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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

วตัถุประสงค์ มูลนิธอิารมณ์ พงศ์พงนั 

1.เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง

ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 

ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ

แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 

2.เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้

แรงงาน 

3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้าํการคน้ควา้ 

เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 

4.เพ่ือร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

5.เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา

ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพ่ือประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ

สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 

LABOUR RESOURCE CENTER 

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

exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 

democracy, training workers on labour relations and formation of labour 

unions. 

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

better  working conditions. 

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

and social awareness to encourage their participation in development of  

the welfare and solidarity among workers. 

4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 

pursue similar objectives. 

5.To promote knowledge and understanding as well as media 

development participation for the benefits of workers and the public in 

general. 

 
วัตถุประสงค์ การจัดทาํจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  

“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ กําหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว

ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานสําคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  

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

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

subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com 

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

คณะออกแบบจดัทํารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 

สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    

 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดทาํขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลกําไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดทาํ 

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

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

 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ฉบับประจาํเดือนตุลาคม 

2560 ฉบบัที่ 16 (363) พบกนัในเดือนซ่ึงมีเหตุการณ์

สาํคญัเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย โดยเฉพาะในปี

น้ี วนัที่ 13 ตุลาคมเป็นวนัครบรอบ 1 ปี การสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ซ่ึงมีหมายกาํหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพในวนัที่ 26 ตุลาคมที่จะถึงน้ี นอกจากน้ี

ทุกท่านคงจะยงัไม่ลืมวนัสําคญัของประวติัศาสตร์

การเมืองไทยอีก 2 วนัในเดือนน้ีคือ วนัครบรอบ

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และรัฐประหาร 6 ตุลาคม 

2519 

ในช่วงเ ดือนกันยายนที่ ผ่านมา  มีความ

เคล่ือนไหวขององคก์รแรงงานเร่ืองการปรับค่าจา้ง

ขั้นตํ่า ข่าวท่ีส่ือต่างๆ นาํเสนอคือลูกจา้งเรียกร้องให้

ปรับค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นวนัละ 700 บาท ซ่ึงสร้างกระแส

การวิพากษ์วิจารณ์และคดัคา้นจากฝ่ายนายจา้งโดย

ทนัที ทั้งๆที่โดยขอ้เทจ็จริงแลว้ลูกจา้งไม่ไดเ้รียกร้อง

ตาม ที่ ส่ื อนํา เสน อข่ าว แต่ เ ป็น กา รนํา เสน อผ ล

การศึกษาค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการเล้ียงดูแรงงาน

และครอบครัว  ทั้ ง น้ีองค์กรแรงงานซ่ึงนําโดย

คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย และสมาพนัธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ไดมี้แถลงการณ์ซ่ึงสรุป

สาระสาํคญัของขอ้เรียกร้อง 3 ขอ้ของแรงงานดงัน้ี 1) 

รัฐตอ้งกาํหนดค่าจา้งที่เป็นธรรม ครอบคลุมแรงงาน

ทุกภาคส่วน 2) ให้นิยามค่าจ้างขั้นตํ่า หมายถึง 

แรงงานแรกเข้าทาํงานให้เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ

ตนเอง และครอบครัวอีก 2 คน ตามหลกัการองคก์าร

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และตอ้งเท่าเทียมทั้ง

ประเทศ และ3) กาํหนดให้มีโครงสร้างค่าจา้งและ

ปรับค่าจา้งทุกปี รายละเอียดสามารถติดตามได้ใน

แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 

น อ ก จ า ก เ ร่ื อ ง ค่ า จ้ า ง แ ล้ ว  ย ัง มี ค ว า ม

เ ค ล่ื อ น ไ ห ว เ ร่ื อ ง ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ บํา น า ญ

ประกันสังคม ซ่ึงเม่ือวนัที่ 6 กนัยายนที่ผ่านมา กอง

วิจยัและพฒันา สาํนักงานประกนัสังคม ได้มีการจดั

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกันตน โดย

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ขอ้เสนอที่สําคญั 2 เร่ืองคือ 1)

ไม่ยอมรับการขยายอายกุารรับเงินบาํนาญจาก 55 ปี

เป็น 60 ปี เน่ืองจากผูป้ระกันตนรับรู้ข้อมูลตั้ งแต่

แรกเร่ิมว่าจะไดรั้บเงินบาํนาญชราภาพเม่ืออาย ุ55 ปี 

และ 2)หลังจากผู ้ประกันตนรับเงินบํานาญแล้ว 

สามารถเลือกรับการประกนัสุขภาพต่อเน่ืองหลงัจาก

พน้การเป็นผูป้ระกันตนได้ โดยยอมให้สํานักงาน

ประกันสังคมหักบาํนาญส่วนหน่ึงเป็นเบี้ ยประกัน

สุขภาพ  

ในดา้นข่าวสารเก่ียวกบักฎหมายแรงงาน ใน

ฉบับน้ีแรงงานปริทัศน์ได้นําเสนอบทความซ่ึงให้

ค ําแนะนําสําหรับลูกจ้างเพื่อให้เข้า ถึงสิทธิตาม

กฎหมาย บทวิ เคราะห์สาระสําคัญของพ.ร.บ .
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คุม้ครองแรงงาน(ฉบบัที่6)พ.ศ.2560 และขอ้เสนอใน

การปรับปรุงพ.ร.ก. การทาํงานของคนต่างดา้ว 

สุดทา้ยน้ี ขอร่วมรําลึกและอาลยัต่อการจาก

ไปของคนดีๆในสังคมไทย ท่านแรกคือคุณตุลา 

ปัจฉิมเวช อดีตผูน้าํและที่ปรึกษาของคนงานที่จากไป

เม่ือ 5 ปีที่แล้ว กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอ้อมน้อย-

ออ้มใหญ่ ไดจ้ดังานราํลึกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายนที่ผ่าน

มา และอีกท่านหน่ึงคือ รองศาสตราจารยด์ร. สุธาชยั 

ยิม้ประเสริฐ นกัวชิาการที่ต่อสูเ้พือ่ประชาธิปไตยและ

ความเป็นธรรมในสังคม ซ่ึงเพิ่งเสียชีวิตไปเม่ือวนัที่ 

27 กนัยายน ดว้ยโรคมะเร็ง คุณูปการของท่านจะถูก

จดจาํตลอดไป  
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 “ ยุ ค โ ล ก า ภิ วัต น์ ภ า ย ใ ต้ อิ ท ธิ พ ล ข อ ง

มหาอํานาจเกิดกระแสการเคล่ือนไหวส่ีกระแสใน

ข อ บ เ ข ต ทั่ ว โ ล ก  นั่ น คื อ  ก ร ะ แ ส ก า ร เ มื อ ง

ประชาธิปไตย กระแสการค้าเสรี กระแสส่ิงแวดล้อม 

และกระแสสิทธิมนุษยชน ทั้ง  4 กระแส มีความ

เช่ือมโยงกัน นั่นคือ สิทธิมนุษยชนจะเป็นจริงได้ก็

ต่อเม่ือมีการเมืองระบบประชาธิปไตย การคา้เสรี การ

ลงทุนเสรี สัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้ม เพราะถา้คาํนึงแต่

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง ก า ร ค้า  ค้า เ ส รี โ ด ย ไ ม่ ดู แ ล

ส่ิงแวดลอ้ม การคา้การลงทุนก็จะทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 

สภาพแวดล้อมที่เต็มได้ด้วยมลพิษก็ไปทาํลายสิทธิ

ม นุ ษ ย ช น ข อ ง ชุ ม ช น  เ ป็ น ต้น  ทั้ ง ก า ร ค้ า เ ส รี 

ส่ิงแวดลอ้ม ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน มีตวั

แปรที่สาํคญัยิง่คือ ภาคธุรกิจ เพราะบทบาทของภาค

ธุรกิจสามารถสร้างผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ

ต่อส่ิงเหล่าน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทบาทของภาคธุรกิจ

ต่อสิทธิมนุษยชน” 

 

 แต่ในยุคการแข่งขันทางการคา้และการทาํ

สงครามเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเรียกร้องสิทธิ

มนุษยชนบางคร้ังไม่ได้มาจากประชาชนผู้ ต้องการ

สิทธิ แต่มาจากภาคธุรกิจของประเทศหน่ึงที่บงัคบัให้

ภาคธุรกิจของอีกประเทศหน่ึงตอ้งปฏิบติัตามแนวทาง

เคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ตอ้งไม่ใชแ้รงงานเด็กตอ้ง

ไม่ขดัขวางการมีสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรอง

ร่วม ตอ้งยกระดบัมาตรฐานค่าจา้งและสภาพการจา้ง 

เหล่าน้ีเป็นตน้ ถา้หากภาคธุรกิจที่ถูกกดดนัไม่ปฏิบติั

ตาม ภาคธุรกิจจากประเทศที่สร้างแรงกดดันก็จะ

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
 

http:// nhrc.or.th 
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พยายามใชม้าตรการต่างๆกดดนั เช่น ไม่ซ้ือสินคา้จาก

