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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ 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 มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 
1.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง
ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 
ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ
แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 
2.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้
แรงงาน 
3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้ าการคน้ควา้ 
เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 
4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
5.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ
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 การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานส าคญัในรอบเดือน 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 
คณะผู้จดัท าเนือ้หา : นายบณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒุิ รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ล าดี นางสาวสธุิลา ลืนค า 
คณะออกแบบจดัท ารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 
สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    
 

 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดท าขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดท า 
โปรดโอนเงินเข้าบญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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 แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัที่ 12 (359) 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 ครบรอบ 1 ปีของการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการเผยแพร่จดหมายข่าวแรงงาน
ป ริ ทั ศ น์  จ า ก ส่ื อ ส่ิ ง พิ ม พ์ ม า สู่ ก า ร เ ป็ น ส่ื อ
อิเล็คทรอนิกส์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั และคณะ
ผูจ้ดัท  าแรงงานปริทัศน์ขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมใน
การน าเสนอข่าวสารและบทความตลอดจนผูอ่้านทุก
ท่าน 

 ในปัจจุบัน “ไทยแลนด์ 4.0 ” เป็นเร่ืองที่
ได้รับความสนใจโดยเฉพาะในแวดวงของแรงงาน 
ในฉบบัน้ีไดมี้การน าเสนอรายงานจากเวทีเสวนาที่
เก่ียวขอ้งกับ “ไทยแลนด์ 4.0” 2 เวที คือ การเสวนา 
เร่ือง “อนาคตแรงงานไทยกับผลกระทบจากการ
ปฏิวตัิอุตสาหกรรมและนโยบายไทยแลนด์ 4.0” ซ่ึง
จดัโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ
สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ และการเสวนา 
เร่ือง “อีกดา้นของไทยแลนด์ 4.0 อยา่เผลอทิ้งใครไว้
ขา้งหลงั” จดัโดยคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูป
ประ เทศด้านสังคม  และคณะอนุกรรมาธิการ
ขับเคล่ือนการปฏิ รูประบบแรงงาน และระบบ
คุ้มครองผู ้บริโภค สาระส าคัญของทั้ ง  2 เวที  มี
ความเห็นที่ตรงกนัของวทิยากรที่เป็นนกัวชิาการ และ
ผูน้ าแรงงาน คือความห่วงใยว่าการพฒันาเทคโนโลยี
การผลิตตอ้งไม่น ามาสู่ผลกระทบดา้นลบต่อชีวิตของ
ผูใ้ชแ้รงงาน 

 เร่ืองของการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน
โรคตามมาตรา 63 (2) ของพระราชบัญญัติ
ประกนัสงัคม ฉบบัที่ 4/2558 เป็นอีกประเด็นหน่ึงที่มี
การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นผ่านไปเม่ือวนัที่ 28 
พฤษภาคม 2560 โดยสภาองค์การลูกจ้างพัฒนา
แรง ง านแ ห่ งประ เทศไทย  ร่ วมกับ เค รือข่ า ย
ประกันสังคมคนท างาน แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ีได้
น าเสนอมุมมองการวเิคราะห์ของผูป้ฏิบตัิงาน ในแวด
วงแรงงาน 2 ท่าน คือ บุษยรัตน์ กาญจนดิษย ์และ
บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ ที่มีต่อผลการจดัประชุมเวที
สาธารณะ เพื่อประเมินว่า ผู ้ประกันตนได้อะไร
ภายหลงั 2 ปี ของการประกาศใชพ้.ร.บ. ดงักล่าว 

 ส าหรับผูท้ี่สนใจการใชอ้  านาจตามมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญ (ฉบบัชั่วคราว) พ.ศ.2557 แรงงาน
ปริทศัน์ฉบบัน้ีได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงการใช้อ านาจ
ตามมาตรา 44 โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติที่เก่ียวข้องกับการประกันสังคม
มาแล้ว 3 เ ร่ือง คือ 1)  การยุบเลิกคณะกรรมการ
ประกนัสงัคม และที่ปรึกษา และแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ 2) 
การก าหนดให้คนพิการที่เป็นผูป้ระกนัตนรับบริการ
สาธารณสุขตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามพ.ร.บ.
ประกันสังคมมาตรา 63 กรณีเจ็บป่วย หรือประสบ
อันตราย และ 3) การให้อ านาจคณะรัฐมนตรีขยาย 
หรือเล่ือนเวลาน าส่งเงินสมทบของผูป้ระกนัตนตาม
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มาตรา 33 และของนายจา้งตามมาตรา 47 ออกไปใน
กรณีมีเหตุสุดวสิยั หรือเหตุจ าเป็นอยา่งอ่ืน 

 ในส่วนของความเคล่ือนไหวของแรงงาน
ข้ามชาติ แรงงานปริทัศน์ฉบับน้ีได้น าเสนอข้อ
วิพากษ์เก่ียวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาค
ประชาสังคมต่อร่างพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ... . โดย
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรขา้มชาติ (MWG)ซ่ึง

ร่างพ.ร.ก .ฉบับ น้ีคณะรัฐมนตรีได้มีม ติอนุมัติ 
หลกัการเม่ือวนัที่ 7 มีนาคม 2560  

 สุดทา้ยน้ีเราไดผ้่านปี 2560 มาคร่ึงปีแลว้ อุป
สรรค์และปัญหาต่างๆย ังคงรออยู่ ขอให้ทุกคน
ร่วมกัน ฝ่ า ฟัน ต่อ ไปอย่า ไ ด้ท้อ ถอย ต่อความ
ยากล าบากที่ผา่นมา  
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กล่าวน า 
 รัฐธรรมนูญช่ัวคราว พ.ศ.2557 มาตรา 3 บัญญัติว่าอ านาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย ถ้าว่ากันตาม
ตัวอักษรก็ต้องตอบว่า ขณะนี้ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตย แต่ปัญหาคือ รัฐธรรมนูญ 2557 มาตรา 44 
ซ่ึงใหอ้  านาจนิติบญัญตัิ อ  านาจบริหารและอ านาจตุลาการ ทั้งหมดอยูใ่นคนเดียว คือหวัหนา้คสช. โดยค าสัง่หรือ
ประกาศท่ีออกตามมาตรา 44 ชอบดว้ยกฎหมายและชอบดว้ยรัฐธรรมนูญทั้งหมด และเป็นท่ีสุดไปฟ้องศาลอะไร
ไม่ไดเ้ลย แปลวา่ท าไดทุ้กอยา่งโดยไม่มีวนัผดิกฎหมาย น่ีคือเผด็จการอยา่งสมบูรณ์แบบ 

ปริญญา เทวานฤมิตรกลุ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยนื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บางส่วนในบทสัมภาษณ์นิตยสารWAY ฉบับที่ 91 JULY 2016 น.164-165 
 

 
             “นายชูศกัด์ิ ศิรินิล”  ประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพือ่ไทย กล่าวว่า  
             “หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ คณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ควรใช้อ านาจมาตรา 44 อีกทั้งมาตรา 44 ที่ 

                                                             


 ที่มา: ปรับปรุงเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมมนาเพ่ือสรุปบทเรียนการขบัเคลื่อนนโยบายประกนัสังคม,วนัท่ี 29-30 
มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะเชส ถ.บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 

ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) 
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คสช.ใช้มาก็ผิดเจตนารมณ์ ผิดวัตถุประสงค์ของมาตรา 44 เพราะถ้าอ่านเนื้อหาของมาตรา 44 เขียนชัดเจนว่าเพือ่
ความมั่นคง ความปลอดภยัของประเทศ ต้องเป็นเร่ืองคอขาดบาดตายที่ประเทศไปไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องใช้ 
 แต่ที่ผ่านมาไม่ได้เข้าข่ายอันน้ันเลย เอามาตรา 44 ไปย้ายคน พูดเร่ืองรถกระบะ มันไม่ใช่ จริงๆเมื่อมี
รัฐธรรมนูญแล้วไม่ควรใช้มาตรา 44 เลยด้วยซ ้าไป เพราะมาตรา 44 ก็แย้งกับรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว” 
   ที่มา: มติชนรายวนั,วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560:น.11 

 

 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อย (คสช.) ไดใ้ชอ้  านาจเผด็จการเบด็เสร็จตามมาตรา 44 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 กบังานประกนัสงัคมมาแลว้ 3 เร่ือง คือ 
 

  
 ค าส่ังหัวหน้าคสช.ที่40/2558 เร่ืองการได้มาซ่ึงคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย ์และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเป็นการชั่วคราว ลงวนัท่ี 8 
พฤศจิกายน 2558 
 เหตุผลในการออกค าสัง่น้ี สรุปไดค้ือ 
 1. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่  4)พ.ศ.2558 ระบุให้คณะกรรมการประกันสังคมและ
คณะกรรมการการแพทย ์ที่ด  ารงต าแหน่งก่อนพระราชบญัญตัิใชบ้งัคบั ยงัคงปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปได้ไม่เกิน 180 วัน
นับแต่วันที่พ.ร.บ.ประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4)พ.ศ.2558 ใชบ้งัคบั 
 2. แต่ปรากฏปัญหาและขอ้ขดัขอ้งการด าเนินงานของประกนัสงัคม ที่มีผลกระทบต่อนายจา้ง ลูกจา้งและ
ผูป้ระกนัตน อนัส่งผลเสียหายต่อรัฐดว้ย 
 3. จึงมีความเร่งด่วนที่ตอ้งปฏิรูประบบงานประกนัสงัคม งานเงินทดแทนและส านกังานประกนัสังคมให้
มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย 

 เพราะฉะนั้ น จึงต้องยุ ติการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ป ร ะ กั น สั ง ค ม  คณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร แ พทย์  แ ล ะ
คณะกรรมการกองทุน เ งินทดแทน รวมทั้ ง ระงับ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการประกันสังคม 
และกรรมการการแพทยต์ามกฎหมายประกนัสังคม และ
แต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเขา้มาท างานแทน เพื่อให้

เร่ืองแรก 

http://thairath.co.th 
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การปฏิรูประบบงานประกนัสงัคมอยา่งโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยงดการบงัคบัใชบ้ทบญัญตัิหลายมาตรา
เก่ียวกบัคุณสมบติัและที่มาของคณะกรรมการตามกฎหมายประกนัสงัคมและกฎหมายเงินทดแทน 
 คณะกรรมการประกนัสงัคมและที่ปรึกษาตามม.44 ชุดน้ี ไม่มีองคป์ระกอบแบ่งเป็นฝ่ายนายจา้ง และฝ่าย
ลูกจา้งมีวาระ 2 ปี (8 พ.ย.58-7 พ.ย.60) และให้ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาชุด
ใหม่ตามหลกัเกณฑก์ฎหมายประกนัสงัคม และกฎหมายเงินทดแทนแลว้แต่กรณี โดยกรรมการและที่ปรึกษาจะ
พน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย,ลาออก,หัวหน้าคสช.ให้ออก หรือคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการแต่งต้ังเข้ารับหน้าที่ 
 คณะกรรมการที่ประชาสงัคม และองคก์รแรงงานเพง่เล็งมากที่สุด คือ คณะกรรมการประกันสังคมและที่
ปรึกษาชุดใหม่ตาม ม.44 ซ่ึงมีบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  1. ปลดักระทรวงแรงงาน    ประธานกรรมการ 
  2. ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั   กรรมการ 
  3. ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข   กรรมการ 
  4. ผูแ้ทนส านกังบประมาณ   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. เลขาธิการส านกังานประกนัสงัคม  กรรมการและเลขานุการ 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม คือ 1. นายป้ัน วรรณพินิจ (อดีตเลขาธิการสปส.) 2. นายอ าพล 
สิงหโกวนิท ์(เลขาธิการสปส.คนแรก) 3. พลโท กฤษฎา ดวงอุไร 4. นายถาวร พานิชพนัธ ์5. พลเอก อภิชาต แสง
รุ่งเรือง 
 ข้อสังเกต ต่อรายช่ือคณะกรรมการประกนัสงัคมและที่ปรึกษา ชุดที่ 13 ที่แต่งตั้งโดย มาตรา 44 คือ 
 (1) บางส่วนในประชาคมแรงงานมีความเห็นว่า การใช้อ  านาจมาตรา 44 เพื่อยุติบทบาทกรรมการ
ประกนัสงัคมชุดเดิมคร้ังน้ี คือการปฏิรูปประกนัสงัคม เปิดโอกาสใหเ้กิดการปฏิรูปในอนาคตได ้แต่ผูเ้ขียนคิดว่า
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เป็นเร่ืองเพอ้ฝันเล่ือนลอยยิง่ เพราะถือเป็นการใช้อ  านาจปฏิปักษ์ปฏิรูป ไม่อาจน าไปสู่ปฏิรูปโครงสร้างการ
บริหาร และการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของฝ่ายนายจา้งและผูป้ระกนัตนได?้  

ขณะที่พ.ร.บ.ประกนัสงัคม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2558 ได้
ออกแบบใหมี้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเลือกตั้งกรรมการผูแ้ทน
ฝ่ายนายจ้าง และผู ้แทนฝ่ายผู ้ประกันตนให้ เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงของฝ่ายนายจา้ง และฝ่ายผูป้ระกนัตน (ม.8 วรรคสาม) 
โดยคณะกรรมกา รประกันสั งคม ชุด เดิ มได้แ ต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ เลือกตั้งกรรมการฯพร้อม
ร่างระเบียบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิเป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการประกนัสังคม (ม.8/1) เตรียมเสนอให้

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานพจิารณาแลว้ 
  (2) คณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่มคีวามรู้ หรือประสบการณ์ ผลงานหรือบทบาทเชิงประจกัษเ์ก่ียวขอ้งกบั
งานประกันสังคม และประชาคมแรงงานส่วนใหญ่ไม่รู้จกัยอมรับ สงสัยว่าหัวหน้าคสช.ใช้หลักเกณฑ์อะไร 
พจิารณาแต่งตั้ง? หรือขึ้นกบัผูใ้กลชิ้ด/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอมา? กรรมการจ านวนมากถึง 3 คนเป็นผูน้ าสหภาพ
แรงงานในกิจการยานยนต ์คือ นายมานิตย ์พรหมการียก์ุล นายธีระวทิย ์วงศเ์พชร และนายวนัชยั ผดุวารี 
  (3) คณะกรรมการประกนัสังคมและที่ปรึกษาชุดใหม่น้ี ด ารงต าแหน่งมากว่า 1 ปีแลว้ ยงัไม่ปรากฏผล
งานรูปธรรมที่แสดงถึงการปฏิรูปประกันสังคมอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่าง
ชัดเจน แม้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์บางอย่าง และเตรียมแก้ไขกฎหมายบางเร่ือง ก็เป็นอ านาจที่ความจ าเป็น
ตามปกติของคณะกรรมการประกนัสงัคม กบัส านกังานประกนัสงัคมที่พงึด าเนินการอยูแ่ลว้ 
  (4) คณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษาชุดใหม่ที่จะด ารงต าแหน่งต่อจากชุดปัจจุบนัที่ก  าลงัจะ
หมดวาระในวนัที่ 8พฤศจิกายน 2560 จะมีหลักเกณฑ์ที่มาจากการเลือกต้ังหรือไม่ แบบไหน?  คณะกรรมการ
ประกนัสงัคมกบัส านกังานประกนัสงัคมไดเ้ตรียมการเร่ืองน้ี    
 
 
 ค าส่ังหัวหน้าคสช.ที่ 58/2559 เร่ือง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 
 ค าสัง่หวัหนา้คสช.น้ี กระทบต่อสิทธิคนพิการตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 เพราะก าหนดใหค้นพกิารที่เป็นผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสงัคมรับบริการสาธารณสุขตามที่ก  าหนด

เร่ืองที่สอง 

http://voicelabour.org 
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ในกฎหมายหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอนัตรายตาม
พ.ร.บ.ประกนัสงัคม มาตรา 63 
 ภายหลงัค  าสัง่น้ีบงัคบัใช ้กลุ่มคนพกิารไดค้ดัคา้นต่อเน่ือง เช่น  
 นายวันเสาร์ ไชยกลุ ผู้จัดการศูนย์ญาณากร เหล่งการเรียนรู้คนพิการ กล่าววา่  
  “ก่อนหน้านี้มีสิทธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า (บตัรทอง) ที่นอกจากรักษาฟรีแลว้ ยงัเปิด
โอกาสใหผู้พ้กิารเลือกโรงพยาบาลได ้และตนไดรั้กษาตวักบัโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตลอด ปัญหาเกิดขึ้นเม่ือ
ตนตดัสินใจเขา้ท างานก็ตอ้งถูกโอนยา้ยสิทธิประกันสุขภาพจากบตัรทองเขา้สู่ระบบประกนัสังคม จึงมีปัญหา
มาก เพราะตอ้งเร่ิมตน้รักษาใหม่ และโรงพยาบาลต้นสังกัดที่ประกันตนไว้น้ันก็ไม่มีความพร้อม ตนจึงแก้ไข
ปัญหากลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และยินยอมจ่ายค่ารักษาเอง โรงพยาบาลจุฬาฯก็แนะน าว่าให้
กลบัไปโรงพยาบาลตน้สงักดัประกนัสงัคม แลว้ใหโ้รงพยาบาลนั้นส่งตวัมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาฯ จะท าให้ไม่
ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงในความเป็นจริงเป็นเร่ืองยากล าบากและเสียเวลามาก โดยเครือข่ายคนพิการได้หารือถึง
ปัญหาน้ีว่าจะท าอยา่งไร ให้สิทธิของบตัรทองกบัประกนัสังคมมีความเท่าเทียมกนั ต้องออกแบบใหม่ไม่ให้เกิด
การปฏิเสธสิทธิใดสิทธิหน่ึง จริงๆแล้วสิทธิประโยชน์ที่บตัรทองให้ ควรเป็นสิทธิขั้นต ่าหรือขั้นพื้นฐาน สิทธิ
กองทุนอ่ืนไม่ควรใหต้  ่ากวา่น้ี” (สยามธุรกิจ,27 สิงหาคม-2 กนัยายน 2559,น.14) 
 
 สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย โดยนาย
พฒัน์ธนชยั สระกว ีนายกสมาคมเปิดเผยวา่  

 “ค  าสัง่หวัหน้าคสช.ท่ี 58/2559 ให้คนพิการ
ที่เป็นผูป้ระกันตนตามกฎหมายประกันสังคมตอ้ง
โอนสิทธิไปใชสิ้ทธิค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บตัรทอง)ตั้งแต่
วนัที่  15 ตุลาคม 2559 นั้ น สมาคมเห็นว่าไม่เป็น
ธรรม  ควร ใ ห้ ผู้พิ ก า รมี สิ ท ธิ เ ลื อ กจะ ใ ช้ สิ ท ธิ
รักษาพยาบาลตามบัตรทอง หรือ สิทธิประกันสังคม ควรอ านวยความสะดวกให้ผู้พิการรับบริการทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกนัสงัคม เพราะติดขดัเร่ืองการเดินทางของคน
พิการ โดยคนพิการไม่ตอ้งส ารองจ่าย และให้โรงพยาบาลเบิกจ่ายกับสปส.เอง และควรน าสิทธิบตัรทองและ
ประกนัสงัคมมาเปรียบเทียบวา่ สิทธิไหนดี ก็ควรใหผู้พ้กิารไดรั้บ” (มติชน,26 ตุลาคม 2559,น.10) 

 
 
 

http://nhso.go.th 
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 ค าส่ังหัวหน้าคสช.ที่ 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพิม่เติมกฎหมายเพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 มีสาระส าคญัเนน้การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายบางเร่ืองเก่ียวกบัการจดทะเบียนหา้ง
หุน้ส่วนหรือบริษทั ความรับผดิชอบของผูถื้อหุน้ เง่ือนไขหลกัประกนัช าระหน้ีนบัแต่ศาลมีค  าสัง่ลม้ละลาย ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์, พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญตัิลม้ละลาย 

 ค าสัง่หวัหนา้คสช. ฉบบัน้ีข้อ 11 ให้เพิม่เติมมาตรา 
84/2 แห่งลกัษณะ 4 พนกังานเจา้หนา้ที่ และการตรวจตรา
และควบคุม ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มี
ความดงัน้ี 
 “มาตรา 84/2 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจ  าเป็น
อยา่งอ่ืน ใหรั้ฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมี
อ านาจขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลาตามมาตรา 39 หรือมาตรา 
47 ออกไปไดต้ามความเหมาะสมหรือจ าเป็น” 

 ●สาระส าคญัมาตรา 39 คือ  
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน

ภายใน 6 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตน ตอ้งน าส่งเงินสมทบดว้ยตนเองเดือนละคร้ังภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป 
 ●สาระส าคญัมาตรา 47 คือ  

ก าหนดหนา้ที่นายจา้งน าส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน และในส่วนนายจ้างแก่ส านกังาน
ประกนัสงัคมภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัจากเดือนที่มีหกัเงินสมทบไว ้และระยะเวลาที่จะยืน่ค  าร้องขอรับเงิน

 สมทบที่เกินคืนภายใน 1 ปี หรือขอ้รับคืนภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้  
 ประเด็นปัญหา คอื ความคลุมเครือ หรือไม่ชดัเจน ของเหตุสุดวิสัยและเหตุจ าเป็นอย่างอื่น ที่เปิดให้
รัฐมนตรีใช้ดุลพนิิจขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีเพือ่ขยาย หรือเลื่อนเวลาออกไปตามความเหมาะสม หรือ
จ าเป็น? ยอ่มท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไม่อาจตรวจสอบได ้ซ่ึงอาจเกิดผลบวกหรือผลลบแก่ผูป้ระกนัตน หรือนายจา้งใน
อนาคตได ้
 
 
 

เร่ืองที่สาม 

http://manager.co.th 
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เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2560 คณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับสมาพนัธ์

แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ (สรส.) ไดจ้ดัเสวนาเร่ือง 

“อนาคตแรงงานไทยกับผลกระทบจากการปฏิว ัติ

อุตสาหกรรมและนโยบายไทยแลนด์ 4.0” จดัที่ห้อง

ประชุมสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทส

ไทยโดย มีวทิยากร ดงัน้ี 

1. ศาสตราภิชานแล ดิลกวิทยารัตน์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2 .  ด ร . ณ ร ง ค์  เ พ็ ช ร ป ร ะ เ ส ริ ฐ  คณ ะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษา สรส.  
4. อาจารย์ศักดินา ฉัตรกุล  ณ อยุธยา ที่

ปรึกษา คสรท.  

