต้านโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน สวนทางสหภาพ กฟผ.แถลงต้องสร้าง 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ (กพช.) ว ันที่  17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อ

พจิารณาวา่จะสร้าง “โรงไฟฟ้าถ่านหิน” ในจ.กระบี่ มี

กาํลงัการผลิต 800 เมกะวตั จะสร้างในพื้นที่ อ.เทพา 

จ.สงขลา ซ่ึงมีกาํลังการผลิตมากกว่าที่ จ.กระบี่ โดย

ก่อนมีการประชุมไดมี้เครือข่ายปกป้องอนัดามนัไดม้า

รวมตวักันชุมนุมที่หน้าทาํเนียบรัฐบาลเพื่อรอฟังผล

การประชุม กพช.  ซ่ึงเวลา 12.00 น.  ผลจากการ

ประชุมกพช. อนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าต่อไปตาม

ขั้นตอน  แถลงผลการประชุมโดยนายกรัฐมนตรี 

(พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา) จึงทําให้เครือข่าย

ปกป้องอนัดามนัฯ ประมาณร้อยกวา่คนที่มาชุมนุมรอ

เกิดความไม่พอใจ และเกิดการกระทบกระทั่งกับ

เจ้าหน้าที่  และผู ้ชุม นุมได้ข้าม ฝ่ังจากด้านหน้า

ศูนยบ์ริการประชาชน ก.พ. มารวมตัวกันที่ประตู 2  

พร้อมตะโกนกันว่า “ชาวบา้นไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่าน

หิน” หลงัจากนั้นชาวบา้นก็เหมือนถูกกบับริเวณให้อยู่

ฝ่ัง กพร. และไม่ให้ส่งเสบียงอาหารให้ผูชุ้มนุม จึงทาํ

ใหบ้รรยากาศเร่ิมตรึงเครียดขึ้นเร่ือยๆ 

 
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2560 มีผูชุ้มนุม 11 

คน ถูกเจา้หนา้ที่ นาํตวัไปสอบปากคาํที่กองบงัคบัการ

สายตรวจ 191 วิภาวดี หลังจากสอบปากคาํ สอบ

ประวติัเสร็จ เสร็จเจา้หน้าส่งทั้ง 11 คนกลบับา้นโดย

เจา้หน้าที่จดัรถไปส่ง ส่วนแกนนํา 5 คนถูกเจา้หน้า

ตาํรวจนครบาลควบคุมตวัไป  ไดแ้ก่ นายประสิทธิชยั 

หนูนวล ม.ล.รุ่งคุณ กิติยากร นายอคัรเดช ฉากจินดา  

นายบรรจง นะเส และนายธัชพงศ ์แกดาํ หลังจากที่

แกนนํา 5 คนถูกควบคุมตวัไป เครือข่ายภาคประชา

สังคมหลายองค์กร รวมทั้งคณะแรงงานสมานฉันท์

แรงงานไทยได้ออกแถลงการณ์ให้ปล่อยตวัแกนนํา

ทนัที โดยไม่มีเง่ือนไข  

https://www.khaosod.co.th 
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ช่วงบ่ายฝ่ายเจา้หน้าที่รัฐนาํโดยมีแม่ทพั ภาค

ที่ 1 (พล.ท.อภิรัชต ์คงสมพงษ)์ เป็นผูแ้ทนฝ่ายรัฐมา

เจรจาให้ผูชุ้มนุมกลบับา้นไปก่อน และรับปากว่าจะ

เอาเร่ืองการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเขา้พิจารณาวนัที่ 

21 กุมภาพนัธ์ 2560 ประชุมครม. พร้อมกบัไดป้ล่อย

แกนนาํทั้ง 5 คนไปพบกบัพี่น้องชาวบา้น เพื่อเตรียม

เดินทางกลบัภูมิลาํเนา และทางเจา้หน้าที่ไดเ้ตรียมรถ

บัส ไ ว้ใ ห้  แ ล ะ ข ณ ะ เ ดี ย ว กัน ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้

ออกแถลงการณ์ 2 ฉบบั  

 วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2560 นายสาวิทย ์แก้ว

หวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย

(คสรท.) ได้ออกแถลงการณ์ขอสนับสนุนการต่อสู้

ของเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน และ

ประชาชนท่ีปักหลักคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่หน้า

ทาํเนียบรัฐบาล ดงัน้ี 

 (1) กา ร ชุม นุม คัด ค้าน ก า ร ก่อ ส ร้า ง

โรงไฟฟ้าถ่านหินที่หน้าทาํเนียบรัฐบาล ถือเป็นการ

แสดงออกเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามหลกัสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐานและมิได้มีการกระทาํท่ีขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยแต่อยา่งใด โดยเฉพาะสิทธิในการ

แสดงความคิดเห็นและการแสดงออกโดยชุมนุมอยา่ง

สงบ ได้มีการรับรองไว้ในกติกาสากลระหว่าง

ประเทศ ดงันั้นรัฐบาลตอ้งมีความอดทน อดกลั้น ใน

การแกไ้ขปัญหาน้ีร่วมกนั 

 (2) ขอใหรั้ฐบาลยติุความพยายามในการ

สลายการชุมนุม เพราะน้ียิ่งจะเป็นการสร้างความตึง

เครียดและสร้างบรรยากาศการเผชิญหน้ามากยิ่งขึ้น 

ซ่ึงไม่เป็นประโยชน์ใดๆ  มีแต่จะสร้างความสูญเสีย 

ความขดัแยง้ในสังคมร้าวลึกลงไปมากยิ่งขึ้น การใช้

มาตรการทางกฎหมาย การใชอ้าํนาจ ใชก้าํลงัในการ

สลายการชุมนุม จะไม่นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหา แต่ยิง่

