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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

วตัถุประสงค์ มูลนิธอิารมณ์ พงศ์พงนั 

1.เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง

ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 

ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ

แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 

2.เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้

แรงงาน 

3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้าํการคน้ควา้ 

เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 

4.เพ่ือร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

5.เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา

ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพ่ือประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ

สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 

LABOUR RESOURCE CENTER 

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

exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 

democracy, training workers on labour relations and formation of labour 

unions. 

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

better  working conditions. 

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

and social awareness to encourage their participation in development of  

the welfare and solidarity among workers. 

4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 

pursue similar objectives. 

5.To promote knowledge and understanding as well as media 

development participation for the benefits of workers and the public in 

general. 

 
วัตถุประสงค์ การจัดทาํจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  

“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ กําหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว

ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานสําคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  

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

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

subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com 

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

คณะออกแบบจดัทํารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 

สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    

 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดทาํขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลกําไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดทาํ 

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

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

15 (362) ประจาํเดือนกนัยายน 2560 ผา่นช่วงของการ

ลุน้ระทึกทางการเมืองเม่ือปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่าน

มา  หลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ

ประเทศไทยหลบหนา้หายไปไม่มาฟังคาํพิพากษาคดี

โครงการรับจาํนาํขา้วเม่ือ 25 สิงหาคม 2560ไดเ้กิดขอ้

ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กัน 2 เร่ือง คือเร่ืองแรก คน

จาํนวนหน่ึงมีความกงัขาว่าเหตุใดรัฐบาลจึงปล่อยให้

อดีตนายกรัฐมนตรีผูน้ี้เดินทางออกนอกประเทศไป

ได ้ส่วนอีกเร่ืองหน่ึงเป็นประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับการ

เห ยีย ด เ พ ศ ห ญิ ง ข อ ง ก วี ซี ไ ร ต์  ท่ า น ห น่ึ ง แ ล ะ

นกัวชิาการอีกท่านหน่ึงคาดวา่พีน่อ้งแรงงานทั้งหลาย

คงไดติ้ดตามเร่ืองดงักล่าวในสงัคมออนไลน์มาแลว้   

แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ีเร่ิมตน้ด้วยบทความ 

“อนาคตของแรงงานที่ต้องการ” ซ่ึงมีประเด็นที่

น่าสนใจ คือคาํกล่าวของผูแ้ทนสภาแรงงานญี่ปุ่นท่ี

ให้ขอ้คิดว่า ในโลกปัจจุบนัสหภาพแรงงานไม่ควร

เป็นฝ่ายตั้งรับต่อสถานการณ์ดา้นการจา้งงาน แต่ตอ้ง

เป็นฝ่ายรุกด้วยการสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเอง 

และมีบทบาททั้ งในการต่อรอง และการมีส่วน

ร่วมกับรัฐและนายจ้าง เพื่อรักษาการจ้างงานงที่ดี

ใหก้บัคนงาน 

สาํหรับผูท้ี่สนใจประวติัศาสตร์แรงงาน ใน

ฉบบัน้ีมีรายงานพเิศษเร่ืองประวติัศาสตร์แรงงานภาค

ตะวนัออก ซ่ึงเป็นการจดัเสวนาในโครงการสืบสาน

ประวติัศาสตร์แรงงานไทยของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์

แรงงานไทย เพื่อให้แรงงานได้เรียนรู้รากเหงา้ของ

ขบวนการแรงงาน และตระหนักในความสาํคญัของ

การศึกษาประวติัศาสตร์การต่อสู้ของคนรุ่นหลัง ที่

ก่อใหเ้กิดขบวนการแรงงานในปัจจุบนั 

ในฉบับน้ีแรงงานปริทศัน์ได้นําเสนอสถิติ

แรงงาน เก่ียวกบักองทุนประกนัสังคมในเร่ืองอตัรา

เ งิ น ส ม ท บ แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น บํา น า ญ ช ร า ภ า พ ท่ี

ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บ ซ่ึงในเร่ืองเงินบาํนาญชราภาพ

น้ีเน่ืองจากมีการจาํกดัเร่ืองเงินสมทบจากค่าจา้งสูงสุด

ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ทาํให้เงินบาํนาญชรา

ภาพที่ผูป้ระกันตนจะได้รับมีอัตราค่อนข้างตํ่า คือ

ตั้ งแต่เดือนละ 2,000 บาท  จนถึง 5,000 บาทเศษ 

แตกต่างจากเงินบาํนาญของขา้ราชการที่ทาํงานเป็น

เวลาเท่ากนัและไดรั้บเงินเดือนในอตัราเดียวกนัที่จะ

ไดรั้บบาํนาญสูงกว่ามาก  ดังนั้นจึงขอสนับสนุนให้

สหภาพแรงงานต่างๆช่วยกันรณรงค์ ให้มีการขยาย

เพดานอตัราเงินเดือนสาํหรับการจ่ายเงินสมทบ และ

อตัราเงินบาํนาญชราภาพ รวมถึงการให้ผูป้ระกนัตน

ท่ีเกษียณอายแุลว้สามารถรับเงินบาํนาญควบคู่กบัการ

จ่ายเงินสมทบต่อเน่ืองเพื่อรักษาสิทธ์ิประโยชน์การ

รั ก ษ า พ ย า บ า ล เ อ า ไ ว้ต า ม เ ดิ ม  ทั้ ง น้ี ก็ เ พื่ อ ใ ห้

ผูป้ระกันตนที่เกษียณอายุแล้วได้มีสวสัดิการที่ไม่

แตกต่างจากสมยัยงัทาํงานอยูม่ากนกั 
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สุดทา้ยน้ีขอกล่าวถึงประเด็นการคดัคา้นร่าง

พ.ร.บ.การพฒันากาํกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 

ไดมี้การนาํเสนอขอ้มูลในแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี ซ่ึง

มีการเคล่ือนไหวทั้ งจากการออกแถลงการณ์ของ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการ

คดัคา้นของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

ซ่ึงในประเด็นดังกล่าว เม่ือคร้ังที่สหภาพแรงงาน

รัฐวสิาหกิจจาํนวนมากร่วมกบัฝ่ายต่อตา้นรัฐบาลใน

ยคุช่วงก่อนและหลงัรัฐประหาร 2549 จนถึงก่อนเกิด

รัฐประหาร 2557 เหตุผลที่สําคญัประการหน่ึง ซ่ึง

ผูน้าํสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เขา้ร่วมการต่อตา้น

รัฐบาลในยุคนั้ น คือการที่เห็นว่ารัฐบาลมีนโยบาย

สนบัสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แต่ในปัจจุบนักลบั

มีแนวโน้มว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ซ่ึงเคย

ได้รับความช่ืนชมจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

ส่ว น ให ญ่ ได้ มี นโ ยบา ยสนับ สนุ น กา ร แป ร รู ป

รัฐวสิาหกิจไม่แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อนที่ถูกลม้ลา้ง

ไป จึงถึงเวลาท่ีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจะตอ้ง

แสดง จุดยืนให้ปรา กฏ รายละ เ อียด ของ ควา ม

เคล่ือนไหวติดตามไดใ้นแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 
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 โลกแห่งการทํางานกําลังอยู่ระหว่าง

กระบวนการเปล่ียนแปลงที่สาํคญั  การเปล่ียนแปลง

เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อคนงานและการรวมกลุ่ม

ของคนงานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และ

แปซิฟิกอยา่งไร?  คนงานและองคก์รของคนงานจะ

สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่าน้ีและสร้าง

อนาคตของงานที่เราตอ้งการไดอ้ยา่งไร ? 

 เพื่อตอบคาํถามเหล่าน้ี  สมาชิกของกลุ่ม

แรงงานของ ILO ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

และแปซิฟิกจดัประชุมยอ่ยหัวขอ้ ‘อนาคตของงานที่

เราตอ้งการ’ (The Future of Work We Want)  ในวนัที่ 

26-27 กรกฎาคม 2560 การประชุมคร้ังน้ีจดัขึ้นโดย  

ILO's Bureau for Workers 'Activities (ACTRAV)  

ซ่ึงเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากนกัการศึกษาและ

ผูท้ี่มีความคิดเห็นต่างๆ ทัว่ภูมิภาคเอเชีย   

 ผูแ้ทนสภาแรงงานออสเตรเลีย (ACTU) 

กล่าวว่า ILO จะตอ้งสร้างมาตรฐานแรงงานระหว่าง

ประเทศเพื่อการคุม้ครองสิทธิแรงงานให้มากกว่าที่

เป็นอยู ่รวมถึงสิทธิการนดัหยดุงานเพือ่การสนับสนุน

สหภาพแรงงานในการรับมือกบัรูปแบบการจา้งงานที่

เปล่ียนไป  

 
 ชารัน เบอโร  เลขาธิการ ITUC  สากล  

กล่าวว่า “เ ม่ือคนงานถูกจํากัดสิทธิ  พวกเขาไม่

เพียงแต่ เป็นเหยือ่ของบริษทัที่เต็มไปด้วยความโลภ 

แต่ยงัเป็นปัญหาทางสงัคมที่ผลประโยชน์จากความมัง่

คัง่ที่ถูกสร้างขึ้ นมาไม่กระจายไปยงัคนจาํนวนมาก  

ซ่ึงเร่ืองน้ีมีความสาํคญัเพราะเป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนงาน

สามารถดาํรงชีวติอยา่งมีศกัด์ิศรี  และระบบเศรษฐกิจ

สามารถเจริญเติบโตอย่างมีสุขภาพ  สถานการณ์ที่

เป็นอยูใ่นปัจจุบนั คนงาน 73 เปอร์เซ็นตท์ัว่โลกอยูใ่น

อรัญญา ภคภัทร 
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การทาํงานที่ไม่มั่นคงและอาจตกงานเม่ือไหร่ก็ได ้  

นอกจากน้ีคนงาน 80 เปอร์เซ็นต ์ทัว่โลกไดรั้บค่าจา้ง

ตํ่าไม่พอเพยีงต่อการดาํรงชีวติ”   

 โชยา โยชิดะ เลขาธิการ ITUC เอเชีย

แปซิฟิก  กล่าวว่า “การถกเถียงเร่ือง ‘อนาคตของงาน

ที่เราตอ้งการ’  (Future of Work) และ เป้าหมายการ

พฒันาที่ย ัง่ยืน’ (SDGs)  มีความสําคัญมากต่อ

ความสําเ ร็จในอนาคต  การสร้างนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีต่างๆ  จะตอ้งเป็นประโยชน์ ต่อคนงาน

และครอบครัว 

 
 ในบริบทน้ี ITUC  ได้จดัทาํบทวิเคราะห์ 

เร่ืองการนาํ SDGs ไปสู่การปฏิบติัในประเทศต่างๆ  

บทวิเคราะห์น้ีครอบคลุมประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย 

และอีก 6 ประเทศ  ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก  ในการ

จดัทาํบทวิเคราะห์ดงักล่าว  ITUC  กาํหนดกรอบการ

วเิคราะห์ใน 3  หวัขอ้:  

1 ความโปร่งใส  (Transparency)  

2 การปรึกษาหารือ (Consultation)   

3 การเจรจาโดยผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย   

(Social Dialogue)   

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ‘การเจรจาโดยผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย’ หรือ Social Dialogue น้ี มีความสําคญั

มาก เพราะ การนาํ SDGs ไปสู่การปฏิบติั จาํเป็นตอ้ง

มีการเจรจากันเพื่อการกาํหนดกรอบการทาํงานและ

การนาํไปสู่การปฏิบติั  อาทิ SDGs ไม่ใช่เป็นเพียงแค่

เ ร่ืองทางเศรษฐกิจเท่านั้ น แต่เป็นเ ร่ืองนโยบาย

ทางด้านแรงงานและสังคมดว้ย  รวมถึงนโยบายการ

จ้างงาน  นโยบายทางด้านตลาดแรงงาน  การ

ประกันสังคม  การศึกษา และอ่ืนๆ  ดงันั้น จึงตอ้งมี

เวทีและกระบวนการเจรจา โดยสหภาพแรงงานมีส่วน

ร่วมอยา่งแข็งขนั  บนพื้นฐานของการเคารพเสรีภาพ

การรวมกลุ่มและสิทธิการเจรจาต่อรองร่วม เพื่อ

นาํไปสู่ความสาํเร็จของการปฏิบติัตามเป้าหมายการ

พฒันาที่ย ัง่ยนื”  

 โจชัว  ม า ตา  เลข า ธิก า ร สภ า แ รง ง า น 

SENTRO ฟิลิปปินส์  กล่าววา่ “จาํเป็นตอ้งมีการสร้าง

ส่ิงที่เรียกว่า มาตรฐานรายได้เพื่อการดาํรงชีวิตที่ดี  

ชัว่โมงการทาํงานต่อสปัดาห์ที่สั้นลง  ตลอดจนระบบ

การประกนัสุขภาพและประกันสังคมถว้นหน้า  เพื่อ

ท่ีว่าประชาชนทุกคนสามารถดํารงชีวิตในเง่ือนไข

ของงานที่ก ําลังเปล่ียนแปลงอันเป็นผลจากการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีขนาดใหญ่   ขบวนการ

แรงงานตอ้งทาํงานหนกัเพือ่การผลกัดนัใหมี้การสร้าง

ระบบการคุม้ครองต่างๆ ให้กบัคนงานและประชาชน

ทั้งหมด  ทั้ งน้ีขบวนการแรงงานจะต้องเร่ิมทาํงาน

ขยายฐานมวลชนให้กวา้งขึ้ นกว่าท่ีเป็นอยู่  ซ่ึงเป็น

หนทางเดียวที่จะทาํให้รัฐและนายจ้างฟังเสียงของ

พวกเรา   

 อากิโกะ โกโน  ผูแ้ทนสภาแรงงานญี่ปุ่ น 

RENGO กล่าววา่  สหภาพแรงงานตอ้งเป็นองคก์รที่มี

ความขนัแข็งและคิดไปขา้งหน้า  อยา่เพียงนั่งคอยให้
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ส่ิงต่างๆ เกิดขึ้นก่อนแลว้ค่อยลงมือทาํหรือแกปั้ญหา  