 
5. นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภา

องค์การนายจ้างและคณะกรรมการ Governing Body 
: ILO   

น า ย ส า วิ ท ย์  แ ก้ ว ห ว า น  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เป็นผู้

ด าเนินรายการ 

อาจารย์ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กล่าวว่า 

เร่ือง 4.0 หัวขอ้ได้แยกเป็นสองเร่ือง คือ การปฏิวตัิ

อุตสาหกรรมและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มนัเป็นคน

ละเร่ืองกันแต่โยงเก่ียวกัน 4.0 เร่ิมพูดกันคร้ังแรกที่

เยอรมนั จริง ๆ ปี 2011 ไม่ใช่ 2013 หน่วยงานที่เสนอ

ขึ้นไปเป็นหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอ้งการ

ใหรั้ฐบาลมีนโยบายที่ชดัเจนที่รองรับอุตสาหกรรมมี

เป้าหมาย คือ สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดย

พิชามณชุ์ วางขุนทด 

http://ecot.or.th 
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น าเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่ เอาระบบดิจิตอลเขา้มา เอา

ระบบอินเตอร์เน็ตส่ือสารเขา้มา ค  าว่า Industrial 4.0 

ใช้ในหลายประเทศ มีค  า ท่ีแตกต่างกัน อย่างใน

อเมริกาเรียกว่า Internet of Things คือการเอาทุกอยา่ง

เ ข้า ม า เ ช่ื อ ม โ ยงกัน เ ป็น เ ค รื อข่ า ยผ่ านร ะบบ

อินเตอร์เน็ต 

 
 ตอนที่ เยอรมันเสนอ คือ อยากให้ระบบ

อินเตอร์เน็ตเช่ือมโยงขบวนการผลิตให้เกิดความ

ชดัเจน ใช้ระบบหุ่นยนต์ ใช้ตวั sensor เขา้มาท างาน

แทนคนมากขึ้ นสามารถเช่ือมโยงสั่งกันได้โดยให้

หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ ควบคุมกันเอง แล้วคนก็ถอย

ออก ม า ซ่ึ ง เ ป็ น น โ ยบ า ยที่ ต้อ ง ก า ร ใ ห้ ง า น มี

ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นจุดที่จะน าไปสู่การปฏิวติัคร้ัง

ที่ 4 ของอุตสาหกรรม  

ย ้อนไปในการปฏิว ัติ อุตสาหกรรมค ร้ังแรกคือ 

ศตวรรษที่ 18 เร่ิมมีการใชพ้ลงัน ้ าและพลงัไอน ้ า การ

ปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังที่ 2 คือ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

การใช้น ้ ามัน เม่ือต้นศตวรรษที่ 20 และการปฏิวติั

อุตสาหกรรมคร้ังที่ 3 ปี มีการใช้คอมพิวเตอร์และ

ระบบดิจิตอลเขา้มา และคร้ังน้ีจะแรงกว่า หากติดตาม

สถานการณ์ในยุโรปจะเห็นว่าเป็นเร่ืองใหญ่มาก 

เพราะใน 4 – 5 ปีน้ีโลกจะไม่เหมือนเดิมรูปแบบการ

ท างานจะเปล่ียนไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จบมา 

โลกการท างานเปล่ียนไป มีการควบคุมอยูศู่นยก์ลาง

ดว้ยระบบอินเตอร์เน็ต สามารถบญัชาการไดท้ัว่โลก 

มีคนท างานอยูบ่นเครือข่าย คนงานตอ้งแข่งขนักนัเอง 

ตอ้งมีความรู้สมยัใหม่เขา้มา นายจา้งสามารถเลือกคน

ที่คิดวา่เขาไดป้ระโยชน์สูงสุด คนงานที่อยูใ่นโลกที่มี

สวสัดิการที่ดี ค่าตวัจะสูง ทุนสามารถที่จะหยบิฉวย

เอาคนต่าง ๆ ได ้เพราะคนงานสมยัใหม่ไม่ใช่ลูกจา้ง

แบบเดิม รับจ้างงานโดยไ ม่รู้ว่านายจ้างเป็นใคร 

ท างานที่หลากหลายกบันายจา้งที่หลากหลาย ตอนน้ี 

30 ประเทศในยุโรป มีนโยบายคล้ายกับ ไทยแลนด ์

4.0 ในช่ือแตกต่างกนั แต่เขามีความตระหนักเร่ืองการ

มีส่วนร่วมและผลกระทบมากกวา่  

 อุตสาหกรรมจะไม่ไดท้  าล าพงัแบบเดิม ตอ้ง

ไปร่วมมือกับส่วนต่าง ๆ หรือเอางานออกไปท ากับ

ส่วนขา้งนอก คนที่ท  างานข้างนอกก็เพื่อให้คุณไป

หยบิฉวย ยโุรปจะกงัวลมาก คือ คนแบบน้ีจะมากขึ้น 

คนในระบบจะน้อยลง เพราะฉะนั้น 4.0 ในยุโรปจะ

เน้นเร่ือง Inclusive คือ ต้องให้ประโยชน์กับคนทุก

ภาคส่วน และคนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ดังนั้ น 

กระบวน Digitalization ขบวนการแรงงานเขา้ไปมี

ส่วนอยา่งสูง  

 4.0 น าส่ิงท่ีดีและกระทบเชิงลบมาดว้ย ถา้ไม่

มีกระบวนการจดัการที่ดี ก็จะออกมาในผลกระทบเชิง
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ลบ 4.0 เข้ามาในยุคดุลอ านาจไม่ได้อยู่กับคนส่วน

ใหญ่ ทศวรรษที่ 1980 กระแสโลกาภิว ัตน์ท  าให้

ดุลอ านาจอยูท่ี่ฝ่ายทุนเสียส่วนใหญ่ เป็นช่วงท่ีช่องว่าง

ระหวา่งคนรวยกบัคนจน ขบวนการแรงงานในที่ต่าง 

ๆ มีบทบาทลดนอ้ยลง  

 ในประเทศไทย มีการเสนอมาจาก ดร.สุวิทย ์

เมษินทรีย ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์เร่ิม

จากจุดธุรกิจเป็นหลกั เพื่อตอ้งการขา้มกบัดกั 3 เร่ือง 

คือ เร่ืองการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ความ

เห ล่ือมล ้ า  และความไม่สมดุลระหว่ า งคนกับ

ธรรมชา ติ  แ ต่หากศึกษาให้ชัดจะย ้อนแย ้งกัน

พอสมควร 

 ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กล่าวว่า เราจะท า

อย่างไรให้การเปล่ียนผ่านเข้าได้กับทุกคน ทุกคน

เขา้ถึงไดง่้าย เทคโนโลยเีจริญขึ้นเท่าไร การรวมศูนย์

เป็น เจ้าของก็ยิ่ง เพิ่มขึ้ น เท่านั้ น ปัจจัยหลักของ

เทคโนโลยมีนัไม่ถูกกระจายจริง ท าให้เกิดการกระจุก

ตัวของทุน เพราะฉะนั้ นการกระจุกตัวของคน 1 

เปอร์เซ็นตใ์นประเทศครองทรัพยสิ์นสมบติัต่าง ๆ 58 

เปอร์เซ็นต ์แปลวา่เราเป็นประเทศท่ีมีความกระจุกตวั

ของคนที่ร ่ ารวยรายได้ และแตกต่างกันเป็นอนัดบั 3 

ของโลก เป็นประเทศที่มีความแตกต่างทางรายไดสู้ง

มาก  

ที่ส าคญัพฒันาการของ 4.0 มีผลใหค้นตกงาน

แน่นอนทัว่โลก ในประเทศญี่ปุ่ นคนที่ขยนัท างานมาก

ที่สุดคือคนยคุสมัยสงครามโลก มีการจา้งงานตลอด

ชีพ เพราะคนหนุ่มสาวน้อยลง มีบ านาญตลอดชีพ 

ค่าใชจ่้ายสูง รายจ่ายมาก ในเม่ือรายจ่ายมาก รายไดไ้ม่

พอโลกก าลังหดตัว ส่ิงที่ก  าลังเกิดขึ้น เขาก าลังเจอ

ภาวะผลผลิตลน้เกิน เทคโนโลยดีีมาก ค  าถามคือถ้า

จา้งคนนอ้ยลง ในช่วงเปล่ียนผ่านคนจะหารายไดจ้าก

ไหน คนน้อยลงจา้งผูห้ญิงท างาน Part-time แต่คน

เหล่า น้ี มีความ เ ส่ียงต่อการตกงาน จึงเ กิดภาวะ

เทคโนโลยีเจริญขึ้นผลิตได้เร็วขึ้นแต่ก าลังซ้ือลดลง 

บรรดาเงินทองที่ มีก็ถูกนายทุนเก็บไปไวท้ี่ต ัวเอง 

ภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกวา่ก าลงัซ้ือไหลออก 
 

 
เพราะฉะนั้น เทคโนโลยทีี่เกิดขึ้นการผลิตเร็ว

ขึ้นคุณจะขายให้ใคร เพราะขายไม่ออกจึงมีความคิด

ใหม่ ถา้ไปยดึทรัพยสิ์นคนอ่ืนมาก็ไม่ตอ้งขาย เช่น เรา

ยงัใชน้ ้ ามนัอยู ่เราไปยึดบ่อน ้ ามันเสีย น่ีคือที่มาของ

การยดึบ่อน ้ ามนัในลิเบีย อิรัก ไนจีเรีย ฯลฯ ก็เป็นเร่ือง

ของประเทศเศรษฐีทั้งหลายที่มีความรู้สึกว่าหาก าไร

ไดน้อ้ยลง จะท าอยา่งไรถึงจะเสนอความมัง่คัง่ไดม้าก
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ขึ้ น สงครามในปัจจุบันจึงสัมพันธ์กับก าลังซ้ือที่

ถดถอย สมัพนัธก์บัคนจ านวนมากที่เร่ิมไม่มีผลิตภาพ 

คือคนแก่ลง ยโุรปมี 30% ญี่ปุ่ นมี 30% เราก าลงัจะมี 

20% ไม่มีค่าล่วงเวลา คนงานก็มีรายไดต้กพอรายได้

ตก ก าลงัซ้ือก็ต  ่า เงินสงเคราะห์ก็ไม่มี 

 
ทุนเขา้ถึงยคุ Digital Economy เราเขา้ไม่ถึง

อะไรจะเกิดขึ้น ความคาดหวงัท่ีจะเติบโตขึ้น 4 – 5% 

ถามวา่ใครจะมาลงทุนบา้นเรา ญี่ปุ่ นตอนน้ีลงทุนแข่ง

กับเรา เราให้ความส าคญักับการลงทุนเอกชนมาก

เกินไป เพราะเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการบริโภค 55% พึ่ง

การลงทุนเอกชน 22% พึ่ งการลงทุนรัฐบาล 15% 

น าเขา้ส่งออก 7% เม่ือเราจะเขา้ 4.0 แบบเยอรมนั คน

ตกงานมากขึ้น ธนาคารลดสาขาลง เพราะโปรแกรม 

IBM นักบญัชีพื้นฐาน คนงานปรับตวัไม่ทนั คุณจะ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจขึ้นมาอยา่งไร เม่ือเกิดภาวการณ์หดตวั

ทางเศรษฐกิจ มนัสุ่มเส่ียงต่อการเกิดสงคราม การรบ

ต่อไปน้ีอาจจะนั่งกดปุ่ มอยู่ที่บ้านมีของ 3 อย่างใน

ภาวะสงครามที่ส าคญัที่สุด คือ อาวุธ อาหาร และยา 

ค  าถามคือในภาวะที่เทคโนโลยีเปล่ียนไป เกิดการ

กระจุกตวัของทุน และตลาด เกิดภาวะที่ใช้ Digital 

Economy หุ่นยนต ์ใช ้Internet of Things เขา้มาแทน

คน คนที่ยงัไม่พฒันาจะว่างงานมากขึ้น เม่ือใดก็ตาม

เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ก าลงัซ้ือถดถอย คนมีความ

แตกต่างกนัมาก สงครามจะตามมา  

ศาตราภิชานแล ดิลกวิทยรัตน์  กล่าวว่า  

เทคโนโลยีถูกคิดขึ้นมาเพื่ออ านวยความสะดวกขึ้ น 

เพราะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้คนท างานได้ดี ตอนหลัง

กลายมาเป็นเคร่ืองจกัรกล คนก็ตกงาน ถา้ดูการปฏิวติั

อุตสาหกรรม ศตวรรษที่ 18 การน าเอาเคร่ืองจกัรเขา้

มา ช่างตกงานจ านวนมาก เทคโนโลยมีนัเป็นคุณ แต่

ตกกบัคนบางกลุ่ม  

การเป ล่ียนแปลงของเทคโนโลยีนั้ น  มี

ผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นมากกว่าที่เรา

คิด ปัญหาคือ ขบวนการผลิตไม่ใช่เทคโนโลยี  แต่

ปล่อยให้อยูใ่นมือคนกลุ่มหน่ึง เทคโนโลยเีป็นเร่ือง

ของมนุษยชาติ แต่ไม่ไดพ้ยายามท าให้เป็นคุณูปการ

กบัมนุษยชาติโดยส่วนรวม  

การรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน พบว่า

ส่วนไดจ้ากการพฒันาของเทคโนโลยนีั้น ถูกเฉล่ียไป

ในลกัษณะที่เป็นธรรมมากขึ้น Trade Union คือ สห

อาชีวะ คือการรวมตวัคร้ังแรก ๆ ก็เพื่อปกป้องอาชีพ

ของคนที่เป็นช่างฝีมือ แต่พออุตสาหกรรมถูกพฒันา 

กลายเป็นการรวมตัวของคนงานในโรงงาน และ

ลูกจ้างในส านักงาน การที่สังคมอยู่ได้ เพราะมี

ขบวนการปรับตัวของผูใ้ช้แรงงาน การต่อรองเอา

ผลรวมของความเจริญทางเทคโนโลยนีั้นมาเป็นของ
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ตวั ถ้าไม่มีการปรับตัวของขบวนการต่อรอง ก็เท่ากับ

ปล่อยให้ความเจริญเหล่านี้ กระจุกตัวอยู่ในมือเจ้าของ

ทุน ส่ิงท่ีเป็นพนัธกิจ คือ การรู้ให้เท่าทนั ปรับตวัให้

ทนัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยเีพือ่ใหมี้อ านาจต่อรอง  

 สหภาพแรงงานในรูปเดิม ที่รวมตัวภายใต้

โรงงานเดียวกนัไม่เพียงพอ จะตอ้งมารวมตวักบัคนที่

อยู่ในและนอกร้ัวโรงงานให้ได้ เราต้องมีความ

ยดืหยุน่กบัสถานการณ์ที่เปล่ียนไป คนรุ่นใหม่ จดัการ

เทคโนโลยเีพื่อประโยชน์ของเขาได ้ค  าถามคือ คนที่

ปรับตวัไม่ทนัจะท าอยา่งไร องักฤษเป็นประเทศแรกที่

ปฏิวติัอุตสาหกรรม ต่อมาเยอรมนัครองอนัดบัเพราะ

ใช้หุ่นยนต์เปล่ียนจากเคร่ืองจักรมาเป็นเคร่ืองกล 

ปัญหา คือ 1.ผลพวงความเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นกับ

คนโดยส่วนรวมหรือไม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนที่ดอ้ย

โอกาสด้อยอ านาจอย่างผูใ้ช้แรงงาน 2.ขบวนการ

แรงงานจะ รู้ เ ท่าทัน และปรับตัวได้ทันหรือไม่ 

เยอรมนั พูดถึง 4.0 เพื่อคงอ านาจในการแข่งขนั เรา

ตอ้งพูดถึง 4.0 เพื่อคงอ านาจหรือเพิ่มอ านาจในการ

ต่อรอง  

นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง  กล่าวว่า  ปลาย

ศตวรรษที่ 18 เกิดการปฏิวติัคร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 สายพาน

การผลิต ต้นศตวรรษที่ 20 อุตสาหกรรมดั้ งเดิม คือ 

เกษตร แต่ต่อมานายทุนซ้ือวัตถุมามอบให้แต่ละ

ครอบครัวไปท า ท าเสร็จ นายทุนก็รับซ้ือไปขาย ตอน

นั้นผูใ้ช้แรงงานได้รับค่าตอบแทนเป็นธรรมหรือไม่ 

ไม่มีใครมีความรู้ ต่อมาปลายศตวรรษที่  18 องักฤษ 

ปรับปรุงเคร่ืองจกัรไอน ้ า เป็นจุดเร่ิมตน้การผลิตของ

การใชเ้คร่ืองจกัร ต่อมายา้ยมาเร่ิมเอาสายพานมาใชใ้น

ระบบการผลิต ท ารถยนตเ์ปล่ียนเคร่ืองจกัรไอน ้ ามาใช้

ไฟฟ้าแล้วสายพานการผลิตแพร่ไปยงัอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง และผลิตสินค้า

เหมือนๆกนั  

 กลุ่มสาธารณสุขมองเห็นประโยชน์เพราะจุด

แขง็คือ การบริการ Help care คือ การท าธุรกิจเก่ียวกบั

สุขภ าพในยุค ดิ จิ ต อล เข า จ ะแข่ ง กัน ย ัง ไ งทุ ก

โรงพยาบาล เสนอว่าต้องแข่งด้วยคน ต้องมีการ

บริการเป็นเลิศดูแลคนไขแ้ละญาติคนไข้ เสนอภูมิ

ปัญญาชาวบา้น เช่น นวดแผนไทยในทางบวกเรายงัมี

อ ยู่  ก ลุ่ ม อ าหา รก็ ท  า วิ จั ยพัฒน าอ ย่ า ข า ยต ร ง 

อุตสาหกรรมตอ้งสร้างสรรค ์ 
   

  
ส่ิงส าคญัคือ ทักษะทุกอย่างต้องมีแผน เรา

ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ต้องปรับตัวเอง หาวิธี

ประเมินศักยภาพตัวเองและความร่วมมือระหว่าง
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ภาครัฐกับเอกชน ตอนน้ีต่างชาติคุยกันเร่ืองการ

เคล่ือนยา้ยแรงงาน การเทียบโอนมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน หากเราสอบระดบันั้นไดแ้ละยอมรับฝีมือเรา 

ก็ยา้ยขา้มประเทศไทยและในเวที ILO ก็พูดถึงการ

ประกนัสงัคมที่ตามตวัไปไดต้ามขั้นตอนการคุม้ครอง

พื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้ หรือ social protection 

floor  

 
ส่ิงที่ดีที่สุด คือ เพื่อนช่วยเพื่อน อนาคตการ

จา้งงานแรงงานหญิงอาจลดลง ส่ิงที่ผูช้ายท าไม่ได้

บางอยา่งเราท าได้ แล้วส่ิงที่ผูช้ายท าไดเ้ราตอ้งท าได ้

สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปแบบการจา้ง

ในอนาคตตอ้งยอมรับความต่าง ความต่างของแรงงาน

ที่หลากหลาย ต้องยอมรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ของ

ตลาดแรงงานค านึงถึงความสมดุลระหว่างชีวิตการ

ท างานกบัครอบครัว อนาคตอาจไม่ตอ้งเช่าส านักงาน 

ไม่ตอ้งมีสวสัดิการ ออกแบบระบบส่งมอบงานได ้จูง

ใจโดยการได้อยู่ครอบครัว การเปล่ียนงาน การ

เคล่ือนยา้ยของแรงงาน เขา้กับที่ท  างานใหม่ได้หรือ

ยา้ยไปก็มีมาทดแทน แนวปฏิบตัิที่ดีควรจะเป็นอะไร 

ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่จะเอ้ือต่อการ

เปล่ียนงานเป็นอยา่งไร  

จะต้องประเมินค าจ  ากัดความของเวลาการ

ท า งานใหม่พูด ถึงการ คุ้มครองทางสังคม  มัน

สอดคล้องกับรูปแบบงานใหม่ท่ีจะเข้ามาหรือไม่ 

น่าจะมีส่ือดิจิตอลเพื่อการรณรงค์น าเสนอกิจกรรม

ของสหภาพฯ อาจจะมีการใช้ส่ือเช่ือมปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างสหภาพแต่ละประเทศ ระหว่างคนงานและ