จะก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาอีกมากมาย  

 (3) รัฐบาลตอ้งยอมรับว่าประชาชนต่าง

มีความหลากหลายทางความเช่ือและความคิด หนทาง

ที่จะอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขได้ คือ เสรีภาพในความ

เช่ือและการแสดงความคิดเห็นด้วยหลักเหตุผลและ

ขอ้เทจ็จริง การใชอ้าํนาจกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมให้ผู ้

เห็นต่างยุติการแสดงออก  มีแต่จะนํามาซ่ึงความ

ขดัแยง้มากขึ้น และไม่สามารถนาํพาสังคมไทยไปสู่

ความเสมอภาค เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความเป็น

ธรรม และสันติสุขได้ การหันกลับมาสู่การเจรจา

ร่วมกันในทุกฝ่าย เพื่อมิให้เหตุการณ์ลุกลามบาน

ปลายที่ยากเกินกว่าจะเยยีวยาแก้ไข ถือเป็นหนทางที่

เป็นไปไดใ้นขณะน้ี  

 ด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิต (สร.กฟผ.) ได้ออกแถลงการณ์ “โรงไฟฟ้า

กระบ่ี คือการแก้ปัญหาไฟฟ้าของภาคใต้” และถูก

โพสตใ์นเฟซบุก๊สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ กฟผ.เม่ือ

วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยนาบประกอบ ปริมล 

ประธานสหภาพฯ ซ่ึงมีเน้ือหาโดยสรุปดงัน้ี ประเด็น

โรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบ่ี ถือเป็นโครงการแก้ไข

ปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใตท้ี่มีการศึกษาเชิงขอ้มูล

อ ย่ า ง ร อ บ ด้ า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น กํ า กั บ ดู แ ล ทั้ ง

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กระทรวง

พลังงาน คณะกรรมการกํากับพลังงาน (กกพ.) 

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) และการ

ไฟฟ้าผลิต(กฟผ.)  ที่ มีหน้าที่ ในการปฏิบัติตาม
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นโยบายที่ได้รับมอบหมาย จึงหวงัว่า ต่อจากน้ีไป

ความเห็นต่างหรือขอ้กงัวลของทุกฝ่ายจะถูกหยิบยก

ม า แ ล ก เ ป ล่ี ย น ห า รื อ กั น อ ย่ า ง มี ส ติ  โ ด ย ยึ ด

ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง และตอ้งตดั

กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในพื้น ท่ีออกไป 

สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ กฟผ.ขอให้ผูเ้ก่ียวขอ้งบีบ

วงให้แคบลงมา เร่ืองไหนที่ยงัไม่ครอบคลุม การ

แกปั้ญหาก็สามารถหารือขยายขอบเขตไดดี้กวา่จะต่าง

คนต่างพูด แสดงโวหารไปวนัๆ แล้วการเดินหน้า

แก้ปัญหาไฟฟ้าก็ยิง่ขยายวงกวา้งจนหาจุดจบไม่เจอ 

กฟผ.ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สังคมพิสูจน์เชิงประ

จกัรในเร่ืองความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยยึด

ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นสาํคญัจึงไม่มีนัย

แอบแฝง ภารกิจผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการความ

ตอ้งการรองรับการขยายตวัด้านเศรษฐกิจของพื้นที่

ภาคใตท้ี่นับวนัจะเติบโตอย่างรวดเร็ว และราคาที่ไม่

เป็นภาระแก่ผูใ้ชไ้ฟ  

  ขอ้วติกกงัวลหรือความไม่เขา้ใจที่หลายภาค

ส่วนตั้ งข้อสังเกต จึงเป็นความเห็นต่างท่ีสหภาพ

รัฐวสิาหกิจ กฟผ. เคารพเพราะพวกเราเคยทาํงานร่วม

ภาคประชาชนมาอยา่งต่อเน่ือง แต่อยา่มีผลประโยชน์

การเมืองเขา้มาฉกฉวยสถานการณ์แลว้ดึงเร่ืองออกไป

นอกกรอบขยายวงกวา้ง จนไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกบัไฟฟ้า

ขาดแคลน 

 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. หวงัเป็น

อย่างยิ่งว่าองค์กรภาคประชาชน ผูบ้ริหารบา้นเมือง 

รวมถึง ส่ือต่างๆ หากจะใช้เวลาต่อจาก น้ีหา รือ

แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์

สูงสุดเร่ืองพลังงานไฟฟ้าในพื้นท่ีภาคใต้ให้บรรลุ

ความสาํเร็จเป็นท่ียอมรับของประชาชนต่อไป 

 จากนั้นได้มีแถลงการณ์ฉบบัท่ี 2 ที่เผยแพร่

เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2560 เร่ือง การจดัทาํรายงาน EIA 

และEHIA โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ช้ีอนาคตภาคใต ้

โดยสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซ่ึง

ได้กล่าวถึงกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่มีคาํสั่งจาก

สาํนกันโยบาย และแผนงานทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อม (ส.ผ.) ให้จดัทาํผลกระทบส่ิงแวดล้อม

และสุขภาพ EIA และEHIAใหม่ โดยเน้นให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจะส่งผลกระทบ

ต่ออนาคตไฟฟ้าภาคใตอ้ยา่งไรบา้ง 

 1. การทาํรายงาน EIA และEHIA กฟผ.จดัทาํ

ไปเรียบร้อยแลว้ แต่กลุ่มคดัคา้นมองว่า ยงัขาดการมี

ส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นต่างและถูกกันออกไป 

จนเกิดการชุมนุมประทว้งและสุดทา้ย ส.ผ.ก็ให้กฟผ.