สหภาพแรงงานตอ้งมีส่วนร่วมในการทาํงานหารือกบั

รัฐและนายจา้ง ในเร่ืองการรักษาการจา้งงานที่ดี   เพื่อ

อนาคตของลูกหลานและคนรุ่นหลัง  ดงันั้นสหภาพ

แรงงานจะตอ้งสร้างความพร้อมและความแข็งแกร่ง

ให้กับตวัเองเพื่อที่จะสามารถเป็นองค์กรที่มีบทบาท

ในการเจรจาต่อรองเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ให้กบั

คนงาน  เป็นคู่เจรจาที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกบัรัฐ

และนายจ้าง  สหภาพแรงงานจะต้องรวมกลุ่มให้มี

ฐานสมาชิกขนาดใหญ่และตอ้ง ทาํงานวจิยัเพื่อท่ีว่าจะ

ไดมี้ความพร้อมและความสามารถในการเขา้ร่วมการ

ปรึกษาหารือและการเจรจาต่อรองกบัรัฐและนายจา้ง

อยา่งเท่าเทียม 

     
 ซิลเวีย ชู  ผู ้แทนสภาแรงงานสิงคโปร์ 

NTUC  กล่าวว่า ในการรับมือกบัสถานการณ์ที่กาํลงั

เปล่ียนแปลง  สหภาพแรงงานตอ้งทาํงานร่วมกับรัฐ

และนายจา้งในฐานะที่เป็น Social Partners  เพื่อช่วย

ใหก้าํลงัแรงงานสามารถปรับตวั เราตอ้งมองไปถึงวนั

พรุ่งน้ีแล้วเร่ิมลงมือทาํงานในวนัน้ี    น่ีเป็นความ

รับผิดชอบของ Social Partners (สหภาพ ,  รัฐ, 

นายจา้ง) ทุกส่วน ในการที่จะต้องมาร่วมกันและ

ทาํงานเพือ่ช่วยใหค้นงานทุกส่วนสามารถปรับตวัและ

รับมือกบัการเปล่ียนแปลง  และทาํให้คนงานยงัเป็น

กลุ่มคนที่มีความสําคญัในระบบของการทาํงาน (ที่

กาํลงัเปล่ียนแปลง)  และสหภาพแรงงานจะตอ้งทาํ

หนา้ท่ีในการเป็นกระบอกเสียงของคนงาน ในการพูด

ถึงเร่ืองที่เป็นประเด็นปัญหาและความกงัวลสนใจของ

คนงาน  ซ่ึงการทํางานดังกล่าวน้ีจะทาํให้สหภาพ

แรงงานเป็นองคก์รท่ีมีความสาํคญัต่อคนงาน 
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เม่ือวนัที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทาํการกลุ่ม

สหภาพแรงงานภาคตะวนัออก ศรีราชา ชลบุรี ได้มี

การจัดเสวนา “ทําไมต้องจัดตั้ งกลุ่มภาคสหภาพ

แรงงานภาคตะวนัออก…” โดย กลุ่มสหภาพแรงงาน

ภาคตะวนัออก ร่วมกบัมูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงานไทย 

สนบัสนุนโดย สถาบนัทิศทางไทย 

 
 นายไพฑูรย ์บางหรง ประธานกลุ่มสหภาพ

แรงงานภาคตะวนัออก กล่าวเปิดโครงการสืบสาน

ประวติัศาสตร์แรงงานภาคตะวนัออก เร่ืองทาํไมตอ้ง

จัด ตั้ ง ก ลุ่ ม ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น ภ า ค ต ะ วัน อ อ ก

ว่า  ประวติัศาสตร์หากกลบัไปยอ้นดูประวติัศาสตร์

แรงงานไม่ มีการบันทึกไว้ มี เพียงที่พิพิธภัณฑ์

แรงงานไทยเท่านั้น และการจดังานคร้ังน้ีเพือ่ใหมี้การ

บนัทึกประวติัศาสตร์แรงงานภาคตะวนัออกไวอี้กมุม

หน่ึงของการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ซึงวนัน้ีเป็นการเร่ิม

นับหน่ึงในการบอกเล่าประวติัศาสตร์แรงงานภาค

ตะวนัออก ในอนาคตตอ้งมีการเพิ่มเติมให้มากกว่า

น้ี  ตั้งแต่ปี 2516 ปี2518 นั้นการบนัทึกไวก้็มีบา้งแลว้ 

การทาํงานที่ยาวนานหลายคนยงัไม่เขา้สู้ขบวนการ

แรงงาน และยงัไม่เกิดดว้ยชํ้ าไป วนัน้ีคนรุ่นเก่าอาจ

มาไม่ไดท้ั้งหมด แต่ที่มานั่งอยู่ที่น่ีก็ถือว่าเป็นคนที่มี

บทบาทสาํคญัในหน้าประวติัศาสตร์แรงงานแรงงาน

ไทย ของกลุ่มภาคตะวนัออกวา่ทาํไมตอ้งตั้งกลุ่มภาค

ตะวนัออกจะไดท้ราบกนั 

 นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู ้จ ัดการพิพิธภัณฑ์

แรงงานไทย กล่าวว่า ผูใ้ช้แรงงานมาจากรากเหง้า

เดียวกนั ไม่วา่จะเป็นเครือข่ายเกษตรกรรม แรงงานที่

ท ํางานในโรงงานก็ต่างเป็นผู ้ใช้แรงงาน การมา

กล่าวถึงประวติัศาสตร์แรงงานภาคตะวนัออกนั้นดว้ย

วาสนา ลําด ี
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การทาํงานดา้นประวติัศาสตร์มีการรวบรวมไวบ้า้ง 

การทาํงานที่เขม้แข็งของกลุ่มแรงงานภาคตะวนัออก 

มีบทบาทในการจัดตั้ งสภาองค์การลูกจ้างสภา

แรงงานแห่งประเทศไทย มีการเข้าไปเคล่ือนไหว

ร่ ว ม กัน ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ร่ื อ ง ข้า ว ส า ร  ป ร ะ กัน สั ง ค ม 

สวสัดิการต่างๆ ซ่ึงตอ้งผลกัดันในทางการเมือง ซ่ึง

อ่านดูไดจ้ากนิทรรศการที่จดัไว ้ซ่ึงทางพิพิธภณัฑจ์ะ

มอบใหท้างกลุ่มสหภาพฯเก็บไวจ้ดัการศึกษาในพื้นที่

เลย 

 จากนั้นก็เป็นการแสดงดนตรีซ่ึงเป็นบทเพลง

แรงงาน โดยหน่ึงในนั้ นมีบทเพลงกลุ่มสหภาพ

แรงงานภาคตะวนัออกดว้ย ต่อดว้ยการฉายภาพยนตร์ 

“หยาดเหง่ือแรงงานประวติัศาสตร์แห่งการสรรค์

สร้าง” 

 การเสว นา  เ ร่ื อง  “ประ วั ติศาส ตร์  แล ะ

สถานการณ์แรงงานภาคตะวันออกกลุ่มต่างๆ” โดย

สรุปไดด้งัน้ี 

 นายจาํรัส สุขชยัศรี อดีตผูน้าํแรงงานสหภาพ

แรงงานโรงกลัน่นาํมนัไทย  กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มี

ส่วนร่วมเป็นตวัแทนสหภาพแรงงานฯประชุมกลุ่ม

สหภาพแรงงานตั้งแต่ที่ทาํการตั้งอยู่ซอยโรงงานไม้

ขีดไฟ ซ่ึงปัจจุบันก็มาตั้ งอยู่ที่ น่ี สหภาพแรงงานที่

ร่วมกนัก่อตั้งกลุ่มฯช่วงนั้นมีสหภาพแรงงานเอสโซ่

ประเทศไทย สหภาพแรงงานโรงกลั่นนํ้ าไทย หรือ

ไทยออย สหภาพโรงงานนํ้ าตาล และอีกหลาย

สหภาพแรงงานที่ร่วมกนั ดว้ยสหภาพแรงงานเอสโซ่ 

กับไทยออยคิดว่าตนเองมีศกัยภาพในการให้ความ

หนุนช่วยพี่น้องแรงงานสหภาพแรงงานขนาดเล็กที่

เกิดขึ้นใหม่ไม่มีทุนและสาํนกังาน  และช่วยกนัก่อตั้ง

สหภาพแรงงานรุ่นใหม่ขึ้น รวมกลุ่มกนัแบบหลวมๆ 

มีแนวคิดตั้ งสหพันธ์แรงงาน แต่ว่าก็ตกลงกันว่า

รวมตวักนัแบบหลวมๆกลุ่มดีกว่า  ซ่ึงก็ทาํงานจดัตั้ง

ช่วยเหลือด้านการศึกษาประเด็นกฎมายต่ างๆ

บา้ง  เพื่อการทาํงานต่อไปของสหภาพแรงงานรุ่น

ใหม่ 

 
 นายเช่ียวชาญ เกียรติณัฐกร อดีตประธาน

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวนัออก กล่าวว่า การ

ทาํงานของกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวนัออกนั้นแต่

ละช่วงเวลามีบริบทการทาํงานที่ต่างกัน ช่วงเก่า

สมยัก่อนก็จะเนน้ช่วยเหลือผูใ้ชแ้รงงานท่ีอยูห่่างไกล

และได้รับความเดือดร้อน ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบ 

จัดตั้ งสหภาพแรงงาน ทางบ้านบึง หรือโรงงาน

นํ้ าตาลหนองซาก ซ่ึงตอนนั้ นนิคมแหลมฉบังไม่

เกิด  จนยคุตนเองก็มีนิคมอุตสาหกรรมแลว้เป็นช่วงที่

ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ทาํใหปั้ญหาการเอารัดเอาเปรียบลดนอ้ยลง ดว้ย

มีกฎหมายเขา้มาดูแลยกระดับด้านการจา้งงาน และ

สวสัดิการดีขึ้น แต่ประเด็นคือผูใ้ช้แรงงานมีความ

เขา้ใจดา้นกฎหมายมากน้อยแค่ไหน ซ่ึงในส่วนของ

กลุ่มได้มีการพูดคุยกัน ช่วงนั้ นจึงให้ความรู้เร่ือง

กฎหมายคุม้ครองแรงงานช่วง 3-4 ปีที่เป็นผูน้าํกลุ่ม 

และเข้าสู่ระบบไตรภาคี ร่วมเป็นกรรมการค่าจ้าง
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จังหวัด ชุดแรกๆ และหลายคนได้เข้า ร่วม เป็น

กรรมการไตรภาคีอีกหลายชุด 

 ช่วงนั้นถือว่ามีแรงงานสัมพนัธ์ที่ดีตอนนั้น

เวลาประชุมกลุ่มจะมีการเชิญตัวแทนภาครัฐ และ

นายจา้งมาร่วมประชุมดว้ย ซ่ึงก็มีตวัแทนมาร่วม หาก

นายจา้งมีการประชุมประจาํเดือนก็ชวนให้ทางกลุ่ม

เขา้ร่วมประชุม  บางแห่งไม่มีสหภาพแรงงาน ทาง

กลุ่มก็มีการอบรมกรรมการสวสัดิการในโรงงานท่ีไม่

มีส หภ า พแ ร งง า นเพื่ อให้ เข า ดู แ ล เ ร่ื อ ง ก าร จัด

สวสัดิการให้บริษัทจัดการให้ตามกฎหมาย มีการ

จดัตั้งสหภาพแรงงานบ้าง แต่ต้องให้ความรู้ก่อนมี

การจัดตั้งเพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมต่อไปได ้

โดยไม่ถูกล้มไปก่อน ซ่ึงมีหลายแห่งในช่วงนั้นท่ีมี

การจดัตั้ง แต่ก็มีหลายแห่งที่ถอดใจเม่ือทราบบทบาท

หน้าที่ การทาํงาน วิธีการตั้ งสหภาพ ทราบว่าข้าง

หน้าที่ต้องพบเจอคืออะไร การทํางานสมัยก่อน

ลาํบาก เพราะไม่มีรถการเดินทางนั่งรถเมล์กนัไป ยคุ

ที่สองถือวา่เป็นยคุใหค้วามรู้ และการทาํงานไตรภาคี 

จากการที่มีที่ทาํการไม่แน่นอนก็มีการลงขันกัน 2 

สหภาพแรงงาน คือสหภาพแรงงานโรงกลั่นนํ้ ามัน

ไทย กบัสหภาพแรงงานเอสโซ่ประเทศไทย ซ้ือท่ีทาํ

การใหก้ลุ่มไดมี้สถานที่มัน่คงมากขึ้น 

 

 นายอิสระ  มุกสิกอง อดีตประธานกลุ่ ม

สหภาพแรงงานภาคตะวนัออก กล่าวว่า เดิมสหภาพ

แรงงานภาคตะวนัออกเร่ิมจาก 2 สหภาพแรงงาน คือ

ไทยออย กับ เอสโซ่  กลุ่มสหภาพแรงงานภาค

ตะวนัออกเกิดขึ้นโดยการร่วมกนัของสหภาพแรงงาน

เอสโซ่ฯ สหภาพแรงงานโรงกลั่นนํ้ ามันฯสหภาพ

แรงงานไมข้ีดไฟ  สหภาพแรงงานการบริหารการ

โรงแรมบางแสน สมัยก่อนตอ้งไปจดัตั้งกนัในสวน

กลว้ย จงัหวดัชลบุรี พื้นที่น้ีเป็นดินแดนของมาเฟียร์ 

ไม่ไดเ้หมือนทุกวนัน้ี ซ่ึงตอนนั้นกลุ่มแรงงานตอ้งพึ่ง

กลุ่มนกัการเมือง  จึงมีการตั้งสหภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 

การรวมกลุ่มกันยุคแรกก็ มีแนวคิดอยากตั้ งสภา

องค์การลูกจา้งของภาคตะวนัออก แต่ว่าก็ตดัสินใจ

รวมกนัเป็นกลุ่มฯซ่ึงตอนนั้นการหาทุนก็ยาก มีการ

เก็บค่าบาํรุงจากสมาชิกสหภาพแรงงานเอสโซ่ฯเพื่อ

เร่ิมทุน มีการตั้งสหกรณ์ร้านคา้ในอาํเภอศรีราชา ซ่ึง

ตอนน้ีไม่ทราบวา่ หายไปตอนไหน อุตสาหกรรมเร่ิม

เบ่งบานมีการตั้งสหภาพแรงงานใหม่ขึ้นจาํนวนมาก 

ทั้งท่ีเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม และไปเป็นสมาชิกบางสภา

องค์การลูกจ้าง อุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโต 

สหภาพแรงงานก็มีพิพาทแรงงานกนับา้งแต่กลุ่มฯก็

ดํารงอยู่อย่างมีพฒันาการที่ดีจนวนัน้ีมีการพูดถึง

ประวติัศาสตร์ แลว้วนัขา้งหน้าพฒันาการที่ตอนน้ีดู

เหมือนตกลงไปบา้งจะทาํอยา่งไรให้มีความเขม้แข็ง

ต่อไป มีสมาชิกสหภาพเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มแต่ทาํไม

ถึงยงัไม่สามารถยนืดว้ยขาของตวัเอง ทาํไมชาวสวน

ยาง ชาวนาเขม้แขง็กวา่แรงงาน สหภาพแรงงาน หรือ

คนงานที่อยูใ่นโรงงานถือวา่เป็นผูมี้ความรู้ มีอุปกรณ์

การส่ือสารดีๆ 
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 ตอนน้ีมีสมาชิกกลุ่มถึง 115 สหภาพแรงงาน 