ธุรกิจที่ไม่ยอมปฏิบติัตามเป็นตน้”0

(1)  

 “เม่ือพูดถึง สิทธิมนุษยชน เรามักจะนึกถึง

เร่ืองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในทางการเมือง เช่น ถา้

เจ้า ห น้ า ท่ี จะ ม า จับ เร า ก็ ต้อ ง มี ห ม า ย  ต้อ ง ผ่ า น

กระบวนการยติุธรรม และมีหลกัประกนัต่างๆเป็นตน้ 

แต่อีกด้านหน่ึงที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงคือเร่ืองสิทธิ

เสรีภาพในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หัวใจสาํคญัคือ “สิทธิในชีวิต” ซ่ึง

ครอบคลุมกวา้งขวางมากไม่ใช่หมายถึงเฉพาะสิทธิที่

จะได้รับการปกป้องจากการถูกข่มเหงรังแกต่างๆ

เท่านั้ น แต่จะหมายรวมถึงสิทธิในการดํารงอยู่ใน

สงัคม 

 

 สูตรสาํคญัของกระแสโลกมี 3 อยา่ง ซ่ึงเรียก

กนัวา่เป็น “ไตรลกัษณ์ของธุรกิจขา้มชาติ” คือ 

 (1) ยกเลิกระเบียบควบคุม (Deregulation) 

 (2) ปล่อยเสรีทั้งหมด (Liberalization) 
                                                             
(1)

 ณรงค์ เพ็ชรประเสร็ฐ บางตอนใน “ธุรกิจกับกับสิทธิมนุษยชน” 

วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองฉบบัพิเศษ,2543:น.9,12 

 

 (3) แปรรูปรัฐวสิาหกิจต่างๆ (Privatization) 

 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ เม่ือบริษทัขา้มชาติไปถึงไหน 

ผลที่ตามมาก็คือธุรกิจพื้นเมืองในสังคมจะลม้ละลาย

ตายหายไปหมด จะมีบางพวกเท่านั้ นที่สามารถ

เช่ือมโยงกับธุรกิจภายนอกได ้และโดยขอ้เท็จจริงก็

พบว่าบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่มีการปลดพนักงาน

ออกและลดสวสัดิการต่างๆดว้ย ดงันั้นข้ออ้างที่ว่าการ

เข้ามาของบริษทัข้ามชาติเพื่อให้มีการจ้างงานเพิ่มข้ึน

ย่อมไม่เป็นความจริง”1

(2) 

นอกจากน้ี การประกอบธุรกิจของบริษทัขา้ม

ชาติ จะมีเครือข่าย-กลุ่มธุรกิจท่ีหลายหลายซับซ้อน

เก่ียวโยงกนัจนยากที่จะรวมตวัต่อรองเรียกร้องเขา้ถึง

นายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจตน้ทางได้ ขณะที่ปรากฏ

ยทุธศาสตร์ กระบวนการผลิตและจดัจา้งคนทาํงาน

แบบยืดหยุ่น ไม่ประจาํ ไม่มั่นคงกระจายไปหลาย

สาขาหลายพื้นที่ทั้งภายในจงัหวดัและขา้มภูมิภาคใน

ประเทศเดียวกัน และระหว่างชาติ เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า 

ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจที่บรรษทัข้ามชาติขนาดใหญ่ 

จะมีห่วงโซ่อุปทานยาวและกว้าง มิไดด้าํเนินธุรกิจทุก

ขั้ นตอนด้วยตนเอง แต่จ้าง คู่ค ้า เ ป็นทอดๆเป็ น

ผูรั้บเหมาช่วง-รับเหมางานเกิดความเส่ียงต่อการเอา

                                                             
(2)

 เสน่ห์ จามริก บางตอนใน “เศรษฐกิจพอเพียงกับสิทธิมนุษยชน

ในสังคมไทย” วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองฉบบัพิเศษ,2543:น.

107,111-112 

 

http://africa.chinadaily.com.cn 
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เปรียบ-ละเมิดสิทธิแรงงานรูปแบบต่างๆมากขึ้น ใน

ทุกภาคการจ้างงานทั้ งประเภทอุตสาหกรรม และ

บริการ โดยมีการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจนอก

ระบบ (Informal Sector) ซ่ึงคนทํางานจะประสบ

ปัญหาข้อจาํกัดในหลักประกันคุ้มครองทางสังคม 

และการคุม้ครองสิทธิแรงงานดา้นต่างๆ 

 สิทธิแรงงาน คอื สิทธิมนุษยชน 

 หลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเรา

ควรจะตระหนักรู้เพื่อมีส่วนสร้างเสริมวฒันธรรม

สิทธิมนุษยชนในสงัคมใหย้ ัง่ยนื ไดแ้ก่  

(1) ศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ หมายถึง  เกณฑ์

ปฏิบติัที่สังคมให้คุณค่าความเป็นมนุษยค์นหน่ึง โดย

ไม่คํานึงถึงบุคคลนั้ น จะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ

สังคมอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวย เป็น

นายจา้งเกษตรกร กรรมกร นายแพทย ์หรือเจา้ของ

ที่ดิน ก็มีความเป็นคนเท่าเทียมกนั ที่จะตอ้งปฏิบติัต่อ

คนๆ นั้น เสมอกันในฐานะความเป็นมนุษย ์ เช่น จะ

บงัคบัใช้แรงงานเยี่ยงทาสไม่ได้ จะทาํการคา้มนุษย์

เหมือนทรัพยสิ์นส่ิงของไม่ได ้เป็นตน้  

 (2) หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของรัฐ   

กล่าวคือ ห้ามรัฐออกกฎหมายจํากัดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน  เว้นแต่ รัฐธรรมนูญกาํหนดว่า

ให้สามารถจาํกัดสิทธิและเสรีภาพได้เฉพาะเท่าที่

จําเป็นเท่าน้ัน และการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพนั้น จะ

กระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ

น้ันไม่ได้ 

 

 (3) หลักว่าด้วยความเสมอภาคและห้ามการ

เลือกปฏิบัติ  

ตัวช้ีว ัดว่าสังคมนั้ นเคารพสิทธิมนุษยชน 

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือไม่อยา่งไร?  ก็คือ ความ

เสมอภาค หรือความเท่าเทียมกัน มิใช่หมายถึงทุกคน

ตอ้งไดรั้บเท่ากันเหมือนกันหมด แต่หมายความว่า ใน

สถานการณ์ที่ เหมือนกันต้องปฏิ บัติ ต่อคนด้วย

หลักการเดียวกัน เช่น หลายบริษัทกาํหนดระเบียบ

ขอ้บงัคบัในการทาํงานให้แรงงานหญิงและแรงงาน

ชายมีอายุเกษียณแตกต่างกัน ทั้ งท่ีทาํงานในสภาพ

ลกัษณะเดียวกนัมาตลอด หรือจา้งแรงงานขา้มชาติให้

ทาํงานหนกั และนานกวา่แรงงานไทยแต่จ่ายค่าจา้งตํ่า

กว่าแรงงานไทย ซ่ึงเป็นการขดักับหลักความเสมอ

ภาค นายจา้งอาจจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจา้งที่ทาํงาน

ลกัษณะเดียวกนัต่างกนัได ้ถา้มีระยะเวลาทํางานนาน 

หรือเพศวัย (ความอาวุโส)และมีฝีมือความเช่ียวชาญ

ในการทํางานต่างกัน ไม่ใช่จ่ายค่าจา้งและสวสัดิการ

http:// saveyourn.com 
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ต่างกนั เพราะแรงงานมีความต่างกนัทางสัญชาติ หรือ 