มาเร่ิมตน้ใหม่ในที่สุด 

 2. นั้นหมายความว่าส่ิงที่ กฟผ.ไดรั้บอนุญาต

จากส.ผ.คร้ังแรกล้มเหลวจนให้มีการเร่ิมต้นใหม่

เน่ืองจากแรงกดดนัจากกลุ่มผูค้ดัคา้น 

 3. การเร่ิมนับหน่ึงใหม่โครงการต้องเล่ือน

ออกไป จนยากที่จะกาํหนดอนาคตว่าจะจบลงปีไหน 

ถา้ความเห็นต่างไม่ถูกแกไ้ขไปในทิศทางที่ควรจะเป็น 

 4. ขอ้เสนอใหพ้ลงังานอ่ืนๆแทนถ่านหินของ 

NGO แกปั้ญหาความมัน่คงไฟฟ้าไดจ้ริงหรือไม่ ตอ้ง

พสูิจน์กนับนขอ้มูลที่โปร่งใสตรวจสอบได ้

 จึงขอให้ผูป้ฏิบัติงานกฟผ.ใช้ดุลยพินิจมอง

สถานการณ์ท่ีกฟผ.กาํลงัเผชิญอยูโ่ดยการมองปัญหา

แบบองคร์วมแยกถูกแยกผิดออกจากกัน กฟผ.ไม่ได้
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ทาํอะไรผดิ แต่การบริหารบา้นเมืองในขณะน้ี รัฐบาล

มีความจาํเป็นตอ้งระงบัเง่ือนไขความขดัแยง้ให้เร็ว

ที่สุดเพราะถูกจับตาจากโลกประชาธิปไตยว่าไทย

กาํลงัอยูใ่นช่วงรัฐประหาร ถึงแมรั้ฐบาลจะมีกฎหมาย

เค ร่งครัด (ม .44)  แต่ต้องระมัดระวังด้านความ

เหมาะสมหรือผลกระทบทางการเมืองที่จะถาโถมมา

ภายหลงัการใชอ้าํนาจ  

 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ.จึงขอให้

พนักงาน กฟผ.ตั้ งรับกับเหตุการณ์เร่ืองน้ีอย่างมีสติ

มองปัญหาอยา่งรอบดา้น เร่ืองของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

จ.กระบี่ กฟผ. คือเคร่ืองมือที่ตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย

รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนั่งหัวโต๊ะดูแลเร่ืองน้ี คือ 

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพร.) เป็นผูต้ ัดสินใจยงัมีกระทรวงพลังงาน และ

หน่วยงานอ่ืนๆรับไมส่้งผา่นมายงักฟผ.  

 ปัญหาไฟฟ้าภาคใต้ต้องมีผูรั้บผิดชอบ แม้

ขณะน้ีจะฝุ่ นตลบก็เช่ือว่า คนภาคใตจ้ะหาทางออก

ร่วมกันไม่ใช่ฝากอนาคตไวก้ับแรงกดดันจากการ

ชุมนุมคดัคา้นของกลุ่มคนที่มีความเห็นต่าง สหภาพ

แรงงานฯในฐานองค์กรตัวแทนของสมาชิกขอ

สนับสนุนการทาํงานบริหาร ขอให้ผูป้ฏิบติังานร่วม

เป็นกาํลงัใจใหค้นทาํงาน และรักษาความสามคัคีของ

พวกเราอย่างเหนียวแน่น อดทน อดกลั้ น มุ่งมั่น 

เดินหนา้ตามภารกิจหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย มัน่ใจว่า

สังคมโดยรวมเข้าใจ กฟผ. และไวใ้จความเป็นมือ

อาชีพในด้านผลิตไฟฟ้าเอาความสุขของคนไทย

ตลอดเวลา 50 ปีที่ผา่นมา 

(รายงานโดยสุธิลา ลืนคาํ - วาสนา ลาํดี) 

ผู้หญิงเรียกร้องความเท่าเทียม เสนอลาคลอด

เพิ่ม 120 วัน ผู้ชายลาได้ 30 วัน ให้สอดคล้อง

นโยบายเพิม่ประชากรของรัฐ 

 เม่ือวนัที่ 8 มีนาคม 2560 ในวนัสตรีสากล ได้

มีเครือข่ายผูห้ญิงประกอบดว้ย กลุ่มบูรณาการแรงงาน

สตรี ประกอบด้วยเครือข่ายขบวนผู ้หญิงปฏิ รูป

ประเทศ (Wemove) สมาพนัแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพนัธ์ (สรส.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน

ไทย (คสรท.) มูลนิธิเพือ่การพฒันาแรงงานและอาชีพ 

โ ค ร ง ก า ร ส ต รี  แ ล ะ เ ย า ว ช น ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายสตรีชนเผ่า

พื้นเมืองแห่งประเทศไทย คณะทาํงานวาระชายแดน

ใต ้เครือข่ายสตรีภาคใต ้เครือข่ายสตรีภาคเหนือ กลุ่ม

เพือ่นหญิงอาํนาจเจริญ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาค

ทางสงัคม ศูนยส่์งเสริมความเสมอภาคและความเป็น

ธรรม วิทยาลัยนวตักรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

เครือข่ายสตรีพิการ และเครือข่ายคนหลากหลายทาง

เพศ ประมาณ 1,000 กว่าคน ได้เดินรณรงค์เฉลิม

ฉลองเน่ืองในวนัสตรีสากล จากดา้นหน้าโรงแรมเซ

นทรา ศูนยร์าชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ไปยงั

หอ้งประชุมอาคารCAT คอนเวนชัน่ฮอล บริศทักสท.

โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 
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 นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท ์ประธานกลุ่ม

บูรณาการแรงงานสตรี กล่าวว่า การรวมตวักนัคร้ังน้ี

ของเครือข่ายผูห้ญิงก็เพือ่แสดงถึงพลงัเน่ืองในวนัสตรี

สากลซ่ึงเป็นวนัสําคญัที่ผูห้ญิงทัว่โลกออกมาเฉลิม

ฉลองรณรงค์ร่วมกัน เพื่อรํา ลึกถึงการต่อสู้ของ

ขบวนการแรงงานหญิงที่เกิดขึ้นเม่ือ 100 กว่าปี โดย

ความเป็นมา ของวันสตรีสากลน้ันเกิดขึ้น ที่เมืองชิคา

โก สหรัฐอเมริกา กรรมกรสตรีในโรงงานทอผา้ไดลุ้ก

ฮือขึ้นเดินขบวนประทว้งการเอาเปรียบ กดขี่ ขูดรีด 

ทารุณ จากนายจา้งที่เห็นผลผลิตสําคญักว่าชีวิตคน 

ความเป็นอยูข่องแรงงานสตรีในเมืองชิคาโก ว่ากนัว่า

ตอ้งทาํงานวนัละ 12-15 ชั่วโมง แต่ได้รับค่าแรงาน

เพยีงนอ้ยนิดส่วนสตรีตั้งครรภม์กัถูกไล่ออก ในท่ีสุด

ภายใตก้ารนําของ คลาร่า เซทคิน ผูน้ํากรรมกรสตรี

โรงงานทอผ้าชาวเยอรมันลุก ฮือขึ้ น สู้ด้วยกา ร

เดินขบวนนัดหยุด  งานในวันที่  8 มีนาคม ค.ศ.

1907 โดยเรียกร้องให้นายจา้งลดเวลาการทาํงาน ให้

เหลือวนัละ 8 ชัว่โมง พร้อมทั้งให้ปรับปรุงสวสัดิการ

ภายในโรงงาน และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ด้วย ในการเรียกร้องคร้ังน้ี แม้จะมีหลายร้อยคนถูก

จบักุม แต่ก็ไดรั้บการสนับสนุนจากสตรีทั้งโลก และ

ส่งผลให้วิถีการผลิตแบบทุนนิยมเร่ิมสั่นคลอน แต่

อยา่งไรก็ตามอีก 3 ปีต่อมา คือ ในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.

1910 ข้อเรียกร้องของเหล่าบรรดากรรมกรสตรีก็

ประสบความสาํเร็จ เม่ือตวัแทนสตรีจาก 18 ประเทศ 

เขา้ร่วมประชุมสมชัชาสตรีสังคมนิยม คร้ังที่ประชุม

ได้ประกาศรับรองขอ้เรียกร้องของบรรดากรรมกร

สตรี  โดยให้  “ลดเวลาทํ างานใ ห้ เหลือ เพียงวัน

ล ะ  8 ช่ั ว โ ม ง ” ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รู้  8 ชั่ ว โ ม ง 

พกัผ่อน 8 ชั่วโมง และกาํหนดให้ค่าแรงงานสตรีเท่า

เทียมกับค่าแรงงานชาย อีกทั้ งย ังมีการคุ ้มครอง

สวสัดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกดว้ย นอกจากนั้นใน

การประชุมคร้ังนั้น ยงัได้มีการรับรองขอ้เสนอของ 

คลาร่า แซทคิน ด้วยการประกาศให้วนัที่ 8 มีนาคม 

เป็น “ วันสตรีสากล” และเม่ือระบบทุนมีความเติบโต

ตอ้งการผลผลิตที่สูงขึ้น แต่การกดขี่ดา้นค่าจา้งที่ยงัต ํ่า

ทาํใหข้บวนผูห้ญิงยงัออกมาเดินขบวนกนัในวนัน้ีกนั

ทุกปี เพือ่รณรงคเ์รียกร้องต่อรัฐ ปีน้ีทางเครือข่ายมีขอ้

เรียกร้องดงัน้ี 

 1. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญาองคก์ารแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 183 ว่าด้วยการ

คุม้ครองความเป็นมารดา 

 2. รัฐตอ้งจดัให้มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยั

เรียนอย่างทัว่ถึงมีคุณภาพและปรับเปล่ียนเวลาเปิด-

ปิดศูนยใ์หส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติคนทาํงาน 

 3. รัฐต้องกําหนดให้มีสัดส่วนหญิง-ชาย 

50:50 ในคณะกรรมการทุกมิติ 

 4. รัฐต้องกําหนดวันท่ี  8 มีนาเป็น

วนัหยดุราชการ และวนัหยดุตามประเพณี  

http://voicelabour.org 
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ส่วนประเด็นข้อเสนออื่นๆแต่ละกลุ่มต่างประกอบด้วย 