ประเมินรูปแบบววิฒันาการระหวา่งผูแ้ทนนายจา้งกบั

ลูกจา้งเพื่อเปล่ียนสหภาพแรงงานให้แข็งแกร่ง รวม

ตวัน าขอ้เสนอที่สร้างสรรค ์ตอ้งมีกลยทุธ์ โลก Social 

dialogue มีอยูใ่นอนาคตหลงัจากที่รูปแบบการท างาน

ที่เปล่ียนไป พยายามรักษาตรงนี้ไว้ให้ได้ แล้วทุกอย่าง

จะดีขึน้  

 นายสมศักดิ์ โกศัยสุข กล่าวว่า ประเทศไทย

รวยที่ สุดแ ต่อยู่ใน  50 คน  มีท รัพย์สินมากกว่ า

งบประมาณแผ่นดินทั้งประเทศ ประเทศน้ีมีปัญหา

เร่ืองความเหล่ือมล ้ ารุนแรงมาก อันดับ 3 ของโลก 

จาก 196 ประเทศ ระหว่างคนรวยกระจุกจนกระจาย 

ผูใ้ชแ้รงงานจน นายทุนรวยเพราะว่าพวกเราถูกเอารัด

เอาเปรียบเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความ

เห ล่ือมล ้ า  บางนโยบายบอกว่ามองคน เป็นจุด

ศูนย์กลางจะท าให้คนมีคุณภาพอย่างไร ต้องมี

ขบวนการเรียกร้องให้การศึกษามีคุณภาพและตอ้ง

เ รี ยนฟ รี  ดู แล สุขภาพอนามัย โดย เข้ า ถึ ง ก า ร

รักษาพยาบาลได้เท่าเทียมและเสมอภาค ถ้ายงัท า

ไม่ไดไ้ม่ตอ้งพดูถึง 4.0 เพราะถีชีวติมนัต่างกนัมาก  



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

17 
 

กรรมกรต้องรู้ เศรษฐศาสตร์การเมืองและ

สวสัดิการสงัคมเพือ่ใหมี้โอกาสยกระดบัคุณภาพชีวิต 

เทคโนโลยทีั้งหลายมีประโยชน์แต่มีหลกัอยู ่คือ ต้อง

มาท าหน้าที่ ใ ห้คนท างานเบาลง ท างานน้อยลง 

คุณภาพงานดี รายได้คนท างานสูงขึ้น ไม่ใช่เอามาให้

คนออกจากงานแลว้มาท าแทนคน อยา่งน้ีมนัผิดหลกั

มนุษยนิ์ยม  

คิดว่าขบวนการแรงงานไทยมีโอกาสมาก

พอสมควร แต่ตอ้งเปล่ียนความคิดทศันะ ไม่ใช่คา้น

ตลอดเราจะแกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าอยา่งไร ท าไมไม่

เก็บภาษีมรดก ภาษีทรัพยสิ์น การปฏิรูปที่ดิน ประชา

รัฐมีแต่รัฐกบัเอกชนนายทุนทั้งนั้น เราไม่มีโอกาสเขา้

ไปเพราะการต่อสูย้งัไม่ไดถึ้งขั้นที่สงัคมคุณจะยอมรับ

ว่ามีพลัง การรู้เท่าทนัน้ีเป็นเร่ืองส าคญัมากและเอา

ความรู้นั้นไปปฏิบติัท าให้เป็นจริงถึงจะมีอ านาจการ

ต่อรอง  

ถ้า เ รา ไ ม่ รู้ จัก รวมตัวก็ สู้ ไ ม่ ไ ด้โลกมัน

เปล่ียนไปแลว้ ความหลากหลายในการรวมตวัจะท า

อย่างไร ดังนั้ น การยื่นข้อเรียกร้องต้องยื่นเร่ืองรัฐ

สวสัดิการสังคม เพื่อให้งบประมาณของรัฐเอาไปใช้

เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ ในยุคดิจิตอลเพื่อ

ตอ้งการรักษาก าไรคงที่ในระบบทุน แน่นอนเขาก็ตอ้ง

ลดคนงาน เพราะฉะนั้นตอ้งยกระดบัการต่อสู้ทั้งเวที

การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม  
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เม่ือวนัอาทิตยท์ี่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวง
แรงงาน สภาองคก์ารลูกจา้งพฒันาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับเครือข่าย ประกันสังคมคนท างาน (คปค.) 
และโครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่าย เพื่อพฒันา
นโยบายก า รส ร้ า ง เส ริม สุขภาวะ  และก า ร มี
หลกัประกนัทางสงัคมส าหรับคนท างาน (คสปค.) ได้
จดัเวทีสรุปประชุมเวทีสาธารณะ 2 ปี พระราชบญัญตัิ
ประกันสังคม ฉบบัท่ี 4/2558 การส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรค มาตรา 63 (2) ผูป้ระกนัตนไดอ้ะไร ? 

 
 น า ย มนั ส  โ ก ศล  ป ร ะ ธ าน เ ค รื อ ข่ า ย
ประกันสังคมคนท างาน กล่าวว่า ในปี 2553 มีการ
รวมตวัของกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานเพื่อปฏิรูปประกนัสังคม
ให้เป็นอิสระ มีความคล่องตวัขึ้น มีการยื่นกฎหมาย

เขา้ช่ือของภาคประชาชนจ านวน 14,600 รายช่ือ ใน
สมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทย โดย สมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎรในสมัยนั้ นไม่รับหลักการในวาระ 1 แต่
อย่างไรก็ตามหลังจากนั้ นก็ย ังมีการขับ เค ล่ือน 
ต่อ เ น่ืองมาจนปัจ จุบัน  โดยขับ เค ล่ือนในนาม 
“เครือข่ายประกนัสังคมคนท างานหรือคปค.” รวม
คนท างาน 17 องคก์รมาท างานผลกัดนัร่วมกนั โดย
เห็นว่าควรเน้นการปฏิรูปในบางประเด็นที่สามารถ
เป็นไปได้ก่อน ต่อมาภายหลังการเข้ามาบริหาร
ประเทศของรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้
หยบิยกร่าง พ.ร.บ. ประกนัสงัคม พ.ศ. ….มาพิจารณา
ในฐานะกฎหมายเร่งด่วนใน 38 ฉบบั และก็ไดเ้ขา้สู่
การเป็น คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
กฎหมายฉบบัน้ีร่วมด้วย โดยมีพลเอกสิงห์ศึก สิงห์
ไพร เป็นประธานใน การพิจารณา จนพบว่า มีการ
แกไ้ขในหลายๆประเด็นที่ดีขึ้นมาก เช่น กรณีทุพพล
ภาพ , การคลอดบุตร เป็นตน้ 
 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ห ลั ง จ า ก ที่ ก ฎ ห ม า ย
ประกันสังคมได้ประกาศใช้แล้ว ต้องมีการออก

 

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 
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กฎหมายลูกเพือ่มา บงัคบัใชใ้นระดบัปฏิบติัการ แต่ก็
ยงัมีความล่าช้าอยู่ ส าหรับในประเด็นที่จะหารือใน
วนัน้ีโดยตรง คือ มาตรา 63 (2) และ (7) พบวา่ เดิมใน
ร่างรัฐบาลไม่มี เร่ืองน้ีเลย แต่ในคณะกรรมาธิการฯมี
นายแพทย์หลายท่านที่ได้หยิบยกมาหารือว่า ใน
ระบบ สปสช. มีการ เยียวยาผูเ้สียหายเบื้องต้นจาก
การรักษาทางการแพทย ์ดังนั้นระบบประกันสังคม
ควรมีการพิจารณาเ ร่ืองน้ี ร่วม ด้วย จนสามารถ
ผลกัดนัออกมาได ้ต่อมาเม่ือมาพจิารณาที่มาตรา 54 ที่
มี 7 กรณี แต่เร่ืองส่งเสริมสุขภาพไม่มี ท  าให้เพิ่มเร่ือง
น้ีเขา้มาใน มาตรา 63 (2) ระบุเร่ือง ค่าส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรคขึ้นมา 
 ณ วนัน้ีมีผูป้ระกนัตนในมาตรา 33 ประมาณ 
10 ลา้นคน มาตรา 39 ประมาณ 1 ลา้น 3 แสนคน 
มาตรา 40 ประมาณ 2 ลา้น 2 แสน 6 หม่ืนคน รวม
แล้วประมาณ 14 ล้านคน ในประเทศไทยมีระบบ
กองทุนสุขภาพหลายดา้น เช่น กองทุนขา้ราชการดูแล 
2.5 ลา้นคน , กองทุน ประกนัสังคมท่ีเกิดการจ่ายเงิน
สมทบจากลูกจ้างและนายจ้างมาตั้ งแต่ปี 2533 , 
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ หรือสปสช. เกิดปี 2544-
2545 ใชภ้าษีประชาชนทั้งหมด ดูแลคนประมาณ 65 
ลา้นคน (ทั้งน้ีผูป้ระกันตน 14 ล้าน ก็อยู่ในส่วนน้ี) 
เช่น กรณีความต่างในระบบการคลอดบุตร กรณี
ประกนัสังคมเหมาจ่าย 13,000 บาท ซ่ึงจ่ายหลงัจาก 
คลอดบุตรแลว้ แต่ระบบ สปสช. ดูแลให้ฟรีตั้งแต่เร่ิม
ตั้งครรภ์ เป็นตน้ น้ีคือความแตกต่างที่เห็นไดช้ัด ท า
ให้มี ความจ าเป็นตอ้งมาหารือกันในเร่ืองน้ีให้เกิด
ความเท่าเทียม โดยเฉพาะหลกัการพื้นฐาน ซ่ึงตนเคย
ถามหมอบางท่านว่า “ตรวจสุขภาพ” กบั “ส่งเสริม

ป้องกนัโรค” มีความหมายเดียวกนัไหม ก็ พบว่า คน
ละความหมายกัน ดังนั้ นท าอย่างไรที่ เ ม่ือตรวจ
สุขภาพแลว้ตอ้งหากลไกในการส่งเสริมป้องกนัโรค 
ต่อไป ดังนั้ น เจตนารมณ์ของเครือข่าย คปค. คือ 
ป้องกัน ส่งเสริม และรักษา ที่ด  าเนินไปในทิศทาง
เดียวกนั มากกวา่แยกกนัด าเนินการ 

 
 นายบัณฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒิ  ผู ้จัดการ
มูลนิธิอารมณ์ พงศพ์งนั น าเสนอประเด็นเร่ือง ท าไม
ต้องปฏิรูปหลักการการส่งเสริมและป้องกันโรค 
รวมถึงเงินช่วยเหลือความเสียหายจากการรับบริการ
ทางการแพทย์ โดยมองว่ามี 3 ประเด็นในการ
พิจารณา ดังน้ี เร่ืองที่ 1 คือ เป็นไปเพื่อลดความ
เหล่ือมล ้ าในระบบบริการสุขภาพระหว่างบทบาท 
สปสช. กับ สปส.ที่มีความแตกต่างอย่างมากกับ
ระบบ อ่ืนๆ  ซ่ึ งที่ ผ่ า นมา ในระบบ สปสช .  มี
งบประมาณในเร่ืองน้ีโดยตรง แต่ สปส. ไม่มี และ
ตอ้งจ่ายเงินสมทบอีกต่างหากทั้งนายจา้ง ลูกจา้ง และ
รัฐ เ ร่ืองที่  2 ความเก่ียวข้องกับนโยบายรัฐ ท่ี
รัฐธรรมนูญ ฉบบัปี 2560 ที่บงัคบัใชเ้ม่ือ 6 เมษายน 
2560 ที่ผา่นมา โดยในมาตรา 55 ไดร้ะบุไวช้ดัเจนวา่ 
 “รัฐต้องด า เนินการให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขที่ มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
เสริมสร้างให ้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม 
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และสนับสนุนให้มีการ พฒันาภูมิปัญญาดา้นแพทย์
แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริการสาธารณสุข
ตามวรรคหน่ึง ตอ้งครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ 
การควบคุม และป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย รัฐต้องพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอยา่ง
ต่อเน่ือง” นอกจากนั้นในมาตรา 258 หมวด ช. ดา้น
อ่ืน ๆ (4) ยงัระบุอีกว่า “ปรับระบบหลักประกัน
สุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จาก
การบริหารจดัการ และการเขา้ถึงบริการที่มีคุณภาพ
และสะดวก ทดัเทียมกนั”  

 
 เร่ืองที่ 3 หลกัการประกนัสงัคม คือ การเฉล่ีย
ทุกข์เฉล่ียสุข ร่วมทุกข์ร่วมสุขของผูป้ระกันตนทุก
คน พบว่า การจ่ายเงินสมทบ ก็คือ การจ่ายภาษี
ประเภทหน่ึงที่มีเง่ือนไข มีระยะเวลา เช่น คนที่มี
รายไดม้ากจะ จ่ายเงินสมทบมากกว่าคนที่มีรายไดต้  ่า
ท  าให้จ  าเป็นตอ้งดูแลคนทุกคนในเร่ืองน้ีร่วมกันที่มี
ความเส่ียงแตกต่าง กนั เพราะไม่มีรัฐบาลประเทศใด
ในโลกน้ีที่จะสามารถรับภาระในการดูแลประชาชน
ได้ในเร่ืองการเจ็บป่วยหรือรักษาพยาบาลต้องใช้
งบประมาณมหาศาล และการจัดเก็บภาษีย่อมไม่
เพยีงพอแน่นอน 
 น า ย ธี ร ะ วิ ท ย์  ว ง ศ์ เ พ ช ร  ก ร ร ม ก า ร
ประกนัสังคมฝ่ายลูกจา้ง กล่าวว่า ประกนัสังคมเป็น

กองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการ
เรียกร้องให้มีการปฏิรูป เช่น ความเป็นองคก์รอิสระ 
อ านาจในเ ร่ือง ต่างๆ ทิศทางการลงทุน  ความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการ เพือ่น าไปสู่ความย ัง่ยนื
และมั่งคั่งของกองทุนในอนาคตต่อไปมาอย่าง
ต่อเน่ือง แน่นอนการขบัเคล่ือนที่ผา่นมาของเครือข่าย
ผูใ้ชแ้รงงานเพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนในเร่ืองต่างๆ 
ซ่ึงมาจากการต่อสู้ของผูใ้ชแ้รงงานทั้งนั้น ไม่ไดเ้กิด
จากความเสน่หาของภาครัฐ  ก็ไม่แตกต่าง จาก
กฎหมายอ่ืนๆ เช่น กฎหมายสหกรณ์ กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ แต่
แน่นอนการปรับเปล่ียนทั้งระบบมิใช่เร่ืองง่าย  จึงมี
การด าเนินการในเร่ืองที่สามารถเป็นไปไดก่้อน เช่น 
กรณีท าฟัน หรือกรณีการส่งเสริมและป้องกันโรค 
หรือกรณีที่ผูป้ระกนัตนอาย ุ55 ปีแลว้ แต่มีการขยาย
อายกุารท างานจากการเกษียณ สิทธิประโยชน์ต่อใน
อนาคตจะเป็นอยา่งไร เหล่าน้ีเป็นเร่ืองที่ตอ้งหารือกนั
ต่อไป  
 คณะก รรมก า รป ระ กัน สั ง ค มร วม ถึ ง
คณะกรรมการการแพทยไ์ดรั้บทราบมา ตลอดและมี
การหารือ กันตลอดโดยเฉพาะในเร่ืองการส่งเสริม
และป้องกันโรค การเยียวยาผูเ้สียหายจากการรับ
บริการทางการแพทย์ แต่น้ีมีรายละเอียดในการ
พิจารณาที่ต้องใช้เวลาพอสมควร เ ช่นเดียวกัน 
ส าหรับเวทีในคร้ังน้ีก็เพื่อเป็นไปในการน าขอ้เสนอ
จากผู ้ป ระกันตนน า เสนอ ต่อคณะกรรมก า ร 
ประกันสังคม เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนที่ดีขึ้นใน
อนาคตต่อไป เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ทางคณะกรรมการ
ประกันสังคมได้มี การลงพื้ นที่ ไปศึกษาดู งาน
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โรงพยาบาลขอนแก่น ก็พบสภาพปัญหาหลายด้าน
ของโรงพยาบาลรัฐที่ตอ้งแบกรับภาระดา้นสุขภาพที่
หนกัหน่วงกวา่โรงพยาบาลเอกชน และมีการหารือว่า 
อยากให้ทางส านักงานประกันสังคมค านวณอัตรา
ค่าใชจ่้ายค่าหัวต่อปีที่จ่ายมา 1,460 บาทต่อคน อนัน้ี
คือค่าใช้จ่ายรายหัวพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับจาก
ระบบประกนัสังคม (ยงัไม่ไดร้วมออฟชัน่อ่ืนๆ เช่น 
โรค ร้ายแรง) สามารถเพิม่ขึ้นไดห้รือไม่ อยา่งไร เพื่อ
น าไปสู่การจดัระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป อีกประเด็นคือ ผูใ้ชแ้รงงานเคยมีการหารือว่า 
ผู ้ประกันตนควรจะได้รับสิทธิ สปสช. ร่วมด้วย 
เพราะถือวา่ การจ่ายเงินสมทบในระบบประกนัสังคม
คือระบบเสริมหรือระบบพรีเม่ียมขึ้นมามากกวา่ 
 พล.ท.นพ.ศิริชัย รัตนวราหะ อดีตกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนชุดที่ 9 กล่าววา่ ในมิติผูใ้ห้บริการ
เป็นส าคญั ที่ผ่านมาการท างานของตนเอง เก่ียวกับ
เร่ืองโรคของผูป้ระกอบอาชีพมา โดยตลอดตั้งแต่ปี 
2515 เป็นตน้มา ตอนจบใหม่ๆ ได้เป็นหมอทหาร
หรือเรียกว่าแพทยฝึ์กหัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า มีการดูแลโรคที่เกิดจากทหาร โดยเฉพาะการ
บาดเจบ็ต่างๆ ก็ถือวา่ เป็นโรคจากการประกอบอาชีพ 
รูปแบบหน่ึงเช่นกัน เม่ือมาพิจารณาในเร่ืองการ
ส่งเสริมและป้องกันโรค ก็จะเห็นว่า หลายคนไม่มี
การตรวจ สุขภาพมาก่อนก็จะเผชิญจากโรคโดยไม่
รู้ตวั เช่น กรณีสามารถ พยคัฆ์อรุณ เป็นต้น ตอนน้ี
ความชุกของโรคที่เกิดจากการท างานมีมากขึ้นเร่ือยๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ท  างานล่วงเวลามา โดยตลอด จะ
ประสบปัญหามาก และส่งผลต่อการแบกรับภาระ
ของโรงพยาบาลในภาครัฐที่ตอ้งดูแลประชากร กลุ่ม

เหล่าน้ี โดยเฉพาะตั้ งรับทั้ งจากกองทุน สปสช. , 
ประกนัสงัคม, ขา้ราชการ ท าให้ประสิทธิภาพในการ 
ให้บริการย่อมมีขอ้ผิดพลาดมากกว่า ดังนั้นจ าเป็น
อยา่งยิง่ตอ้งมีการปฏิรูประบบการดูแลรักษาสุขภาพ
แน่นอน ในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัมี 2560 ก็ได้
บญัญติัในเร่ืองน้ีไวช้ัดเจน เป็นยุทธศาสตร์ของชาติ 
แต่ในทาง ปฏิบติัก็พบปัญหาของการเขา้ถึงบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ท่ามกลางที่ผูรั้บบริการมีจ านวนมากใน
แต่ละวนั และ บุคลากรทางการแพทยไ์ม่เพยีงพอ 

 
 ต่อมาเม่ือมาพิจารณาถึงโรคภัยไข้เจ็บที่
เก่ียวกับแรงงาน ในเร่ืองเงินทดแทนเกิดมาตั้งแต่ปี 
2537 ที่มีบทบญัญติัวา่ นายจา้งตอ้งส่งเงินเขา้กองทุน
เงินทดแทน มีกฎหมายคุม้ครองคนงานยามเจ็บป่วย
ต้องด าเนินการ อย่างไรบ้าง มีการออกประกาศ
กระทรวงแรงงาน  เร่ืองการตรวจสุขภาพที่ท  างานที่มี
ความเส่ียงเช่น ความร้อน แสง เสียง กมัมนัตภาพรังสี 
เม่ือเกิดการเจบ็ป่วยจะไดรั้บการคุม้ครองจากกองทุน
น้ี หรือการก าหนดให้นายจ้าง ต้องจัดให้มีสถาน
บริการดา้นพยาบาล ก าหนดให้มีแพทย ์พยาบาล ใน
สถานประกอบการตามที่ก  าหนดไว้ เป็นต้น แต่
ปัญหาท่ีเกิดขึ้ น คือ ท าไมคนงานยงัประสบปัญหา
ความเจ็บป่วยอยู ่ซ่ึงก็พบว่า คนงานไม่มีเวลาไป รับ
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การดูแลหรือเขา้ถึงการรักษา การตรวจสุขภาพตั้งแต่
ในระยะเบื้องต้น เพราะต้องท างานอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดเวลา อีกทั้งในระบบการดูแลสุขภาพประเทศ
ไทย ตราบใดที่ยงัปล่อยให้มีการเจ็บป่วย ไม่ว่าจะ
สร้างโรงพยาบาลมากเพยีงใดก็ไม่มีทางเพียงพอ และ
กลายเป็นที่หาก าไรของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง
แทน เช่น การรักษาโรคเก้าท์ ตน้ทุนแค่ 6 บาท แต่
เม่ือเขา้รักษาโรงพยาบาลเอกชน จะกลายเป็น 6,000 
บาท เป็นต้น ดังนั้ นมีความจ าเป็นในการลดความ
เหล่ือมล ้าการเขา้ถึงการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะ
การบริการ ดูแลในระดบัปฐมภูมิ ที่ตอ้งท าให้คนงาน
สามารถเขา้ถึงให้ได้ก่อน ทราบสิทธิต่างๆก่อน ซ่ึง
มองว่าน้ีเป็นบทบาท ส าคญัมากที่ท  าได้ แต่ยงัมีการ
ท าน้อยอยู่ โดยเฉพาะการพฒันาห้องพยาบาลใน
สถานประกอบการ ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าน้ี อีก
ปัญหาส าคญัของคนงาน คือ ขาดแพทยด์้านอาชีว
ศาสตร์ในการดูแลคนงานที่ป่วยจากโรคที่เกิดขึ้น 