เพราะเป็นแรงงานเขา้เมืองผิดกฎหมาย หรือไม่มีบตัร

อนุญาตทาํงาน  

 การเลือกปฏิบัติย่อมทาํได้ ถ้าเป็นการเลือก

ปฏิบติัต่อบุคคลที่เป็นธรรมเพราะข้อจํากัด หรือความ

จําเป็นของบุคคลน้ัน เช่น ให้แรงงานเด็กแบกยกของ

เบากว่าแรงงานผูใ้หญ่ ถือเป็นเร่ืองเลือกปฏิบัติที่

ยอมรับได้ เพราะเด็กมีข้อจํากัดทางร่างกายที่ไ ม่

แข็งแรงเท่าผูใ้หญ่ หรือให้แรงงานหญิงต้ังครรภ์มี

สิทธิขอ เปล่ียนงานชัว่คราวได ้ไม่ทาํงานช่วงกลางคืน

ได้ เพราะจะกระทบต่อสุขภาพหญิงตั้ งครรภ์และ

ทารกได ้

 

 รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 

พุทธศักราช 2560  มาตรา 27 บญัญติัว่าบุคคลย่อม

เสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล 

ไม่วา่ดว้ยเหตุความแตกต่างในเร่ืองถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ 

ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใดจะกระทาํมิได ้

มาตรการที่รัฐกาํหนดขึ้ นเพื่อขจดัอุปสรรค

หรือส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพได้

เช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน หรือเพื่อคุม้ครองหรืออาํนวย

ความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการหรือ

ผูด้อ้ยโอกาส ยอ่มไม่ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่

เป็นธรรมตามวรรคสาม 

บุ ค ค ล ผู ้เ ป็ น ท ห า ร  ตํา ร ว จ  ข้า ร า ช ก า ร 

เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐและพนักงานหรือลูกจ้างของ

องค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับ

บุคคลทัว่ไป เวน้แต่ที่จาํกดัไวใ้นกฎหมายเฉพาะใน

ส่วนที่ เ ก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือ

จริยธรรม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

มีบางมาตราที่สอดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาคหรือ

ความเท่าเทียมกนั ไดแ้ก่  

 ใหน้ายจา้งปฏิบติัต่อลูกจา้งชายและหญิงโดย

เท่าเทียมกนัในการจา้งงาน เวน้แต่ลกัษณะหรือสภาพ

ของงานไม่อาจปฏิบติัเช่นนั้นได ้(มาตรา 15) ในกรณี

www.voicelabour.org  

http://voicelabour.org/104-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB/
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ที่งานมีลกัษณะและคุณภาพอยา่งเดียวกนัและปริมาณ

เท่ากัน ให้นายจ้างกําหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่า

ทาํงานในวนัหยุดและค่าล่วงเวลาในวนัหยุดให้แก่

ลูกจา้งเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกจา้งนั้ นจะเป็นชาย หรือ

หญิง (มาตรา 53)  ประกาศกาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า 

หรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือให้ใช้บงัคบัแก่

นายจา้งและลูกจา้งทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบติั (มาตรา 

89) 

 แนวคิดความแตกต่างทางเพศที่แบ่งเป็นเพศ

หญิงและชายนั้น ไดมี้การเคล่ือนไหวของกลุ่มเพศที่

สาม (บุคคลที่แตกต่างจากเพศกําเนิด)  ในช่วงการ

จัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 เช่น กลุ่มเกย์

การเมือง กลุ่มอญัจารี ฯลฯ  ร่วมมือกบัคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นาํเสนอต่อคณะกรรมาธิการ

ยกร่างรัฐธรรมนูญ และประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

ปรับปรุงมาตรา 30 โดยเติมหลกัการครอบคลุมบุคคล

ที่มีความหลายหลายทางเพศ ให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน 

และการไม่เลือกปฏิบติัตอ้งครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย 

สุขภาพทางจิต และผู้ที่มีความพิการด้วย เพื่อให้มี

พื้นที่การรับรองคุ้มครองทางกฎหมายเช่นเดียวกับ

บุคคลทัว่ไปที่เป็นชายหรือหญิง2

(3)
 

                                                             
(3)

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  รัฐธรรมนญูฉบับ

เจตนารมณ์ประชาชน  “ความเห็น กสม.และเหตุผลมาตรา 30”,  

มิถุนายน 2550, น.9 

 กฎหมายแรงงานที่มีความล้าหลังเลือกปฏิบัติ 

และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานหลักมากที่สุด 

คือ พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ.2518 และ

พระราชบญัญติัแรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์พ.ศ.2543 

เพราะแบ่งแยกการรวมตัวของลูกจ้างเอกชนกับ

รัฐวิสาหกิจในการเจรจาต่อรองออกจากกัน, ลูกจา้ง

ต่างชาติไม่มีสิทธิรวมตัวจัดตั้ งสหภาพและได้รับ

แต่งตั้ ง เ ป็ นกรรมก ารสหภาพ แรงงาน ,  ลูกจ้า ง

ผู ้รับเหมาค่ าแรงกับลูกจ้างที่ผู ้ประกอบการจ้าง

โดยตรง แม้ท ํางานในกระบวนการผลิตสถาน

ประกอบการเดียวกนั ก็ไม่มีสิทธิรวมตวัเป็นสหภาพ

แรงงานเดียวกันได้, ลูกจา้งไม่มีสิทธิรวมตวัต่อรอง

ขา้มอุตสาหกรรม หรือประเภทบริการได ้เป็นตน้ 

 

ที่ประชุมใหญ่ ILOสมยัที่ 90 ปี 2540 มีมติว่า

ดว้ยงานที่มีคุณค่า(DECENT  WORK) ซ่ึงถือเป็น

สิทธิมนุษยชนดา้นแรงงานเพื่อส่งเสริมงานที่มีคุณค่า

สาํหรับคนทาํงานทุกภาคเศรษฐกิจประกอบดว้ยเสา

หลัก 4 ด้าน (Four Pillars of Decent Work) ไดแ้ก่ 

www.voicelabour.org  

http://voicelabour.org/104-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB/
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 เสา (1)  หลกัการ และสิทธิข้ันพื้นฐานในการ

ทํางาน (Fundamental Principles and Rights at work) 

ประกอบด้วย 4 ก ลุ่ม  มาตรฐานแรงงานหลักที่

เก่ียวขอ้ง คือ (ดูตารางประกอบ) 

1.1 การยกเลิกการใชแ้รงงานบงัคบั และการ

เกณฑแ์รงงาน  

(อนุสญัญาฉบบัที่ 29 และ 105) 

1.2 การคุ้มครองการใช้แรงงานเด็ก   

(อนุสญัญาฉบบัที่ 138 และ 182) 

1.3 เสรีภาพในการสมาคม และคุม้ครองสิทธิ

ในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองร่วม  

(อนุสญัญาฉบบัที่ 87 และ 98) 

1.4 การหา้มเลือกปฏิบติัเก่ียวกบัค่าตอบแทน 

การจา้งงานและการพฒันาอาชีพ  

(อนุสญัญาฉบบัที่ 100 และ 111)  

 
 

 ความสําคัญ  คือ สิทธิขั้ นพื้นฐานในการ

ทาํงานตั้งแต่ 1-1 ถึง 1-4 ถือเป็นมาตรฐานแรงงาน

หลักที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีผลครอบคลุม

คุ้มครองคนทํางานทุกกิจการทุกเพศ และทุกชาติ โดย

ไม่ข้ึนกับการให้สัตยาบันของรัฐบาลเท่าน้ัน และไม่

ขึ้นกบัว่ารัฐบาลจะตรากฎหมายออกมาใชบ้งัคบัแล้ว

หรือไม่ 

ที่ผา่นมารัฐบาลไทยไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญา

หลกัแลว้ 6 ฉบบัโดยยังไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับ

ที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครอง

สิทธิการรวมกลุ่ม พ.ศ. 2491 (1948) และ ฉบับที่ 98 

ว่าด้วยสิทธิในการรวมกลุ่ม และการเจรจาต่อรองร่วม 

พ.ศ.2492 (1949) ซ่ึงมีแนวโน้มมานานแลว้ว่ารัฐบาล

จะพจิารณาใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาฉบับที่ 98 เท่านั้น 

 เสา (2)  ศักยภาพในการมีงานทํา (Productive 

Employment) 

 ประกอบดว้ย การส่งเสริมการมีงานทาํ และ

การเพิ่มผลิตภาพแก่ผูอ้ยูใ่นเศรษฐกิจนอกระบบ การ

ลงทุนด้านความรู้ และทักษะ การสร้างงานที่มี

คุณภาพ โดยการพฒันาสถานประกอบการ และแกไ้ข

อุปสรรคต่างๆ เช่น การเขา้ถึงเครดิต การตลาด การ

ฝึกอบรม และกฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมเป็นธรรม 

 เสา (3)  การคุ้มครองทางสังคม (Social 

Protection) 