 1. ให้รัฐเพิ่มวนัลาคลอดจากเดิม 90 วนั เป็น 

120 วนั โดยไดรั้บค่าจา้งเตม็ 

 2. รัฐตอ้งให้ผูห้ญิงทุกคนมีสิทธิตรวจมะเร็ง

ปากมดลูก และมะเร็งเตา้นมฟรี 

 3. ใหรั้ฐจ่ายเงินอุดหนุให้กบัลูกแรงงานนอก

ระบบ ที่มีอายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีทุกคน 

 4. ให้รัฐจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้

แรงงานหญิงนอกระบบหลังคลอดบุตรระยะเวลา

เท่ากบัที่แรงงานในระบบไดรั้บ 

 5. รัฐต้องให้ลูกจ้างเอกชนและพนักงาน

รัฐวสิาหกิจชาย ลาไปดูแลภรรยา และบุตรหลงัคลอด 

โดยไดรั้บค่าจา้ง 30 วนั 

 ปีน้ีทางเครือข่ายไม่ไดน้ําขอ้เรียกร้องเสนอ

ต่อรัฐบาลโดยตรง เพียงตอ้งการรณรงคส่ื์อสารผ่าน

ส่ือมวลชน และสังคมให้เ ห็นถึงประเด็นความ

เดือดร้อน ซ่ึงแต่ละกลุ่มไดมี้การนาํเสนอผ่านขบวน 

และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ซ่ึงประเด็นหลัก

ทั้งหมดน้ีเป็นประเด็นที่ตอ้งการใหเ้กิดการแกไ้ข และ

ยืน่ขอ้เรียกร้องมาหลายปีแลว้ 

 นางสาวเรืองรุ่ง วิเชียรพงศ์ คณะกรรมการ

สมานฉนัทแ์รงงานไทย กล่าวถึงขอ้เสนอประเด็นการ

ลาคลอด 90 วนัน้ียงัไม่สอดคล้องต่อความเป็นจริง

ของผูห้ญิงในการคลอดบุตรและดูแลบุตรหลงัคลอด 

และค่าจา้งที่ไดรั้บจากนายจา้งได้รับเพียง 45 วนั รับ

จากประกันสังคม 45 วัน ซ่ึงเป็นรายได้ท่ีต ํ่ าไม่

เพยีงพอ ซ่ึงขณะน้ีหลายบริษทัไดมี้การให้สิทธิลูกจา้ง

หญิงลาคลอดได้แล้ว 120 วนั หรือบางบริษทัให้ลา

คลอดได้ถึง 180 วนัแล้วได้รับค่าจ้างเต็มร้อยจาก

นายจา้ง ซ่ึงตรงน้ีทาํใหก้ารเรียกร้องใหผู้ห้ญิงลาคลอด

ได ้120 วนัโดยไดรั้บค่าจา้งจึงมีความเป็นไปไดแ้ละ

สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาILOฉบบัที่ 183 ว่าดว้ยความ

เป็นมารดา รวมถึงข้อเสนอให้ผูช้ายสามารถลาเพื่อ

ดูแลภรรยาได้อย่างน้อย 30 วนั เน่ืองปัจจุบนัการ

คลอดบุตรหรือช่วงทอ้งแก่ผูห้ญิงจะมีร่างกายและจิตร

ใจอ่อนแอตอ้งมีการดูแลใกลชิ้ด และหลังคลอดบุตร

จอ้งมีการดูแลสุขภาพทั้งแม่และลูก การวางแผนใน

การดูแลลูก รวมถึงรัฐบาลเองก็ประกาศส่งเสริมการมี

บุตรเน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยเข้าสูงสังคม

ผูสู้งอายแุลว้ 

 

 น า ย นิ พัฒ น์  ใ จ เ ย็น  แ ร ง ง า น ใ น ร ะ บ บ

อุตสาหกรรม กล่าววา่ การท่ีผูช้ายตอ้งการเรียกร้องให้

ลาเพื่อไปดูแลลูกและภรรยา 30 วนัโดยไดรั้บค่าจา้ง

นั้น ตอ้งที่จะลาไปดูแลภรรยาเพราะเป็นช่วงที่ภรรยา

มีร่างกายท่ีอ่อนแอช่วงหลงัคลอดบุตร ยงัตอ้งไปช่วย

ดูแลเร่ืองเคร่ืองใชเ้ตรียมตวัเตรียมของต่างๆให้ภรรยา

และลูกเพราะวา่บางวนัไดน้อนน้อยมาก เน่ืองจากลูก

http://voicelabour.org 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

44 

 

กวนเพราะวา่เป็นช่วงที่ตอ้งปรับตวัไม่ไดพ้กัผ่อนตอ้ง

มีคนช่วยดูแลเขาให้ไดพ้กัผ่อน ซ่ึงถามว่าตอนน้ีการ

คลอดบุตรของผูห้ญิงลาํบากมากตอ้งจา้งคนช่วยดูแล 

เพราะสามีไม่สามารถช่วยดูไดแ้ละเป็นค่าใชจ่้ายทาํให้

ค่าจา้งไม่เพยีงพอ 

 นางสาวติ่นต่ิน เท แรงงานขา้มชาติ  กล่าวว่า 

อยากได้สิทธิการลาคลอด 120 วนั ที่ให้ไว ้90 วนัถือ

วา่นอ้ยไปยงัเล้ียงลูกไดไ้ม่เตม็ที่พอ เขาก็อยากให้เวลา

กบัลูกมากยิง่ขึ้นเพราะหลงัจากนั้นเวลาที่จะให้กบัลูก

ก็จะน้อยลงแลว้ ถา้ได ้120 วนัจะทาํให้มีเวลาให้กับ

ลูก เวลาหลงัจากคลอดลูกเราก็ตอ้งเขา้ทาํงานแลว้เวลา

ที่จะใหส้าํหรับลูกก็เท่ากบัว่าน้อยลง ไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบั

ลูกนอ้ยลง จึงอยากใหรั้ฐบาลเพิม่วนัลาเป็น 120 วนั 

 นางถ่ินถ่ินเม่ีย แรงงานขา้มชาติชาวเมียนมาร์ 

กล่าวว่า ทาํงานในประเทศไทย 15 ปีแลว้ ตอนน้ีอาย ุ

55 ปี และมีครอบครัวอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ลูกก็ยงั