จากช่วงกลางมีเพียง 23 สหภาพแรงงาน เราคิดว่า

กลุ่มมีความเขม้แข็งแล้วหรือไม่ ทาํไมกลุ่มไม่ชนะ

การเลือกตั้งไตรภาคีทั้งที่มีสหภาพแรงงานมากกว่า

องค์กรแรงงานอย่างสภาองค์การลูกจา้งหลายแห่ง

ด้ว ยซํ้ า  ก็ เข้า ใจอ ยู่ว่ า อ ง ค์ก ร ไ ต ร ภ า คี ไ ม่ ไ ด้ มี

ความสาํคญัตลอดไป และอยูใ่นนโยบายของกลุ่ม แต่

จะ ทํา อ ย่า ง ไ ร ใ ห้ตัว แ ท น ข อ ง ก ลุ่ ม เข้า ไ ป ทุ ก

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ ดู แ ล ส ม า ชิ ก  ดู แ ล

ผลประโยชน์ของพวกเรา ซ่ึงวนัน้ีคนที่เข้ามาเป็น

กรรมการไตรภาคีกลบัเป็นตวัแทนของสภาองคก์าร

ลูกจา้ง เม่ือเขาเขา้มาได้เขาก็ออกแบบในการทาํงาน

แบบเขา กลุ่มฯไม่ได้ชิงดีชิงเด่นแต่การเขา้ไปก็เพื่อ

ผลประโยชน์ของผูใ้ช้แรงงานในกลุ่ม และจะทํา

อยา่งไรให้องค์กรใหญ่ขึ้นและพึงพาตนเองไดไ้ม่ว่า

จะเป็นเร่ืองรายได้ การจัดการศึกษา พนัธมิตรคือ

พนัธมิตร คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทยคือ

องคก์รแม่ แต่จะทาํอยา่งไรเดินไดด้ว้ยตวัเองทั้งเร่ือง

ทุนทรัพย ์และบุคลากร สมยัที่ตนทาํงานอาจเพิ่งเร่ิม

เข้มแข็ง แต่มีนักจัดตั้ งอย่างคุณเสมา สืบตระกูล 

(เหมา) และคุณจรัญ ก่อมขนุทด (บวัลอย) ทาํอยา่งไร

เม่ือสหภาพแรงงานเกิดมีคนเขา้มาดูแลหนุนช่วยยาม

เม่ือมีปัญหา ตอ้งมีคนทาํงานพวกน้ีสามารถอยูไ่ดด้ว้ย

เงินของคนงานแบบไม่ตอ้งกงัวล และกลุ่มจะพฒันา

ไปขา้งหนา้อยา่งไร ในส่วนประวติักลุ่มนั้นตอ้งมีการ

บนัทึกอักษร การต่อสู้เพื่อบีบนายจา้งก็อีกแบบหน่ึง 

ซ่ึงการทาํงานร่วมกันระหว่างนายจา้ง ลูกจา้งยอมมี

การพฒันาที่ดีขึ้นเกิดแรงงานสัมพนัธ์ที่ดี มีการเจรจา

ต่อรองกันนอกรอบนําไปสู่การตกลงกัน การต่อสู้

ตอ้งมีทุนทรัพย ์และสมาชิกตอ้งเขา้ใจการจดัค่าบาํรุง

ต้องเพียงพอในการบริหารจัดการนําไปสู่ความ

เขม้แขง็ได ้

 
 นายเสมา สืบตระกูล ที่ปรึกษา และนักจดัตั้ง

สหภาพแรงงาน กล่าวว่า จากประสบการณ์การ

ทาํงานร่วมกบักลุ่มมา 20 กวา่ปี การท่ีเขา้มาทาํงานใน

กลุ่มคร้ังแรกเป็นความทา้ทายภายใตก้ารทาํงานของ

ศูนยอ์เมริกนัเพื่อแรงงานนานาชาติ หรือ SC ปัจจุบนั 

ภายใต้แนวคิดทุนตอนนั้ นมีการกล่าวถึงว่านิคม

อุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ต้องปลอดสหภาพ

แรงงานอีกนานนับ 10 ปี หรืออาจมากถึง 20 ปี

แน่นอนขอเชิญชวนให้นักลงทุนมาลงทุนได ้ยคุแรก

ท่ีเขา้มาทาํงานคือการอบรมสัมมนาเพื่อหาความรู้ 

ก่อนที่จะรู้จกักบัผูน้าํแรงงานหลายท่านที่ถือว่าเป็น

ครูของผูใ้ชแ้รงงาน รวมทั้งเร่ิมรู้จกักบัคุณเปรม มาลี

ว ัฒ น า  อ ดี ต ผู ้ก่ อ ตั้ ง ก ลุ่ ม ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น ภ า ค

ตะวนัออก ตอนนั้ นคุณเป็นเป็นประธานกลุ่มฯอยู ่

และเร่ิมเขา้มาสํารวจพื้นที่ เพื่อทาํงานจดัตั้งสหภาพ

แรงงาน ซ่ึงสหภาพแรงงานคาวาซากิ ได้ถูกจัดตั้ ง

สหภาพแรงงานก่อนท่ีจะยา้ยมาปลวกแดง ระยอง 

ในช่วงปี 2540 จึงเป็นพื้นที่ให้เขา้มาทาํงานสาํรวจ ปี 

2541 ได้ลงหลักปักฐานมาเช่าบา้นอยู่ ถามว่ากลัว
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อิทธิพลหรือไม่ก็กลวัแต่พื้นเพเป็นคนระยองอยูแ่ล้ว 

ซ่ึงแรกๆก็อยู่กนัแบบเงียบๆ เร่ิมขบัวินมอเตอร์ไซค์

รับจา้ง จากนั้นก็ไดบ้วัลอยเขา้มาร่วมงานและไดเ้ขา้

ร่วมประชุมกับกลุ่มฯ ซ่ึงเป้าหมายของการจัดตั้ ง

สหภาพแรงงานตอนนั้นคือคนงานฟอร์ด จีเอ็ม และ

บีเอ็มดบัเบิ้ลย ูโดยเร่ิมจากสหภาพแรงงานทาคาโอะ 

ไทยซัมมิท แหลมฉบงั ซ่ึงตอนนั้นตั้งได ้5 สหภาพ

แรงงาน และนโยบายต้องร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม

สหภาพแรงงานภาคตะวนัออก และแยกตามประเภท

กิจการ เช่นยานยนตก์็อยูก่บัสหพนัธแ์รงงานยานยนต์

แห่งประเทศไทย ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่ิงทอ

ตามที่มีสหพนัธ์อยู ่ ช่วงแรกตั้งสหภาพแรงงานไม่มี

ปัญหา แต่ต่อมานายจ้างทราบว่า  มีการรวมตัวตั้ ง

สหภาพแรงงานคนงานจะถูกเลิกจา้งทนัที จึงตอ้งมี

การยื่นข้อเรียกร้องก่อนแล้วตั้งสหภาพแรงงานขึ้ น 

เพือ่ใหก้ฎหมายคุม้ครอง 

 
 การทาํงานมาหลายยคุก็เร่ิมเห็นยทุธศาสตร์

ร่วมกบัคุณปิยเชษฐ ์แคลว้คลาด ที่บอกว่าคนงานตอ้ง

มีพรรคการเมืองเป็นของตนเอง เพื่อการต่อสู้ และ

พรรคการเมืองของตนเองเท่านั้ นที่จะแก้ไขปัญหา

ของแรงงาน เพราะวา่ ชนชั้นไหนก็เขียนกฎหมายเพื่อ

ชนชั้นนั้น  การทาํงานมา 20 กว่าปี สหภาพแรงงาน

เกิดขึ้นในพื้นที่ 115 แห่ง ที่มีชีวิต ที่ไม่มีชีวิตแลว้ 30-

40 สหภาพแรงงาน ที่จดัตั้งมาแลว้ถูกเลิกจา้ง โรงงาน

ปิดกิจการ จนถึงปัจจุบนั สหภาพแรงงานขนาดใหญ่ 

ก็มีการแยกตวัออกไปบา้ง มีการไปตั้งสภาองค์การ

ลูกจา้ง ตั้งกลุ่มใหม่ๆเร่ิมแยกตวั ซ่ึงสามารถที่จะห้าม

ใครได้ แต่ว่า วตัถุประสงค์การรวมกลุ่มฯนั้นก็เพื่อ

รวมแรงงานให้เป็นหน่ึง และมีการทาํงานเชิงสังคม

ดว้ย ไม่ไดมี้กลุ่มไวเ้พยีงยืน่ขอ้เรียกร้องเท่านั้น อยาก

ให้ผู ้นํารุ่นแรกภาคภูมิใจด้วยกับกลุ่มฯท่ีได้มีการ

ร่วมกนัก่อตั้งขึ้นมา 

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

คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย(คสรท.) กล่าว

ว่า การต่อสู่ของขบวนแรงงานในแต่ละยคุ ซ่ึงช่วงที่

เข้ามาสัมพันธ์กับกลุ่มสหภาพฯนั้ นเป็นช่วงที่นัก

จดัตั้งสหภาพเขา้มาทาํงานในพื้นท่ีภาคตะวนัออก คือ

คุ ณ จ รั ญ  ก่ อ ม ขุ น ท ด ไ ม่ ใ ช่ ยุ ค เ ร่ิ ม ต้ น ข อ ง

ประวัติศาสตร์ ซ่ึงส่วนของพื้นท่ีภาคกลางมีการ

ขบัเคล่ือนเร่ืองค่าจา้งขึ้นตํ่า ปี 2536 และ 2538 การ

ปรับฐานด้านเศรษฐกิจ เร่ิมเขา้สู่วิกฤติก่อนจะเขา้สู่

วิกฤติเศรษฐกิจเต็มตัวปี 2540 มีการชุมนุมมีการ

เดินขบวน รัฐวิสาหกิจหลายแห่งกําลังจะโดนยุบ 

แรงงานเอกชนหลายแห่งเร่ิมมีปัญหา โรงงานปิดตวั 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่างประเทศก็

มีปัญหา โรงงานผา้ห่มไทยชุมนุมกนัอยู ่ทางการเมือง

มีสมชัชาคนจนชุมนุมอยูข่า้งทาํเนียบรัฐบาล คนงาน

เสรีปาลโก ที่บวัลอยเป็นผูน้าํก็ชุมนุมอยู ่ และในที่สุด

โรงงานเสรีปาลโก ก็ปิดกิจการบวัลอยก็ตกงาน แลว้ก็

ได้มาทาํงานร่วมกับทางคุณเสมา หรือเหมา ได้เข้า

มาร่วมกิจกรรมจดัตั้ง และให้ความรู้กบัผูใ้ชแ้รงงาน
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หลายคร้ัง หนุนช่วยเม่ือมีการชุมนุม หรือนัดหยดุงาน

ในพื้นที่ เป็นสถานการณ์ที่มีความประทบัใจ ไดพ้บ

มิตรสหาย มากมาย เพราะยคุนั้นอิทธิพลทอ้งถ่ินคอ้น

ข้างรุนแรง การจัดตั้ งสหภาพแรงงานไม่ได้ง่าย 

เน่ืองจากมีความสุ่มเส่ียงทั้งชีวิตและความมัน่คงใน

การทาํงาน 

การทํางานจะตั้ งวงสนทนาร่วมกับกลุ่ม

สหภาพแรงงานต่างๆ เช่น กลุ่มผูใ้ช้แรงงานสระบุรี 

และใกล้เคียง กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและ

ใกล้เคียง กลุ่มสหภาพแรงงานย่านพระประแดง สุข

ส วัส ด์ิ  ก ลุ่ ม ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น ภ า ค ต ะ วัน อ อ ก 

ปรึกษาหารือที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย นอกจากเร่ืองจดัตั้งสหภาพแรงงาน ยงั

คุยเ ร่ืองทิศทางของบ้านเมืองทั้ งเศรษฐกิจ และ

การเมือง ซ่ึงปัจจุบันอาจมีการพูดคุยกันน้อยลง 

เพราะว่า บางส่วนคิดว่ากรรมกรไม่ควรยุ่งเก่ียวกับ

การเมือง อีกสายก็คิดและเช่ือเร่ืองการเมือง ทาง

รัฐวิสาหกิจก็มีความเช่ืออีกแบบหน่ึง เน่ืองจากตอ้ง

ปฏิสมัพนัธ ์ต่อสูก้บันโยบายของรัฐมาโดยตลอด แต่

เม่ือไม่ได้รับการตอบสนอง จึงมีแนวคิดว่าผู ้ใช้

แรงงานต้องมีพรรคการเมือง ส่วนภาคเอกชนก็มี

บางส่วนที่คิดเร่ืองพรรคการเมืองเช่นกนั เช่นคุณปิย

เชษฐ ์แคลว้คลาด ดว้ยทาํงานคุรุสภา มีลกัษณะความ

เป็นทั้งเอกชน และรัฐวิสาหกิจ จึงเป็นสมาชิกของ

สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) และ

สภาองค์การลูกจา้งด้วย ซ่ึงแกมีแนวคิดของพรรค

การเมืองเช่นกัน อีกแนวคิด คือลัทธิสหภาพ สร้าง

อาํนาจต่อรองดา้นสวสัดิการ เรียกร้องผลประโยชน์

แต่เพยีงอยา่งเดียว 

 เหตุการณ์ท่ีนํามาสู่ความแตกแยกหนักคือ 

หลังเหตุการณ์รสช. (คณะรักษาความสงบเรียบร้อย

แห่งชาติ) มีการยบุสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ 

ยคุแรกมีการชุมนุมเรียกร้อง แต่ตอนหลงัมีความเห็น

แตกแยกมากขึ้น มีการแยกรัฐวสิาหกิจกบัเอกชนออก

จากกันในทางกฎหมาย แต่เรายงัเช่ือว่ากรรมกรทั้ ง

ผองพี่น้องกัน จึงพยายามเช่ือมร้อยกันทุกกลุ่มทุก

องค์กร ตั้ งศูนยป์ระสานงานกรรมกรขึ้ น เพื่อรวม

แนวคิดและการทาํงานในกลุ่มพื้นที่ต่างๆ ต่อมาการ

รวมเป็นคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย(คส

รท.) เป็นการรวมกนัแบบหลวมๆเป็นการแบ่งงานกนั

ทํา ไ ม่ ไ ด้ มี โ ค ร งส ร้า ง อ ะ ไ ร  แล ะ ก็ ไ ด้ เข้า เ ป็ น

เลขานุการคสรท.  การทํางานมาโดยตลอดทั้ ง

รัฐวสิาหกิจและเอกชนแมว้า่จะมีอุปสรรคเ์ล็กๆนอ้ยๆ

บา้ง แต่การทาํงานภายใตก้ารนําของคสรท.ยงัคงทาํ

หน้าที่อยู ่แมว้นัแรกๆสมาชิกจะมีจาํนวนมากถึง 29 

องค์กร และปัจจุบันเหลือเพียง 17 องค์กร มีบาง

องค์กรหายไปบา้งก็ตาม แต่ความยึดโยงกับสหภาพ

แรงงานในการทาํงาน มีความห่างหาย ห่างเหินกับ

องค์กรที่ทาํหน้าที่ขบัเคล่ือนนโยบาย ด้วยการเจรจา

ต่อรองเพียงภายในองคก์รไม่ไดเ้พราะว่าทุนมีความ

เช่ือมโยงระดับชาติ และทั่วโลก แรงงานจึงไม่
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สามารถต่อสู้ไดเ้พียงลาํพงั ฉะนั้นภายใตว้ิถีการต่อสู้