 
 จากการท างาน ปัจจุบันมีเพียง 400 คน
เท่านั้ น และบางส่วนจบจากการอบรมระยะสั้ น ก็
แกไ้ขปัญหาในเพียงบางส่วน อีกทั้งแพทยเ์หล่าน้ีมกั
ท างานในโรงพยาบาลรัฐที่ต้องดูแลผู ้ประกันตน
จ านวนมาก มีตวัอย่างในบาง โรงพยาบาล เช่น การ
ตรวจรักษาท าไดเ้พียงวนัละ 10 คน จากผูป้ระกนัตน

ในการดูแลประมาณ 90,000 คน ในโรงพยาบาลแห่ง
นั้น เป็นตน้ มีหลายบริษทัใหญ่ๆที่มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี แต่ยงัไม่สามารถควบคุมมาตรฐานการตรวจ
สุขภาพได้บางบริษัทก็ มีการกดราคา ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพ และเม่ือตรวจสุขภาพมาแล้ว ตาม
หลักการก็ต้องมีการลง ความเห็นจากแพทย์ว่า 
ผิดปกติ และต้องส่งเร่ืองให้นายจา้งทราบ เพื่อส่ง
คนงานเข้ารับการรักษาต่อไป ซ่ึงหลาย บริษัทได้
ด าเนินการหรือไม่ อยา่งไร อีกทั้งแพทยก์็ตอ้งคน้หา
สาเหตุจากความเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าว เช่น โรค 
เร้ือรังจากหูเส่ือม (หูตึง) , อนัตรายจากสารเคมี เป็น
ตน้ แต่ปัญหาคือ ก็ยงัขาดหมอในการวินิจฉัยในเร่ือง
น้ีที่ เพียงพอ การดูแลสุขภาพที่มีระบบการปรึกษา
ออนไลน์ทางการแพทยจ์ะเป็นอีกช่องทางส าคญัใน
การดูแลสุขภาพผา่นระบบปฐมภูมิได ้โดยใชร้ะบบเท
รนน่ิงพยาบาล เพื่อป้องกนัความเจ็บป่วยที่รุนแรงใน
อนาคต เช่น ความดัน น ้ าตาลขึ้ น จะดูแลรักษา
อย่างไร ไม่ให้ลุกลามมากขึ้น เป็นตน้ การประสาน
การท างานระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ส านักงานประกันสังคม และ โรงพยาบาล
อยา่งใกลชิ้ด จะช่วยในการดูแลคนงานในการป้องกนั
โรคในเบื้องตน้ได ้มากกวา่ปล่อยใหเ้ป็นการ ดูแลจาก
โรงพยาบาลหรือพนักงานประกันสังคมเท่านั้ น 
เพราะกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จะทราบ 
ความเส่ียงต่างๆที่คนงานตอ้งเผชิญจากการท างานใน
แต่ละวนั 
 นพ.กฤช ล่ีทองอิน อดีตผูอ้  านวยการฝ่าย
สนับสนุนระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ใน
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ส่วนของ สปสช. ถา้ท่านเป็นผูป้ระกนัตน แต่คนใน
ครอบครัวไ ม่ ได้ เ ป็น  คนเหล่ า น้ีก็ จะไปอยู่ ใน
สิทธิสปสช. โดยตรงอยู่แล้ว หรือในกลุ่มแรงงาน
นอกระบบก็อยูใ่นสิทธิ สปสช. การใชสิ้ทธิก็ท  าเพียง
แจ้งย ้า ย ช่ือ การขอใช้ สิท ธิก าร รักษามาอยู่  ณ 
โรงพยาบาลที่ท่านท างานอยู ่ยา้ยไดปี้ละ 4 คร้ัง ไม่
ตอ้งยา้ยทะเบียนบา้นก็ได ้เช่นกนั น้ีคือความสะดวก
ในการให้บริการของ สปสช. หรือในกรณีการเรียก
เก็บค่ารักษาจากการใช้บริการตาม สิทธิแล้ว ก็ให้
ร้องเรียนการเขา้ถึงบริการไดเ้ลยที่เบอร์ 1330 และ
ทาง สปสช. จะด าเนินการจดัการให้ท่านและ เม่ือ
ท่านท าตามระบบแล้ว สปสช.ก็ตอ้งคืนเงินให้ท่าน 
ส าหรับในเ ร่ืองการรักษาพยาบาล  สปสช.  ไ ม่
ครอบคลุมระบบประกนัสังคม แต่สปสช. จะดูแลใน
ส่วน ประกนัสงัคมบางเร่ือง เช่น การส่งเสริมป้องกนั
โรค ที่ต้องปูพรมทั้งหมด เช่น โรคระบาด ที่แยก
ไม่ได้ส าหรับ สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิ สปสช. 
สปสช.ก็ตอ้งดูแล แต่ก็อาจพบปัญหาว่า การส่งเสริม
ป้องกันโรค มักท าใน เวลาราชการ ซ่ึงเป็นเวลา
ท างานของคนงาน ท าให้เข้าไม่ถึงสิทธิเช่นเดิม มี
ความพยายามในการแกไ้ขปัญหา โดยโอนเงินไปให ้
สปส. แต่ก็ยงัพบปัญหาการขาดท างานในเชิงรุก และ
การท างานไม่รวดเร็ว รวมถึงการจัดระบบในราย
บริษทัเองที่ด  าเนินการในบางบริษทั เช่น ฮิตาชิ กรณี
ตรวจ มะเร็งปากมดลูก แต่ก็ยงัพบปัญหาการเขา้ถึง
บริการอยู่ แน่นอนในอีกด้านอาจเป็นเพราะระบบ 
สปสช. เองก็ไม่แจง้รายละเอียดในการรับบริการที่
ชดัเจนวา่ รับบริการในเร่ืองใด อะไรไดบ้า้ง เช่น กรณี
การคลอดบุตรและฝาก ครรภ ์เป็นตน้ มีกรณีนโยบาย

สมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวตัร ที่ประกาศว่า 
ฝากครรภท์ุกที่ฟรีทุกสิทธิ แต่กฎหมายลูกยงัไม่มีการ
แก้ไข โดยหลักการต้องไม่เก็บเงินแต่พบปัญหา
ในทางปฏิบตัิ ทาง สปสช.ก็เลยทดลองเก็บขอ้มูลใน
พื้นที่ กรณีผูป้ระกนัตนที่คลอดลูกแลว้ เก็บขอ้มูลได ้
3,000 คน ทั้งกรุงเทพและต่างจงัหวดั พบว่า ไปใช้
บริการในระบบ สปสช. ประมาณ 40 % 60 % เสียเงิน
เอง ซ่ึงเกิดจาก ไปใชบ้ริการในสถานพยาบาลที่ไม่อยู่
ในระบบสปสช. ซ่ึงจริงๆไม่ควรถูกเก็บเงิน แต่กลับ
ถูกเรียกเก็บเงิน แต่การเก็บขอ้มูลไม่ไดล้งรายละเอียด
ว่า เสียเงินค่าอะไร ท าให้เห็นว่า ยงัมีการจ่ายเงินใน
การรับบริการอยู่ สมมติใช ้บริการ 100 คร้ัง ถูกเก็บ
เงินถึง 70 คร้ัง เป็นตน้ 

 
 เดิมสิทธิส่งเสริมป้องกันของ สปสช. กวา้ง
มาก ไม่ก าหนดขอบเขต ชดัเจน ก็เกิดปัญหาในการ
ให้บริการเช่นเดียวกัน ท าให้ต้องมาปรับแก้ไขใน
เร่ืองน้ี และอีกประการ คือ ตราบใด ท่ีคนยงัท างานได้
อยู ่โอกาสที่จะมาตรวจสุขภาพก็มีน้อยอยู ่ท  าให้ตอ้ง
ปรับการท าง านในเ ร่ือง น้ี เ ป็นแบบเชิง รุก  กัน
งบประมาณในการท างานเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ แต่ก็พบ
ปัญหาว่า มีการร้องเรียนเร่ือง สปสช. กันเงินไวใ้น
เร่ืองน้ี แต่กลบัเงินในส่วนการรักษา เงินท่ีใชก้ลบัไม่
พอมีการทว้งติงเร่ืองการจ่ายเงินให้กบัหน่วยที่ไม่ใช่
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หน่วยบริการ เช่น ใหก้ลุ่มผูใ้ชแ้รงงานในพื้นที่ ไปให ้
ความรู้ ให้ทราบสิทธิที่เก่ียวข้องผ่านกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ ผา่นเงินไปใหก้ลุ่มยา่นอุตสาหกรรมต่างๆ 
แต่ก็พบ ปัญหาเร่ือง พอต้องมาท างานกับหน่วย
บริการ ก็พบปัญหาขอ้จ ากดัอีก ท าให้ตอ้งชะลอการ า
เนินการในเร่ืองน้ีไป ดังนั้น สปสช. จึงมาเน้นเร่ือง
การก าหนดขอบเขตการส่งเสริมและป้องกันโรคที่
ชัดเจนว่าควรตรวจเร่ือง อะไร อย่างไรบา้ง เพื่อให้
เ กิดการคุ้มค่าและป้องกันโรคได้จริง เป็นส่ิงที่
จ  าเป็นตอ้งตรวจ ไม่ใช่การตรวจอะไร อย่างไรก็ได ้
เช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก พบว่าเม่ือตรวจแล้ว
ยงัสามารถจดัการไดใ้นระยะเวลา 10 ปีของ การเกิด
โรค ซ่ึงสามารถป้องกนัและจดัการไดแ้ต่เน่ินๆ ท าให ้
สปสช.ก็ดึงออกมาในส่วนส่งเสริมและป้องกนัโรค มี
การก าหนดเร่ืองฉีดวคัซีนในเร่ืองน้ีโดยตรง เป็นตน้ 
ดั ง นั้ น โ ด ย ส รุป สิท ธิ ขั้ น พื้ น ฐ า น ค รอ บค ลุ ม
ผูป้ระกนัตนแต่ยงัมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงบริการอยู ่

 
 นางนงคล์ักษณ์ กอวรกุล ผูอ้  านวยการกลุ่ม
งานคุ้มครองสิทธิทางการแพทย์ ส านักจัดระบบ
บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  ผู ้ แ ท น ส า นั ก ง า น
ประกันสังคม  กล่าวว่า นับตั้ งแต่มีการบังคับใช ้

พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 ทาง
ส านกังานประกนัสังคมตระหนัก ดีในเร่ืองความเท่า
เทียมในการเขา้ถึงบริการสุขภาพกับระบบสุขภาพ
อ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในเร่ืองน้ี ซ่ึงเวลา กล่าวถึง
กรอบการสร้างเสริมสุขภาพ ส านักงานประกนัสังคม
ได้ด า เ นินการใน เ ร่ือ ง น้ีมาตั้ งแต่ เ กิดกฎหมาย 
ประกนัสังคม แต่เน่ืองจากกฎหมายในช่วงนั้นไม่ได้
ก าหนดไวใ้ห้ท  าได ้จึงจดัท าในรูปโครงการแทน ที่มี
การเขา้ไปในสถานประกอบการและจดัท าโครงการ
ป้องกันต่างๆ เป็นต้นกิจกรรมในขณะน้ีที่เน้น คือ 
การคดักรองความเส่ียงโรค นอกเหนือจากน้ียงัมีเร่ือง
การฉีดวคัซีน ป้องกันโรค หรือกรณีการเกิดโรค
ระบาดไข้หวดัใหญ่ เพื่อให้ ผูป้ระกันตนเขา้ถึงได้
รวดเร็วขึ้น ส าหรับแพคเกจการส่งเสริมและป้องกัน
โรคในเร่ืองการตรวจสุขภาพนั้น ด าเนินการมาตั้งแต่
วนัที่ 1 มกราคม 2560 แต่ตอ้งเป็นการเขา้รับบริการ
ตามบตัรตามสิทธิที่ก  าหนดไว ้และต้องเขา้รับการ
ตรวจจาก  ห้อ งปฏิบัติการ  ทั้ ง น้ี  สปส.  ไ ม่ ได้
ด าเนินการเอง แต่ก าหนดจากกระทรวงสาธารณสุขที่
ไดก้  าหนดเง่ือนไขมาแลว้ ว่าตอ้งด าเนินการ อยา่งไร
บา้ง และ สปส. ยงัไดม้าพิจารณาเพิ่มเติมว่าอะไรคือ
ความเส่ียงของกลุ่มผูป้ระกนัตน เพิ่มขึ้นบา้ง ที่ สปส. 
ควรจดัเพิม่ เช่น การเอกซเรย ์เป็นตน้ 
 นอกจากนั้ นทางสปส. ยงัมีการหารือกับ
ผูเ้ช่ียวชาญในการก าหนดสิทธิประโยชน์อ่ืนๆเพิ่มขึ้น
ด้วยอยู่ แล้ว มีการพิจารณาในสิทธิประโยชน์ขั้น
พื้นฐานที่ สปสช. จดัให ้เพือ่ให ้สปส. ตอ้งด าเนินการ
ดว้ยเช่นเดียวกนั เพือ่ไม่ให้เกิดความแตกต่าง ส าหรับ
กรณีรัฐธรรมนูญได้ก าหนดเร่ืองการปฏิรูประบบ
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สุขภาพ  ทา ง  สปส.ก็ ได้ มี ก ารท า ง าน ร่ วมกับ 
หน่วยงานด้านสาธารณสุขอ่ืนๆอยู่แล้ว เช่น การ
จดับริการระบบปฐมภูมิ เป็นตน้ 
 ทั้งน้ีทาง สปส. มีความพยายามขยายการ
ให้บริการไปยงัโรงพยาบาลอ่ืนๆที่ เป็นเครือข่าย
โรงพยาบาล ตน้สงักดั และให้เบิกจ่ายงบประมาณมา
ที่  สปส.  ได้โดยตรง  หลักก ารปฐมภู มิ ใน มุม
ประกนัสังคม มองว่า สถานบริการระดบัปฐมภูมิใน
สถานประกอบการทั้งการรักษาและการให้บริการ
สุขภาพ ก็มีความพยายามผลักดนัในเชิงกฎหมายใน
เร่ืองน้ีอยู่เช่นเดียวกัน ที่ผ่านมา สปส. จะถูกโจมตี
เร่ืองค่าใชจ่้ายต่อหัว ปกติจ่ายไปประมาณ 3,000 กว่า
บาท ไม่ไดน้้อยกว่า ระบบกองทุนอ่ืน มีงานวิจยัของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า 
โรคความดนัในโลหิตสูง , โรคไขมนัในเลือดสูง และ
โรคเบาหวาน เป็นโรคที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้ นในกลุ่ม
ผูป้ระกันตน ซ่ึงจะมีโอกาสในการเป็น โรคอ่ืนๆ
ติดตามมา โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีอายุต  ่ากว่า 30 ปี มี
แนวโน้มในการเป็นโรคเหล่าน้ีสูงขึ้น เม่ือมามองใน
มุมกองทุนเงินทดแทนมีสัดส่วนลดลง แต่ความ
รุนแรงของการบาดเจ็บกลบัสูงขึ้น จากขอ้มูลเหล่าน้ี 
สปส. จึงน ามาก าหนดทิศทางของ สปส. โดยเฉพาะ
การลดผูป่้วยรายใหม่ท่ีจะเขา้มารักษา ผูป้ระกันตน
ควรได้รับการคัดกรองก่อนที่จะเป็นโรค ส าหรับ
ตวัช้ีวดัเร่ืองการเขา้ถึงบริการ สปส.ก็ไม่ได้หยุดน่ิง
เ ร่ื อ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  มี ก า รพัฒ น า ร ะ บบ ให ้
ผูป้ระกนัตนไดเ้ขา้ถึง มีการบนัทึกขอ้มูลต่อเน่ืองเพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์การเป็นโรคของผูป้ระกันตน
กลุ่ม ต่างๆ อีกทั้ งการส่งเสริมและป้องกันโรคคง

ไม่ใช่แค่เพียงเร่ืองการตรวจสุขภาพเท่านั้น แต่ยงัท า
เร่ือง สถานพยาบาลตน้แบบในการน าร่องจ านวน 40 
แห่ง ในการด าเนินกิจกรรมมากกว่าการตรวจสุขภาพ
เท่านั้น มี การน าขอ้มูลคนที่ผิดปกติไปด าเนินการ
จดัการต่อไปในระดบัสถานประกอบการ เหล่าน้ีคือ 
เป้าหมายที่ สปส. มุ่งหวงัจะใหเ้กิดขึ้นมา 

 
 ส าหรับการติดตามประเมินผล ไดมี้การจา้งที่
ปรึกษามาวิเคราะห์สิทธิประโยชน์ต่างๆว่าเพียงพอ
กบั ผูป้ระกันตนหรือยงั เช่น ความปลอดภยัในการ
ท างานทิศทางในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคของ สปส.  คือ  การพัฒนาชุดสิทธิ
ประโยชน์ , การ ป้องกันควบคุมโรค , การก ากับ
คุณภาพการให้บริการ , การพฒันากลไกการจ่ายเพื่อ
กระตุน้การใหบ้ริการ เป็น ตน้ 
 ช่วงบ่ายมีการอภิปรายแลกเปล่ียน มาตรการ
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มาตรา 63 (2) 
ส าหรับผูป้ระกนัตน 
 นพ.อดุลย ์บัณฑุกุล ผูแ้ทนคณะกรรมการ
การแพทย ์ประกันสังคมจริงๆแล้วเร่ืองการส่งเสริม
สุขภาพเป็นเร่ืองฮิตในยคุน้ีที่ทุกคนหันมาสนใจเร่ือง
การดูแลสุขภาพมากขึ้น มีการถามวา่ประกนัสังคมจะ
ช่วยส่งเสริมสุขภาพอยา่งไร เพราะท่ีผ่านมาเป็นงาน
เ ชิ ง รับม าโดยตลอด  ที่ ผ่ า นม า  เ วลา เ จ็บ ป่ วย
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ผูป้ระกันตนจะไปเขา้รับการบริการทั้งโรงพยาบาล
เอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาล ก็ถือเป็นภาระ ของ
ทุกฝ่าย ทั้ ง น้ีในส านักงานประกันสังคมเองก็ มี
คณะอนุกรรมการในการพิจารณาเร่ืองการส่งเสริม
สุขภาพ เ ร่ืองสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะในการ
พจิารณาเร่ืองต่างๆเหล่าน้ีโดยเฉพาะเช่นกนั เคยมีการ
กล่าวว่าเม่ือมี สปสช. คนจะเจ็บป่วยน้อยลง แต่น้ีไม่
จริง มองวา่การส่งเสริมสุขภาพยงัเป็น กรอบเดิมๆอยู ่
เช่น มีการท ากิจกรรมในสถานประกอบการหลงัจาก
กินขา้วเสร็จ 10 นาทีเท่านั้น แต่บรรยากาศ อ่ืนๆที่เอ้ือ
ต่อการด าเนินการในสถานประกอบการยงัไม่มี ท  าให้
จึ ง ไ ม่ ไ ด้ผล ใน เ ชิ ง ป้ อ งกัน  ห รือกร ณีก า ร ให้
โรงพยาบาลท างานส่งเสริมสุขภาพก็ไม่มีเกณฑ์วดั
ชดัเจนวา่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ 

 
 ตนเคยไปศึกษาดูงานที่เกาหลี ที่นั่นมีหน่วย
ส่งเสริมสุขภาพในนิคมอุตสาหกรรมเลย มีกิจกรรมท่ี 
ด าเนินการชัดเจน มีหน่วยของแพทยท์ี่นั่น มองว่า 
รูปแบบแบบน้ีจะใกล้ชิดมากกว่า ท  าให้เกิดความ 
กระตือรือร้นมากขึ้ นในการดูแลตนเอง ดังนั้นจึงมี
ความพยายามในการหากลไกในการส่งเสริมสุขภาพ
ใหม้ากขึ้น โดยเฉพาะโปรแกรมการ ตรวจสุขภาพ ท่ี
มีทั้งคนพอใจและไม่พอใจ ทั้งๆที่โดยระบบปกติก็