เรียนอยูจึ่งยงัไม่อยากเกษียณอายกุลบัประเทศ อยาก

ใหมี้การจา้งงานแรงงานอาย ุ55 ปีทาํงานต่อ 

 นางสุนทรี หัตถี เซ่งก่ิง ตวัแทนแรงงานนอก

ระบบกล่าวถึงข่อเสนอแรงงานนอกระบบว่า ด้วย

สภาพปัญหาของแรงงานหญิงนอกระบบ มีทั้งปัญหา

การขาดรายไดเ้ม่ือคลอดบุตร เม่ือคลอดแลว้ก็ไม่มีเงิน

สงเคราะห์บุตร รวมถึงเม่ือคลอดบุตรแล้วไม่ได้พกั

เลยต้องออกไปหารายได้ จึงขอเสนอต่อรัฐบาลว่า 

แรงงานหญิงนอกระบบตอ้งไดรั้บค่าคลอดบุตร และ

เงินสงเคราะห์บุตรเท่ากับแรงงานในระบบด้วยใน

ฐานะแรงงานเช่นกนั 

 (รายงานโดย วาสนา ลาํดี) 

 

 

ประชุมไตรภาคร่ีางกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

วัน อัง ค า ร ที่  2 1  กุ ม ภ า พัน ธ์  25 60  ก ร ม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จดัสมัมนาไตรภาคีเพื่อ

รับฟังความคิดเห็น เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ณ ห้องเจา้พระยาบอลรูม 

โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค กทม. มีผูเ้ข ้าร่วมทั้ งผูแ้ทน

องค์กรฝ่ายนายจา้ง ลูกจา้ง และส่วนราชการรวมกว่า 

300 คน 

 นางนิตยา อัยราวงศ์ ผูอ้าํนวยการกองนิติการ

บรรยายเร่ืองสาระสําคญัร่างพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน ที่คณะทาํงานไตรภาคีฝ่ายละ 6 คนไดพ้ิจารณา

มีมติเห็นชอบเม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 มีการแกไ้ข

ประเด็นสาํคญั ดงัน้ี 

 

 

http://voicelabour.org 
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เปรียบเทียบประเด็นสําคญัที่มกีารแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน  

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

1. ไม่กําหนดคาํนิยามค่าตอบแทน กําหนดดอกเบ้ีย

สําหรับค่าจ้างแทนบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินใน

ระหวา่งหยดุกิจการชัว่คราว (มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 

53 มาตรา 70 และมาตรา 75) 

1. เพิ่มคาํนิยามค่าตอบแทน กาํหนดเวลาการจ่าย และ

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 สําหรับค่าจา้งแทนการบอก

กล่าว และเงินตามมาตรา 75 ท่ีนายจา้งไม่จ่าย  

2. การเปล่ียนตวันายจา้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติ

บุคคล นายจา้งใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้าท่ี (มาตรา 

13) 

2. การเปล่ียนแปลงตัวนายจ้างจะต้องได้รับความ

ยินยอมจากลูกจ้างและให้นายจา้งใหม่รับไปทั้งสิทธิ

และหนา้ที่  

3. ไม่ไดก้าํหนดเวลาการจ่ายค่าจา้งแทนการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ (มาตรา 17) 

3. กาํหนดเวลาการจ่ายค่าจา้งแทนการบอกกล่าวฯเม่ือ

เลิกจา้ง  

4. ไม่กาํหนดวนัลาขั้นตํ่าให้ลูกจา้งที่มีสิทธิลาเพื่อกิจ

ธุระอนัจาํเป็นไดรั้บค่าจา้งไว ้(มาตรา 34) 

4. ใหลู้กจา้งที่มีสิทธิลากิจโดยไดรั้บค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3

วนัทาํงานในแต่ละปี โดยเพิม่เป็นมาตรา 55/1  

5. ขาดความชดัเจนในการกาํหนดใหลู้กจา้งหญิงมีครรภ์

มีสิทธิเพือ่ลาตรวจครรภ ์(มาตรา 41) 

5. ให้ลูกจา้งหญิงมีครรภมี์สิทธิลาโดยได้รับค่าจา้งเพื่อ

ตรวจครรภก่์อนคลอดได ้ 

6. ไม่กําหนดเวลาและสถานที่การจ่ายเงินกรณีหยุด

กิจการชัว่คราว (มาตรา 75วรรคหน่ึง) 

6. กาํหนดเวลาและสถานท่ีการจ่ายเงินกรณีหยดุกิจการ  

7. ใหลู้กจา้งทาํงานครบ 10 ปีขึ้นไป ถูกนายจา้งเลิกจา้ง

มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชย 300 วนั (มาตรา 118) 

7. ใหลู้กจา้งทาํงานครบ 20 ปีขึน้ไป ถูกนายจา้งเลิกจา้งมี

สิทธิไดรั้บค่าชดเชย 400 วัน  

8. - การยา้ยสถานประกอบกิจการไม่รวมถึงการยา้ย

สถานประกอบกิจการไปรวมกบัที่ที่มีอยูแ่ลว้ และไม่ได้

กาํหนดให้คดีอาญาระงบักรณีนายจา้งปฏิบติัตามคาํสั่ง

คณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน (มาตรา 120 วรรค

หน่ึง) 

 - ไม่ไดแ้บ่งแยกการระงบัคดีอาญาในชั้นพนกังานตรวจ

ฯและชั้นศาลออกจากกนั กรณีนายจา้งปฏิบติัตามคาํสั่ง

พนกังานตรวจแรงงาน (มาตรา 124/1) 