 ประกอบด้วย ความปลอดภยัอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  (Occupational 

Safety and Health) การขยาย และส่งเสริมการ

ประกันสังคม (Social Security) ซ่ึงรูปแบบการ

ประกนัสังคมท่ีประสบความสาํเร็จ จะตอ้งคาํนึงถึง

ความตอ้งการของแรงงานนอกระบบกลุ่มต่างๆ ที่มี

http:// un.org 
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ความหลากหลาย การกําหนดเง่ือนไขการจ่ายเงิน

สมทบ การให้ผลประโยชน์ทดแทน และการบริหาร

จดัการจาํเป็นตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งดว้ย 

 เสา (4)  การมีผู้แทน และการมีส่วนร่วม 

(Social Dialogue)  

 

 

 คือการกาํหนดส่ิงแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการจดัตั้ง

องค์กร และการทํางานของผู ้แทน การส่งเสริม

บทบาทและการมีส่วนร่วมขององคก์รเหล่าน้ีในการ

กาํหนดนโยบายที่สนบัสนุนการจดัตั้งองคก์รแรงงาน 

การรวมกลุ่มเจรจาต่อรองร่วมกับภาครัฐ และกลุ่ม

ธุรกิจในรูปแบบต่างๆโดยสมคัรใจ 

 

 

 

 

 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

12 

 

รายช่ืออนุสัญญาหลัก 8 ฉบับ 

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิพืน้ฐานในการทํางาน ค.ศ.1998 (พ.ศ.2541) 

เร่ือง อนุสญัญา ปีที่ไทยให้

สตัยาบนั 

การยกเลิกการใช้

แรงงานเด็ก 

อนุสญัญาฉบบัที่  138  วา่ดว้ยการกาํหนดอายขุั้นตํ่า พ.ศ.2516 (1973) พ.ศ.2547  

(2004) 

อนุสญัญาฉบบัที่  182  วา่ดว้ยการใชแ้รงงานเด็กประเภทเลวร้ายที่สุด 

พ.ศ.2542 (1999)  

พ.ศ.2543  

(2001) 

การยกเลิกการใช้

แรงงานบังคบัทุก

รูปแบบ 

อนุสญัญาฉบบัที่  29  วา่ดว้ยการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบงัคบั ไทย

ไดใหส้ตัยาบนัเม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2512  

พ.ศ.2512  

(1969) 

อนุสญัญาฉบบัที่  105  วา่ดว้ยการยกเลิกการใชแ้รงงานบงัคบั  

พ.ศ.2500 (1957) 

พ.ศ.2512  

(1969) 

การขจัดการเลอืก

การปฏิบัติในอาชีพ

และการจ้างงาน 

อนุสญัญาฉบบัที่  100  วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั 

 (ในอาชีพและการจา้งงาน) พ.ศ.2494 (1951) 

พ.ศ.2542  

(1999) 

อนุสญัญาฉบบัที่  111  วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั  

(ในอาชีพและการจา้งงาน) พ.ศ.2501 (1958) 

พ.ศ.2560  

(2017) 

เสรีภาพในการ

สมาคมและสิทธิการ

เจรจาต่อรองร่วม 

อนุสญัญาฉบบัที่  87  วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและ 

การคุม้ครองสิทธิการรวมกลุ่ม พ.ศ.2491 (1948) 

ยังไม่ให้สัตยาบัน 

อนุสัญญาฉบับที่  98  ว่าด้วยสิทธิในการรวมกลุ่มและ 

การเจรจาต่อรองร่วม พ.ศ.2492 (1949) 

ยังไม่ให้สัตยาบัน 

 หมายเหตุ ● มีผูว้จิารณ์วา่ ILO มีความผดิพลาดในการกาํหนดมาตรฐานแรงงานหลกั (CORE LABOUR 

STANDARD) เพราะคาํประกาศปฏิญญา ILO ว่าดว้ยหลกัการและสิทธิพื้นฐานในการทาํงานปี2541 ไม่ได้รวม

มาตรฐานอนุสัญญาเร่ืองช่ัวโมงการทํางานและสุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน 
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ท่านทั้งหลายคงไดย้นิไดฟั้งกนัมาบา้งแลว้ว่า 

กฎหมายแรงงานของไทย แม้ยงัไม่ทัดเทียมนานา

อารยประเทศหรือสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน

สากลโดยสมบูรณ์  แต่กฎหมายแรงงานของไทยก็มี

บทกฎหมายที่รับรองและคุม้ครองสิทธิของลูกจา้ง

พอสมควร  ประเด็นปัญหาคงอยูท่ี่ว่าลูกจา้งจะเขา้ถึง

สิทธิตามที่กฎหมายแรงงานบัญญัติไว้แล้วอย่าง

ยติุธรรมไดอ้ยา่งไร  

 กฎหมายแรงงานมีหลายฉบับ มีหน่วยงาน

ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและบงัคบั

ใชห้ลายหน่วยงาน  มีหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และกรอบ

เวลาในการใช้สิทธิตามกฎหมายแตกต่างกันไป  

ในขณะที่สิทธิของลูกจา้งในทุกเร่ืองทุกดา้น อยูใ่นตวั

ของลูกจา้งคนนั้น  จึงเกิดปรากฏการณ์ลูกจา้งตอ้งวิ่ง

พล่านในการใช้สิทธิตามกฎหมาย  เช่น ลูกจา้งอาจมี

ความบกพร่องหรือทาํผดิในเร่ืองเล็กน้อย  แต่นายจา้ง

ใชว้ธีิเลิกจา้ง อา้งวา่ทาํผดิร้ายแรง ไม่จ่ายค่าชดเชย  ค่า

ไม่บอกกล่าวล่วงหนา้ ไม่จ่ายค่าจา้งในวนัพกัร้อน  ไม่

คืนเงินประกัน ในขณะที่ลูกจา้งเป็นสมาชิกสหภาพ

แรงงาน และเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการเจรจาขอ้

เรียกร้อง จนกระทัง่ไดท้าํขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการ

จ้างไว ้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 

2518  หากลูกจ้างประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมาย 

ตอ้งดาํเนินการอะไร และอยา่งไรบา้ง 

 
 ( 1 ) ห า ก ลู ก จ้ า ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ต า ม

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตามกรณี

ตัวอย่างท่ียกมา ได้แก่ ค่าชดเชย ค่าไม่บอกกล่าว

ล่วงหนา้ ค่าจา้งในวนัพกัร้อน และ เงินประกนั   

ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ ทนายความ 

http://chaoprayanews.com 
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 ลูกจา้งมีสิทธิยื่นคาํร้องตามแบบ คร. 7 ต่อ

พนักงานตรวจแรงงาน (สํานักงานสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงานพื้นที่  (กกทม.)  และจังหวัด)ใน

จังหวดัที่ลูกจ้างทาํงานอยู่หรือนายจ้างมีภูมิลําเนา  

หรือถา้ลูกจา้งไม่ประสงคห์รือไม่ยนิดีในการใชสิ้ทธิ

ต่อพนกังานตรวจแรงงาน   ลูกจา้งอาจฟ้องคดีต่อศาล

แรงงานก็ได ้ น่ีคือสิทธิกอ้นแรก ตอ้งใช้สิทธิอิงกับ

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  แต่หาก

ลูกจา้งใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงานที่มีเขตอาํนาจ  

ลูกจา้งจะตอ้งฟ้องคดีในสิทธิทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับการ

เลิกจา้ง มิฉะนั้นอาจมีปัญหาวา่ เป็นการฟ้องซ้อนหรือ

ฟ้องซํ้ าซ่ึงกฎหมายไม่อนุญาตใหท้าํเช่นนั้น 

 
 (2)กรณีน้ีเก่ียวข้องกับการเลิกจ้างสมาชิก

สหภาพแรงงานที่ เ ก่ียวข้องกับข้อเรียก ร้องตาม

กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ด้วย ลูกจา้งจึงมีสิทธิยืน่คาํ

ร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ (ครส.) ภายใน 

60 วนั นับแต่วนัที่เกิดเหตุ อ้างว่านายจา้งเลิกจา้งอัน

เป็นการกระทาํอันไม่เป็นธรรม ซ่ึงครส. จะตอ้งไต่

สวนและออกคาํสั่งตามระเบียบที่กาํหนด จ่ึงจะไปสู่

ขั้นตอนของศาลแรงงาน หากกรณีไม่ยติุ แต่การร้อง

ครส.ในกรณีน้ี ลูกจา้งไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต่อครส. 