ตอ้งตรวจแบบน้ีโดยพื้นฐานอยู่แล้ว ซ่ึงได้ ก าหนด
เงินในส่วนน้ีไวป้ระมาณ 1,800 ล้านต่อปี ส าหรับ
เร่ืองที่ผู ้ประกันตนท าได้เลย คือ พฤติกรรมด้าน
สุขภาพโดยเฉพะการลดเหล้า บุหร่ี ส่ิงแวดล้อม ใน
โรงงาน ที่พกั ที่เล่นกีฬา โรงอาหารที่มีอาหารทัว่ๆไป
ไม่ได้ส่งเสริมสุขภาพ ท าให้บรรยากาศการส่งเสริม 
สุขภาพก็น้อยลงไปด้วย ส าหรับในเร่ืองความทับ
ซ้อนของสิทธิประโยชน์ระหว่าง สปส. กับ สปสช. 
เวลามองใน สปส. คือ สิทธิ ประโยชน์ตอ้งไม่ด้อย
กวา่ สปสช. หรือใกลเ้คียงกนั จึงไม่ซอ้นกนัแน่นอน 
 นางสาวอรุณี ศรีโต กรรมการประกนัสังคม 
กล่าว่า ส าหรับในเร่ืองมาตรการต่างๆก็นึกนานมาก
ส าหรับผูป้ระกนัตนที่เป็นผูใ้ชแ้รงงานอยา่งเราๆที่มี
สิทธิ ประโยชน์เพิม่มากขึ้นเป็นระยะๆ โดยเฉพาะใน
เร่ืองการส่งเสริมและป้องกนัโรค ว่าจะท าอย่างไรดี 
เพราะก็ พบว่าคนงานยงัเขา้ถึงความรู้เหล่าน้ีไดน้้อย
อยู ่อีกทั้งเวลามีเจา้หนา้ที่รัฐไปบรรยายให้ความรู้ก็ยงั
ไปบรรยาย เร่ืองเดิมๆกฎหมายเดิมๆอยู่ กรณีสิทธิ
ประโยชน์ใหม่ๆในกฎหมายประกนัสงัคมฉบบัใหม่ก็
ยงัมีน้อยอยู่ เม่ืออาทิตยท์ี่แลว้ไดไ้ปดูงานในโรงงาน
แห่งหน่ึง พดูภาษาชาวบา้น คือ คนงานท างานเป็นลิง
เลย สมยัก่อนยงัมีการสอบถามคุยกนั สมยัน้ีหอพกัใน
โรงงานก็ไม่มีให้อยูแ่ลว้ โรงงานให้คนงานเขา้งาน 8 
โมงเช้า เลิก 2 ทุ่มคร่ึง โอกาสจะติดตามข่าวสารที่
เก่ียวขอ้งจึงมีน้อยมาก ที่ท  างานมีการให้ปิดจมูก แต่
มองวา่เจตนาคือ ไม่มีโอกาสไดคุ้ยกนั ที่โรงงานมีการ
ให้คนงานออกก าลงั แต่ออกตอน 07.30 น. ซ่ึงก่อน
เวลางาน แต่ในเวลางาน กลับไม่มีให้การออกก าลัง
กายกัน ท าให้โอกาสที่จะส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นไป
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ไดน้้อยมาก ตนไดป้ระสานงานโรงงานแห่งหน่ึงใน
การให้ความรู้เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ ก็จดัเวลามา
ให้ตอนรับประทานอาหารกลางวนั ก็ย่อมเป็นไป
ไม่ไดแ้น่นอน ท าให้จ  าเป็นตอ้งหาช่องทางในสถาน
ประกอบการที่เป็นไปได้มากกว่าน้ี ภายหลังที่ดิฉัน
เข้ามาเป็นกรรมการประกันสังคม เห็นเลยว่าผูใ้ช้
แรงงานตอ้งมีการเตรียมขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองและเชิง
ลึกมากกว่าน้ี มีเวทีแลกเปล่ียน เพื่อส่ือสารกับฝ่าย
นโยบายในส่ิงที่ยงัขาดอยู่ โดยเฉพาะในเร่ืองเม่ือ
เกษียณอายุจากการท างานแล้ว จะมีแนวทางในการ
คุม้ครองผูป้ระกนัตนต่ออยา่งไร 
 ดร.ยุพดี ศิ ริสินสุข กรรมการส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ น าเสนอว่า อยากเร่ิม
จากค าถามส าคญัวา่ ชุดสิทธิประโยชน์ที่ก  าหนดมาน้ี
เพยีงพอหรือไม่ ก็พบว่า ไม่ว่าจะถามใครก็คงตอบว่า
ไม่เพยีงพอ แลว้ เม่ือใดจะเพียงพอ ใครจะบอกเราใน
เร่ืองเหล่าน้ีได้ จริงๆแลว้ใน สปสช. ก็มีคณะท างาน
ในการพิจารณาเร่ืองชุด สิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่าน้ี 
แต่ก็มองว่า การตรวจสุขภาพไม่ใช่ค  าตอบ อาจเป็น
การส้ินเปลืองด้วยซ ้ าไป อีกทั้ง การมีเงินในกองทุน
มาก ก็ใช่ว่าจะท าให้สิทธิประโยชน์มากขึ้น อาจตอ้ง
มองเร่ืองความจ าเป็น ความคุม้ค่า ร่วม ดว้ยใช่หรือไม่ 
การตรวจสุขภาพตอ้งมาพร้อมกับความจ าเป็นไม่ใช่
ความสามารถในการจ่าย วนัน้ีงบ PP คือ งบส่งเสริม
สุขภาพ พบว่า ชั้นที่ 1 อยู่ที่ระบบสปสช. ทุกคนได้
เท่ากันหมด ชั้นที่ 2 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ก าหนดเร่ืองการตรวจสุขภาพตามความเส่ียง
ของการท างานในแต่ละสถานประกอบการ ชั้นท่ี 3 
แต่ละบริษัทจัดตรวจสุขภาพประจ าปีให้ลูกจ้าง

โดยตรง ชั้นที่ 4 แต่ละคนไปซ้ือประกันชีวิตตรวจ
สุขภาพโดยตรง น้ีจึงท าให้เห็นว่า น้ีคือช่องโหว่ของ
ระบบที่ท  าใหส้ถานพยาบาลไดป้ระโยชน์แทน เสนอ
ว่า ตอ้งเอางบ PP ทั้ง 4 ชั้นมาบูรณาการกนั เพื่อลด
ความซ ้ าซ้อนในการรับบริการ ลดการส้ินเปลือง
งบประมาณ และเพิม่ส่วนเสริม หรือส่วนเฉพาะแทน
เพื่อลดความเ ส่ียงต่างๆ น้ี จึงท าให้สามารถใช้
งบประมาณได้อยา่งมีประสิทธิภาพที่สุด ส าหรับใน
เร่ืองการบริหารจดัการที่สิทธิประโยชน์อยูท่ี่บตัรทอง 
ผูป้ระกนัตนจะใชสิ้ทธิอยา่งไร 

 
 ดงันั้น ผูป้ระกันตนตอ้งทราบก่อนว่า น้ีคือ
สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนตอ้งไดอ้ยูแ่ลว้ ต่อมาคือการ
จดัระบบบริการที่ท  าให ้ทุกคนเขา้ถึงสิทธิ สอดคลอ้ง
กบัวถีิชีวติการท างาน และการติดตามประเมินผลของ
ระบบวา่ มีประสิทธิภาพและ เอ้ือต่อผูป้ระกนัตนมาก
นอ้ยแค่ไหน อยา่งไร จะขบัเคล่ือนอยา่งไรในอนาคต
ให้ดีขึ้น เสนอแนะให้มีการคิดใหม่ท าใหม่เร่ืองการ
ปรับระบบบริการให้เอ้ือต่อการใช้สิทธิ รวมทั้ ง 
สปสช.  ก็ ก  าลังอยู่ ในระหว่ างสามารถจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยอ่ืนๆที่ไม่ใช่หน่วยบริการใน
การด าเนินการดูแลรักษา สุขภาพไดด้ว้ยตนเอง 
 นายวาทิน หนูเก้ือ ฝ่ายกฎหมายสายแรงงาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนขอ

http://kohsamuicity.go.th 
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เร่ิมจากแนวคิดว่าท าไมเราตอ้งส่งเสริมสุขภาพและ
งบประมาณที่ใชจ่้ายจะมีลกัษณะอยา่งไร โดยมองว่า
ถา้น้ีคือสิทธิขั้นพื้นฐานเพือ่ท  าให้ผูเ้จ็บป่วยไม่ตอ้งมา
รักษาในอนาคต ก็ไม่ควรจัดสรรงบประมาณให้
เพิ่ม เ ติม  น่าจะ เป็นส่วนหน่ึงของงบในส่วนค่ า
รักษาพยาบาลที่ได้รับอยู่แล้ว เป็นการประหยัด
งบประมาณ ส าหรับในเร่ืองการเขา้ถึง อันดับแรก
ตอ้งรู้ขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวขอ้งให้แน่ชดัก่อน ต่อมา
คือวถีิชีวติที่ไม่ สามารถไปตรวจสุขภาพตามวนัเวลา
ปกติได้ โรงพยาบาลควรจะต้องปรับรูปแบบการ
ให้บริการในเร่ืองน้ีหรือไม่ อยา่งไร และในเร่ืองการ
สร้างบรรยากาศในสถานประกอบการให้สามารถมี
เวลาออกก าลงักาย เล่นกีฬา ห้าม สูบบุหร่ี โอกาสจะ
เจบ็ป่วยก็นอ้ยลง 

 
 นางอรพนิ วมิลภูษิต ผูจ้ดัการแผนงานพฒันา
คุณภาพชีวิตแรงงาน กล่าวว่าในบทบาท สสส. ที่เขา้
มาร่วม คือ การน าหลกัออตตาวาชาร์ตเตอร์ เร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพมาเป็น หลกัการในการท างาน ที่วนัน้ี
มีกฎหมายอยา่งน้อย 5 ฉบบัเขา้มาเก่ียวขอ้งแน่นอน 
คือ พ.ร.บ.ประกนัสังคม พ.ศ.2533 , พ.ร.บ.คุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 , พ.ร.บ.ความปลอดภยั อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมใน การท างาน พ.ศ.2554 , 
พ.ร .บ . เ งินทดแทน พ .ศ. 2537 และ  พ .ร .บ .

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซ่ึง แต่ละคน
จะเก่ียวขอ้งกบักฎหมายทั้ง 5 ฉบบัน้ี ค  าถามคือ วนัน้ี
ผูใ้ชแ้รงงานเขา้ถึงขอ้มูลรายละเอียดต่างๆที่ เก่ียวขอ้ง
มากนอ้ย เพยีงใด เพือ่เขา้ใจเง่ือนไขในกฎหมายแต่ละ
ฉบบั  
 อันดับที่สอง คือการสร้างบรรยากาศหรือ
ส่ิงแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ จากความ
ร่วมมือของฝ่ายต่างๆ อนัดบัที่สาม คือ ระบบบริการที่
เป็นสุขเป็นมิตร ตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะการคิดรูปแบบและเข้าไปน าเสนอกับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งฝ่ายต่างๆ อันดับที่ส่ี คือการสร้างทกัษะ
ดา้นสุขภาพ เช่น ร้อยละ70 ของการบริโภคสุราและ
ยาเสพติดอยู่ในวยั แรงงาน และน ามาสู่ความไม่
สามารถจัดการ เ ร่ืองการเ งินได้ และส่งผลต่อ
สุขภาพจิตตามมา ดงันั้นเร่ืองการ ส่งเสริมสุขภาพจึง
เป็นเร่ืองของทุกคนไม่ใช่เร่ืองของโรงพยาบาลหรือผู ้
ใหบ้ริการ หรือเป็นเพยีงเร่ืองของสิทธิ ประโยชน์ของ
ระบบบริการ และประการสุดทา้ย คือ การสร้างระบบ
กลุ่มและชุมชนในการสนับสนุนเร่ืองการสร้างเสริม
สุขภาพ ขึ้นมา เสนอแนะว่าตอ้งมีการท างานร่วมกนั
ระหว่างส านักงานประกนัสังคมกบัผูใ้ชแ้รงงานและ
นายจ้าง เพื่อ ออกแบบการท างานเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกัน และจะมีกลไกอย่างไรท่ีผู ้ใช้แรงงานจะ
สามารถมองได้รอบดา้นใน การท างานเพื่อผลกัดัน
ในเร่ืองดงักล่าวน้ีเพือ่ขบัเคล่ือนร่วมกนั เช่น การมอง
นโยบายที่ เ ก่ียวข้องให้รอบด้าน เป็นต้น ใครจะ
รับผดิชอบดา้นใด อยา่งไร ไม่ใช่ผูใ้ชแ้รงงานหน่ึงคน
รับผดิชอบในทุกเร่ือง 

https://chonburitime.com 
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แผนการจัดสรร 
โครงการให้ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2560 ให้สภาองค์การลูกจ้าง 

ที่ ช่ือสภาองค์การลูกจ้าง กองทุน
ประกันสัง

คม 

ข้อมูลจากกรม
สวัสดิการฯ 

จ านวนสมาชิก 
(คน) 

ข้อมูลจากกรม
สวัสดิการฯ 

จ านวนสมาชิก 
(แห่ง) 

จ านวน
เงิน 

ทั้งหมด 

1 สภาองคก์ารลูกจา้งสภาแรงงาน
แห่งประเทศไทย 

88 48,955 180 1,760,000 

2 สภาองคก์ารลูกจา้งแรงงานเสรี
แห่งชาติ 

7 3,912 23 140,000 

3 สภาองคก์ารลูกจา้งแรงงานแห่ง
ประเทศไทย 

159 88,127 320 3,180,000 

4 สภาองคก์ารลูกจา้งสมาพนัธ์
แรงงานแห่งประเทศไทย 

45 25,176 111 900,000 

5 สภาองคก์ารลูกจา้งสภาลูกจา้ง
แห่งชาติ 

18 10,112 39 360,000 

6 สภาองคก์ารลูกจา้งพฒันาแรงงาน
แห่งประเทศไทย 

42 23,246 106 840,000 

7 สภาองคก์ารลูกจา้งสภาศูนยก์ลาง
แรงงานแห่งประเทศไทย 

32 17,896 71 640,000 

8 สภาองคก์ารลูกจา้งแห่งชาติ 2 675 26 40,000 

9 สภาองคก์ารลูกจา้งสภาแรงงาน
อุตสาหกรรมเอกชน 

16 9,151 57 320,000 

10 สภาองคก์ารลูกจา้งสภาแรงงาน 21 11,501 42 420,000 
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อิสระแห่งประเทศไทย 
11 สภาองคก์ารลูกจา้งองคก์าร

แรงงานแห่งประเทศไทย 
35 19,272 31 700,000 

12 สภาองคก์ารลูกจา้งแรงงานยาน
ยนตแ์ห่งประเทศไทย 

92 51,097 78 1,840,000 

13 สภาองคก์ารลูกจา้งแรงงาน
สมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย 

18 10,132 48 360,000 

14 สภาองคก์ารลูกจา้งคนงานไท 27 14,865 51 540,000 

15 สภาองคก์ารลูกจา้งคุม้ครอง
แรงงานและผูบ้ริโภค 

10 5,595 23 200,000 

 รวมทั้งหมด 612 339,712 1,206 12,240,00
0 

 ทีม่า: กองฝึกอบรม ส านักงานประกนัสังคม เอกสารเร่ือง “ซกัซอ้มหลกัเกณฑก์ารจดัอบรมโครงการให้ความรู้การ

ประกนัสังคม และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งประจ าปี 2560” เรียนประธานสภาองคก์ารนายจา้ง-ประธานสภาองคก์ารลูกจา้ง,ลง

วนัท่ี 4 เมษายน 2560 : หนา้สุดทา้ย 
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รัฐให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 111 ไร้ฉบับที ่
87 และ 98 

ก่อนการจดัประชุมใหญ่ประจ าปีขององคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ที่นครเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายน มติคณะรัฐมนตรี
เ ม่ือ  9 พฤษภาคม  2560  เ ห็นชอบให้สัตยาบัน
อนุสัญญา ILOฉบบัที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติใน
การจ้างงานและอาชีพ  ค.ศ.1958 (พ.ศ.2501) โดย
มอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศจดัท าสัตยาบัน
สารเพือ่เขา้เป็นภาคี และกระทรวงแรงงานจดทะเบียน
สัตยาบันสารต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO)  

สาระส าคญัของอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 111 
คือ เป็น 1 ใน 8 อนุสญัญาหลกัของ ILO ภายใตห้มวด
การขจดัการเลือกปฏิบตัิในการจา้งงานและประกอบ
อาชีพ โดยเป็นอนุสัญญาเพื่อส่งเสริมให้มีนโยบาย
และมาตรการระดบัชาติเพือ่ป้องกนัและขจดัการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ  และมุ่งส่งเสริม
โอกาสและการปฏิบตัิที่ทดัเทียมในการจา้งงานและ
การประกอบอาชีพ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตัิและ
ส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคการปฏิบตัิที่ทดัเทียม
ในการจา้งงานและการประกอบอาชีพที่ครอบคลุม
เร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงบริการแนะแนวอาชีพ
และจดัหางาน การเขา้ถึงการฝึกอบรมและการท างาน 

ความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคงในการท างาน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบังานที่ท  า สภาพการจา้ง
และสวสัดิการจากการท างาน 

โดยพจิารณาการเลือกปฏิบัติ ที่หมายความถึง
การแบ่งแยก การกีดกันหรือการล า เอียงใดๆบน
พื้นฐานของเช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง สญัชาติ หรือ สถานภาพทางสังคม และ
ฐานอ่ืน ๆ ที่ประเทศ ให้สัตยาบนัก าหนดเพิ่มเติมโดย
การปรึกษาหารือกบัองคก์ารนายจา้งและลูกจา้ง ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมใน โอกาสได้รับการ
ปฏิบติัในการจา้งงานหรืออาชีพนั้น 

รัฐบาลไทยเคยให้สัตยาบันอนุสัญญาหลัก 
ILO ไปแลว้ 5 ฉบบั และยงัไม่ให้สัตยาบนัหลกัอีก 3 
ฉบบั (ดูตารางอนุสญัญาหลกั) โดยขบวนการแรงงาน
ไทย เรียกร้องใหรั้ฐบาลหลายชุดพิจารณาให้สัตยาบนั
อนุสัญญาฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 มานานกว่า 20 ปี
แล้ว โดยได้เป็นขอ้เรียกร้องอันดับต้นๆที่เสนอต่อ
รัฐบาลทุกชุดในวนัแรงงาน 1 พฤษภาคม ภายหลงัปี 
2550 เป็นตน้มา 

 http://voicelabour.org 
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ตาราง การให้สัตยาบันอนุสัญญาหลกัของไทย (ก่อนปี 2560) 

เร่ือง อนุสัญญาหลกั (CORE LABOUR STANDARDS) ปีที่ไทยให้สัตยาบัน 
ก ารยก เ ลิ ก ก า ร ใ ช้
แรงงานเด็ก 

ฉบบัที่  138  วา่ดว้ยการก าหนดอายขุั้นต ่า พ.ศ.2516 (1973) พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) 

ฉบบัที่  182  วา่ดว้ยการใชแ้รงงานเด็กประเภทเลวร้ายที่สุด  
พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999)  

พ.ศ.2543 (ค.ศ.2001) 

ก ารยก เ ลิ ก ก า ร ใ ช้
แร ง ง านบั งคับทุ ก
รูปแบบ 

ฉบบัที่  29  วา่ดว้ยการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบงัคบั  
พ.ศ.2473 (ค.ศ.1930)  

พ.ศ.2512 (ค.ศ.1969) 

ฉบบัที่  105  วา่ดว้ยการยกเลิกการใชแ้รงงานบงัคบั  
พ.ศ.2500 (ค.ศ.1957) 

พ.ศ.2512 (ค.ศ.1969) 

การขจัดการเลือกการ
ปฏิบัติในอาชีพและ
การจ้างงาน 

อนุสญัญาฉบบัที่  100  วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั 
 (ในอาชีพและการจา้งงาน) พ.ศ.2494 (ค.ศ.1951) 

พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) 

อนุสัญญาฉบับที่  111  วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั  
(ในอาชีพและการจา้งงาน) พ.ศ.2501 (ค.ศ.1958) 

ยังไม่ให้สัตยาบัน 

เ ส รี ภ า พ ใ น ก า ร
สมาคมและสิทธิการ
เจรจาต่อรองร่วม 

อนุสัญญาฉบับที่  87  วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและ 
การคุม้ครองสิทธิการรวมตวักนั พ.ศ.2491 (ค.ศ.1948) 

ยังไม่ให้สัตยาบัน 

อนุสัญญาฉบับที่  98  ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและ 
การเจรจาต่อรองร่วม พ.ศ.2492 (ค.ศ.1949) 

ยังไม่ให้สัตยาบัน 

   
ตาราง สมาชิกอาเซียนกบัปีที่ใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาหลกัของแต่ละประเทศ 

ประเทศ (จ านวน) C.29 C.87 C.98 C.100 C.111 C.105 C.138 C.182 
บูรไน (2)       2554 2551 
กัมพูชา (8) 2512 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2549 
อินโดนีเซีย (8) 2493 2541 2500 2501 2542 2542 2542 2543 
ลาว (5) 2507   2551 2551  2548 2548 
มาเลเซีย (5) 2500  2504 2540   2540 2543 
พม่า (2) 2498 2498       
ฟิลิปปินส์ (8) 2548 2496 2496 2503 2496 2503 2541 2543 
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สิงคโปร์ (5) 2508  2508 2545   2548 2544 
ไทย (5) 2512   2542  2512 2547 2544 
เวียดนาม (5) 2550   2540 2540  2546 2543 
 ที่มา      - องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
 

เม่ือพิจารณาการให้สัตยาบนัอนุสัญญาหลัก
ของประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่าประเทศที่ให้
สัตยาบนัอนุสัญญาหลกัครบทั้ง 8 ฉบบั มี 3 ประเทศ 
คือ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย  

เข้าเป็นภาคีอนุสัญญามากที่ สุดจ านวน 3 
ฉบบั (ฉบบัละ 9 ประเทศ) คือ อนุสัญญาหลกัฉบับที่ 
29 ว่าด้วยการห้ามใช้แรงงานบงัคบั,ฉบับที่ 138 ว่า
ดว้ยอายุขั้นต ่าการใชแ้รงงานเด็ก และฉบับที่ 183 ว่า
ดว้ยการหา้มและด าเนินการโดยทนัทีเพื่อขจดัรูปแบบ
ที่เลวร้ายที่สุดของการใชแ้รงงานเด็ก  

รองลงมา คือ อนุสัญญาฉบบัที่ 100 ว่าด้วย
ค่าตอบแทนที่ เท่าเทียมกันมี  8 ประเทศ และให้
สัตยาบันน้อยที่สุด เพียง 4 ประเทศ คือ อนุสัญญา
ฉบับที่  87  คื อ  กัม พูชา  อินโดนี เ ซี ย  พม่ า  และ
ฟิลิปปินส์ และฉบบัที่ 105 คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และไทย  (ดูตารางอาเซียนกับการให้
สตัยาบนัอนุสญัญาหลกั) 

ข้อสังเกต คือ ประเทศ ร่วมก่อต้ังองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เม่ือ พ.ศ. 2462 และ 
ห้าประเทศรุ่นก่อต้ังสมาคมอาเซียน (ไทย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) เม่ือสิงหาคม พ.ศ.
2510 มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยงัไม่ให้สัตยาบนั
อนุสัญญาฉบับที่ 87 และหรือ ฉบับที่ 98 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

วิพากษ์ร่างพระราชก าหนดบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว 

เครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ หรือ 
Migrant Working Group (MWG) ร่วมกับองค์กร 
Solidarity Center จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาค
ประชาสงัคมต่อร่างพระราชก าหนดการบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ... ในวนัจนัทร์ที่ 15 
พฤษภาคม 2560 ท่ีโรงแรมเอเชีย ราชเทว ีกทม. เพราะ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราช
ก าหนด (ร่าง พ.ร.ก.)ฉบบัน้ีเม่ือวนัที่ 7 มีนาคม 2560 
และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 
ตรวจพจิารณาเป็นเร่ืองด่วน โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายไ ร้โอกาส มี ส่วนร่วมพิจารณา  ตรวจสอบ
เสนอแนะร่างพระราชก าหนด โดยมีผูแ้ทนกองนิติ
การ กรมจัดหางานมาช้ีแจงความเป็นมา  และ
สาระส าคญัของร่างพ.ร.ก. 