ที่เรียกร้องเพียงในสหภาพแรงงานขอยืนยนัว่าไม่

สาํเร็จในอนาคตขา้งหน้า วนัน้ีหากเรียนรู้อดีต และ

เขา้ใจปัจจุบนัจะรู้วา่อนาคตจะไปอยา่งไร 

 
 ตามที่รัฐบาลบอกวา่จะนาํพาประเทศเขา้สู่ยคุ

ไทยแลนด ์4.0 เกิดระบบAI ปัญญาประดิษฐ์ มีการใช้

หุ่นยนตท์ดแทนกาํลงัคนในกระบวนการผลิต เกิดขึ้น

แน่นอนและเปล่ียนแปลงไวมากดูจากเทคโนโลยีท่ี

ปรับเปล่ียนไปไวมากในปัจจุบนั ระบบการจา้งงานก็

จะเปล่ียนไป เดิมการลงทุนเชิญชวนคนมาลงทุน

ภายใต ้มีแรงงานราคาถูกจาํนวนมาก แต่ปัจจุบนัจะ

เป็นระบบการส่งเสริมเทคโนโลยี แน่นอนรายย่อย

อาจมีปัญหาบ้าง ต้องปรับตัว แต่การจ้างแรงงาน

เปล่ียนแน่ การลงทุนอาจขยบักลบัไปลงทุนประเทศ

ตน้ทางเพราะว่าไม่ตอ้งการกาํลงัคนในการผลิตแล้ว 

เพราะสามารถนําเทคโนโลยมีาทดแทนกาํลงัคนได ้

แลว้แรงงานท่ีอยูจ่ะเป็นอยา่งไร มีการประเมินกนัว่า

จะมีคนตกงานกวา่ 12 ลา้นคน ตอนน้ีภาคธนาคารเร่ิม

มีการทยอยปรับตวัเร่ืองเทคโนโลยมีาใชแ้ทนคน ภาค

บริการมีความเติมโต คนที่ทาํงานจะกลายเป็นกลุ่มที่

ไม่มีหลักประกันอย่างการจ้างงานฟรีแลนด์ ภาค

พลังงานฟอสซิลในอนาคตจะเลิกใช้ จะหันมาใช้

พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด น่ีคือทิศทางของ

โลกที่ปรับตวั ซ่ึงหากเรียนรู้อดีต เพื่อการหลอมรวม

คนในการต่อสูก้บัความไม่เป็นธรรม แต่ก่อนแมไ้ม่มี

เทคโนโลยีอย่างปัจจุบันการต่อสู้มีการทาํงานเป็น

ระบบสั่งการกนัได ้วนัน้ีมีเทคโนโลยทีนัสมยัแต่ไม่

สามารถจดัตั้งคนได ้ไม่สามารรถบอกขอ้มูลข่าวสาร

กับคนได้ ภาพจากอดีตที่ มี อุปสรรค์มากมายทั้ ง

การเมือง อิทธิพล แต่ก็สามารถทาํงานจดัตั้งกันได ้

ปัจจุบนัสามารถเปิดพื้นที่ ส่ือสารกันได้อย่างเสรี มี

การจดัการศึกษากนัในโรงแรม คุยไดทุ้กเร่ือง ต่างกบั

อ ดี ต ที่ ต้อ ง ห ล บ ไ ป ห า ที่ คุ ย ใ น ป่ า  ก า ร ศึ ก ษ า

ประวติัศาสตร์มีความสําคญัตอ้งมีการขยายแนวคิด

ออกไปให้คนมาร่วมกันมากขึ้นไม่ใช่แต่คนเดิมๆ

เท่านั้น 

 วนัน้ีค่าจา้งที่ไดม้นัถูกจนคนตอ้งทาํงานเกิน

เวลาผูใ้ชแ้รงงานอยูก่นัไดอ้ยา่งไรภายใตร้ายไดไ้ม่พอ

กบัการจ่าย นายยกรัฐมนตรีไดอ้อกมาพดูถึงรายไดต้่อ

หวัประชากรวา่ตอ้ง 2 หม่ืนบาทขึ้นไปถึงจะมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ตอ้งมีรายได้ปีละ 3 แสนกว่าบาท ถามว่า

ตอนน้ีคสรท.มีการทาํแบบสอบถามเร่ืองค่าจา้งเพื่อ

เสนอให้มีการปรับขึ้ นค่าจ้างประจําปี คิดว่าผู ้ใช้

แรงงานจะไดรั้บการปรับขึ้นค่าจา้งให้มากขึ้นหรือไม่ 

แลว้ผูใ้ชแ้รงงานจะมีส่วนร่วมผลกัดันอย่างไรให้ได้

ค่าจา้งเดือนละ 2 หม่ืนกว่าบาทตามที่นายกรัฐมนตรี

หยิบยกมานําเสนอ ประเทศไทยปกครองโดยทหาร

มาหลายยุคหลายสมัย ปกครองโดยพลเรือนก็ไม่ได้

แกปั้ญหาคนจน ผูใ้ชแ้รงงาน เกิดการทุจริตคอรับชัน่ 

ตั้งแต่ยุคศกัดินา ยคุทหาร ยคุพลเรือน และยุคทหาร

ปัจจุบนั นายทุนก็เป็นใหญ่ แผนการพฒันาเศรษฐกิจ
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ทุกฉบบัจะมีสภาหอการคา้ สภาอุตสาหกรรม สมาคม

ธนาคารไทย  ล่าสุดร่างพระราชบญัญติัการพฒันาการ

กาํกบัดูแลรัฐวสิาหกิจ ที่สรส.ไม่เห็นดว้ย องคก์รน้ีถือ

ว่า เป็นองค์กรที่ไม่เป็นทางการ เป็นการรวมตวักัน

ของนายทุน การเงิน การธนาคาร ประกอบดว้ยสภา

หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย 

กลุ่มน้ีเข้าไปอยู่แม้แต่พระราชกําหนดการบริหาร

จัดการ กา รทํางานขอ งคนต่ างด้า ว  พ.ศ.  2560 

ช้ีให้เห็นว่ารัฐบาลไทยไม่ได้เช่ือมั่นกับประชาชน 

กรรมกร แรงงาน หรือเกษตรกรเลยแมว้่าจะเป็นคน

ส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ประโยชน์อะไรจาก

นโยบายรัฐ  ต่อจากน้ีสถานการณ์วนัน้ี และวนัหน้า

หนีไม่พน้เร่ืองอํานาจ เร่ืองการจัดตั้ ง อํานาจทาง

การเมืองหากผูใ้ช้แรงงาน คนจนไม่มีอํานาจทาง

การเมืองการจัดสรรแบ่งผลประโยชน์ คนรวยมี

น้อยลง แต่ทรัพย์สินมีมากขึ้ น คนจนมีมากขึ้ น

ทรัพยสิ์นมีนอ้ยลง ช่องวา่งระหวา่งคนจนคนรวยห่าง

กนั 35 เท่า เร่ืองที่ดินคน 10เปอร์เซ็นตถื์อครองที่ดิน

ทั้งประเทศ 61 เปอร์เซ็นต์ ทาํอย่างไรจะสถาปนา

อํ า น า จ ป ร ะ ช า ช น ขึ้ น ม า  ผู ้ ใ ช้ แ ร ง ง า น ผู ้ มี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน กลุ่มสหภาพแรงงานภาค

ตะวนัออก อยูม่า 42 ปีแลว้ 

 หลงั 14 ตุลาคม 2516 ขบวนการกรรมกรยงั

มีการรวมตวักันอย่างยาวนานที่สุด ภายใตส้หพนัธ์

ชาวนา ชาวไร่ สหพนัธนิ์สิตนกัศึกษาที่ร่วมต่อสู้แบบ

สามประสานล่มสลายไปแล้ว แมว้่าจะมีการรวมตวั

กนัในรูปแบบอ่ืนๆขึ้นมาใหม่ก็ตาม สภาองคก์รนิสิต 

นกัศึกษาก็ต่อสูก้นัทางความคิดกนัอยูข่ณะน้ีเร่ืองแนว

อนุรักษ ์กบัแนวก้าวหน้า แต่องค์กรที่ล้มลุกคุกคาน

เขม้แข็งบา้งล้มลุกคุกคานกันบา้งแต่อยู่มาได้จนถึง

ปัจจุบนั คือสหภาพแรงงาน แม้ว่าจะมีการถ่ายผูน้ํา

เก่าไปใหม่มาแต่ ทุกกลุ่มย ังอยู่ แต่ว่าจะรวมกัน

อย่างไร หากรวมกันไดใ้นฐานะคนรุ่นใหม่จะเช่ือม

กนัอยา่งไร ใหเ้ห็นภาพอดีต เพื่อเคล่ือนปัจจุบนั หาก

อีก 15 ปี สหภาพไม่รวมตวักันได้ก็จะล่มสลายแน่ 

เพราะการจา้งงานมีการเปล่ียนแปลงแลว้ รูปแบบการ

จดัตั้งตอ้งเปล่ียนคนมีความกระจดักระจายกนัมากขึ้น 

รูปแบบการรวมตวัตอ้งรวมความหลากหลายนั้นเขา้

มาดว้ย หากรวมกนัไม่ไดเ้ราก็คงตอ้งรอวนัล่มสลาย

เช่นกัน ซ่ึงเป็นความทา้ทายผูน้ํายคุปัจจุบนั และใน

อนาคตดว้ย 

 
 นายลา เ ร่  อยู่ เ ป็น สุข  ประธานสหพัน ธ์

แรงงานยานยนตแ์ห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะ

ตวัแทนกลุ่มภาคตะวนัออก พื้นท่ีฉะเชิงเทราช่ือเดิม

กลุ่มพฒันาแรงงานสมัพนัธย์า่นเวลโกร์ว นั้น ช่วงที่มี

การส่งตวัแทนเขา้ร่วมทาํงานกบักลุ่มภาค ซ่ึงในส่วน

ของสหภาพแรงงานNHKสปริงค์ ตอนนั้นไดส่้งคุณ

สมชาย เซ็นน้อย เข้ามาร่วมทาํงานและได้รับเลือก

เป็นเลขาธิการกลุ่มฯดว้ย ต่อมาไดเ้ช่ือมระหว่างกลุ่ม

เวลโกร์ว กับกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก 

พื้นท่ีนิคมอมตะนคร ร่วมกนัทาํงานเป็นกลุ่มพื้นที่ ซ่ึง
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ในพื้นที่เวลโกร์วมีสหภาพแรงงานราว 8 แห่ง แต่ว่า

มาทาํงานร่วมกลุ่มภาคเพียงสหภาพแรงงานเดียว คือ

สหภาพแรงงานช้ินส่วนยานยนต์แห่งประเทศไทย 

(TAM)เม่ือขึ้ นเป็นประธานกลุ่มเวลโกร์วจึงได้รับ

นโยบาย และมีมติร่วมกนัว่าทุกสหภาพแรงงานตอ้ง

เป็นสมาชิกกลุ่มภาคทั้งหมด ดว้ยเราเห็นความเป็นพี่

เ ป็ น น้อ ง ข อง ค น ใน ก ลุ่ม ส ห ภ า พ แร ง ง า น ภ า ค

ตะวนัออก เวลามีปัญหาที่ไหน มีการชุมนุมเรียกร้อง 

เดินขบวน จะเห็นคําว่า กลุ่มสหภาพแรงงานภาค

ตะวนัออก ซ่ึงตอ้งยอมรับกลุ่มที่บทบาทมากท่ีสุดคือ  

กลุ่มภาคตะวนัออก หากอยูแ่ต่ในพื้นที่การหนุนช่วยก็

แคบ ตอนนั้นที่คนงานสแตนเล่ยมี์การชุมนุมอยูห่น้า

โรงงานก็ไดรั้บการหนุนช่วยจากกลุ่มภาคตะวนัออก 

ปัจจยัสาํคญัในการชุมนุมคือสว้ม สุขาเคล่ือนที่ไดรั้บ

ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ก ลุ่ ม ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น ภ า ค

ตะวนัออกพื้นที่บ่อวิน ทั้งเงิน ทั้งอาหารแห้งมีการ

หนุนช่วยกนั จึงชดัเจนว่าอยูเ่พียงในพื้นที่ไม่ได ้จาก

การพูดคุยกนัในกลุ่มเวลโกร์ว จึงสมคัรเป็นสมาชิก

ก ลุ่ มส ห ภา พ แร งง า นภ า คต ะ วัน ออ ก  เพื่ อก า ร

ขับเค ล่ือนร่วมกันแต่ว่าค่าบํา รุงสมาชิกก็ย ังไ ม่

สามารถจดัเก็บส่งให้เป็นค่าใชจ่้ายในการขบัเคล่ือน

ได้ สภาพปัญหาเดียวกันกับทางคณะกรรมการ

สมานฉนัทแ์รงงานไทย องคก์รแม่คือไม่มีเงินในการ

บริหารจดัการ แต่ก็ใชว้ธีิให้พื้นที่เวลโกร์วดาํเนินการ

รับผดิชอบตามจาํนวนสมาชิกจ่ายค่าบาํรุงใหก้ลุ่มภาค

ทั้งหมด แล้วตามเก็บกบัสมาชิก ตอนน้ีก็มีการปรับ

กันในพื้นที่จนตอนน้ีแก้ปัญหาเร่ืองเก็บค่าบาํรุงได้

แลว้ แต่ก็ยงัเห็นว่า กลุ่มพฒันาแรงงานสัมพนัธ์ยา่น

เวลโกร์ว เร่ิมคับแคบ จึงเปล่ียนช่ือเป็น กลุ่มภาค

ตะวนัออกพื้นท่ีฉะเชิงเทรา เพื่อการขยายพื้นที่ให้

ครอบคลุมมากขึ้น แต่ก็มาคิดว่าสหภาพแรงงานที่

ปราจีนก็มีทั้งนิคม 304 และนิคมกบินบุรี ซ่ึงในกลุ่ม

ปราจีนบุรีมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆไม่มีการ

จัดเก็บค่าบํา รุง ซ่ึงตอนน้ีก็พยายามพูดคุยกันอยู ่

อนาคตคงจะมีการขยายพื้นที่กลุ่มภาคตะวนัออกไป

ถึงพื้นที่ปราจีนดว้ย 

 สมาพนัธ์แรงงานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ยานยนต ์

โลหะแห่งประเทศไทย หรือทีมก็มีพื้นที่ทาํงานอยูทุ่ก

พื้นที่เช่นกนั จึงไดท้าํงานเช่ือมกบักลุ่มภาคฯไปดว้ย 

แต่เวลาขบัเคล่ือน จะทาํในนามสหพนัธ์แรงงานยาน

ยนตฯ์ หรือขบัเคล่ือนในนามทีม พลงัที่จะขบัเคล่ือน

กาํลงัคนพื้นที่มีความสําคญั การแบ่งตามพื้นที่ ตาม

โครงสร้าง เช่น  พื้นที่ ระยอง แหลมฉบัง อมตะ 

ฉะเชิงเทรา กิจกรรมท่ีทาํดว้ยกนัไม่วา่จะเป็นเร่ืองทาง

สังคมอย่างปันนํ้ าใจเพื่อน้อง หรือการขบัเคล่ือนที่มี

ธงที่ชัดเจน ภาคฯจะร่วมเป็นหัวขบวนทาํงานใน

ยทุธศาสตร์คสรท. มีการจดัทาํนโยบายให้สอดรับกนั

ทั้ งในพื้นท่ีและระดับประเทศ การขับเคล่ือนทาง

การเมืองด้วย ซ่ึงอนาคตอนัใกลน้ี้มีการวางแผนงาน

ประจําปีว่าจะขยายฐานสมาชิก ต้องมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ให้มีตวัแทนแรงงานเขา้ไปนั่งบริหาร
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ประเทศ มีธงที่ชดัเจน แต่ยงัขาดวิธีการ ขั้นตอนที่จะ

ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ ซ่ึงตนไดมี้โอกาสไปดูงาน

ที่ต่างประเทศทําให้เห็นชัดเจนมากขึ้ นว่า ขบวน

แรงงานในต่างประเทศจะมีการรวมตวักนั มีเจตนาใน

การเลือกตวัแทนของแรงงานเขา้ไปบริหารประเทศ 

จึงมีการตั้งพรรคการเมืองเพื่อส่งตวัแทน แลว้เลือก

เข้าไปทําหน้าที่ ในการบริหารประเทศ ซ่ึงหลาย

ประ เทศ มีก ารทําค วาม สํา เ ร็จแล้ว  ฉ ะนั้ น ภา ค

ตะวนัออกตอ้งมาร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํให้เป้าหมายที่

วางไวป้ระสบความสาํเร็จ ซ่ึงเก่ียวพนักบัผูใ้ชแ้รงงาน

ทุกคน เป็นเ ร่ืองความละเอียดอ่อนที่ต้องทลาย

ความคิดของความแตกแยกที่ยงัมีอยู่ในขบวนการ

แรงงาน ไม่วา่จะสีไหนเขาทาํเพือ่ผูใ้ชแ้รงงานหรือไม่ 

เม่ือรู้แลว้ จะทาํอยา่งไรให้ตวัแทนของแรงงานไดเ้ขา้

ไปทาํเพื่อผูใ้ช้แรงงานทุกคน ในฐานะคนส่วนใหญ่

ในสังคมที่มีสิทธิ มีเสียง มีอาํนาจมากที่สุด แต่กลุ่ม

ไม่ เคยใช้อํานาจนั้ น  ไ ม่ใช้สิทธินั้ น  เพื่อ เข้าไป

เปล่ียนแปลงสังคม เปล่ียนแปลงขบวนการแรงงาน

ใหมี้ความเขม้แขง็ 

 นายไพฑรูย ์บางหรง ประธานกลุ่มสหภาพ

แรงงานภาคตะวนัออก กล่าวว่า การทาํงานในฐานะ

ผูน้าํแรงงานนั้นรู้วา่ใครเอาเปรียบเราคงไม่ยอม จะนั่ง

น่ิงๆคงไม่ได้ทาํให้ลุกขึ้นมาทาํงานสหภาพแรงงาน 

และกลุ่มสหภาพแรงงานฯตั้งแต่วนันั้น ปี 2547-2548 

ซ่ึงการทาํงานของกลุ่มอมตะนคร คืออยากตั้ งศูนย์

เล้ียงเด็กหลงัจากไดเ้ขา้ไปดูงาน เร่ืองศูนยเ์ด็กก่อนวยั

เรียน สาํเร็จในสมยันายมาลยั ลมออน เป็นประธาน

กลุ่ม สหภ าพแ รงง านภ าคต ะวัน ออก  มีก ารตั้ ง

คณะทาํงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวนัออก พื้นที่

.. ตามท่ีโซนต่างๆ เช่น อมตะ ไดคุ้ณสุเทพ รักธรรม 

สหภาพแรงงานเด็นโซ่ประเทศไทย เป็นประธาน

กลุ่มฯ ประชุมคร้ังแรกในท่ีทําการของสหภาพ

แรงงานเด็นโซ่ฯ กลุ่มภาคฯอยูม่า 40 กวา่ปีแลว้ หลาย

คนมองว่าเราเป็นองค์กรเถ่ือนไม่ได้จดทะเบียน แต่

เรามองเร่ืองความเป็นสากล มีการทาํงานรณรงคใ์ห้

ทุกสหภาพแรงงานเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม ไม่ว่าเดิมจะ

เป็นสมาชิกสภาองคก์ารลูกจา้งไหนก็ตาม มีการปรับ

การบริหารตามพื้นที่ โดยใชช่ื้อกลุ่มสหภาพแรงงาน

ภาคตะวนัออกพื้นที่ระยอง พื้นที่ฉะเชิงเทรา พื้นที่

อมตะ พื้นที่บ่อวนิ พื้นที่แหลมฉบงั และแนวคิดขยาย

ไปปราจีน ซ่ึงตอนน้ีพื้นที่สระแก้วเร่ิมมีโรงงานเพิ่ม

มากขึ้น ซ่ึงคงตอ้งดูแผนงานวา่จะขยายไดอ้ยา่งไร 

 
 ยุคใหม่ระบบการส่ือสารรวดเร็วขึ้ นผ่าน

ระบบโซเซียลมีเดีย แต่ทุกคนกลับไม่ว่าง มีปัญหา

หมดไม่ร่วมกิจกรรม มีการสะทอ้นสภาพปัญหาว่า

กลุ่มฯมีความทบัซ้อนกัน ทาํให้การจ่ายค่าบาํรุงทบั

ซ้อน การเขา้เป็นสมาชิกหลายองค์กร กลุ่มสหภาพ

แรงงานภาคตะวนัออกทาํงานจดัตั้งมวลชน และต่อสู้

ทางการเมือง ขบวนการแรงงานเป็นนโยบาย ตอ้งมี

การจดัตั้งขบวนการแรงงาน เพื่อการรวมเป็นหน่ึง 

รวมคนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพเขา้ดว้ยกนัไม่เพยีงการ
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จดัตั้งสหภาพแรงงานเท่านั้น ยุคน้ีถือเป็นยคุเปล่ียน

ผ่านด้านอุตสาหกรรม ยคุ 4.0 ถือเป็นความทา้ทาย 

อยา่กลวัความผดิหวงั อยา่กลวัความขดัแยง้ หากกลวั

จะไม่เขม้แขง็ 

 อตัลกัษณ์ของกลุ่มฯที่เดินมามีการต่อสู้เร่ือง

ขา้วยากหมากแพง ต่อสู้ขนาดหยุดเคร่ืองบินได้ รุ่น

เราก็มีนโยบายชดัเจนว่าจะต่อสู้ทางการเมือง เพราะ

คาํดูถูกวา่สหภาพแรงงาน ขบวนการแรงงานอ่อนแอ 

แต่ตอ้งภูมิใจวา่กลุ่มภาคฯในความอ่อนแอของขบวน

กลุ่มภาคฯเขม้แขง็ที่สุด ยงัดีที่ยงัเขม้แข็งสุด คร้ังน้ีคง

ไม่ใช่คร้ังสุดทา้ยในการจดังานประวติัศาสตร์แรงงาน

ในกลุ่มภาคตะวนัออกอีก ตอ้งปรึกษาคุณวิชัย นรา

ไ พ บู ล ย์  แ ล ะ คุ ณ อิ ส ร ะ  มุ สิ ก อ ง  เ พื่ อ ทํา ใ ห้

ประวติัศาสตร์แรงงานให้เป็นที่ประจักรให้สังคม

ได้รับรู้ว่าแรงงานมีประวัติศาสตร์ มีการต่อสู้ที่

ยาวนาน 

 
 นายสมพร ขวญัเนตร เลขาธิการกลุ่มสหภาพ

แรงงานภาคตะวนัออก อดีตประธานกลุ่มฯอีกคน

หน่ึง กล่าวว่า ทาํงานในกลุ่มมานานหลังจากท่ีถูก

จดัตั้งสหภาพแรงงานเม่ือปี 2545 ซ่ึงไดมี้การเรียนรู้

การทาํงานกบัผูน้าํแรงงาน และนกัจดัตั้งหลายท่าน มี

แนวคิดการจดัตั้งศูนยช่์วยเหลือทางกฎหมายมีการ

ระดมทุน จดัคอนเสิร์ต การทาํงานของกลุ่มฯไดแ้บ่ง

พื้นท่ีทาํงานก็จริง แต่กรรมการจะดูเร่ืองนโยบายและ

แผนงานหลัก พื้นที่ขบัเคล่ือน มีการเขา้เคล่ือนไหว

กบัขบวนการแรงงานกลางมีการทาํงานเช่ือมกบัโอ

ลุค ในการจัดตั้ ง เช่ือมกับคสรท.ในการขบัเคล่ือน

นโยบาย มีการทาํกิจกรรมดา้นให้การศึกษาดา้นสิทธิ 

และสวสัดิการดา้นต่างๆ มีตวัแทนเขา้ไปทาํงานร่วม

มีการเขา้ร่วมกบัพนัธมิตรเพือ่เคล่ือนไหวเร่ืองต่อตา้น

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นมติกลุ่มฯมีสมาพนัธ์

แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) เป็นแกนนาํ และ

ต่อมาประกาศไม่สนับสนุนพนัธมิตร เน่ืองจากสรส.

ในฐานะแกนนํา มีความ เห็นไม่ สอดคล้องทาง

การเมือง  

 สมยัต่อมาคุณสมศกัด์ิ สุขยอด เป็นประธาน 

กิจกรรมหลกัยงัมีการทาํงานเช่ือมกับทั้งโอลุค และ 

คสรท.มาปี 2553 มีการแยกของกลุ่มไป 20 สหภาพ 

เพื่อตั้ งสภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่ง

ประเทศไทยขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทาํให้กลุ่มภาคฯมีความ

อ่อนแอลง เพราะมีการจดัตั้งสหภาพแรงงานเกิดขึ้น

ใหม่ ช่วงท่ีตนเขา้มาทาํงาน ปี 2554-58  มีการเขา้ร่วม

ชุมกบัคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลง

ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี

พระมหากษัตริย ์เป็นประมุข” (กปปส.) ช่วงปี 

2557  ซ่ึงเป็นมติของคสรท.ในฐานะองคก์รแม่ ทาง

กลุ่มภาคจึงเข้าร่วม ในประเด็นเคล่ือนไหว คือให้

ยกเลิกพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยมองว่าเป็นการยก

โทษให้กับกลุ่มการเมือง ซ่ึงได้ส่งตัวแทนไปร่วม

ทาํงานในหลายกลุ่ม ซ่ึงในคสรท.มีส่วนร่วมในการ

แกไ้ขกฎหมายด้วย มีการปรับโครงสร้างของกลุ่มฯ
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กระจายออกไป 5 พื้นที่ มีมติสนับสนุนพรรคสังคม

ประชาธิปไตยไทย ช่วงปีที่ผ่านมาก็มีการยื่นข้อ

เรียกร้องต่อผูว้า่จงัหวดัชลบุรี มีการตั้งคณะทาํงานใน

พื้นที่ขึ้นมา คือมีตวัแทนฝ่ายนายจา้ง รัฐ และลูกจา้ง

มานัง่คุยกนัเพือ่แกไ้ขปัญหาในพื้นที่ 

 ในฐานะตวัแทนพื้นที่แหลมฉบงั ซ่ึงไดมี้การ

ปรับโครงสร้างของกลุ่มฯ มีสมาชิกในกลุ่มแหลม

ฉบงั 29 องคก์ร กิจกรรมก็มีประชุมหารือกนั และจดั

อบรมใหค้วามรู้ ร่วมแลกเปล่ียน เพื่อแกไ้ขปัญหาใน

พื้นที่ และไดมี้การทาํงานร่วมกบัหลายเครือข่าย ซ่ึง

ขอ้พิพาทเดิมมีการปิดงานจากนายจา้งหลายบริษัท 

การต่อสูข้องแรงงาน มีผูน้าํถูกดาํเนินคดี จาํคุกทีเดียว 

มีประเด็นเร่ืองความไม่ปลอดภยัในการทาํงานส่งผล

ให้คนงานตอ้งเสียชีวิต และนายจา้งก็ปิดกิจการไม่

จ่ายค่าชดเชย การต่อสูต้อ้งเคล่ือนไหวเดินทางร่วมกนั

หลายสหภาพแรงงานเขา้กรุงเทพ เพื่อให้กระทรวง

แรงงานแกไ้ขปัญหา ความรุนแรงทางอิทธิพลทอ้งถิ่น

มีการยงิข่มขู่ผูน้าํที่บา้น และในที่ชุมนุม เจา้หน้าที่ไม่

สามารถจบัผูก้ระทาํผดิมาลงโทษได ้

 จา ก นั้ น คุ ณวิชัย  น รา ไ พ บู ล ย์ ผู ้จ ัด ก า ร

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้มีการมอบนิทรรศการ

ใหก้บัทางกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวนัออกไวเ้พื่อ

จดัให้การศึกษากบัแรงงานในพื้นที่ต่อไป โดยมีคุณ

ไพฑรูย ์บางหรง ประธานกลุ่มฯ และคุณสมพร ขวญั

เนตร เลขาธิการกลุ่มฯ เป็นผูรั้บมอบ 
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ตารางแสดงอัตราเงินสมทบสูงสุดตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมและอตัราเงินสมทบที่จัดเก็บในปัจจุบัน 

ประโยชน์ทดแทนกรณ ี อัตราสมทบสูงสุดรวม 3 

ฝ่ายตามพ.ร.บ. (ร้อยละ) 

อัตราเงนิสมทบที่จดัเก็บในปัจจุบัน (ร้อยละ) 

รวม 3 ฝ่าย นายจ้าง ลูกจ้าง รัฐบาล 

4 กรณ ี 4.5 

(กฎหมายให้นายจา้ง,ลูกจา้ง 

และ 

รัฐบาลจ่ายฝ่ายละ 1.5 

เท่ากนั) 

4.5 1.5 1.5 1.5 

   เจบ็ป่วย 

   คลอดบุตร 

   ตาย 

   ทุพพลภาพ 

2.64 

0.36 

0.18 

1.32 

0.88 

0.12 

0.06 

0.44 

0.88 

0.12 

0.06 

0.44 

0.88 

0.12 

0.06 

0.44 

2 กรณ ี 9 

(นายจา้ง,ลูกจา้ง และ 

รัฐบาล ฝ่ายละ 3) 

 

7 3 3 1 

   ชราภาพ 

   สงเคราะห์บุตร 

6 

1 

2.8 

0.2 

2.8 

0.2 

0.4 

0.6 

1 กรณ ี 15 

(นายจา้ง,ลูกจา้ง และ 

รัฐบาล ฝ่ายละ 5) 

1.25 0.5 0.5 0.25 

   ว่างงาน 1.25 0.5 0.5 0.25 

รวม 3 ฝ่าย 28.5 12.75 5 5 2.75 

ม.39 (ยกเว้นกรณีว่างงาน) อตัราเงินสมทบ 2 เท่า 

ของผูป้ระกนัตน ม.33 

11.5 - 9 2.5 

 สถานประกอบการที่จดัสวสัดิการแก่ลูกจา้งไวก่้อนที่จะบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 