8. – ให้การยา้ยสถานประกอบกิจการไม่ว่าจะมีอยูแ่ล้ว

หรือไม่ก็ตาม ก็ เป็นการย ้ายตามมาตรา 120 และ

กาํหนดให้คดีอาญาระงับถ้านายจ้างปฏิบติัตามคาํสั่ง

คณะกรรมการฯเป็นมาตรา 120/1  

 - แยกการระงบัคดีอาญาในชั้นพนักงานตรวจฯและชั้น

ศาลออกจากกนั กรณีนายจา้งปฏิบติัตามคาํสั่งพนักงาน

ตรวจแรงงาน 

9. มีหนงัสือเตือนให้นายจา้งก่อนดาํเนินคดีอาญา กรณี 9. ไม่ตอ้งมีหนังสือเตือนนายจา้งก่อนดาํเนินคดี กรณี
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นายจา้งไม่ยืน่แบบ คร. 11 (มาตรา 115/1) นายจา้งไม่ยืน่แบบ คร.11  

 

ประเด็นสําคญัที่มีผู้เสนอความคดิเห็น สรุปไดด้งัน้ี 

 (1) กิจการที่มีการเปล่ียนแปลงนายจ้าง ตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมจากลูกจา้ง และให้นายจา้งใหม่รับ

ไปทั้งสิทธิและหนา้ที่ 

 ปัญหา คือคาํวา่ “นายจา้ง” หมายถึง นิติบุคคล

หรือบุคคลธรรมดา? นายจา้งตอ้งได้รับความยินยอม

จากลูกจา้ง โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่ีวนั หรือไม่? 

 (2) ความหมายของการลากิจที่นายจ้างตอ้ง

จ่ายค่าจา้ง คืออะไร? นายจา้งกาํหนดเองไดห้รือไม่? 

 (3) สิทธิลาคลอดไดรั้บค่าจา้ง ควรกาํหนดให้

แรงงานชายมีสิทธิลาไปดูแลบุตรภายหลงัภรรยาคลอด

ไม่เกิน 15 วนัเหมือนขา้ราชการ และควรมีการแยก

จาํนวนวนัลาไปตรวจครรภ์กับลาเพื่อคลอดบุตรให้

ชดัเจน? 

 (4) กรณีนายจา้งหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อจ่าย

ค่ าจ้าง ร้อยละ  75 ต้องให้ เจ้าหน้ าที่ ตรว จสถา น

ประกอบการใหช้ดัเจนวา่ มีเหตุจําเป็นต้องหยุดกิจการ

หรือไม่เพือ่ไม่ใหลู้กจา้งเสียสิทธิ 

 (5) อัตราค่าชดเชยที่เพิ่มขึ้น ควรมีเหตุผลชัด

ว่ามีที่มาอย่างไร? นายจา้งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย , บาง

คนเสนอให้เพิ่มเป็นปีละ 30 วนัเม่ือทาํงานเกิน 10 ปี 

หรือ 20 ปี 

 (6) การให้นายจา้งจ่ายค่าจา้ง-ค่าชดเชยภายใน 

3 วนั หลงัเลิกจา้ง เป็นระยะเร็วเกินไป เพราะนายจา้ง

ยงัตอ้งตรวจสอบกิจการ และการกระทาํความผิดของ

ลูกจา้งไม่แลว้เสร็จก็ได ้

(รายงานโดย บณัฑฺตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (ชุดใหม่) 

วาระ 2 ปี ต้ังแต่ 20 ม.ค.60 – 19 ม.ค.62 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกลุ กรรมการชุดใหม่ ตําแหน่ง 

1 นาย มนสั     โกศล ประธาน 

2 นายภานุ      กล่อมจิตร์ รองประธานคนที่ 1 

3 นายสายณัห์  ศรีคาํมว้น รองประธาน คนที่ 2 

4 นายนิคม      สองคร เลขาธิการ 

5 นายวทิยา     บุญเติม รองเลขาธิการ คนที่ 1 

6 นายสายนัต ์  เซ็งทรัพย ์ รองเลขาธิการ คนที่ 2 

7 นายสายณัห์   เสือทอง นายทะเบียน 

8 นางสาวอนงค ์ คงัฆะสุวรรณ์ ผูช่้วยนายทะเบียน 

9 นายประทีป   โมวพรหมานุช เหรัญญิก 

10 นางสาวกมลวรรณ  สิงห์กุล ผูช่้วยเหรัญญิก 

11 นางสาวนนัทพ์ชัญบ์ุญมา ฝ่ายสตรีและเยาวชน 

12 นางสาวสาํนาง  จอมรัมย ์ ฝ่ายสตรีและเยาวชน 

13 นางสาวลาํพงึ  สุริวงค ์ ฝ่ายสตรีและเยาวชน 

14 นางสาวรัชนี  กระจายศรี ฝ่ายสตรีและเยาวชน 

15 นายภาคภูมิ  สุกใส ฝ่ายการศึกษา 

16 นายอมัพร  ใหญ่จนัทึก ฝ่ายการศึกษา 

17 นายธีรพงษ ์ อุ่นฤดี ฝ่ายการศึกษา 

18 นายนพพร  จัน่วงคแ์กว้ ฝ่ายการศึกษา 

19 นายสฤษด์ิ  เทพวงค ์ ฝ่ายจดัตั้งสหภาพแรงงานและจดัหาสมาชิก 

20 นายพรหม  เจือจนัทร์ ฝ่ายจดัตั้งสหภาพแรงงานและจดัหาสมาชิก 

21 นายชญัญา  ชูจนัทร์ ฝ่ายจดัตั้งสหภาพแรงงานและจดัหาสมาชิก 

22 นายจกัรพงษพ์ลูศรี ฝ่ายจดัตั้งสหภาพแรงงานและจดัหาสมาชิก 

23 นายวรเมธ  ขาํสินธุ์ ฝ่ายจดัตั้งสหภาพแรงงานและจดัหาสมาชิก 

24 นายสมพงษ ์ ดอนสวสัด์ิ ฝ่ายคุม้ครองแรงงาน 
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25 นายมงคล   ลาดเพง็ ฝ่ายคุม้ครองแรงงาน 