ผูว้ิพากษร่์างพ.ร.ก.บริหารจดัการการท างาน
ของต่างด้าว ประกอบด้วยนายสมชาย หอมลออ 
ทนายความและอดีตคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
นา ยว าทิ น  ห นู เ ก้ื อ  นั ก วิช าก ารกฎหมายและ
คณะท างานด้านแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย นายบณัฑิตย ์ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิจัย
สิทธิแรงงาน นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
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ผู ้เ ข้า ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู ้แทนสมาคม
อุตสาหกรรมและบริษทับางแห่งที่มีการจา้งแรงงาน
ข้ามชาติ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท  างานด้านสิทธิ
มนุษยชน หรือสิทธิแรงงานรวมกวา่ 50 คน 

หลักการส าคญัของร่างพระราชก าหนดการ
บริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้วพ.ศ. .... เป็น
การควบรวม และปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย 2 ฉบบั 
คือ พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2551 และพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559  เพื่อจัดระเบียบ
ควบคุมการท างานของคนต่างดา้วและการน าคนต่าง
ด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศไทยให้มีประ
สิทธิภายอย่างเร่งด่วน สร้างความมั่นคงทางด้าน
แรงงาน เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

สาระส าคัญซ่ึงที่ประชุมได้วิพากษ์วิจารณ์ 
และเสนอแนะมีจ านวนมาก ขอสรุปบางประเด็น ดงัน้ี 

(1) ความจ าเป็น-ความชอบธรรมของการออก
พระราชก าหนด 

การออกพระราชก าหนดฉบับน้ี ไม่น่าจะ
สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2560 มาตรา 77 ที่ก  าหนดใหก้ารตรากฎหมายทุกฉบับ 
รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
..... รวมทั้งรัฐธรรมนูญท่ีผ่านการประชามติฉบบัน้ี
เป็นคร้ังแรกที่มีหมวดการปฏิรูปประเทศในมาตรา 
258 ด้ านกฎหมาย ซ่ึงก าหนดให้รัฐต้องมีกลไก
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการมาตรา 77 
และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล ฯลฯ 

ปัญหา คือ พระราชก าหนดฉบบัน้ีได้รับฟัง
ความคิดเห็นผู ้เ ก่ี ยวข้องหรือไม่  อย่างไร? และ

กฎหมายเก่าที่น ามารวมปรับปรุงเป็นพระราชก าหนด
น้ี ยงัมีบางเร่ืองที่ยงัไม่บังคบัใช้ หรือเพิ่งออกมาไม่
นานโดยผูเ้ก่ียวขอ้งยงัไม่รู้เร่ือง 

นอก จา ก ไ ม่ สอ ดคล้อ ง กับ ม า ต รา  7 7 
รัฐธรรมนูญแล้ว ยงัไม่เคยเห็นการออกพระราช
ก าหนด เพือ่ยกเลิกพระราชบญัญติัที่ผ่านการพิจารณา
ของ รัฐสภาที่ มี สมา ชิกสภาผู ้แทนราษฎรและ
วุฒิสมาชิก พร้อมแกไ้ขพระราชก าหนดที่เพิ่งออกมา
ไม่ถึงปี เพราะพระราชก าหนดควรออกในช่วงมีเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วนอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่เขียนในเหตุผลของ
พระราชก าหนดให้ดูดีทั้งที่ปัญหาการท างานของคน
ต่างดา้ว และการคา้มนุษย ์เป็นวาระแห่งชาติ เร่งด่วน
ของรัฐบาลชุดน้ีมานานแลว้  

เป็นคร้ังแรก ในประวตัิการบริหารนโยบาย
แรงงานที่กระทรวงแรงงานจัดท าพระราชก าหนด
ยกเลิกพระราชบญัญตัิ คงเป็นเพราะยุคน้ีมีหัวหน้า
คณะรัฐประหารด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และ
อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน 

(2) นิยามของคนต่างด้าว หมายถึงบุคคล
ธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ซ่ึงเป็นความหมายที่คบัแคบ 
ไม่คอบคลุมถึงบุคคลจ านวนมากที่อพยพเคล่ือนยา้ย
มาท างานในไทยภายใตส้ถานการณ์ที่มีความจ าเป็น-
ความตึงเครียดที่แตกต่างกนั เช่นบุคคลไร้สัญชาติไร้
รัฐ , ผูล้ี้ภยัจากต่างประเทศ ฯลฯ 

มาตรา 17 คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จดัการการท างานของคนต่างดา้วมีจ านวนประมาณ 2 
โหลประกอบด้วยส่วนราชการดา้นความมั่นคงและ
การปกครองเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรมว.แรงงานเป็น
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ประธาน มีผูแ้ทนองคก์รลูกจา้งเพียงไม่เกิน 2 คน ซ่ึง
อธิบดีเสนอช่ือให้รัฐมนตรีแต่งตั้ ง โดยไม่มีผูแ้ทน
องค์กรนายจา้ง, ขณะที่มีเพียงอธิบดีกรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน และผูอ้  านวยการบริหารแรงงาน
ต่างดา้ว กรมจดัหางานแต่ไม่มี ผูแ้ทนกรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน และส านักงานประกนัสังคม และไม่ก าหนด
คุณสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิชัดเจนว่า  ต้องมีความ รู้ 
ประสบการณ์ดา้นต่างๆเป็นประจักษ์มากี่ปี? 

มาตรา 78 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
บริหารจดัการท างานของคนต่างด้าว มีประมาณ 1 
โหลประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป็น
ประธานกรรมการ แต่มีผูแ้ทนกระทรวงต่างประเทศ 1 
คน และผูแ้ทนจากกระทรวงการคลังถึง 2 คน คือ 
กรมบญัชีกลางและส านกังบประมาณ โดยไม่มีผูแ้ทน
องคก์รลูกจา้งและองคก์รนายจา้ง ขณะที่ผูท้รงคุณวุฒิ
ก็ไม่ก าหนดชัดเจนว่าตอ้งมีความเชียวชาญดา้นต่างๆ
เชิงประจักษ์จ านวนกี่ปีหรือไม่? 

(3) กลไกการบังคับใช้พระราชก าหนดน้ี 
ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชุดในหมวด 2 และ
หมวด 5 ซ่ึงมีขอ้สังเกตต่อองค์ประกอบและอ านาจ
หนา้ที่คือ 

ข้อเสนอ คือ   
1. คณะกรรมการนโยบายการบริหารจดัการ

ท างานของคนต่างด้าวควรมีนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานกรรมการ เพราะจ านวนและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการเหมือนเป็นคณะรัฐมนตรียอ่ย เพื่อ
ความชดัเจนในการควบคุมสัง่การหน่วยราชการ 

2. ควรลดต าแหน่งบางหน่วยงานได้ เช่น 
ผู ้อ  านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ และกอง

อ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน เพราะมีสภาความ
มัน่คงแห่งชาติทดแทนได ้โดยควรเพิ่มสัดส่วนผูแ้ทน
องคก์รลูกจา้งและองคก์รนายจา้งเป็นฝ่ายละ 3 คน 

3. การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าว  ที่ระบุในมาตรา 77 
(1)ช่วยเหลือคนต่างดา้วที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ด้านแรงงาน ควรครอบคลุมคนต่างด้าวทุกประเภท 
และครอบคลุมทุกกฎหมาย เพราะคนต่างดา้วอาจถูก
ละเมิดสิทธิ โดยกฎหมายแพ่งพาณิชย ์หรือกฎหมาย
อาญาดว้ย 

(4) หน้าที่และความรับผิดชอบกรณีนายจา้ง
เลิกจ้างคนต่างด้าว โดยมีเหตุผลอันสมควร นายจา้งมิ
ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์ตามวรรค 50  

ขณะที่มาตรา 51 (1) นายจา้งตอ้งแจง้อธิบดี
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่อธิบดีประกาศถา้เลิก 
จา้งคนตนต่างดา้วโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

ข้อสังเกต คือ เหตุผลอันสมควร มีขอบเขต
แค่ไหน ใครวนิิจฉยั ? เพราะนายจา้งจ านวนมากจะใช้
ดุลพินิจ หรือความรู้สึกส่วนตวัไดง่้ายส าหรับเลิกจา้ง
คนต่างด้าวที่ไร้อ านาจต่อรอง ควรใช้หลักเกณฑ์
เช่นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว
เปล่ียนนายจา้งใหม่เปล่ียนประเภทงาน หรือ สถานท่ี
ท างานได ้

(5) เสนอให้ยกเลิก อ  านาจคณะรัฐมนตรีที่จะ
ประกาศให้ประเภทงานใดจา้งคนต่างดา้วได้จ  านวน
เท่าไร (ม.12) เพราะน าไปสู่การซ้ือขาย ติดสินบน 
โควตาการจา้งคนต่างดา้วได ้และยกเลิกอ านาจรัฐบาล
ประกาศเขตที่พกัอาศัยคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
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ท างาน (ม.15) เพราะอาจกระทบต่อเสรีภาพในการ
เดินทางมาท างานและเลือกชุมชนที่พกัอาศยัได ้

 (6) ควรใช้บทลงโทษตามอัตราที่
กฎหมายจดัหางาน และการท างานของคนต่างด้าว
ก าหนดไวเ้หมือนเดิม ไม่ควรเพิ่มบทลงโทษให้สูงขึ้น
มาก เช่น เดิมปรับตั้งแต่ 1 หม่ืนไม่เกินแสนบาท แต่
พระราชก าหนดโทษปรับตั้งแต่ 4 แสน ถึง 8 แสน
บาท กรณีจา้งคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน 1 
คน เพราะนายจา้งจ านวนมาก อาจหลีกเล่ียงกฎหมาย
ที่มีโทษหนกั หรือยอมจ่ายใตโ้ต๊ะเพื่อหนีโทษปรับสูง
ได ้

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

 

แนวทางส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรคตาม ม. 63 

(2) 

วันอาทิตย์ที่  28  พฤษภาคม 2560  สภา

องค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับเครือข่ายประกันสังคมคนท างาน (คปค.) 

สนับสนุนโดย สสส. จดัประชุมเวทีสาธารณะเร่ือง

โอกาส 2 ปีพระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัที่ 4) 

พ.ศ.2558 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตาม

มาตรา 63 (2) ผูป้ระกันตนได้อะไร? ที่ห้องประชุม

จอมพล ป.พบิูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน 

กล่าวเปิดงานว่า การบงัคบัใช้กฎหมายประกนัสังคม 

ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา มีการแกไ้ขหลายเร่ือง 

และอยู่ในช่วงที่ก  าลังออกกฎหมายลูกหลายฉบับ 

ส าหรับเ ร่ืองการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนั้ น 

เพราะทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกนัว่า การรักษาเม่ือเจ็บป่วย

ตอ้งใชเ้วลา และงบประมาณไม่นอ้ย จึงตอ้งป้องกนัไว้

ก่อน ซ่ึงกระทรวงแรงงานไม่ไดน่ิ้งนอนใจในเร่ืองน้ี 

แน่นอนว่าการบงัคบัใชก้ฎหมายอาจไม่ครอบคลุม มี

ปัญหาในทางปฏิบติั การประชาสัมพนัธ์อาจไม่ทัว่ถึง 

จ  าเป็นต้องฟังเสียงผูป้ระกันตน ผูมี้ส่วนได้เสียเพื่อ

แกไ้ขปัญหาต่อไป 

 
การอภิปรายแนวทาง -มาตรการส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคมาตรา 63 (2) ประกอบด้วย

วิทยากรหลายฝ่าย เช่น นายมนัส โกศล ประธาน

เครือข่ายประกนัสงัคมคนท างาน น.พ.กฤช ล่ีทองอิน 

อดีตผูอ้  านวยการสนบัสนุนระบบส่งเสริมสุขภาพและ

ป้อ งกัน โรคสปสช .  นา งนงลักษ ณ์  กอวรกุ ล 

ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคุม้ครองสิทธิทางแพทย ์สปส. 

น.พ.อดุลย ์บณัฑุกุล ผูแ้ทนคณะกรรมการการแพทย ์

สปส. ดร.ยพุดี ศิริสินสุข กรรมการสปสช. นางอรพิน 

วิมลภู ษิต  ผู ้จัดการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

http://voicelabour.org 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

37 
 

แรงง าน  สสส .  ,  นส .อ รุ ณี  ศ รี โต  ก รรมก า ร

ประกนัสงัคม สรุปสาระส าคญัไดว้า่ 

(1) ความจ าเป็นตอ้งมีการระบุสิทธิประโยชน์

ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกนัโรคตาม ม.63 (2) พ.ร.บ.

ประกนัสังคม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2558 เพื่อความชดัเจน

ในการลดความเหล่ือมล ้ าระบบหลักประกนัสุขภาพ

ระหว่างบทบาท สปสช. กบั สปส. โดยผูป้ระกันตน 

นายจา้งและรัฐบาลตอ้งจ่ายเงินสมทบฝ่ายละ .88% 

รวม 2.64%ของค่าจ้างผู ้ประกันตนเฉล่ียต่อเดือน

ประมาณ 11,000 บาทครอบคลุมผูป้ระกันตนม.33 

และม.39 รวม 12 ล้านคน ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในวัย

แรงงานอายุ 15-60 ปี และไดรั้บสิทธิประโยชน์ด้อย

กวา่ประชาชนทัว่ไป ขณะที่สปสช. ดูแลประชากร 48 

ล้า นคนตั้ ง แ ต่ เ กิ ด เ ป็นทา รก ถึ ง สู ง วัย  โดยใช้

งบประมาณแผน่ดินโดยตรง 

นอกจากน้ียงัเป็นหน้าที่รัฐ–นโยบายปฏิรูป

ประเทศที่ตอ้งด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ

สาธารณสุขที่ มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ซ่ึงต้อง

ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การ

รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพตามมาตรา 55 

และมาตรา 258 (ช) ด้านอ่ืนๆตามรัฐธรรมนูญ 2560 

และเป็นไปตามหลักการประกันสังคมคือการเฉล่ีย

ทุกขสุ์ขเฉล่ียความเส่ียงของคนท างานในสังคมที่ตอ้ง

มีการร่วมลงขนักันไม่อาจพึ่งงบประมาณรัฐทุกกรณี

ไปตลอดได ้

(2) ประกาศคณะกรรมการแพทยท์ี่ออกตาม

มาตรา 63 (2) และบงัคบัใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 

เป็นตน้มา ยงัมีชุดสิทธิประโยชน์ที่ไม่ครอบคลุมและ

ไม่เพียงพอ โดยที่ผูป้ระกันตนส่วนใหญ่ยงัไม่รู้และ

เขา้ไม่ถึงสิทธิน้ีในสถานพยาบาล 

ประกาศดังกล่าวเน้นการตรวจสุขภาพตาม

ช่วงอายุขาด ไม่มีกลไกการส่งเสริมสุขภาพ-ป้องกัน

โรคเม่ือตรวจสุขภาพแลว้ ขณะที่ไม่มีการดูแลสุขภาพ

ทันตกรรม และดูแลการตั้ งครรภ์ถึงคลอดบุตรฟรี

เหมือนประชาชนที่ใช้สิทธิสปสช.ได้ งบประมาณ

ส่งเสริมสุขภาพของสปสช.ครอบคลุมประชากรทั้ง

ประเทศ แต่ส่งถึงหน่วยบริการท่ีส่วนใหญ่สังกัด

กระทรวงสาธารณสุขแตกต่างจากสถานพยาบาลที่

ผูป้ระกนัตนเลือกใชบ้ริการ 

(3) หลักประกนัสุขภาพของผูป้ระกนัตนทั้ง

แรงงานในระบบ และนอกระบบเ ก่ียวข้องกับ

กฎหมายอยา่งนอ้ย 5 ฉบบั คือ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน 

, พ.ร.บ.เงินทดแทน , พ.ร.บ.ประกันสังคม , พ.ร.บ.

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและพ.ร.บ.ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามัยและสุขภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 

ท า อ ย่ า ง ไร จึ ง จะ ศึกษา เ รี ยน รู้  และ ใช้

ประโยชน์ เช่ือมโยงกับสิทธิตามกฎหมายเหล่าน้ีไป

ด้วยกันได้ ไม่ใช่มองแยกส่วน และหน่วยงานที่

เ ก่ียวข้องต่างคนต่างท า  ไม่บูรณาการ และขาด
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ประ สิท ธิภาพบริหารจัดกา ร  ท า ให้ ส้ิน เป ลือง

งบประมาณไม่คุ ้มค่า ทั้ งฝ่ายนายจ้าง ผูป้ระกันตน 

และรัฐบาล  

(4) ตอ้งมีการคิดใหม่ ท  าใหม่ ร่วมออกแบบ

โดยผูป้ระกนัตน และคณะกรรมการที่เก่ียวขอ้งเพราะ 

การตรวจสุขภาพไม่ใช่ค าตอบของการส่งเสริม

สุขภาพป้องกันโรค ถา้เขา้ใจว่ากองทุนมีเงินมาก ควร

มีการตรวจสุขภาพมากหรือเพิ่มสิทธิรักษาพยาบาล

มาก อาจเป็นเร่ืองเกินความจ าเป็นไม่คุม้ค่าก็ได ้เพราะ

การตรวจสุขภาพต้องมาพร้อมกับความจ า เ ป็น

เหมาะสมของแต่ละสุขภาวะช่วงวัย  ไ ม่ขึ้ นกับ

ความสามารถในการจ่ายของบุคคลหรือหน่วยงาน จะ

ลดความซ ้ าซ้อนของการใชเ้งิน ปรับระบบบริการให้

เอ้ือต่อผูป้ระกนัตน โดยใชสิ้ทธิสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต

การท างาน และมีการติดตามประเมินผล ว่า มี

ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเพื่อขับเคล่ือนให้

อนาคตดีขึ้น 

(5) การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกนัโรค มิใช่

การพึ่งสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย ์แต่

ตอ้งค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง เช่น 

จะมีความร่วมมือกนัระหว่างส านักงานประกนัสังคม 

องคก์รนายจา้ง และองค์กรแรงงานในการออกแบบ

การท างานเชิงปฏิบติัการขบัเคล่ือนด้วยกนัอยา่งไร , 

ตอ้งมีการสร้างส่ิงแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ

สร้างเสริมสุขภาพทั้ งในสถานประกอบการ และ

ชุมชนทอ้งถ่ิน การจดัระบบบริการที่เป็นสุขเป็นมิตร

ต่อกัน รวมทั้ งการสร้างเสริมทักษะด้านสุขภาพ

เก่ียวกบัความสามารถจดัการเร่ืองเงิน และวิถีบริโภค

ของคนวยัแรงงาน 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

 

คสรท.ออกแถลงการณ์ประณามผู้วางระเบิด
โรงพยาบาล 
 เม่ือวนัที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ
สมานฉนัทแ์รงงานไทย  (คสรท.)ไดอ้อกแถลงการณ์ 
ประณามการกระท าที่โหดเห้ียม อ ามหิต   กรณีเหตุ
วางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีเน้ือหา
ดงัน้ี คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย(คสรท.)
ซ่ึงเป็นผู ้แทนคนงานในภาคส่วนต่างๆ ทั้ งเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ แรงงานในระบบ นอกระบบ ทราบข่าว
อย่างน่าสลดใจกรณีเหตุลอบวางระเบิด บริเวณห้อง
จ่ายยาของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เม่ือวนัที่ 22 
พฤษภาคม2560 ท าให้มีผู ้บาดเจ็บหลายราย ซ่ึง
ส่วนมากเป็นผูสู้งอายุที่มารอรับการรักษาพยาบาล 
เหตุคร้ังน้ีแม้จะไม่มีผูเ้สียชีวิตแต่การเลือกจุดและ
สถานที่ถือเป็นความรุนแรงอยา่งมาก เพราะเป็นการ
กระท าในโรงพยาบาล ซ่ึงไม่ว่าท่ีใดในโลกทั้งในยาม
ปกติ และยามเกิดศึกสงคราม สถานที่พยาบาลบุคคลที่
ท  าหน้าที่ในการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บเป็นกติกาและ
ยอมรับกนัในทางสากลว่า ทั้งสถานที่และบุคคลที่ท  า
หน้าที่เก่ียวกับรักษาพยาบาลจะไดรั้บการยกเวน้จาก
การกระท าที่รุนแรง 
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 การกระท าในคร้ังน้ีเกินเลยขอบเขตที่มนุษย์
จะกระท ากัน เป็นการกระท าที่ทั่วทั้ งโลกไม่อาจ
ยอมรับได ้ความรุนแรงในคร้ังน้ีผูก่้อเหตุมีเจตนาให้
ความต้องการตนเองบรรลุผลแต่การกระท าท่ีเลว
ทรามต ่าช้ามิอาจที่จะท าให้เป้าหมายของผูก่้อเหตุ
บรรลุไดมี้แต่การถูกประณาม การเลือกที่ก่อเหตุใน
วนัที่ 22 พฤษภาคมและจุดที่เลือกตามกระแสข่าวบอก
วา่ อาจจะมีนยัทางการเมืองบางประการที่ส่งสัญญาณ
ไปถึงทหาร หรือ คสช.แต่ก็ไม่มีเหตุอันใดที่จะไป
กระท าในสถานที่พยาบาลซ่ึงเป็นสถานที่ปกป้อง 
ช่วยเหลือชีวิตมนุษย ์รวมทั้งที่อ่ืนๆด้วย และการก่อ
ความรุนแรงก็ไม่อาจแกปั้ญหาใดๆได ้
 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คส
รท.)ขอประณามผูก่้อเหตุซ่ึงมีพฤติกรรมเลวทรามต ่า
ชา้สามานย ์ขอใหผู้บ้าดเจบ็ไดรั้บการดูแลที่ดี หายจาก
อาการบาดเจ็บโดยเร็ว และขอให้รัฐบาลหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งเร่งสืบสวนหาผูก้ระท าผิดก่อเหตุมาลงโทษ
อย่างรุนแรงตามกระบวนการโดยเร็ว พร้อมทั้งวาง
มาตรการในการรักษาความปลอดภยัในจุดและพื้นที่
เ ส่ียงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยแก่
ประชาชน 
 