2533 กฎหมาย ให้สถานประกอบการขอลดส่วนอตัราเงินสมทบได ้เพือ่ใหก้ารพจิารณาลดส่วนอตัราเงินสมทบ

แก่สถานประกอบการดงักล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกนั สาํนกังานประกนัสงัคมซ่ึงไดอ้อกประกาศคณะกรรมการ

ประกันสังคมเร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การลดส่วนอัตราเงินสมทบเกีย่วกับประโยชน์ทดแทนกรณี

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณทุีพพลภาพกรณคีลอดบุตร และกรณตีาย พ.ศ.2534 ดงัน้ี 

  - กรณีเจบ็ป่วย  0.88 

  - กรณีคลอดบุตร  0.12 

  - กรณีทุพพลภาพ 0.44 

  - กรณีตาย  0.06 
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ตัวอย่างอตัราเงินบาํนาญชราภาพที่ผูป้ระกนัตนไดรั้บรายเดือนตามระยะเวลาการนาํส่งเงินสมทบ 

จํานวนเดือน 

ที่นําส่ง 

เงินสมทบ (งวด) 

อัตราร้อยละ 

ของค่าจ้าง 

เฉลี่ย 

     ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย                  หน่วย : บาท 

10,000 12,000 15,000 

เงินบาํนาญที่ไดรั้บ เงินบาํนาญที่ไดรั้บ เงินบาํนาญที่ไดรั้บ 

180 20 % 2,000 2,400 3,000 

192 21.5 % 2,150 2,500 3,225 

204 23 % 2,300 2,760 3,450 

216 24.5 % 2,450 2,940 3,675 

228 26 % 2,600 3,120 3,900 

240 27.5 % 2,750 3,300 4,125 

252 29 % 2,900 3,480 4,350 

264 30.5 % 3,050 3,660 4,575 

276 32 % 3,200 3,840 4,800 

288 33.5 % 3,350 4,020 5,025 

300 35 % 3,500 4,200 5,250 

ที่มา: แผน่พบักรณีชราภาพ,สาํนกังานประกนัสงัคม ( มกราคม 2557) 

 * เงินบาํนาญที่ไดรั้บรายเดือนไม่ต่ํากว่า 720 บาท  

 ผู้ประกันตนและนายจ้างส่งเงินสมทบกรณีชราภาพฝ่ายละร้อยละ 3  ของค่าจา้ง โดยคาํนวณจากค่าจา้ง

อตัราสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน 

 

 

 

บาํนาญชราภาพกองทุนประกนัสงัคม สาํหรับผูป้ระกนัตนท่ีส่งเกินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน ขึ้นไป 

และส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตน และมีอายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์ 
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ขบวนแรงงาน เสนอสนช.หยุดร่าง พ.ร.บ.การ

พฒันากาํกบัดูแลและบริหารรัฐวสิาหกจิ 

 วนัที่ 1 กันยายน 2560 คณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และสมาพันธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) ร่วมยืน่หนังสือ

ถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เร่ือง

ขอให้ยบัย ั้งร่าง พ.ร.บ.การพฒันากํากับดูแลและ

บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. พร้อมเสนอร่างพ.ร.บ.

พฒันารัฐวิสาหกิจแห่งชาติ พ.ศ. …. (ฉบบัสมาพนัธ์

แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ)์ ใหพ้จิารณาแทน 

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

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน(คสรท.) กล่าวว่า 

ค ส ร ท . ซ่ึ ง เ ป็ น อ ง ค์ก ร ตัว แ ท น ข อ ง พ นั ก ง า น

รัฐวิสาหกิจทั้งประเทศไดร้ะดมความคิดเห็นมาโดย

ตลอด รวมถึงจัดเวทีในการวิเคราะห์โดยเชิญ นัก

กฎหมาย นักวิชาการที่เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจและ

สังคม เครือข่ายคุ ้มครองผูบ้ริโภค ภาคประชาชน 

ภายหลังที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้

ออกคาํสัง่ที่ 75/2557ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2557  

 

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (คนร.) ชุด

ใหม่ ท่ีมีหัวหน้าคสช. และนายยกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน มีทั้ งทหาร พลเรือน ข้าราชการ และนัก

ธุรกิจเข้าเป็นกรรมการ ซ่ึง ซุบเปอร์บอร์ด ชุดน้ีมี

เป้าหมายเพือ่การปฏิรูปรัฐวสิาหกิจใหมี้ประสิทธิภาพ 

เพือ่ตอบสนองการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  

มีคว ามโ ปร่ งใส  ป ราศ จาก กา รแท รก แซง จา ก

นักการเมือง โดยการปฏิรูปมีสาระสําคญั คือให้คง

ความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้ ซ่ึงต่อมามีการยกร่าง

กฎหมายเพือ่ใชใ้นการปฏิรูปฯ คือร่างพระราชบญัญติั

การพฒันาการกาํกบัดูแลและบริการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

…. ซ่ึงจากการระดมความคิดเห็น สรุปว่า ร่างพ.ร.บ.

การพฒันาฯฉบบัดังกล่าวไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีรัฐบาล

แถลงไวต่้อสาธารณะ นอกจากไม่มีการปฏิรูปแลว้แต่

จะ นํ า สู่ ก า ร แ ป ร รู ป รัฐ วิส า ห กิ จ ใน ท่ี สุ ด  ไ ม่ มี

หลักประกันว่าสามารถส่ง เสริมประสิทธิภาพ

รัฐวสิาหกิจในการบริการสาธารณะเพื่อประชาชนแต่

อยา่งใดไม่สามารถป้องกันปัญหาการแทรกแซงจาก

ฝ่ายการเมืองเพื่อหาผลประโยชน์จากรัฐวิสาหกิจได ้

กลไกการตรวจสอบเอ้ือให้เกิดการทุจริต เป็นการ

ผลกัภาระค่าบริการเชิงพาณิชยใ์ห้กบัประชาชน และ

กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 

สาระสาํคญัของร่างพ.ร.บ.ฯไม่เป็นไปตามท่ีรัฐบาล

แถลงไว้ และไม่สอดคล้องกับท่ีนายกรัฐมนตรี

ประกาศหลายคร้ังผ่านส่ือว่าจะไม่มีการแปรรูป

รัฐวสิาหกิจ 
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 คสรท.จึงได้เ รียนมาย ังประธานสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติและสมาชิกเพื่อยบัย ั้งร่าง พ.ร.บ.การ

พฒันาการกาํกบัดูแลและบริการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. 

ที่ มี เ ง่ือนงําในหลายมาตรานําไปสู่การแปรรูป

รัฐวิสาหกิจต่อไป ซ่ึงจะสร้างความเสียหายให้แก่

ประเทศชาติและประชาชน คสรท.ขอยืนย ันใน

เจตนารมณ์และจุดยนืที่ไดก้ระทาํและแสดงออกเสมอ

มาวา่ เห็นดว้ยกบัการใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง หลัก

นิติธรรม หลักนิติรัฐ ตรวจสอบได้รับผิดชอบและ

คุม้ค่า เพราะรัฐวสิาหกิจทั้งหลายดงักล่าวมีผลต่อการ

ดาํรงชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็นกลไกการลด

ความเหล่ือมลํ้าในสงัคม ปราศจากการทุจริต นาํไปสู่

ความมัน่คง ย ัง่ยืน และที่สาํคญัที่สุดคือร่างกฎหมาย

ฉบบัดงักล่าว 

 1. ไม่ไดด้าํเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 

 –  มาตรา 77 บญัญัติไวว้่า รัฐพึงจดัให้มี

กฎหมายเพียงเท่าที่จาํเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง

กฎหมาย ที่หมดความจาํเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวติหรือ

การประกอบอาชีพ โดยไม่ชกัชา้เพื่อไม่ให้เป็นภาระ

แก่ประชาชน และดาํเนินการให้ประชาชนเขา้ถึงตวั

บทกฎหมายต่าง ๆ ไดโ้ดยสะดวกและสามารถเขา้ใจ

กฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบบั รัฐพึงจดัให้มี

การรับฟังความคิดเห็นของผู ้เกี่ ยวข้อง วิเคราะห์ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน

และเป็นระบบ รวมทั้ งเปิดเผยผลการรับฟังความ

คิดเห็น และการวเิคราะห์นั้นต่อประชาชน และนาํมา

ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย

ทุกขั้นตอน เม่ือกฎหมายมีผลใชบ้งัคบัแลว้ รัฐพึงจดั

ให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบ

ระยะเวลาที่ก ําหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งประกอบดว้ย เพื่อพฒันากฎหมายทุกฉบบั

ให้สอดคล้องและเหมาะสม กับบริบทต่างๆ ท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

 รั ฐ พึ ง ใ ช้ ร ะ บ บ อ นุ ญ า ต แ ล ะ ร ะ บ บ

คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีท่ีจาํเป็น พึง

กาํหนดหลกัเกณฑ ์การใชดุ้ลพินิจของเจา้หน้าที่ของ

รัฐและระยะเวลาในการดาํเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 

ท่ีบญัญติัไว ้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกาํหนด

โทษอาญาเฉพาะความผดิร้ายแรง 

 – มาตรา 78 บญัญติัไวว้่า รัฐพึงส่งเสริมให้

ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง

เก่ียวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาประเทศ ด้านต่างๆ การจัดทําบริการ

สาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน การ

ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ การต่อตา้นการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้ งการตัดสินใจทาง

การเมือง และการอ่ืนใด บรรดาท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

ประชาชนหรือชุมชน 

 2. ร่าง พ.ร.บ.การพฒันาการกาํกบัดูแลและ

บริหารรัฐวิสาหกิจพ.ศ. …. มาตรา 45 วรรคแรก ยงั

ขดักบัหลกัการสากลที่ให้บรรษทัเป็นหน่วยงานของ

รัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
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น้ีหรือกฎหมายอ่ืน มาตราน้ีขัดหลักการปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขดักับอนุสัญญาสําคัญ

ขอ ง อ ง ค์ก า ร แ ร ง ง า น ระ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ  ซ่ึ ง ไ ด้

กาํหนดใหทุ้กประเทศที่เป็นสมาชิกตอ้งปฏิบติั 

 3. เป็นการละเมิดสิทธิของลูกจ้างหรือ

พนักงานของบรรษัทวิสาหกิจ ที่ก ําหนดให้เป็น

หน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นราชการและไม่ เป็น

รัฐวิสาหกิจทาํให้ลูกจ้างพนักงานของบรรษัทไม่

สามารถใช้สิทธิรวมตวักันเป็นสหภาพแรงงานฯได ้

จึงขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ด้วย และขัดกับ

หลักการทางสากล จึงไม่เป็นไปตามที่บญัญติัไวใ้น

หลกัการและเหตุผลร่าง พ.ร.บ.ฉบบัน้ีดว้ย 

 ทางคสรท.จึงขอให้ทางสภานิติบญัญติัยบัย ั้ง

ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหาร

รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. …. ไวก่้อน และส่งคืนให้รัฐบาลได้

ดํา เ นินการให้ เป็นไปตามมาตรา  77 และ78 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยต่อไปด้วย และ

มอบร่าง พ.ร.บ.พฒันารัฐวิสาหกิจแห่งชาติ พ.ศ. …. 

(ฉบับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์)  ให้

พจิารณาดว้ย 

 ล่ า สุดในวัน เ ดียวกัน  ที่ประชุมสภานิ ติ

บญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเอกฉันท ์169 คะแนน 

รับหลกัการในวาระที่ 1 ของร่างพ.ร.บ.การพฒันาการ

กํา กับ ดู แ ล แ ล ะ บ ริ ห า ร รัฐ วิส า ห กิ จ  พ ร้ อ ม กับ

คณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาในรายละเอียดและ

กาํหนดกรอบเวลาที่ตอ้งพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 

วนัก่อนส่งกลับมายงัที่ประชุมสนช.เพื่อลงมติให้

ความเห็นชอบอีกคร้ัง 

(รายงานโดย วาสนา ลาํดี) 

มติครม. 15 ส.ค.60 เห็นชอบร่างกม.คุ้มครอง

แรงงาน 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือ 15 สิงหาคม 2560 

เห็นชอบร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 

..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และส่งให้

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา ก่อน

เสนอสภานิติบญัญติัแห่ชาติ (สนช.) พจิารณาต่อไป 

 คาดหมายว่า ร่างพ.ร.บ.คุ ้มครองแรงงาน

ฉบบัน้ี จะผา่นการพิจารณาของสนช.และมีผลบงัคบั

ใชอ้ยา่งเร็วภายในตน้ปี2561 

 
 สาระสําคัญของร่างพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน

ดังกล่าว บางเร่ืองเป็นการกําหนดหน้าที่หรือความ

รับผดิชอบของนายจา้งใหช้ดัเจนตามแนวคาํพิพากษา

ของศาลฎีกา หรือตามเจตนารมณ์กฎหมายแรงงาน 

เช่น กาํหนดให้การเปล่ียนนายจา้ง ตอ้งได้รับความ

ยนิยอมจากลูกจา้งและให้นายจา้งใหม่รับไปทั้งสิทธิ

หน้าที่ที่มีอยูก่บันายจา้งเดิมทุกประการ , ให้นายจา้ง

จ่ายค่าจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจา้งเม่ือ

บอกเลิกสัญญาจ้างโดยให้มีผลทันที , ก ําหนดให้

นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อยเดือนละ 1คร้ัง

เช่นเดียวกบัการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และค่าทาํงาน

ในวันหยุด ,  กรณีนายจ้างปฏิบัติตามคําสั่งของ
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พนักงานตรวจแรงงานภายในเวลาที่ก ําหนด หรือ

นายจา้งนาํคดีไปสู่ศาลและไดป้ฏิบติัคาํพิพากษาหรือ

คาํสัง่ศาลแลว้ การดาํเนินคดีอาญาต่อนายจา้งให้เป็น

อนัระงบัไป 

หลายเร่ืองเป็นการคุ้มครองสิทธิลูกจา้งให้

เป็นธรรมเหมาะสมกวา่เดิม ไดแ้ก่ 

 ●เพิ่มบทนิยาม “ค่าตอบแทน” ให้รวมถึง

เงินที่นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการ

ทาํงานตามพระราชบญัญติัน้ี นอกเหนือจากค่าจา้ง ค่า

ล่วงเวลา และค่าทาํงานในวนัหยดุ 

 ●ให้ลูกจา้งมีสิทธิลากิจธุระอันจาํเป็นตาม

ขอ้บงัคบัการทาํงาน หรือตามที่นายจา้งและลูกจา้งตก

ลงกนั โดยนายจา้งจ่ายค่าจา้งไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํงาน

ต่อปี (เดิม ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนวนัลากิจที่ไดค้่าจา้ง) 
 ●ให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งแก่ลูกจา้งหญิงที่ลา