เน่ืองจากกฎหมายให้อาํนาจหน้าที่ครส.เฉพาะตามที่

พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518 บญัญติัไว ้

ดังนั้ น ในกรณีน้ี ลูกจ้างอาจต้องดําเนินการในชั้ น

ครส. ทางหน่ึง และอาจต้องร้องพนักงานตรวจ

แรงงาน หรือฟ้องศาลแรงงานอีกทางหน่ึงด้วย 

เน่ืองจากเห็นไดว้า่จะมีหลกัประกนัในการเขา้ถึงสิทธิ

ตามกฎหมายไดดี้กวา่ 

 ส่วนกรณีที่จะตอ้งพิจารณาว่า ระหว่างฟ้อง

ศาลแรงงานเร่ืองเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม  กับร้อง

ครส. เร่ือง การเลิกจา้งอันเป็นการกระทาํอนัไม่เป็น

ธรรม ซ่ึงตามกฎหมายเป็นคนละเร่ืองกัน  กรณีน้ี

ลูกจ้างควรปรึกษาหารือกับผู ้ใช้วิชาชีพทางด้าน

กฎหมาย หรือทนายความด้านแรงงาน เน่ืองจาก

กฎหมายด้านแรงงานเป็นเร่ืองความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้น 

 (3) ลูกจ้างมีสิทธิยื่นค ํา ร้องต่อสํานักงาน

ประกันสังคม เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี

ว่างงาน หรืออ่ืน ๆ แต่เน่ืองจากกรณีน้ี นายจ้างมี

หนา้ที่แจง้การเลิกจา้งไปยงัสาํนักงานประกนัสังคม ก็

จะระบุเหตุว่าลูกจ้างทาํผิดร้ายแรง จึงยงัไม่สั่งจ่าย

ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จนกว่าจะมีการ

วินิจฉัยช้ีขาดเป็นท่ีสุดในทางกฎหมาย ระหว่างน้ี

ลูกจา้งก็ตอ้งไปแจง้หรือที่เรียกกนัว่า ขึ้นทะเบียนการ

ว่างงานกับสํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือใน

กรุงเทพมหานคร 

 (4) กรณีน้ีหากปรากฏขอ้เท็จจริงว่า ก่อนถูก

เลิกจ้าง ยงัมี เร่ืองการทํางานที่ เป็นเหตุให้ลูกจ้าง

เจบ็ป่วย  ซ่ึงจะถือว่าเป็นการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคอนั

http://voicelabour.org 
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เน่ืองจากการทาํงาน หรือไม่  อนัจะทาํให้มีสิทธิไดรั้บ

ประโยชน์ตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537  

หรือที่เรียกกนัว่ากองทุนเงินทดแทน  ซ่ึงกฎหมายได้

กําหนดขั้นตอนว่าลูกจ้างจะต้องไปใช้สิทธิในชั้ น

เจา้หน้าที่กองทุน เงินทดแทนเสียก่อน จึงจะมาฟ้อง

คดีต่อศาลแรงงานได ้

 จะเห็นได้ว่า ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง มี

ประเด็นสิทธิตามกฎหมายที่ลูกจ้างมีสิทธิเรียกร้อง

มากมายหลายเ ร่ืองหลายประเด็น คาบเ ก่ียวกับ

กฎหมายหลายฉบับ และมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน

การใช้สิทธิหลายองค์กร  หากลูกจ้างเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงาน บางแห่งก็ใหค้าํแนะนาํแก่ลูกจา้งแลว้

ลูกจา้งไปดาํเนินการเอง  บางแห่งสหภาพแรงงานมี

บริการด้านน้ี โดยมีนักกฎหมายหรือผู ้นําสหภาพ

แรงงานที่มีความรู้ทางกฎหมายเป็นที่ปรึกษาให้ความ

ช่วยเหลือ บางแห่งสหภาพแรงงานก็ติดต่อว่าจ้าง

ทนายความเพื่อดําเนินการแทน  แต่โดยส่วนใหญ่

พบวา่  ลูกจา้งไปดาํเนินการโดยลาํพงั และยงัขาดการ

ให้ค ําแนะนําป รึกษาที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และ มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ  หลายกรณีจึงทาํให้ลูกจา้งเขา้

ไม่ถึงสิทธิตามกฎหมาย  เน่ืองจากไปเพล่ียงพลํ้ า 

หรือไม่เท่าทันในการดําเนินการตามขั้นตอนของ

กระบวนการยุติธรรม(เน่ืองจากเป็นผลิตผลและ

วฒันธรรมของอีกกลุ่มชนหน่ึง หรือจะเรียกชนชั้นก็

ได)้  ความจริงหากสหภาพแรงงาน  ผูน้าํแรงงานที่มี

ประสบการณ์ทางดา้นกฎหมาย และผูรู้้ทางกฎหมาย

ด้านแรงงาน รวมทั้ งลูกจ้างผู ้ต้องการใช้สิทธิได้มี

กระบวนการในการพูดคุย ทาํความเขา้ใจ และเตรียม

ความพร้อมในการใชสิ้ทธิตามกฎหมาย ก็น่าจะทาํให้

โอกาสของลูกจา้งน่าจะไดรั้บความยติุธรรมและการ

เข้าถึงสิทธิตามกฎหมายได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ ส่ิง

เหล่าน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และ

เสริมสร้างจิตสาํนึกรักและปกป้องความยติุธรรม 

 
 ข้อ สําคัญ ก็คือ  ลู กจ้างจะต้อง เ กิ ดควา ม

ปรารถนา(อันแรงกลา้) ท่ีจะปกป้องสิทธิของตนเอง 

เพื่อจะสร้างการเรียนรู้ใหม่ว่า การกระทําใดที่ไม่

ยติุธรรมหรือเป็นการละเมิดกฎหมาย ผูก้ระทาํจะตอ้ง

ไดรั้บผลร้ายตามกฎหมาย(และในทางสังคม) และจะ

เกิดความเขา้ใจและเห็นประโยชน์ร่วมกนัของสังคม 

หากมีการปฏิบัติที่ ถูกต้อง  เราจะต้องช่วยกัน

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและความคิดของฝ่ายต่างๆท่ี

เก่ียวข้องท่ียงัเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิตาม

กฎหมายเสียใหม่  ดังเช่น ทศันคติท่ีว่า  “ลูกจา้งฟ้อง

นายจา้งแล้วจะอยู่กันอย่างไร”.. “งานทุกวนัหายาก 

ลองคิดดูซิระหวา่งสิทธิท่ีเรียกร้อง กบัผลกระทบหาก

ถูกเลิกจา้งหรือตกงานมนัคุม้กันหรือไม่”.. “สู้คดีกัน

ไป ไม่รู้วา่จะไดห้รือไม่ ...ไดเ้ม่ือไหร่  ตกลงกนัไดเ้ร็ว 

ไดเ้งินเร็ว ครอบครัวอยูร่อด แลว้ไปหางานใหม่ทาํไม่

ดีกวา่หรือ” .. “ศกัด์ิศรีกินไม่ได”้  เป็นตน้ การใชสิ้ทธิ

ตามกฎหมายโดยสุจริตเพือ่ปกป้องสิทธิอนัชอบธรรม

ยอ่มเป็นกระบวนการพื้นฐานสาํคญัในการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพฒันากระบวนการยุติธรรม

http://voicelabour.org 
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(ด้านแรงงาน) ฝ่ายที่ถูกเรียกร้องสิทธิ ก็ตอ้งเปิดใจ

กว้างยอมรับการใช้สิทธิตามกฎหมาย แม้ว่าใน

บางคร้ังอีกฝ่ายอาจเรียกร้องสิทธิที่มากเกินไปหรือ

อาจจะเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ก็ต้องเช่ือมั่นว่า 

สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายก็จะต้องเป็นไปตามที่

กฎหมายกําหนดหรือตามเจตนารมณ์  จะไม่มีใคร

ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างไม่มีขอบเขต นายจา้ง

จะตอ้งมีคุณธรรมยอมรับการใชสิ้ทธิของลูกจา้ง มิใช่

คอยแต่จะกลัน่แกลง้คุกคามเพราะเหตุที่ลูกจา้งใชสิ้ทธิ

ดังกล่าว เพราะในที่สุดเราก็ต้องเรียนรู้ร่วมกันใน

กระบวนการยติุธรรม 

 
 อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขียนเห็นว่า นอกจากปัจจยั

ดา้นผูใ้ชสิ้ทธิ และผูก้ระทาํผิดแลว้ ปัจจยัท่ีจะมีผลต่อ

การเขา้ถึงสิทธิตามกฎหมายของลูกจา้ง ยงัขึ้นอยูก่ ับ

ปัจจยัอีกหลายประการ กล่าวคือ 

 (1) สังคมไทยจะตอ้งมีกฎหมายท่ีเหมาะสม 

ไดม้าตรฐาน  ประชาชนมีส่วนร่วมและมีมาตรการที่

เอ้ือต่อการเขา้ถึงสิทธิของประชาชน 

 (2) รัฐบาลจะตอ้งมีนโยบายและการปฏิบติั

จริงจงัในการบริหารและการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อให้

เจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นจริง โดยเท่าเทียมไม่

เลือกปฏิบติั 

 ในที่น้ี  ผูเ้ขียนใคร่ขอกล่าวถึง ปัจจยัที่น่าจะ

เอ้ือต่อการเขา้ถึงสิทธิของลูกจา้ง ตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เท่านั้น เน่ืองจากกฎหมาย

แรงงานมีหลายฉบบั แยกแยะไปตามฐานแห่งสิทธิ 

บางฉบับก็ให้การคุ ้มครองลูกจ้างท่ีเป็นกลุ่มอาชีพ

เฉพาะ และมีโครงสร้างที่หลากหลายและแตกต่างกนั

มาก ไม่อาจกล่าวรวมในที่น้ีได้ จึงขอกล่าวถึงเพียง

ฉ บับ เ ดี ย ว เพื่ อ เ ป็ น ก ร ณี ศึ ก ษ า  ก ล่ า ว คื อ  ต า ม

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้

กาํหนดมาตรการต่างๆ เพือ่ประโยชน์ในการคุม้ครอง

แรงงาน ดงัน้ี  

 (1) บุคคลใดหรือองคก์รใดซ่ึงมิไดถู้กกระทาํ

หรือละเมิดโดยตรง แต่พบเห็นหรือทราบการกระทาํ

ความผิดหรือการปฏิบัติไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย

คุม้ครองแรงงาน สามารถแจง้ข่าวหรือแจง้เหตุ หรือ

ร้องเรียนความเป็นธรรมดังกล่าว ต่อพนักงานตรวจ

แรงงาน หรือเจา้หน้าที่ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน

ไดป้ระเด็นตามกฎหมายฉบบัน้ีอยูใ่นความรับผิดชอบ

ของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง

แรงงาน  

 (2) ลูกจา้ง หรือองค์กรแรงงานท่ีถูกละเมิด

สิทธิโดยตรง มีสิทธิใช้สิทธิตามกฎหมายอยูแ่ลว้ แต่

จะต้องยื่นแบบตามท่ีกฎหมายกําหนดและต้อง

ดาํเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 

 (3) การคุม้ครองลูกจา้งหญิงที่ทาํงานระหว่าง

เท่ียงคืนถึงหกโมงเช้า  หากพนักงานตรวจแรงงาน

เห็นว่า งานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยของหญิงนั้ น ให้พนักงานตรวจแรงงาน

รายงานต่ออธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

https://aromfoundation.org 
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หรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย  เพื่อพิจารณาและมีคาํสั่ง

ให้นายจา้งเปล่ียนเวลาทาํงาน หรือลดชั่วโมงทาํงาน

ไดต้ามที่เห็นสมควรและให้นายจา้งปฏิบติัตามคาํสั่ง

ดงักล่าว (มาตรา 40 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541) ประเด็นก็คือ  เจ้าหน้าที่จะทราบเร่ือง

ดงักล่าวไดอ้ยา่งไร ใครจะเป็นคนส่ือสารกบัเจา้หน้าที่ 

เน่ืองจากกาํลังของเจา้หน้าที่ในการตรวจแรงงานไม่

เพียงพอ และลูกจา้งหญิงกล้าหรือพร้อมจะใช้สิทธิ

หรือไม่  กระทรวงแรงงานจะมีมาตรการใดเพื่อให้เกิด

การคุม้ครองโดยที่ไม่กระทบต่อหญิงผูน้ั้น 

 (4) การตรวจแรงงานและอํานาจพนักงาน

ตรวจแรงงาน  เจา้หน้าที่มีอาํนาจเขา้ไปตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการจา้งและการทาํงานใน

สถานประกอบการหรือที่ทาํงาน ในเวลาทาํการ มี

หนงัสือสอบถามหรือเรียกนายจา้ง ลูกจา้ง หรือบุคคล

เก่ียวขอ้งมาใหข้อ้เทจ็จริงหรือส่งหลกัฐาน ตลอดจนมี

คาํสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างหรือลูกจ้างปฏิบัติให้

ถูกต้องตามกฎหมาย (มาตรา 139 พ.ร.บ. คุม้ครอง

แรงงาน  พ.ศ. 2541) และในการตรวจแรงงานดงักล่าว  

อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานอาจจดัให้

แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู ้เ ช่ียวชาญ ซ่ึง

รัฐมนตรีแต่งตั้ง เขา้ไปช่วยเหลือการปฏิบติัหน้าที่ของ

เจ้าพนักงานได้ ในทางปฏิบัติไม่ทราบว่ามีการ

ดาํเนินการตามมาตรการเหล่าน้ีมากน้อยเพียงใด มี

ปรากฏในรายงานผลการดําเนินการตามกฎหมาย

หรือไม่ เพยีงใด 

 นอกจากน้ี กฎหมายยงัได้ก ําหนดให้มีการ

แจ้งเร่ืองดังต่อไปน้ีต่อพนักงานตรวจแรงงาน เช่น  

การจา้งเด็กเขา้ทาํงาน  การหยุดกิจการชั่วคราวด้วย

เหตุจาํเป็นสาํคญัตามมาตรา 75 ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ทาํงาน เป็นตน้ 

 (5) นายจา้งที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปตอ้ง

ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทํางาน

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ภายในเดือนมกราคมของทุกปี  

และหากมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองดังกล่าว นายจา้งก็

ตอ้งยื่นแบบแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวในเดือน

ถดัไป (มาตรา 115/1 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานฯ)  ถือ

เป็นมาตรการที่ช่วยเสริมการทาํงานของเจา้หน้าที่ซ่ึง

ไม่เพยีงพอ โดยวางระบบการจดัทาํแบบสภาพการจา้ง

และการทาํงาน เป็นเอกสารเพื่อการตรวจสอบ และ

อยา่งนอ้ยหากนายจา้งแจง้ไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเท็จ อาจ

มีความผิดทางอาญาอีกทางหน่ึงด้วย  ซ่ึงผู ้เขียนก็

ไม่ไดติ้ดตามขอ้มูลว่า มีการดาํเนินการในส่วนน้ีมาก

นอ้ย  เพยีงใด และมีส่วนช่วยในการบงัคบัใชก้ฎหมาย

หรือไม่  เพียงใด  และคณะกรรมการลูกจ้าง 

คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ 

หรือสหภาพแรงงาน ไดมี้บทบาทหรือมีส่วนร่วมใน

เร่ืองน้ี หรือไม่ เพยีงใด 

 
 (6)  โทษทางอาญา  เ น่ืองจากกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน เป็นกฎหมายเก่ียวกับมาตรฐาน

แรงงานขั้นตํ่า คุณภาพชีวติ สุขภาพอนามยั และความ

เส่ียงภยัในการทาํงาน อนัเป็นกฎหมายเก่ียวกบัความ

https://thaich8.com 
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สงบสุขของสังคม กฎหมายจึงกาํหนดให้มีโทษทาง

อาญากํากับไว้อีกชั้ นหน่ึง  แต่ก็มีการถกเถียงกัน

ในทางวิชาการว่า มาตรการทางอาญาเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัหลกัการทางอาญาหรือไม่ อยา่งไร เกิด

ประโยชน์ในการคุม้ครองแรงงานจริงหรือไม่ เพียงใด 

และหากไม่ใชม้าตรการอาญา จะมีมาตรการอ่ืนใดมา

ทดแทน เช่น มาตรการเงินเพิ่ม หรือการปรับเงิน

ในทางแพ่ง (ปรับเชิงลงโทษ) หรือการแจง้ข่าวต่อ

สาธารณชน เป็นตน้  ซ่ึงเร่ืองน้ีน่าจะไดมี้การทบทวน

หรือการประเมินผลว่า การใช้มาตรการทางอาญามี

ส่วนในการคุม้ครองแรงงานมากนอ้ยเพยีงใด 

 
 (7) ในกรณีสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับ

ลูกจ้าง ขอ้บังคับเก่ียวกับการทาํงาน ระเบียบ หรือ

คาํสัง่ของนายจา้ง ที่ทาํใหน้ายจา้งไดเ้ปรียบลูกจา้งเกิน

สมควร  หรือกล่าวง่ายๆวา่ เป็นการเอาเปรียบ หรือได้

ประโยชน์เกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือไม่เป็นธรรมแก่

อีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงกฎหมายใชค้าํค่อนขา้งกวา้ง ลูกจา้งท่ี