ย้อนรอย 20 ปี สหพันธ์แรงงานยานยนต์ จาก
อดตีสู่ปัจจุบัน  
 เม่ือวันที่  27 พฤษภาคม 2560 สหพันธ์
แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ได้จดัเวทีเสวนา 
“ย้อนรอยสหพันธ์แรงงานยานยนต์จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คร้ังท่ี 

19/2559 ที่ศูนยฝึ์กอบรมเพื่อคนท างาน (TEAM) 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 นายปรุง ดีสี  ที่ปรึกษาสมาพันธ์แรงงาน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ยานยนตแ์ละโลหะแห่ง
ประเทศไทย (TEAM) กล่าววา่ ปี 2523 ไดมี้การก่อตั้ง
สหพนัธ์แรงงานยานยนต์และอะไหล่แห่งประเทศ
ไทย โดยตนได้นั่งเป็นรองประธานสหพนัธ์ฯ โดย
ด าเนินการส่งเสริมการจดัตั้งสหภาพแรงงาน และเร่ิม
ก่อการจดัตั้งสหภาพแรงงานโตโยตา้ สหภาพแรงงาน
มิตซูบิชิ รถยนต์นิสัน ซ่ึงวตัถุประสงค์แรกคือการ
ก่อตั้งสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรม และมุมมอง
วา่การก่อตั้งสหภาพเพือ่ใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียว 

 
 ย ้อนหลัง ปี  2519 ช่ ว งนั้ น ได้ มี ก า ร
ประสานงานกับสหพันธ์แรงงานโลหะระหว่าง
ประเทศ (IMF) ตอนนั้นท างานอยูฟ่อร์ดแห่งประเทศ
ไทย หรือสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์แห่ง
ประเทศไทย และเร่ิมคุยกันเพื่อรวมตวักลุ่มคนงาน
โลหะ แต่เม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบของประเทศจึง
หยดุชะงกัไป แลว้จึงมารวมกนัอีกคร้ังโดยมีคุณปรีชา 
ศรีมีทรัพย ์และคุณสมาน สีทอง และอีกหลายท่านตั้ง
เป็นสหพนัธ์ฯ ซ่ึงการท างานใกลชิ้ดกับทางสหภาพ
แรงงานเอ็น เอช เค สปริงแห่งประเทศไทย ท่ีช่วงนั้น
เป็นเลขาธิการสหภาพแรงงาน และได้เข้าเป็นรอง

http://voicelabour.org 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

40 
 

ประธานสหพนัธ์ฯดว้ย การท างานภายใตแ้นวคิดการ
รวมตวัของ 4 เสาเท่านั้น คือ รถยนต ์ไฟฟ้า แร่ เหล็ก 
ภายใตก้ารสนับสนุนของ IMF เม่ือมีการรับสมาชิก
สหภาพแรงงานอ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ใน 4 เสา จึงมีความ
ขดัแยง้และแยกออกมาดว้ย ช่วงนั้นสหพนัธ์แรงงาน
ยานยนตแ์ละอะไหล่ คิดตั้งสภาองคก์ารลูกจา้งเอกชน
แห่งประเทศไทย 
 นับแลว้ผ่านมา 40 ปี การท างานแรงงานมา
ตลอดแม้ว่า จะไม่ได้ท  างานในสหภาพ แต่ยงัคงท า
หน้าที่ประสานงาน การอบรมให้กบัสมาชิกสหพนัธ์
แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย หลังมีการตั้งขึ้ น 
หากมองขบวนแรงงานยานยนต ์กบัองคก์รนายจา้งใน
อุตสาหกรรมยานยนต ์เห็นวา่ ขบวนแรงงานยานยนต์
ยงัอยู่ที่ เดิม คือยงัไม่รวมกันเป็นหน่ึงเดียวภายใต้
แนวคิดการจดัตั้งสหภาพแรงงานในอดีตว่าตอ้งการ
ใหเ้ป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม แลว้ปรับตวัเป็น
สหพันธ์แรงงาน วันน้ีก็มีการแยกกันออกไปไม่
เขม้แข็ง ต่างกับองค์กรทุนมีการพฒันามากขึ้นเป็น
หน่ึง เป็นอุตสาหกรรมที่ส าคญัสร้างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงความตอ้งการที่อยากเห็นคือความเติบโต
ของแรงงานยานยนต์ได้รับการยกย่องเทียบเท่ากับ
นายทุน จึงอยากเรียกร้องให้แรงงานมีความสามัคคี
กนัเพือ่พฒันาขบวนการแรงงานใหก้า้วหนา้ 
 นายยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสมาพนัธ์
แรงงานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ยานยนต์และ
โลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) กล่าวว่า ก่อนนั้นปี 
2523 การตั้งสหพนัธแ์รงงานยานยนตแ์ละอะไหล่แห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเดิมนั้นช่วงสหภาพแรงงาน เอ็น เอช 
เค สปริงแห่งประเทศไทย และติดอยูก่บับริษทัฮอนดา้

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจา้งสภา
แรงงานแห่งประเทศไทย ซ่ึงหลังปี 2535 ก็เร่ิมมีการ
ชวนสหภาพแรงงานเด็นโซ่ประเทศไทย สหภาพ
แรงงานโตโยต้าประ เทศไทย สกภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยฮีโน่ และสหภาพแรงงาน
เอ็น เอช เค สปริงฯ โดยมีการจบัมือคุยกนั เร่ืองฟ้ืนฟู
สหพนัธแ์รงงานยานยนต ์แต่ว่าสหพนัธ์แรงงานเดิมมี
การตั้งเป็นสภาแล้ว และเห็นว่าไม่ค่อยมีการด าเนิน
กิจกรรม  จึงมีการรวมกนัในส่วนของ 4 สหภาพ เป็น
ชมรม 4 สหภาพ ภายใต้IMF-TC เป็นสมาพนัธ์
แรงงานยานยนตแ์ละอะไหล่ 
 ปี2539 รถยนตข์ายดีมากก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ
ตม้ย  ากุง้ และมีแนวคิดในการรวมกนัเป็นทางการคือ
สหพนัธ์แรงงานยานยนต ์เพราะสหพนัธ์แรงงานเดิม
เร่ิมเป็นมีการตั้งกันเป็นสภาองค์การลูกจา้งแรงงาน
เอกชน ซ่ึงการก่อตั้งสหพนัธ์แรงงานยานยนต์แห่ง
ประเทศไทย ตอนนั้นมีหลายสหภาพแรงงานที่เขา้มา
ร่วมกันก่อตั้ งในปี 2540 แต่ก็มีบางสหภาพอย่าง
สหภาพแรงงานมิตซูบิชิ ที่เร่ิมแนวคิดดว้ยกนัแต่ว่า ก็
ไม่ไดร่้วมก่อตั้ง การสหพนัธแ์รงงานยานยนตฯ์ แมแ้ต่
เร่ืองช่ือก็มีการคิดร่วมกันว่าจะมีการเติมว่าอะไหล่
ด้วยหรือไม่ ซ่ึงก็ตกลงร่วมกันว่าไม่ต้องใส่ค  าว่า
อะไหล่ ดว้ยเห็นวา่เป็นกิจการยานยนตเ์หมือนกนั การ
ก่อตั้งสหพนัธ์ฯครบรอบ 25 ปี และมีการรวมตวักัน
เป็นTEAM และเป็นก าลังหลักในคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย เพื่อการขบัเคล่ือนประเด็น
นโยบายแรงงาน และร่วมผลักดันแก้ไขปัญหา
แรงงานร่วมกนักบัหลายองคก์ร 
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 นายทรงพนัธ์ พจนาภิรักษ์กุล อดีตผูก่้อตั้ ง
สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย อดีต
ประธานกรรมการสหภาพแรงงานมิตซูบิชิ ประเทศ
ไทย กล่าวว่า ช่วงนั้นเองสหภาพแรงงานมิตซูบิชิมี
ความขดัแยง้ทางนโยบายภายในกนัเอง เดิมการก่อตั้ง
สหภาพแรงงานเร่ิมจากนายจา้งมีการแทรกแซงจดัตั้ง
และการบริหารจดัการสหภาพแรงงานและยุคที่ตน
บริหารได้มีการออกมาภายนอกเพื่อการรวมตัว
แลกเปล่ียนกับภายนอก ได้เข้าร่วมก่อตั้ งชมรม 4 
สหภาพ และร่วมก่อตั้ งสหพนัธ์แรงงานแต่ว่า ยงัมี
ปัญหาภายในจึงไม่ได้อยู่ในกรรมการก่อตั้ งชุดแรก 
แต่ต่อมาก็เขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหพนัธ์ และอยากเห็น
การรวมตวัที่เขม้แขง็เป็นหน่ึงเดียวของแรงงาน 
 นายมงคล ธนกัญญา อดีตประธานสหพนัธ์
แรงงานยานยนตแ์ห่งประเทศไทย กล่าววา่ การท างาน
จดัตั้งสหภาพแรงงานในอดีตไม่ไดร้าบร่ืน การจดัตั้ง
สมัยนั้นคือ คนมีปัญหาร่วมกัน ไม่ได้รับสวสัดิการ 
ไม่ได้เงินโบนัส และเห็นสหภาพแรงงานรอบๆใน
กิจการยานยนต์ อย่างสหภาพแรงงาน เอ็น เอช เค 
สปริงฯ โตโยตา้ เด็นโซ มีสวสัดิการดี คนงานอีซูซุ ก็
มีแนวคิดการรวมตวักนัก่อตั้งสหภาพแรงงาน แต่ก็มี
การลม้สหภาพแรงงานมาตลอด จนมาถึงรุ่นตนเองก็มี
การตั้งสหภาพแรงงานอีซูซุ ขึ้นจนได้ และยืนยนัว่า 
การตั้งสหภาพแรงงานขึ้นแบบไม่เกเร ให้บริษทัเห็น
ว่าอยู่ร่วมกันได้ และสหภาพแรงงานอีซูซุก็เขา้เป็น
สมาชิกสหพันธ์แรงงาน ได้รับการเลือกตั้ ง เป็น
กรรมการฝ่ายจดัตั้ง เขา้ไปตั้งสหภาพแรงงานฟอร์ด 
มาสด้าขึ้น ทั้งท่ีอีเทรินซีบอร์ดถูกน าเสนอเป็นนิคม
อุตสาหกรรมที่ปลอดสหภาพแรงงาน แมว้า่ การจดัตั้ง

สหภาพแรงงานจะไม่ราบร่ืนแต่ สหพนัธ์แรงงานก็ท  า
หน้าที่ในการร่วมกนัแกปั้ญหาจนตั้งสหภาพแรงงาน
ส าเร็จ และเกิดสหภาพแรงงานตามมาจ านวนมาก การ
ท่ีสหพันธ์แรงงานรวมตัวกันแรกๆไม่ มี เ งินจัด
การศึกษาก็เลยมีการของบประมาณองค์กรพฒันา
เอกชนอย่างเช่น มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) และ
อาฟฟ่ี หรือSolidarity center (SC) ปัจจุบนัเพื่อการจดั
การศึกษา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในการแยกกันออกไป
จากสหพันธ์ เพราะมีการตั้ งสภาองค์การลูกจ้าง
แรงงานยานยนตแ์ห่งประเทศไทยขึ้น ด้วยมุมมองที่
แตกต่างกันบา้งทางความคิด ซ่ึงก็มีการก่อตั้งขึ้นมา
ตามที่มีการตกลงเห็นร่วมกันในช่วงแรก ของหลาย
สหภาพ ส่วนตนเองตอนน้ีไม่ไดท้  างานด้านสหภาพ
แรงงาน และคิดวา่การวางมือเพือ่ใหก้บัคนรุ่นใหม่เขา้
มาท างานองค์กรแทน ซ่ึงก็อยากเห็นความแข็งแกร่ง
ของสหพนัธแ์รงงานยานยนตฯ์ และเห็นการสร้างคน
รุ่นใหม่ๆมาท างานเพื่อที่จะเขม้แข็งท างานร่วมกนัอีก
คร้ัง 
 นายวิวฒัน์ พนัธ์สระ  อดีตประธานสหพนัธ์
แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณี
สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสดา้ประเทศไทย ที่มีการ
จดัตั้งขึ้นช่วงแรกผูก่้อการโดนไล่ออกจากงาน มีการ
ด าเนินคดีกบัลูกจา้ง แต่วา่ดว้ยค าว่า แรงงานคือพี่น้อง
กนั ส่ิงที่คิดและถือเป็นแนวปฏิบติัท างานร่วมกนัช่วง
นั้น คือ ท าอย่างไรให้คนในบา้นอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข จึงใชแ้นวการสร้างการท างานแบบทวิภาคีที่
ย ัง่ยืน และได้ประสานงานกัน ACIL ประสานงาน
ฟอร์ดอเมริกา IMF มาสดา้ ญี่ปุ่ น และอีกหลายองคก์ร
รวมทั้งประธานบริษัทฟอร์ด ญี่ปุ่ น อเมริกามาร่วม
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เจรจาเห็นผลว่า ท  าไมฟ้องร้องกัน สหพนัธ์แรงงาน
ยานยนต์มีมุมมองว่า จะสร้างทวีภาคีในการท างาน 
และ IMF ก็ขายความคิดว่า ตอ้งโตไปดว้ยกนั และท า
ให้ยุติขอ้ขดัแยง้กันได ้และแนวคิดแรงงาน นายจา้ง
คือคนในครอบครัว และไม่ควรเอาคนนอกมาตดัสิน 
ถือว่า น่ีคือนโยบายและ ปณิธานของสหพนัธ์ฯ แต่
จะตอ้งไม่เอาเปรียบกนั การท างานตั้งเป็นแบบทวิภาคี
ที่ย ัง่ยนื 
 การเข้าร่วมในคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย (คสรท.) เพื่อขบัเคล่ือนประเด็นการจา้ง
งานเหมาค่าแรงร่วมกันกับองค์กรอ่ืนๆ ซ่ึงสหพนัธ์
แรงงานยานยนต์มีปัญหาเร่ืองการจา้งงาน และตอน
นั้นมีการร่างกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่  จึงมี
การผลักดันให้มีการแก้ไขการจา้งงานเหมาค่าแรง 
หลงัที่กฎหมายคุม้ครองแรงงานออกมา ทางสหพนัธ์
แรงงานก็มีแนวคิดแก้ปัญหาภายในโดยสหภาพ
แรงงานเจรจาต่อรองกบับริษทัมีการก าหนดสัดส่วน
การจา้งงานเหมาค่าแรง ให้มีได้แต่ตอ้งจา้งเพียงร้อย
ละ 30 เพื่อการดูแลแรงงานให้ไม่ถูกเอาเปรียบด้าน
การจ้างงานและสวัสดิการ แม้กฎหมายจะย ังไม่
คุม้ครองดูแลก็ตาม ซ่ึงหลายสหภาพแรงงานมีการ
เรียกร้องไดแ้ต่ก็ยงัมีหลายสหภาพที่สหพนัธ์ตอ้งดูแล
กนัต่อไป 
 นายศกัดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการ
แรงงาน กล่าวว่า แรกทีจะมีการตั้ งกลุ่มสหพันธ์
แรงงาน และFES นั้นท างานเชิงนโยบาย ซ่ึงตอนนั้นก็
มีสหพนัธแ์รงงานยานยนต ์และอะไหล่ฯอยูก่่อนแลว้ 
โดยมีคุณสมาน สีทอง ซ่ึงตรงนั้ นมีการตั้ งสภา
องคก์ารลูกจา้งเอกชน เม่ือคุณยงยุทธ เม่นตะเภา มา

ปรึกษาเร่ืองตั้งสหพนัธ์ฯจึงไม่เห็นดว้ย แต่คุณยงยทุธ 
ก็มีการเอาจริงเอาจงัในการที่จะรวมตวักนั และมีการ
เช่ือมร้อยกบัทางแรงงานในเยอรมนั คือ IMF ซ่ึงตอน
นั้นเองก็มีปัญหาองคก์รแรงงานที่มีการคอรัปชัน่โดย
มีการตรวจสอบกนัอยูอ่งคก์รแรงงานในต่างประเทศก็
ไม่ค่อยไวว้างใจในการท างานร่วม แต่การตายของค า
ปุ่ น วงศข์นั ก็เช่ือว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัการคอรัปชัน่ 
ซ่ึงการรวมตวัมีหลายฝ่ายมีการแบ่งโครงสร้างกนัใหม่ 
ในส่วนของ IMF แต่การรวมตวัของสหพนัธ์แรงงาน
ยานยนต์ฯโดยการท างานที่โดดเด่นจึงได้รับการ
สนบัสนุน แมว้า่จะมีการแยกกนัไปตั้งเป็นสภาฯ และ
ประเทศไทยก็ มีแนวการรวมตัวแบบใหม่อย่าง
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย และสหพนัธ์
แรงงานอ่ืนๆก็มาร่วมกนัมีการท างานมากขึ้น และมี
การรวมตัวกันเป็น TEAM ด้วย การท างานของ
แรงงานที่อยากเห็นในแนวคิดคือ การเป็นสหภาพ
เดียวภายใต้อุตสาหกรรม เรียกว่าสหภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม และหวงัวา่สหพนัธแ์รงงานยานยนต ์จะ
เป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมที่เขม้แขง็รวมพี่น้อง
แรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกนัเขา้มาในอนาคต 
 จากนั้นได้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
คร้ังที่ 19/2559 สหพนัธแ์รงงานยานยนตแ์ห่งประเทศ
ไทย เพือ่รายงานผลการด าเนินกิจกรรมประจ าปี และ
งานเล้ียงในช่วงเยน็อีกดว้ย 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 
 

อกีด้านหน่ึงของไทยแลนด์ 4.0 อย่าเผลอทิง้ใคร
ไว้ข้างหลงั 
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 คณะกรรมาธิการขับ เค ล่ื อนการปฏิ รูป
ประเทศด้านสังคม ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการ
ขับ เค ล่ือนการปฏิ รูประบบแรงงาน  และระบบ
คุม้ครองผูบ้ริโภคในคณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคมสภาขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศ ได้จัดสัมมนาเร่ือง “อีกด้านหน่ึงของไทย
แลนด์ 4.0 อย่าเผลอทิ้งใครไว้ข้างหลัง”เม่ือวนัที่ 19 
พฤษภาคม 2560 ที่อาคารรัฐสภา 2 

 
 นายศิริชัย ไม้งาม เลขานุการธรรมาธิการ
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ดา้นสงัคม และประธาน
อนุกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูประบบแรงงานและ
ระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค กล่าวว่า นโยบายไทยแลนด ์
4.0 ไม่ได้เ กิดขึ้ นในประเทศไทย แต่เ ป็นการ
เปล่ียนแปลงจากเทคโนโลยทีี่เกิดขึ้นในการพฒันาทัว่
โลก และมีการเกิดขึ้ นแล้วในยุโรป เม่ือเข้าสู่ไทย
แลนด์ 4.0 แล้วแรงงานไทยควรท าอย่างไร และจะ
ส่งผลด้านความคิด การพฒันาโครงสร้างเศรษฐกิจ 
การศึกษาพฒันาคน อาชีพบางอาชีพอาจหายไป และมี
อาชีพใหม่เขา้มาทดแทน และมีการพฒันาตวัเองให้
ทนัต่อเทคโนโลยใีหม่ๆ การพฒันาดา้นการศึกษาเพื่อ
การพฒันาคนให้เท่าทนั โดยตอ้งมีการรณรงคใ์ห้เกิด
การเตรียมความพร้อมให้ผูใ้ชแ้รงงาน และประชาชน
ไดเ้ตรียมความพร้อมในการพฒันาตนเองเพื่อเตรียม