งานเพื่อตรวจครรภ ์และเพื่อคลอดบุตรเท่ากบัค่าจา้ง

ตลอดระยะเวลาที่ลาไม่เกิน 45 วนั และลูกจา้งหญิงมี

สิทธิลาเพือ่ตรวจครรภ ์รวมกบัวนัลาคลอดบุตรครรภ์

หน่ึงไม่เกิน 90 วนั (เดิม ไม่ได้กาํหนดสิทธิลาเพื่อ

ตรวจครรภ)์ 
 ● ให้นายจา้งจ่ายค่าชดเชยเพิ่มกรณีนายจา้ง

เลิกจา้งลูกจา้งที่ทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ให้

มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 

400 วนั (อัตราเดิม –สูงสุดสาํหรับลูกจา้งอายงุาน 10 

ปีขึ้นไป ไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้ง 300 วนัสุดทา้ย) 

 ●ลดขั้นตอนกรณีพนักงานตรวจแรงงานไม่

ต้องออกหนังสือเตือนนายจา้งกรณีไม่ยืน่ หรือไม่แจง้

แบบแสดงสภาพการจา้งและสภาพการทาํงานภายใน

เดือนมกราคมของทุกปี หรือภายในเดือนถดัไปกรณี

มีข้อเท็จจริงเดิมเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้เจา้หน้าท่ี

ดาํเนินคดีปรับนายจา้งไดเ้ร็วขึ้น 
 ตน้ปีน้ี ไดมี้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

(ฉบับที่  5 )  พ .ศ. 2560  มีผล บังคับ ใช้ตั้ ง แ ต่  23 

กุมภาพนัธ์ 2560 เป็นต้นไป สาระสําคัญ คือ เพิ่ม

อัตราโทษสาํหรับความผิดเก่ียวกบัการใชแ้รงงานเด็ก 

3 กรณี คือ 
 1) จา้งเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปีเขา้ทาํงาน อตัรา

โทษปรับตั้ งแต่ 400,000-800,000 บาทต่อลูกจา้ง 1 

คน หรือจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้ งจาํทั้ งปรับ (เดิม 

โทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ) 
 2) นายจา้งให้ลูกจา้งต่ํากว่า 18 ปี ทาํงานใน

งานอันตรายตามท่ี พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานกาํหนด

เช่น งานเก่ียวกบัวตัถุมีพิษ งานหลอม เป่า หล่อหรือ

รีดโลหะ ป๊ัมโลหะ ฯลฯ อัตราโทษปรับตั้ งแต่ 

400,000 ถึง 800,000 บาทต่อลูกจา้งเด็ก 1 คน หรือ

จาํคุกไม่เกิน 2 ปีหรือทั้งปรับทั้งจาํ  
กรณีฝ่าฝืนกฎหมายเป็นเหตุให้ลูกจา้งเด็กถึง

แก่ความตาย หรือไดรั้บอนัตรายจะมีโทษปรับตั้งแต่ 

800,000 ถึง 2,000,000 ต่อลูกจา้งเด็ก 1 คน หรือจาํคุก

ไม่เกิน4 ปีหรือทั้งจาํทั้งปรับ (เดิม โทษจาํคุกไม่เกิน 1 

ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ) 
 3)  กรณีนายจ้างให้เด็กอายุต่ํากว่า  18 ปี 

ทํางานในสถานที่กฎหมายห้ามทํา เช่น โรงฆ่าสัตว ์, 

สถานท่ีมีการพนนั , สถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ย

สถานบริการ อัตราโทษปรับ 400,000 ถึง 800,000 
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บาทต่อลูกจา้งเด็ก 1 คน หรือจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ

ทั้งปรับทั้งจาํ  
กรณีฝ่าฝืนกฎหมายเป็นเหตุให้ลูกจ้างเด็ก

ไดรั้บอนัตรายหรือถึงแก่ความตายจะไดรั้บโทษเพิ่ม 

คือ ปรับตั้งแต่ 800,000 ถึง 2,000,000 บาทต่อลูกจา้ง 

1 คน หรือจาํคุกไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งจาํทั้งปรับ (เดิม 

จาํคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้ง

จาํทั้งปรับ) 
(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

 
สรส.แถลงถึงสนช.“หยุด ! พ.ร.บ.บรรษทั

ก่อนเกดิวบิัติทั้งประเทศ” 

 เม่ือวนัที่  18 สิงหาคม 2560 สมาพันธ์

แร ง งา น รัฐ วิส าห กิ จสัม พันธ์  (ส ร ส .)  ได้อ อ ก

แถลงการณ์เร่ือง ขอให้ สนช. ยบัย ั้ง ร่าง พ.ร.บ.การ

พฒันาการกาํกบัดูแลและบริหารรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ….

โดยเน้ือหาแถลงการณ์มีดังน้ี นับตั้งแต่ คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยดึอาํนาจจากรัฐบาลของ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซ่ึงเป็นน้องสาวอดีต

นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ เคยแปรรูป การ

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยาน อส

มท. องค์การโทรศพัท ์การส่ือสารแห่งประเทศไทย

และอ่ืน ๆ อีกหลายแห่งในปี 2545 ภายหลงัยดึอาํนาจ 

(22 พฤษภาคม 2557) ไม่นาน คสช. ก็ออกคาํสั่งที่ 75 

/2557 ล ง วัน ที่  26 มิ ถุ น า ยน  2557 ตั้ ง

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ชุดใหม่ 

ซ่ึงคร้ังน้ีแปลกแตกต่างไปจาก ชุดก่อน ๆ ท่ีมีการตั้ง 

คนร. ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงจะแต่งตั้ง

จากนักการเมืองตําแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวง

เศรษฐกิจและขา้ราชการประจาํ โดยมีนายกรัฐมนตรี

ห รื อ ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ค น ใ ด ค น ห น่ึ ง ที่

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน แต่ คนร.ชุด

ปัจจุบันท่ี คสช. แต่งตั้ ง  ซ่ึงมีหัวหน้า  คสช. เป็น

ประธาน มีทั้งทหาร พลเรือน รวมทั้งมีการแต่งตั้งนัก

ธุรกิจเขา้มาเป็นกรรมการ คนร. ซ่ึงส่ือมวลชนเรียกว่า 

“ซุปเปอร์บอร์ด” โดยมีเป้าหมายเพื่อการปฎิรูป

รัฐวสิาหกิจมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการให้บริการ

แก่ ปร ะ ชา ชน  มีค วา ม โป ร่ งใส ป รา ศจา กก า ร

แทรกแซงจากนกัการเมือง ฟังแลว้ก็ดูดี ใคร ๆ ก็เห็น

ดว้ยและพร้อมให้การสนับสนุน แต่ในเวลาไม่นาน

รัฐบาลและ คนร. ก็มีการเสนอแนวคิดในการปฏิรูป

รัฐวิสาหกิจโดยยกเอาปัญหาของรัฐวิสาหกิจ เหตุผล 

ความจาํเป็นตอ้งปฏิรูป คือ 

 1. ตอ้งการให้รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

 2.ให้มีการกาํกับดูแลและการบริหารจดัการ

ใหมี้ความโปร่งใส  

 3.ปราศจากการแทรกแซงจากนกัการเมือง 

 4.จัด ตั้ ง บ ร ร ษัท วิ ส า ห กิ จ แ ห่ ง ช า ติ เ พื่ อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพให้มีความพร้อมในการ

แข่งขนัเชิงพาณิชย ์และ 
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 5.ให้คงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว ้ซ่ึงต่อมา

รัฐบาลก็ได้ร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อใช้ในการปฏิรูป

รัฐวิสาหกิจซ่ึงร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว คือ “ร่าง 

พ . ร . บ . ก า ร พัฒ น า ก า ร กํา กับ ดู แ ล แ ล ะ บ ริ ห า ร

รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ….” 

 หลังจากที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ถูก

เผยแพร่คร้ังแรก ๆ ทางสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพนัธ์(สรส.) ก็ได้ระดมความคิดเห็นในรูปแบบ

ต่าง ๆ รวมทั้ งจัดเวทีในการวิเคราะห์โดยเชิญนัก

กฎหมาย นักวิชาการที่เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจและ

เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค ภาคประชาชน ซ่ึงไดข้อ้

สรุปว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ที่รัฐบาลได้แถลงต่อสาธารณะตั้งแต่ตน้ 

ในหลายมาตราและนอกจากจะไม่ปฏิรูปแล้ว แต่จะ

นาํไปสู่การแปรรูปรัฐวสิาหกิจในที่สุด เช่น  

 1. การที่บอกว่าไม่ให้การเมืองเข้าไป

แทรกแซงแต่ดูจากโครงสร้างของคณะกรรมการ คือ 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 6) และ 

คณะกรรมการบรรษทั รวมทั้งผูท้รงคุณวุฒิ (มาตรา 

53,54) ลว้นแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีทั้งส้ิน  

 2.ใหมี้การกาํกบัดูแลที่โปร่งใส แต่สาระของ

ร่างกฎหมายยงัไม่มีมาตราใดที่ระบุถึงแนวทางหรือ

วธีิการตรวจสอบและร่าง พ.ร.บ.ฉบบัดงักล่าวก็ไม่มี

กา ร กํา ห น ด ให้อ ง ค์ก ร เ ก่ี ยว กับ ผู ้บ ริ โ ภ ค  ภ า ค

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แมแ้ต่

เร่ือง งบการเงินที่ระบุว่าไม่ต้องให้สํานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ เพียงแต่ให้ใชอ้งคก์รอ่ืน

ที่ สตง.รับรองเขา้ตรวจสอบแทนก็ได ้(มาตรา 39)  

 3.การที่ระบุไวใ้นหลกัการว่าให้คงความเป็น

รัฐวิสาหกิจไว ้แต่ก็มีการระบุไวใ้นบางมาตราให ้

คนร. สามารถ ยบุ แยก ลดสัดส่วนการถือหุ้น จนพน้

จากความเป็นรัฐวิสาหกิจได้โดยเสนอให้ ครม. ให้

ความเห็นชอบ (มาตรา 13,42,44) และหากจะนาํหุ้น

ของรัฐวิสาหกิจอ่ืนที่กาํหนดไวใ้นร่างกฎหมายฉบบั

น้ีซ่ึงกระทรวงการคลงัถืออยูเ่พื่อโอนหุ้นเหล่านั้นให้

บรรษัทให้ใช้  พ.ร.บ.ทุน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 

เปล่ียนทุนเป็นหุ้น แลว้ให้กระทรวงการคลงัโอนหุ้น

ให้แก่บรรษทัต่อไป (มาตรา 30,36,49) และหากโอน

ไปเกินกว่าร้อยละ 50 หน่วยงานนั้นก็จะพน้สภาพ

จากการเป็นรัฐวสิาหกิจทนัที  

 4.การท่ีบอกว่าจะให้ประชาชนเข้าถึงการ

บริการที่ดี แต่ก็มีการบญัญติัให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่ใน

บรรษัทไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วย

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มาตรา48, 

52) ซ่ึงก็หมายความวา่รัฐวสิาหกิจนั้น ๆไม่จาํเป็นตอ้ง

ไปทาํภารกิจตามที่แผนพฒันาเศรษฐกิจกาํหนด และ

เป็นการแยกภารกิจกันระหว่างกระทรวงตน้สังกัด

ของรัฐวสิาหกิจที่ตอ้งดาํเนินการตามภารกิจ แต่ส่วน

ทุน สินทรัพย ์และหุน้ยกใหบ้รรษทัเป็นผูดู้แล(มาตรา 

19 ) ซ่ึงจะเกิดปัญหาเร่ืองภารกิจและความสัมพนัธ์

กันในอนาคต จนทําให้รัฐวิสาหกิจอ่อนแอขาด

ประสิทธิภาพในที่สุด 

 ที่กล่าวมาเป็นเพยีงบางส่วนในสาระของร่าง 

พ . ร . บ . ก า ร พัฒ น า ก า ร กํา กับ ดู แ ล แ ล ะ บ ริ ห า ร

รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. …. ซ่ึงไดผ้า่นกระบวนการพิจารณา

มาเป็นลําดับโดยไม่ฟังความเห็นท่ีแตกต่างและ

ขอ้เสนอท่ีพยายามให้ปรับปรุงเพื่อนาํไปสู่การปฏิรูป
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ที่แทจ้ริง และที่สาํคญัการร่างกฎหมายฉบบัน้ี ไม่ได้

เ ป็ น ไ ป ต า ม บ ท บัญ ญัติ ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 77 และมาตรา

อ่ืน ๆ ที่กาํหนดให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม เป็นการ

ตรากฎหมายที่ตอ้งการเพียงเพื่อการเติบโตของตลาด

ทุ น  ต ล า ด หุ้ น เ พี ย ง อ ย่ า ง เ ดี ย ว  ไ ม่ ไ ด ้

ให้ความสําคัญไปที่ความมีประสิทธิภาพในการ

ใหบ้ริการที่ดีแก่ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

 ด้วยเหตุผลที่ก ล่าวมาข้างต้น  สมาพันธ์

แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) จึงไม่เห็นดว้ยกบั

ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหาร

รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. …. และไดเ้สนอความเห็นให้มีการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ตั้งแต่

ต้น แต่ความพยายามของ สรส. ก็ไม่ได้รับการ

พจิารณา ไม่ไดถู้กนาํไปบญัญติัในร่าง พ.ร.บ.ฉบบัน้ี 

จึงขอคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวและขอให้

ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติและสมาชิกโปรด

พิจารณาย ับย ั้ ง ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ก่อนท่ี

ประเทศชาติ และ ประชาชนจะไดรั้บผลกระทบอยา่ง

มากในอนาคต 

 อยา่งไรก็ตาม สรส. เห็นดว้ยเป็นอยา่งยิง่ต่อ

การพฒันาและปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อประโยชน์ของ

ประเทศชาติและประชาชน ให้เกิดความมั่นคงและ

ย ัง่ยืนจึงไดเ้สนอ ร่าง พ.ร.บ.การพฒันารัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. …. (ฉบบัสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ) ซ่ึงได้

เคยเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎหมายของ คนร. 

และเสนอต่อนายกรัฐมนตรีไปก่อนหน้าน้ีแล้ว แต่ก็

ไม่ไดรั้บการตอบรับ ซ่ึงหากดาํเนินการตามที่ สรส. 

เสนอก็จะเกิดประโยชน์อยา่งมากและจะนาํไปสู่การ

ปฏิรูปรัฐวสิาหกิจอยา่งแทจ้ริง 

(รายงานโดย สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจ สมัพนัธ)์

ลกูจ้างทาํงานบ้านกบัประกนัสังคม 

วนัที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมพาลาซโซ ถ.