26 นายสมทรง  การงาน ฝ่ายคุม้ครองแรงงาน 

27 นายธีรเดช  บุญเหลือ ฝ่ายคุม้ครองแรงงาน 

28 นายสุทศัน์  คุมภยั ฝ่ายความปลอดภยัฯ 

29 นายชาญชยั  สมอดง ฝ่ายความปลอดภยัฯ 

30 นายสุมิตร  ปัญญาสิทธ์ิ ฝ่ายความปลอดภยัฯ 

31 นายอดุลย ์ สุ่นประสพ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

32 นายชนะ  ปานกะเล็ก ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

33 นายพลวตัร  คาํหอม ฝ่ายข่าว 

34 นายบูรณพล  สงัขห์นู ฝ่ายข่าว 

35 นายสวสัด์ิ  วงษค์าํซาว ฝ่ายวจิยัและวางแผน 

36 นายแสงชยั  อนมนวล ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ 

รายช่ือทีป่รึกษามีจาํนวน 15 คน คือ นายทองคาํ แตงสกุล ,นายสมศกัด์ิ ยศพยงุศกัด์ิ ,นายทองคาํ อุทธจนัทร์ 

,นายบุญเทียน ค ํ้าชู , นางสาวสะอ้ิง โรจน์รักษา ,นายประยรู ยะถา ,นายปิยะ กงัวาน ,นายสมศกัด์ิ เกิดสิริ ,นางนลิน 

อํ่าสวสัด์ิ ,นางสาวทองคาํ ปราโมทย ์,นายมงคล วรรณสุทธ์ิ  ,นายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ ์,นายประยรู บุญวจิิตร,นาย

ธีรภทัร ดวงจิตต ์,นายบุญน่าน กิตติพงษ ์

 สภาองคก์ารลูกจา้งพฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย  ก่อตั้งเม่ือ 31 ตุลาคม 2536 มีสมาชิก 107 แห่ง จาํนวน

ลูกจา้ง 60,160 คน  

ที่ตั้งเลขที่  25/59 ซอยวภิาวลิลแ์มนชัน่ ตาํบลปากนํ้ า อาํเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 โทรศพัท ์0-

2755-2165 โทรสาร 0-2756-5346  Email: ctl_manas@hotmail.com 
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รายช่ือทีป่รึกษาสมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) มีจาํนวน 9 คนคือ นายสมศกัด์ิ โกศยัสุข ,  

นายสาวทิย ์ แกว้หวาน , นายสุรชยั ศุกรสุคนธ์ , นายเหล่ียม โมกงาม , นายฉลอง รักษาศรี , นายเอกชยั เอกหาญ

กมล , นายเสน่ห์ ตนัติเสนาะ , นายวฒันะ เอ่ียมบาํรุง ,นายสมบูรณ์ ทรัพยส์าร 

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารสรส.ตามธรรมนูญสรส.กาํหนดใหมี้ไม่นอ้ยกวา่ 15 คน แต่ไม่เกิน 21 คน 

มาจากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ ดงัน้ี 

1. เลือกตั้งเลขาธิการโดยตรง โดยใชว้ธีิหยอ่นบตัรลงคะแนน หรือใหก้ารรับรองในกรณีไม่มีผูส้มคัร

แข่งขนั 

2. เลือกตั้งกรรมการบริหารในสดัส่วนของผูห้ญิง จาํนวน 6 คน โดยการหยอ่นบตัรลงคะแนน กรณี

จาํนวนผูส้มคัรไม่เกินจาํนวน ใหใ้ชท้ี่ประชุมให้การรับรอง 

3. เลือกตั้งกรรมการบริหารในสดัส่วนของแรงงานหนุ่มสาว จาํนวน 1 คน โดยการหยอ่นบตัร

ลงคะแนน กรณีจาํนวนผูส้มคัรไม่เกินจาํนวน ให้ท่ีประชุมใหก้ารรับรอง 

4. เลือกตั้งกรรมการอ่ืนที่เหลือไม่เกินจาํนวนกรรมการ โดยการหยอ่นบตัรลงคะแนนการเลือกตั้ง

กรรมการอ่ืนท่ีเหลือจะประกอบดว้ยผูส้มคัรทั้งชายและหญิง 

ใหเ้ลขาธิการ สรส.จดัสรรตาํแหน่งกรรมการบริหารเพือ่ดาํรงตาํแหน่งรองเลขาธิการ เหรัญญิก และ

นายทะเบียน ส่วนตาํแหน่งอ่ืนให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกาํหนด 

คณะกรรมการอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ไดรั้บเลือกตั้ง เม่ือวาระของ

กรรมการบริหารส้ินสุดลง ใหก้าํหนดวนัประชุมใหญ่เพือ่เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 45 วนั  

ที่ต้ังสรส. เลขที่  44 นิคมรถไฟ กม. 11 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 11 แขวง / เขต จตุจกัร กรุงเทพฯ 

10900 โทรศพัท ์(Tel.) 02-537-8973 ต่อ 0, 13 โทรสาร (Fax.) 02-537-8973 ต่อ 17 email: thailandserc@gmail.com 
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