ตวัสู่การพฒันาภายใตน้โยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อไม่
ทิ้งใครไวข้า้งหลงั 
 ดร.กอบศกัด์ิ ภูตระกูล ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ า
ส านกันายกรัฐมนตรี ไดป้าฐกถาพิเศษ เร่ือง “มุมมอง
ไทยแลนด์ 4.0 ก้าวสู่เวทีสากล”ว่า ในมุมของประเทศ
ไทยนั้นยคุ 1.0 คือภาคเกษตรกรรม ท ามาหาเล้ียงชีพ 
2.0 คือยคุของอุตสาหกรรมเบาที่ใชค้นมากกว่าการใช้
เคร่ืองจกัร ยุคที่ 3 คือการใช้โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เช่นกลุ่มยานยนต์ เคมี ซิเมน ยาง และ
เหล็ก อุตสาหกรรม 4.0 คือ อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยทีี่เพิ่มมากกว่าเดิม ใชแ้อพพลิเคชัน่ในการ
ท างาน การสร้างนวตกรรมใหม่ๆในการผลิต การแปร
รูป ท าใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณค่ามากกว่าเดิม หากเป็นการ
ใช้กระบวนการผลิตแบบเดิมๆก็ไม่ใช่ระบบ 4.0 
ประเทศไทยจากประเทศที่รับจา้งผลิต จะตอ้งพฒันา
มาเป็นผูผ้ลิตเอง 
 ไทยแลนด์ 4.0 ในความหมายรัฐบาล คือการ
พัฒ น า แ บบ ให ม่ ๆ  เ ช่ น  อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ ใ ช้
ปัญญาประดิษฐ์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เดิมใช้
เช้ือเพลิง น ้ ามนั มาเป็นระบบไฟฟ้า สินคา้ทุกชนิดที่
ผลิตต้องสมาร์ต เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
คิดคน้นวตกรรมใหม่ ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มี
การปรับตวัใชร้ะบบดิจิตอล ซ่ึงเป็นการขบัเคล่ือนไป
ข้างหน้า  แล้วประเทศไทยจะปรับตัวอย่างไร คือ 
กฎหมายที่มีการบงัคบัใชย้งัไม่มีความทนัสมยั เพราะ
ใช้มานาน ตอนน้ีมีการปรับแก้ไขให้กฎหมายให้มี
ความทนัสมยัมากขึ้น เช่นกฎหมายการเดินอากาศยาน 
ดว้ยตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลยี ซ่ึงในส่วนของการ
บินเดิมแค่การเดินอากาศ แต่ในอนาคตอาจมีบริษทัมา

http://voicelabour.org 
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เปิดผลิตและซ่อม โดยบริษทัแอร์บสัที่มองในส่วน
ของสนามบินอู่ตะเภาไว ้หรือพฒันาท่าเรือโดยมอง
การพฒันาอีสเทร์ินซีบอร์ดเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหม่
แบบ 4.0 แม้แต่อาลีบาบา ก็มีการพูดถึงการเปิด
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางด้านการกระจายสินค้า
ส่งออก บริษัท บี เอ็ม ดับบลิว ต้องการตั้ งโรงงาน
แบตเตอร่ี แต่ปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐานของไทย 
และด้านฝีมือแรงงานพร้อมหรือไม่ ส่ิงที่ตอ้งแก ้คือ
เร่ืองการพฒันาด้านทกัษะฝีมือแรงงาน ด้านอาชีวะ 
เพราะยงัมีไม่เพยีงพอ ซ่ึงตอ้งพฒันาเพิม่ 2 หม่ืนคนต่อ
ปี ปัจจุบนัแรงงานไทยยงัไม่ไดม้าตรฐานทั้งฝีมือ และ
ภาษาในการส่ือสาร เสียงที่นายจา้งพูดถึงคือแรงงานที่
ไดต้อ้งมีการอบรมทกัษะใหม่ก่อนเขา้ท างาน ฉะนั้น
การพัฒนาต้องตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ระบบ
การศึกษาตอ้งมีการพฒันา ยงัมีปัญหาครูดา้นช่างมีไม่
เพยีงพอ หากเทียบกบัประเทศสิงคโปร์ ในอตัราครู 7 
คน กบันักเรียน 100 คน ประเทศไทยมีครู 4 คน กับ
นักเรียน 100 คน ปัจจุบนัยงัตอ้งการครูฝีมือช่างเพิ่ม
อีก 2,000 คน ซ่ึงตอ้งปรับทั้งระบบ เช่น อุปกรณ์การ
สอนดว้ยที่สิงคโปร์ตอ้งเปล่ียนเทคโนโลยทีุก 4 ปี แต่
ประเทศไทย 15 ปีเปล่ียนคร้ัง ท าให้ตามไม่ทนัระบบ
เทคโนโลย ี 
 ประเทศญี่ปุ่ นที่มีการลงทุนในประเทศไทย 
จึงมีแนวทางว่า จะมาเปิดด้านการศึกษาอาชีวะ โดย
ลงทุน น าอาจารยม์าจากประเทศญี่ปุ่ น เพื่อจดัระบบ
ศึกษาป้อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน ระบบต่อมาคือ ระบบ
ทวิภาคี ซ่ึงในหลายประเทศมีการท าความตกลงกับ
วิทยาลัยเพื่อจัดระบบศึกษา และส่งนักศึกษาเขา้ไป
ฝึกงานในโรงงานเม่ือจบมีงานท า และส่วนสุดทา้ยคน

ที่จบมาในส่วนของมหาวิทยาลัย ที่มีการท างานวิจยั 
ขอทุนรัฐในการพฒันาตนเองเรียนต่อต้องกลับมา
ท างานสนองทุน ไม่ใช่แต่เรียนจบท างานให้เอกชนอยู่
ต่างประเทศ ส่งเงินมาใช้ทุนเท่านั้น เด็กไทยปัจจุบนั
เรียนจบไม่เข้าระบบโรงงาน แต่จะเป็นสตาร์ทอัพ
ท างานอาชีพอิสระ ตรงน้ีตอ้งดูเร่ืองกฎหมายใหม่ที่มา
รองรับ 

 
 นายสิงหเดช ชูอ านาจ รองปลัดกระทรวง
แรงงานกล่าวว่า การท างานในระบบเทคโนโลยใีหม่ 
โอกาสของคนอาจไม่เท่ากัน มีการปรับเปล่ียนการ
ท างานแน่นอนมีการลดอัตราการใชก้ าลังคนในการ
ผลิตในระบบสายพานการผลิตจะมีการใชเ้ทคโนโลยี
ในการท างานมากขึ้น ซ่ึงส่งผลต่อการจา้งงาน เช่น 
ระบบธนาคาร ส่ือมวลชน ที่ตอนน้ีได้น าเทคโนโลยี
เขา้มาใชแ้ลว้ และการพฒันาบุคคลากรให้เขา้สู่การยคุ
สมยัในการใชเ้ทคโนโลยใีนการท างาน เรากลวัระบบ
ที่มีการพัฒนาเอาหุ่นยนต์มาท างานแทนคน แต่ก็
บางอยา่งหุ่นยนตก์็ท  างานไม่ไดเ้หมือนคน เราก็คงยงั
ต้องใช้คนในการท างาน กรมสวสัดิการคุ้มครอง
แรงงานก็จะดูเร่ืองของการคุ้มครองแรงงาน และดู
เร่ืองสิทธิที่ควรได้รับเม่ือมีผลกระทบ นายจา้งควร
ดูแลแรงงานอยา่งไรใหเ้ป็นธรรม 
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 การที่แรงงานจะเขา้สู่ยคุ 4.0 ตอ้งมีการสร้าง
ฐานขอ้มูล ซ่ึงมีอยูแ่ลว้และมีการท ารหัสอาชีพ ทราบ
ว่า มีอาชีพอะไรบา้งใครท า เป็นพื้นฐานในการปรับ
เม่ือมีการเขา้สู่ไทยแลนด ์4.0 
 นางสิ ริว ัน  ร่มฉัตรทอง เลขา ธิการสภา
องค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เราไม่
สามารถเลือกวา่ จะไม่เขา้สู่ระบบอุตสาหกรรม 4.0 ได ้
เพราะโลกเปล่ียนไป เทคโนโลยมีาถึงบา้นแลว้ ระบบ
สมาร์ทโฟนต่างๆที่ใช้ก็มีการปรับไปท างานมีระบบ
ต่างๆในการใช้งานมากขึ้ น เดิมประเทศไทยอยู่ใน
ระบบเกษตรกรรม และต่อมาก็เป็นประเทศรับจา้ง
ผลิต ระบบการศึกษาก็มุ่งสู่ระบบสามญั เพื่อเป็นเจา้
คนนายคนยงัไม่เปล่ียน คนที่เกเรไปเรียนเทคนิค ซ่ึง
เป็นความคิดอคติมานาน และประเทศไทยเขา้สู่สังคม
สูงวยั และลูกจา้งที่กินค่าแรงขั้นต ่าร้อยละ 47 จะมี
คว าม เ ส่ี ยงอ ย่ า ง ไ ร  ก า รพัฒนาประ เทศ เข้า สู่
อุตสาหกรรม 4.0 ไทยจะเส่ียงมากในกลุ่มแรงงานของ
ยานยนต์ร้อยละ 75 ยงัมีแรงงานในประเภทโรงแรม 
การบริการ ธนาคารและโรงพยาบาลเส่ียงดว้ยเช่นกนั 

 
 ระบบดิจิตอลมาเปล่ียนอะไรในประเทศไทย 
คือว่า ประเทศเพื่อนบา้นมีความตอ้งการที่จะได้นัก
ลงทุนเขาเตรียมความพร้อมและก าลังพฒันาคนมา
รองรับดา้นเทคโนโลยี อยา่งเวียดนาม มาเลเซีย และ
อีกหลายประเทศที่ ซ่ึงประเทศไทยเม่ือเขา้สู่ยุค 4.0 

การพฒันาคนเพือ่รองรับอุตสาหกรรมใหม่ตอ้งท าให้
มากขึ้น เพื่อให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการ หากถาม
ว่า “ใครที่จะอยูข่า้งหลงั” คิดว่า คนที่ไม่ตกขบวนคือ 
คนที่พร้อมปรับตวั เรียนรู้ ปรับทศันคติ พฒันาทกัษะ 
มองศกัยภาพมนุษย ์สร้างการเรียนรู้ไวต้ลอดชีวติ และ
ตอ้งมีกฎหมายระเบียบที่เอ้ือ แกไ้ขกฎหมายแบบองค์
รวมระบบขา้ราชการตอ้งปฏิวติัลดขั้นตอนต่างๆที่ตอ้ง
เขา้ง่ายออกง่าย ตอ้งมีการรับมือกบัระบบ ตอ้งมีความ
ร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชน ตอ้งอบรมความรู้ให้เขา
ประเมินตวัเองได้ และเทคโนโลยรัีฐช้าให้เขาท าเอง
เปิดโอกาสใหเ้ขาจดัการเอง และใครแข็งแรงตอ้งช่วย
คนที่อ่อนแอ 
 ข้อเสนอ อยากเห็นโครงสร้างทั้งระบบ แยก
กลุ่มเป้าหมาย จะไดท้ราบวา่ใครมีคุณภาพ มีศกัยภาพ 
ต้อง มีการสร้างฐานข้อ มูล  ส ร้างอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องต่อการพฒันาแรงงานป้อนตลาดแรงงาน 
และการจดัการดา้นการพฒันาส่งเสริมดา้นการเกษตร
ให้ท  าเกษตรปลอดสารให้มีอาชีพตามระบบ แบบ
ระบบพอเพียงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสภาพอากาศที่
ปรวนแปร และคนอยากเรียนทกัษะแบบไหนให้เรียน
แบบนั้ นไม่จ า เป็นต้องบังคับเรียนตามหลักสูตร 
ทา้ยสุดก็ส่งเสริมใหค้นดีปกครองบา้นเมือง 
 ผศ.ดร.เกียรตินันท์ ล้วนแก้ว มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบณัฑิตย ์(DPU) กล่าวว่าการเปล่ียนแปลงจาก 
1.0 มาเป็น 2.0 นั้นใชเ้วลานับศตวรรษ แต่ว่า 3.0 และ 
4.0 นั้นไวมาก และมีการกล่าวว่า จะไปอีก 20 ปีจึงจะ
เปล่ียนอีกคร้ัง และส่ิงที่ขาดแคลนก าลงัคนฝีมือ และมี
แรงงานท่ีท างานอยู่ในระบบ ได้ท  างานในความ
คาดหวงั ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการจา้งงานคา้ปลีก คา้ส่ง
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ตวัเลขไม่เปล่ียน หากเทียบกบัเวียดนาม และมาเลเชีย
ที่มีการเปล่ียนโครงสร้างงานจ้างงาน ประเทศไทย
เป็นโครงสร้างการจา้งงานในยคุอุตสาหกรรม 2.5 อยู่
เลยยงัไม่ขา้มไป 3.0 เลย การพฒันาฝีมือยงันอ้ยเกินไป
ในการพฒันา 
 ตวัเลขคนท างานภาคเกษตรลดลง และเขา้สู่
ระบบอุตสาหกรรมมากขึ้ น การท างานที่ เอาองค์
ความรู้ในการพฒันาอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การจบ
ปริญญาแลว้ขายของเป็นเร่ืองธรรมดาจะไม่นับว่า มี
การพฒันาฝีมือเพิ่มขึ้น แต่หากเป็นกลุ่มที่พฒันาเกิด
อาชีพใหม่ การเรียนเพื่อให้ไดวุ้ฒิการศึกษา การเรียน
สายอาชีพยงัมีนอ้ย 
 ช่องว่างของทกัษะฝีมือ ที่นายจา้งคาดหวงั
ดา้นฝีมือแรงงานคือ หวงัไว ้5 แต่ลูกจา้งท าไดเ้พียง 3 
ซ่ึงทกัษะต ่ากว่าที่คลาด ประเทศไทย แรงงานไทยมี
ปัญหาทางดา้นภาษา ทกัษะในการส่ือสาร จึงเป็นการ
อยู่ในอุตสาหกรรม 2.5 เท่ านั้ น  การจะไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 จึงยงัมีปัญหาในดา้นทกัษะแรงงาน 
การใช้ภาษาจะรุนแรง 10 เท่า พฒันาแล้วคนของ
ประเทศไทยไม่พร้อม การประกาศรับสมัครงานใช้
วฒิุการศึกษาแต่ว่า ตอ้งการประสบการมากกว่า โลก
ต่อไปที่วดัดว้ยทกัษะไม่ใช่วุฒิการศึกษาแลว้ กลุ่มที่มี
ทกัษะจะได้งานท าก่อนคนท่ีมีวุฒิการศึกษา เรซูเม่
ออนไลน์จะบอกวา่ ใครมีทกัษะอะไรบา้ง เม่ือนายจา้ง
ตอ้งการจา้งแรงงานให้ตรงกับทกัษะก็จะหาแรงงาน
ตามทกัษะฝีมือ โลกจากน้ีคือการเก็บทกัษะแรงงาน
ดา้นฝีมือความเช่ียวชาญที่อยูเ่พื่ออ านวยความสะดวก
ในการจดัการหางานไดต้รงตามตอ้งการแรงงานอยูใ่น
ระบบออนไลน์หมด ตลาดตอ้งปรับตวัใหม่เสมอ 

 บทเรียนจากต่างประเทศ อินเดีย เยอรมัน 
ต้องมีการรีสกิลใหม่ แท็ก ซ่ี  ที่ต ้องเปล่ียนมาใช้
แอพพลิเคชั่น ปรับตัวใหม่ให้ทันยุคสมัยในการ
บริการ การท่ีจะปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
แม้แ ต่ประ เทศต้นแบบอย่าง เยอรมันจะไ ม่ท า
อุตสาหกรรม 4.0 ทุกดา้น เพราะเห็นว่าจะเกิดปัญหา
กับแรงงาน คน และทักษะ จะท า เพียงบางด้าน 
ประเทศไทยการตอ้งปรับยคุสมยัให้เขา้สู่ยคุ 4.0 อยา่ง 
เราตอ้งรู้วา่ อะไรคือรากเหงา้ จะตอ้งน าหุ่นยนตม์าใช้
เสริมงาน เอาเทคโนโลยีมาเสริมการท างานจะไดไ้ม่
ท าใหใ้ครมาทิ้งอยูข่า้งหลงั 

 
 น า ง สุ น ท รี  หั ต ถี  เ ซ่ ง ก่ิ ง  ก ร ร ม ก า ร
ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการคุม้ครองการรับงานไป
ท าที่บา้นกล่าวว่า จริงแลว้ตอ้งหาส่ิงที่เป็นของเราใน
ยุคสมัย 4.0 ที่เหมาะกับประเทศไทย ในขณะที่คน
จ านวนมากยงัอยู่ในภาคเกษตรกรรม อยู่ในแรงงาน
นอกระบบจ านวนมาก หากจะเขา้สู่อุตสาหกรรม 4.0 
คนกลุ่มน้ีจะไปอยูท่ี่ไหน ซ่ึงประเทศไทยท้ิงคนไวข้า้ง
หลงัมานานแลว้ ประเด็นความเหล่ือมล ้ า คือ คนร้อย
ละ 10 ถือครองทรัพยย์ากรมากมาย ซ่ึงสะทอ้นการ
พฒันาที่ผิด การจดัระดับการศึกษา 7 ใน 10 ใน
อุดมศึกษา 1 ใน 8 การติดอนัดบัที่10 การเป็นหน้ีสิน
ในนอกประเทศ และอุบตัิเหตุเป็น 2 ความเหล่ือมล ้ า
อนัดบั 3  จริงแล้วรัฐคิดถูกทางอยู่ว่า “ตอ้งลดความ
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เหล่ือมล ้ า และสร้างความปองดอง” เพราะว่า ความ
เหล่ือมล ้ าสูงท าให้ไม่เกิดความปองดอง ถามว่า การ
ครอบครองความมัง่คัง่จะมากระจายเศรษฐกิจท าให้
แรงงาน เกษตรกรดีขึ้นหรือไม่ การพฒันาเทคโนโลย ี
ไอทีจะลดความเหล่ือมล ้ าหรือว่า จะท าให้แรงงานตก
งานมากขึ้น  แรงงานนอกระบบ มีกฎหมายแต่ว่ากิน
ไม่ได ้เช่นในส่วนของกฎหมายคุม้ครองผูรั้บงานไป
ท าที่บา้นแต่ว่ากินไม่ได ้และไม่ใช่ลูกจา้งนายจา้ง มี
สหภาพแรงงานนอกระบบไม่ได ้จะเขา้ระบบ 4.0 ก็
แกปั้ญหาเก็บกวาดของเก่าก่อน 

 
 รศ.ดร.ณรงค ์ เพช็รประเสริฐ นกัวชิาการดา้น
เศรษฐศาสตร์กล่าวว่า  เร่ืองแรงงานมีสองมิติ ปัจจยั
การผลิต กับความเป็นมนุษย์ เช่นที่พูดคุยคือมอง
แรงงานเป็นปัจจยัการผลิต แต่ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ชีวิต  พลังงานที่ มีประสิทธิภาพ พลังงานสมอง 
ร่างกายที่แขง็แรง ความสมัพนัธ ์คือตอ้งการแรงงานที่
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงอยูใ่นร่างกายมนุษย ์หากรางการ
ไม่มีประสิทธิภาพ สมองจะดีไดอ้ยา่งไร หลกัการอยา่
ทิ้งใครไวข้า้งหลงั เราเคยฝันว่า จะเป็นประเทศพฒันา 
และมั่งคัง่มั่นคง เกาหลีเร่ิมฟ้ืนฟูพร้อมกับเกาหลีใต ้
คนรวยติดอันดับโลก แรงงานเกาหลีใต้เหมือนมี
ความส าคัญมาก เหมือนปีกซ้าย ปีกขวา ค่าจ้าง 12  
เหรียญ วนัละ 3,000 กว่าบาท แรงงานไทยวนัละ 300 

กว่าบาทใครถูกทิ้ง คนไทยคนรวยติดอนัดบัโลก แต่
แรงงานก็คนจนไทยติดอนัดบัโลกดว้ย 
 เศรษฐกิจไทยก าลังจะดี แต่หากไปถามราก
หญา้ เศรษฐกิจตกต ่าลง เป็นเพราะคนรากหญา้รู้สึก
เช่นนั้น เพราะคนจนไทยเป็นเหมือนหอยทากตกท่อ 
ค่าครองชีพเพิม่เร็วกว่า ขายขา้วภาคเกษตรมากกว่า มี 
13.7 ลา้นคน อายตุ  ่าวกว่า 20 หาอยากมาก มีอายเุฉล่ีย 
50-80 ปี เกษตรกรภาคอีสานรายไดส่้วนใหญ่มาจาก
แรงงานนอกระบบ รับเงินจากลูกที่อยู่ในโรงงาน 
มนุษยต่์อมาแรงงาน 18 ล้านคน ภาคแรงงานรับจา้ง 
14 ล้าน และ 9 ล้านคน แรงงานนอกระบบ จด
ทะเบียน 14 ลา้นคนมีทั้งจนและเกือบจน 23 ลา้นคน 
แรงงานรับจา้ง รายไดจ้ากค่าจา้ง และรายไดจ้ากงาน
ล่วงเวลา มีการท างานมากขึ้น งานล่วงเวลาลดลง ใน
ปัจจุบนั ชาวนา 8 ลา้นคน ไม่ไดกิ้นขา้วตวัเอง เพราะ
แกซ้ือขา้วสารจากโรงสีที่แพงกว่าขา้วที่ตวัเองปลูก 
แค่ส่วนต่างก็ตายแล้ว ค่าจ้าง ค่าปุ๋ ย ค่ายาขึ้ นทุกปี 
รายได้รากหญ้าหด แล้วเศรษฐกิจเติบโตด้วยอะไร 
ร้อยละ 52 มาจกการบริโภค จากครัวเรือน 22% มา
จากภาคผลิต การน าเขา้แล้วส่งออกไม่ได้ช่วยอะไร
ดา้นจีดีพเีลย การที่ประเทศต่างๆประกาศขึ้นค่าจา้งสูง
เพราะตอ้งการก าลงัซ้ือ ในความเป็นจริงสงัคมไทย ส่ิง
ท่ีจะใหค้นไม่ใช่การแจกเงิน แต่ตอ้งให้โอกาสคน 4.0 
แบบระบบดิจิตอลนั้นตนหนุน เพราะนิวโปรซุมเมอร์ 
เศรษฐกิจครัวเรือน นิวซูเมอร์ผลิตเองกินเอง การ
เขา้ถึงเทคโนโลยทีุกครัวเรือน  

(รายงานโดย วาสนา ล าดี)

 

http://voicelabour.org 