รัชดาภิเษก กทม. มูลนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและ

อาชีพ จดัประชุมเตรียมการเขา้ร่วมแลกเปล่ียนในเวที

อาเซียนเร่ืองแรงงานข้ามชาติ (Asian Forum on 

Migrant Labour หรือ AFML) ประจาํปี2560 ซ่ึงจะจดั

ในปลายเดือนตุลาคม 2560 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ 

เน่ืองจากมีหวัขอ้ “แรงงานข้ามชาติกลุ่มลูกจ้างทํางานบ้าน”  
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มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 20 คน ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ,

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม ,กองคุม้ครองแรงงานนอกระบบ กรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน , มูลนิธิอารมณ์ พงศพ์งนั, เครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ และนกักฎหมายแรงงาน 

ผูว้จิยัไดร้ายงานความกา้วหนา้ของการวจิยัต่อท่ีประชุม สรุปประเด็นสาํคญัไดด้งัน้ี 

 (1) ประมาณการจํานวนครัวเรือนทีมี่การจา้งลูกจา้งทาํงานบา้นทัว่ประเทศ 1,220,000 ครัวเรือน 

       จาํนวนลูกจา้งคนไทย 1,282,000 คน 

       จาํนวนลูกจา้งขา้มชาติ 149,000 คน 

   :. จาํนวนลูกจา้งทาํงานบา้นรวม    1,431,000 คน 

 

 (2) ผลการสํารวจความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างทาํงานบ้าน 

 (2.1) จํานวนรวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ – พื้นที่เก็บขอ้มูลทั้งหมด 19 จงัหวดั นายจา้ง 2,964 

คน และลูกจา้ง 2,931 คน  

  (2.2) ข้อมูลทั่วไปกลุ่มนายจ้าง  

- ส่วนใหญ่ 82.93% มีสถานภาพสมรส+อยูด่ว้ยกนั,มีโสดเพยีง 6.37% 

   - การศึกษา ส่วนใหญ่ปริญญาตรี 32.82% รองลงมา ม.ปลาย/ปวช. 28.83% 

   - อาชีพ นายจา้ง ส่วนใหญ่คา้ขาย 41.97% รองมาธุรกิจส่วนตวั 29.39% 

   - จํานวนสมาชิกในบา้น 34%- 4 คน รองมา 3 คน 23% 

   - ลักษณะการจ้าง-จา้งเตม็เวลา 76%,บางเวลา 24% 

   - สัญชาติลูกจ้าง - ไทย 92% พม่า/กะเหร่ียง 6% ,ลาวและกมัพชูาชาติละ 1% 

   *ภาคเหนือ+ภาคกลาง ใชแ้รงงานต่างชาติมากที่สุด 

   -จาํนวนปีที่จา้งลูกจา้งทาํงานบา้น – จา้ง 1-5 ปี คิดเป็น 91.08% 

   - ผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือค่าจ้าง -อาหาร 50.95% ,ที่พกั 17.43% 

        -เงินช่วยตามโอกาส 8.43%, เส้ือผา้ 4.4% 

        -ประกนัอุบติัเหตุ 1.43%  

-ประกนัสุขภาพ 0.42% 

             ไม่มี คิดเป็น 16.94% 

   -การดูแลลูกจา้งเมื่อบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ  -ไม่ดูแล 22%,ใหห้ยดุงาน35%ใหเ้งินซ้ือยา  
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-ใหเ้งินซ้ือยา 20% ออกคา่ใชจ่้ายออกค่ารักษาพยาบาล 12% 

   *สิทธิประโยชน์ที่นายจ้างเห็นว่าจําเป็นต่อลูกจ้าง 

   -เจบ็ป่วย/ประสบอนัตราย  21.31% 

   ทุพพลภาพ    16.69% 

   เสียชีวติ     14.42% 

   วา่งงาน     13.30% 

   ชราภาพ     12.84% 

   คลอดบุตร    11.35% 

   สงเคราะห์บุตร    10.09% 

  ความยินดีร่วมจ่ายเงินสมทบ+ยินดใีห้เข้าตรวจสอบบ้าน 

   ยนิดีร่วมจ่ายเงินสมทบเพยีง  6.97% 

   ยินดีใหเ้ขา้ตรวจบา้น   3.19% 

  (2.3) ข้อมูลทั่วไปกลุ่มลูกจ้างทํางานบ้าน 

   -อายเุฉลี่ย ประมาณ 38 ปี 

   -ระยะเวลาที่ลูกจ้างต่างชาติอยูใ่นไทย  -ส่วนใหญ่ 5-6 ปี คิดเป็น 30.65%  

รองลงมา 3-4 ปี คิดเป็น 26.13% 

        1-2 ปี คิดเป็น 15.08% 

        เกิน 10 ปี คิดเป็น 13.57% 

   พสูิจน์สุญชาติแลว้+มีหนงัสือเดินทางชัว่คราว+ใบอนุญาตทาํงาน 76% 

   -สถานภาพสมรส –สมรส+อยูด่ว้ยกนั 61.86% โสด 20.88% 

   -ระดับการศึกษา -ประถมศึกษา 37.41%, ม.ตน้ 34.61%, ม.ปลาย/ปวช. 12.83% 

     -ไม่ไดเ้รียน 14.06% 

   -อาชีพที่ทําก่อนเป็นลูกจา้งทาํงานบา้น -งานบริการ 19.52%, งานโรงงาน 16.64% 

        -งานก่อสร้าง 12.26%, คา้ขาย 11.88% 

       -เกษตรกรรม 4.62%, นกัเรียนนกัศึกษา 11.78% 

   -บุคคลในความดูแล –ส่วนใหญ่ดูแลพอ่แม่ 56%, ดูแลลูก 32% 

   -การเข้าทํางานกับนายจ้างปัจจุบัน -สมคัรโดยตรง 55% 

       ญาติ/คนรู้จกัแนะนาํ 42% 

       ผา่นนายหนา้จดัหางาน 3% 
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   -ลักษณะงานที่ทาํ  -ส่วนใหญ่ทาํความสะอาด 41.33% 

      ทาํครัว 25.45% 

      งานซกัผา้ 19.18% 

    ดูแลเด็ก 4.46%, ทาํสวน 3.96%, ดูแลสูงอาย ุ2.89%,ขบัรถ 2.61% 

   -ภาพรวมจํานวนวันทาํงานเฉลีย่/เดอืน  - 24.65 วนั 

   -จาํนวนชัว่โมงทาํงานเฉล่ีย/วนั   - 8.86 ชม. 

   -จาํนวนค่าตอบแทนเฉล่ียต่อเดือน  - 9,148.81    

     

   -การจ่ายค่าตอบแทน ส่วนใหญ่จ่ายตรงเวลา 86.07% 

      -ไม่หกัคา่ตอบแทน 99.23% 

   -ประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือค่าจ้าง ส่วนใหญ่คืออาหาร  46.92% 

         ที่พกั 15.35% 

        เงินช่วยตามโอกาส 8.75% 

         เงินพเิศษ 4.62% 

         ไม่มี 19.30% 

   -การได้รับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ+การรักษา –ส่วนใหญ่ไม่เคยบาดเจบ็ 88.63% 

   -ความต้องการเป็นสมาชิกประกนัสงัคม –ส่วนใหญ่ไม่ต้องการ 59.09% 

         ตอ้งการ  37.33% 

        เป็นสมาชิกอยูแ่ลว้ 3.58% 

 

(3) การคุ้มครองประกันสังคมในต่างประเทศ 

ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่ใหก้ารคุม้ครองลูกจา้งทาํงานบา้น 3 กรณี คือ 

1. เจบ็ป่วยและคลอดบุตร 

2. ชราภาพและทุพลภาพ 

3. ประสบอนัตรายเน่ืองจากการทาํงาน 

 (4) ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

ระยะส้ัน – คุม้ครองประกนัสงัคมภาคสมคัรใจตามมาตรา 40 

ระยะกลาง – คุม้ครองประกนัสงัคมลูกจา้งทาํงานบา้นเป็นโครงการพเิศษ 

ระยะยาว – คุม้ครองประกนัสงัคมภาคบงัคบัสาํหรับลูกจา้งทาํงานบา้นท่ีทาํงานแบบเตม็เวลา 
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 ข้อสังเกต ต่องานวจิยัน้ี 

 หนึ่ง สํานักงานประกันสังคม มีเป้าหมายอยูแ่ลว้วา่ จะไม่ขยายความคุม้ครองประกนัสังคมไปสู่ลูกจา้ง

ทาํงานบา้นเหมือนผูป้ระกนัตนทัว่ไป (ม.33) เหตุผลที่หลายฝ่ายรับรู้มา เช่น อา้งถึงความสัมพนัธ์ทางสังคมใน

การทาํงานที่ลูกจา้งทาํงานบา้นมีความใกลชิ้ดกบันายจา้งเหมือนคนในครอบครัวและนายจา้งดูแลลูกจา้งไดดี้อยู่

แล้ว, ลูกจา้งทาํงานบา้นมีการจา้งหลายประเภทและทาํงานกระจายในบา้นต่างๆที่พนักงานเจา้หน้าที่เขา้ถึง

ตรวจสอบไดย้ากมากฯลฯ 

 สอง ไม่มีคาํถามสาํรวจความรู้-ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการประกันสังคม ซ่ึงหมายถึงการเฉล่ียทุกข-์

เฉล่ียสุข-เฉล่ียความเส่ียงภยัของคนทาํงานและครอบครัวในสงัคม ไม่ใช่เพื่อสิทธิประโยชน์เฉพาะคนทาํงานใน

รุ่นน้ีวนัน้ีเท่านั้น แตกต่างกับการประกันเอกชนที่มีเบี้ยประกนั+สิทธิประโยชน์ที่หลากหลายรูปแบบ โดยขึ้นกบั

ความสนใจ- ความตอ้งการ+ความสามารถในการจ่ายของแต่ละบุคคลซ่ึงยอ่มมีหลายทางเลือกตามฐานะทาง

เศรษฐกิจสงัคม  

 สาม คาํถามบางขอ้ ยอ่มคาดหมายคาํตอบส่วนใหญ่ไดอ้ยูแ่ลว้ โดยไม่ตอ้งถาม เช่น ความยนิดีมีส่วน

ร่วมจ่ายเงินสมทบทั้งของนายจา้งและลูกจา้ง , สิทธิประโยชน์ท่ีลูกจา้งส่วนใหญ่ไม่ต้องการ คือ คลอดบุตร,

สงเคราะห์บุตรและชราภาพ เพราะอาจอยูใ่นวยัที่ไม่มีบุตร หรือมีบุตรไปแลว้, ลูกจา้งทาํงานบา้นส่วนใหญ่ไม่ได้

เป็นสมาชิกประกนัสงัคม เพราะลูกจา้งจาํนวนมากยอ่มไม่รู้ไม่เขา้ใจความจาํเป็นของการมีประกนัสงัคม เป็นตน้ 

 ส่ี พระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2558 ที่บงัคบัใชต้ั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นตน้มา ได้

แกไ้ขความหมายเดิมของลูกจา้ง ในมาตรา 5 โดยยกเลกิถอ้ยคาํวา่ “แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซ่ึงทํางานเกี่ยวกับงาน

บ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย” (ขณะที่พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 ยงัคงความหมายเดิม คือ 

นิยามของ “ลูกจา้ง” ไม่รวมถึงลูกจา้งทาํงานบา้นอนัมิไดป้ระกอบธุรกิจรออยูด่ว้ย) 

 ทาํให้ตีความได้ว่า เจตนารมณ์ของพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับปรับปรุงใหม่ต้องการให้คุ ้มครอง

ครอบคลุมถึงลูกจา้งทาํงานบา้น  

 เพราะฉะนั้น ลูกจา้งทาํงานบา้นย่อมเขา้เป็นผูป้ระกันตนภาคบงัคบัตามมาตรา 33 ได ้โดยนายจา้งมี

หน้าที่ แจง้ขึ้นทะเบียนลูกจา้งและหักค่าจ้างของลูกจา้งพร้อมเงินสมทบส่วนของนายจ้างนําส่งสํานักงาน

ประกนัสงัคมต่อไป แน่นอนวา่ เจา้หนา้ท่ีอาจอา้งถึง กิจการหรือลูกจา้งท่ีมีพระราชกิจจานุเบกษากําหนดให้

ไม่อยู่ ในบังคับตามกฎหมายว่าการประกันสังคม พ.ศ.2560 ว่าลูกจา้งทาํงานเก่ียวกับงานบา้นอันมิได้มีการ

ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยก็คือ “ลูกจา้งของนายจา้งที่เป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงงานที่ลูกจา้งทาํนั้นมิได้มีการ

ประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย” 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารสหพนัธ์แรงงานปิโตรเลยีมและเคมภีณัฑ์แห่งประเทศไทยชุดที่ 17 

(16ก.ค.60-15ก.ค.62) 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี คร้ังที่ 35/2560 

ที่ ช่ือ-นามสกุล ช่ือสหภาพแรงงาน ตาํแหน่ง เบอร์โทร 

1. คุณมนสั อินกลดั ผูบ้งัคบับญัชาพนกังานกู๊ดเยียร์

แห่งประเทศไทย 

ประธาน 06-3342-2468 

2. คุณสุภาพ จงกล ไทยคาร์บอนแบลค็ รองประธาน 1 วิชาการ 08-9419-0047 

3. คุณเจษฎาคม ดวงไสย คนทาํยางแห่งประเทศไทย รองประธาน 2วิชาการ 08-9175-0283 

4. คุณพิษรุ สุขศรี ไทยคาร์บอนแบลค็ เลขาธิการ 09-5528-5188 

5. คุณวิชยั จอมคาํสิงห์ ผูบ้งัคบับญัชาพนกังานกู๊ดเยียร์

แห่งประเทศไทย 

รองเลขาธิการ 08-4128-8139 

6. คุณบรรพจน์ ยงัเจริญ ผูผ้ลิตยางรถจกัรยานยนตแ์ห่ง

ประเทศไทย 

เหรัญญิก 08-9890-9895 

7. คุณสุเทพ ศรีสุวรรณ ปูนซีเมนตน์ครหลวง รองเหรัญญิก/

ประชาสมัพนัธ์ 

08-4710-5118 

8. คุณณรงค ์จูคง พนกังานคอลเกตแห่งประเทศ

ไทย 

การศึกษา 08-6786-3679 

9. คุณธีรยทุธ อ่ิมสมบติั ผูผ้ลิตยางรถยนตแ์ห่งประเทศ

ไทย 

นายทะเบียน 06-4205-3304 

10. คุณมลชยั จตุเทน ผูผ้ลิตยางรถยนตแ์ห่งประเทศ

ไทย 

คุม้ครองแรงงาน 08-4528-9409 

11. คุณไพบูลย ์โรจน์วิเชียร ไทยคาร์บอนแบลค็ ประชาสมัพนัธ์ 08-9144-4187 

12. คุณศรชยั กาบบวั ปูนซีเมนตน์ครหลวง ความปลอดภยั 08-4120-5435 

13. คุณอโนชา ทรัพยส์มบูรณ์ ผูผ้ลิตยางรถจกัรยานยนตแ์ห่ง

ประเทศไทย 

สตรี 09-9593-4962 

14 คุณสมยศ บุญเนตร คนทาํยางแห่งประเทศไทย จดัตั้ง 08-8261-4424 

15. คุณธวชัชยั พนัธ์แช่ม คนทาํยางแห่งประเทศไทย จดัตั้ง 08-4524-1464 

ทีป่รึกษา: 1.นายสุพจน์ จารุวรรณ บาํรุง  2.นายสพร่ัง มีประดิษฐ ์3.นายบณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวุฒิ  4.นายปรุง ดีสี 

สํานักงานสหพันธ์แรงงาน เลขท่ี 50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทรศพัท ์06-3342-2468 , E-mail : manus_inklud@goodyear.com 