ได้รับผลกระทบจากเร่ืองดังกล่าวมีสิทธิยื่นคาํร้อง

หรือคาํฟ้องต่อศาลเพือ่มีคาํสัง่ให้สัญญาจา้ง ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ หรือคาํสัง่ มีผลใชบ้งัคบัเพียงเท่าที่เป็นธรรม

และพอสมควรแก่กรณี  (มาตรา 14/1) คือส่งที่กล่าว

มาน้ี ย ังมีอยู่ ย ังใช้ได้ แต่ มีบางส่วนที่ เอาเปรียบ

หรือไม่เป็นธรรม ซ่ึงศาลจะใช้ดุลพินิจแก้ไขเร่ือง

ดังกล่าว กรณีน้ีเป็นการเขียนกฎหมายคุ้มครอง

แรงงานเช่ือมโยงกบัพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงาน

และวธีิพจิารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

 ประเด็นน้ีคนละกรณีกับเร่ือง สัญญาจ้าง 

ข้อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของนายจ้าง ขัดต่อ

กฎหมาย หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อนัเป็นผลให้ส่ิง

เหล่าน้ีไม่เกิด ไม่มี หรือท่ีกฎหมายเรียกวา่โมฆะ 

 นอกจากน้ี  ย ังปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงานไดบ้ริหารกฎหมายดา้นการคุม้ครอง

แรงงาน  โดยออกระเบียบเก่ียวกบัอาสาสมคัรแรงงาน 

และที่ปรึกษาดา้นแรงงาน อันเป็นมาตรการส่งเสริม

ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลท่ีเก่ียวข้องทางด้าน

แรงงาน เพื่อทําหน้า ท่ีให้ความ รู้และคําแนะนํา

ทางด้านแรงงาน  ทราบว่าเร่ืองน้ีภาคประชาสังคม

เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานให้ความสาํคญั และเร่ง

ปฏิบติัเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํงานอยา่งจริงจงั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจดัสรรงบประมาณเพื่อจ่าย

ค่าตอบแทนให้บุคคลดงักล่าวด้วย  เพราะนับว่าเป็น

กลไกท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง     เห็นได้ว่า ภารกิจที่

สาํคญัจะตกแก่กระทรวงแรงงาน แต่ผูเ้ขียนเช่ือมัน่ว่า 

หากกระทรวงแรงงานมีการเช่ือมประสานที่มากกว่า

ไตรภาคีโดยเช่ือมโยงกับภาคประชาสังคมด้วย 

กระทรวงแรงงานจะสามารถทําภารกิจให้บรรลุ

เป้าหมายในการคุม้ครองแรงงานได ้                                                            

 ท้ายที่ สุด น้ี  ผู ้เขียนใคร่ขอเสนอแนะบาง

ประการเพือ่ส่งเสริมการเขา้ถึงสิทธิตามกฎหมายของ

ลูกจา้ง 

https://aromfoundation.org 
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 (1) สหภาพแรงงาน หรือองค์กรแรงงานใน

ระดบัอุตสาหกรรมหรือระดับพื้นที่ ควรจดัระบบใน

การให้บริการแก่ลูกจ้างในเร่ืองดังกล่าว เน่ืองจาก

องค์กรเหล่าน้ีนับเป็นส่วนแรกที่ลูกจา้งที่ตอ้งการใช้

สิทธิทางกฎหมายสามารถเขา้ถึงได้โดยสะดวก ซ่ึง

หลายองค์กรหลายพื้นที่มีการดาํเนินการอยูบ่า้งแล้ว 

แต่ควรทําให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้ น   การให้ความ

ช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือมาตรการใดเพื่อส่งเสริม

การเขา้ถึงสิทธิของลูกจา้ง  จะตอ้งคาํนึงถึงการเป็น

เจา้ของสิทธิและการมีส่วนร่วมของลูกจา้ง 

 (2) องคก์รดา้นแรงงาน สถาบนัทางวิชาการ

หรือมหาวทิยาลยั  และสภาทนายความ ตลอดจนกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  ควรประสานความ

ร่วมมือกนัในการดาํเนินงานร่วมกนัเพื่อให้บริการแก่

ลูกจา้ง ในดา้นการใหค้าํแนะนาํปรึกษาเกี่ยวกบัการใช้

สิทธิทางกฎหมายอย่างถูกตอ้งครบถ้วน ครอบคลุม

สิทธิทั้งปวง ดว้ยการส่ือสารที่ลูกจา้งสามารถเขา้ใจได ้

โดยง่าย และด้วยจิตใจของผู ้ให้บริการที่ มี จิตใจ

ช่วยเหลือประชาชน โดยกระจายจุดให้บริการไปยงั

สาํนกังานของภาคีต่าง ๆ ที่เขา้ร่วมโครงการ 

 (3)ในส่วนกระทรวงแรงงาน น่าจะได้มีการ

พิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการ เพื่อให้เกิดการ

เช่ือมประสานหรือการบูรณาการการทํางานของ

เจา้หน้าที่ที่บงัคบัใชก้ฎหมายแต่ละฉบบัแตกต่างกัน 

เพือ่ใหก้ารใชสิ้ทธิเรียกร้องของลูกจา้ง จะไดเ้กิดความ

สะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นภาระแก่ลูกจา้ง และเป็นการ

เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการบงัคบัใช้

กฎหมายด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานเพิ่มขึ้น   

อีกทั้งน่าจะเป็นการประหยดังบประมาณแผ่นดินอีก

ดว้ย  ดงัที่เรียกกนัวา่ การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุด

เดียว (one stop service) 

 หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า กระทรวงแรงงานจะเห็น

พอ้งด้วย และสังคมไทยจะมีความร่วมมือกันเพื่อ

ประโยชน์ในการคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ก็คือ

การคุม้ครองมนุษยชาตินัน่เอง 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ. 2560 ถือเป็นกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัท่ี 2 

ที่ใช้บังคับในปี 2560 เพราะได้มีพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ

ตั้งแต่ 23 กุมภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไปซ่ึงมีสาระสาํคญั 

คือเพิ่มอัตราโทษสาํหรับความผิดการใชแ้รงงานเด็ก 

3 กรณี คือการจา้งเด็กอายตุ ํ่ากว่า 15 ปีเขา้ทาํงาน การ

จา้งเด็กอายุต ํ่ากว่า 18 ปีทาํงาน อันตรายที่กฎหมาย

หา้มทาํ และจา้งเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีทาํงานในสถานท่ี

กฎหมายหา้มทาํ และอีกไม่นานก่อนส้ินปี 2560  

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

แรงงาน (ฉบบัที่ 6) พ. ศ. 2560 มีดงัน้ี 

(1) ใช้บังคบัต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็น

ต้นไป 

(2) คณะกรรมการค่าจา้งอาจพจิารณากาํหนด

อัตราค่าจา้งขั้นตํ่าสําหรับลูกจา้งบางกลุ่ม หรือบาง

อาชีพเพื่อการส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครอง

แรงงานได้ โดยต้องไม่ตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าที่

คณะกรรมการค่าจา้งกาํหนดไวแ้ลว้ 

 

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
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(3)  ยกเ ลิกหน้าที่นายจ้างต้องส่งสํา เนา

ข้อบังคับเก่ียวกับการทาํงานให้แก่อธิบดี หรือผู ้ท่ี

อธิบดีมอบหมายภายใน 7 วนันับแต่ประกาศใช ้และ

ยกเลิกการให้อธิบดีหรือผูท้ี่อธิบดีมอบหมาย ส่งให้

นายจา้งแก้ไขขอ้บงัคับเก่ียวกับการทาํงานท่ีขัดต่อ

กฎหมายใหถู้กตอ้งภายในเวลาที่กาํหนด  

(4) เพิ่มเติมให้นายจ้างเผยแพร่ข้อบังคับ

เก่ียวกับการทาํงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพือ่ใหลู้กจา้งไดท้ราบและเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก  

(5) กาํหนดการเกษียณอายุของลูกจา้งถือว่า

เป็นการเลิกจ้าง ถา้นายจา้งไม่ได้กาํหนดอายเุกษียณไว้

หรือนายจ้างกับลูกจ้างไม่ได้ตกลงไว ้หรือกาํหนด

เกษียณอายเุกิน 60 ปี ให้ลูกจา้งที่มีอายคุรบ 60 ปีขึ้น

ไปมีสิทธิขอเกษียณอาย ุโดยแสดงเจตนาต่อนายจา้ง

และมีผลเม่ือครบ 30 วนั นับแต่วนัแสดงเจตนาและ

ใหน้ายจา้งจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจา้งท่ีเกษียณอาย ุ 

(6) นายจา้งฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามขอ้ (5) ตอ้ง

ระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึง

แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ข้อสังเกต คือ 

1) การยกเลิกหน้าที่นายจ้างในการส่งสาํเนา

ขอ้บงัคบัเก่ียวกับการทาํงานแก่พนักงานเจา้หน้าที่

ภายใน 7 วนันับแต่ประกาศใช ้ขณะที่กฎหมายยงัให้

นายจา้งประกาศใชข้อ้บงัคบัในการทาํงานภายใน 15 

วนันบัแต่มีลูกจา้งรวม 10 คนขึ้นไป และนายจา้งตอ้ง

ปิดประกาศ หรือเผยแพร่โดยเปิดเผย ณ สถานที่

ทาํงาน 

ปัญหา คือจะมีหลกัประกนัป้องกนัล่วงหน้า

แน่นอนไดอ้ยา่งไรวา่ นายจา้งจะไม่กาํหนดขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัการทาํงานที่ไม่เป็นธรรมเอาเปรียบลูกจา้ง? 

เพราะลูกจา้งในสถานประกอบการจาํนวนมากที่ไม่มี

สหภาพแรงงาน หรือลูกจ้างขาดความต่ืนตัวกล้า

ตรวจสอบขอ้บงัคบัเก่ียวกับการทาํงานที่อาจออกมา

หลายคร้ังอาจร้องเรียนหรือไม่กล้าร้อง จนกระทั่ง

ได้รับผลกระทบเดือดร้อนอาจกลายเป็นขอ้พิพาท

แรงงานขึ้นมาได ้

2) ลูกจ้างท่ีมีสิทธิขอเกษียณอายุ 60 ปีได ้

ตอ้งเป็นลูกจา้งท่ีทาํงานมาแลว้ครบ 60 ปีข้ึนไป ตั้งแต่ 

1 กันยายน 2560 เป็นตน้ไป เช่นอาย ุ61 ปี 2 ปี หรือ

มากกว่าน้ีแล้ว 1 กันยายน 2560 โดยนายจ้างไม่มี

ขอ้กําหนด หรือขอ้ตกลงอายุเกษียณ หรือ กาํหนด

เกษียณอายเุกิน 60 ปี 
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แต่หากขอเกษียณแล้ว  ต้องการกลับมา

ทาํงานใหม่กบันายจา้งคนเดิม หรือนายจา้งคนใหม่จะ

ไม่สามารถใชสิ้ทธ์ิซํ้ าอีก เพราะสิทธิน้ีใชไ้ดเ้พียงคร้ัง

เดียว และในส่วนของสถานประกอบการที่กาํหนด

เกษียณไวท้ี่อาย ุ55 ปีก็ตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลง จะใช้

กฎหมายน้ีไม่ไดเ้ช่นกนั (มติชน,26 กนัยายน2560 :น.

7) 

●ดว้ยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ผ่านมติครม. 15 สิงหาคม 2560

ได้เพิ่มค่าชดเชยอัตราที่ 6 (เดิมมี 5 อัตรา) คือ หาก

ลูกจา้งทาํงานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไป ให้นายจา้ง

จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั 

ซ่ึงจะมีผลต่อนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่มขึ้ นใน

อนาคต กรณีเลิกจา้งลูกจา้งโดยไม่เป็นธรรม หรือไม่

มีความผิดอันสมควรตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

รวมถึง การเกษียณอายุที่ถือเป็นการเลิกจา้งด้วย ถ้า

ลูกจา้งนั้นทาํงานต่อเน่ืองมาครบ 20 ปีขึ้นไป 

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ช้ีแจงว่า “การขึ้ น

ค่าชดเชยในอัตราดังกล่าวเป็นไปตามประเทศกลุ่ม

อาเซียน รวมทั้งความไม่เป็นธรรมกบัลูกจา้งที่ทาํงาน

มาถึง 20 ปี และถูกเลิกจา้งกบัลูกจา้งทาํงานมา 10 ปี

กลบัไดอ้ตัราค่าชดเชยเท่ากนัคือ 300 วนั น่าจะเขา้สู่

การพิจารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เสร็จทัน

เป็นของขวญัในวนัแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม  

2561” (มติชน,9กนัยายน 2560,น.12) 

ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้างต้นจะ

กลายเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2561  เพราะได้มีม ติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

หลกัการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่

..) พ.ศ. .... เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 และส่งให้

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาก่อนส่งให้สภา

นิติบญัญติัแห่งชาติพจิารณาต่อไป 

ปัญหา คือ ก่อนที่พระราชบัญญติัคุม้ครอง 

(ฉบบัที่ 7)จะบงัคบัใชใ้นปี 2561 นายจา้งจาํนวนมาก

อาจวางแผนเลิกจา้ง หรือหลอกล่อชักจูงให้ลูกจา้ง

ลาออกด้วยโครงการ/มาตรการต่างๆก่อนถึงอายุ

เก ษียณจริง  เพื่อลดการจ่ายค่าชดเชยและสิทธิ

ประโยชน์จาํนวนมากในอนาคต 

ค่าชดเชยเดิมตามพ.ร.บ.คุ ้มครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 ที่บงัคบัใชต้ั้งแต่ 19 สิงหาคม 2541 เป็นตน้

ไป (ระยะเวลา เกือบ 20 ปี) มีทั้งหมด 5 อตัรา คือ 

1. ทาํงานติดต่อกนัครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 

ปี ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30 วนั  

2. ทาํงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี 

ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 90 วนั  

3. ทาํงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี 

ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 180 วนั  

4. ทาํงานติดต่อกนัครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี 

ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 240 วนั  

5. ทาํงานติดต่อกันครบ 10 ปีข้ึนไป ให้จ่าย

ไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 300 วนั  
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การแต่งตั้ งข้าราชการระดับสูงในกระทรวง

แรงงาน 

ในช่วงสิงหาคม-กนัยายน 2560 มีการแต่งตั้ง

ขา้ราชการระดับสูงให้ดาํรงตาํแหน่งเพราะเกษียณ

ราชการในหลายกระทรวง สาํหรับกระทรวงแรงงาน

มีความเปล่ียนแปลงสรุปไดด้งัน้ี  

 
(1) มติครม.25 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบ

แต่งตั้ งโยกยา้ยนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไป

ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานแทน ม.ล.

ปุณฑริก สมิติ ปลดักระทรวงแรงงานที่จะเกษียณใน

วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

ข้อสงสัย คือ มีเหตุจาํเป็นเหมาะสมอะไร? ที่

ตอ้งยา้ยอธิบดี จากกระทรวงมหาดไทยขา้มห้วยมา

เป็นปลัดกระทรวงแรงงาน 

(2) มติครม. 22 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งนาย

สุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน ซ่ึงเป็นนกับริหารระดบัสูง ให้ดาํรงตาํแหน่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิประจํากระทรวงแรงงาน สํานักงาน

ปลดักระทรวงแรงงานรับเงินประจาํตาํแหน่ง 21,000 

บาท ตามคาํสัง่หวัหนา้คสช.ท่ี 36/2560 

 มี ผู้ ก ล่ า ว ว่ า  ตํา แ หน่ ง ผู ้ท ร ง วุ ฒิ ป ร ะ จํา

กระ ทร วง  แต่ งตั้ งขึ้ น เพื่ อป ลอ บใจอธิบดี กร ม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงานไม่สามารถเสนอให้ดาํรงตาํแหน่ง

ปลดักระทรวงแรงงาน 

(3) มติครม. 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบ

แต่งตั้งขา้ราชการดงัน้ี 

1. อนุมัติให้พันตํารวจตรีหญิง รมยง 

สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสาํนกังานประกนัสังคม

ใหด้าํรงตาํแหน่งที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน สาํนักงาน

ปลดักระทรวงแรงงาน 

2. นายสุทธิ สุโกศล  ผู ้ตรวจราชการ

กระทรวงให้ดาํรงตาํแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน 

3.  น างเพ ชรรัตน์  สิน อวย  ผู ้ตรว จ

ร า ช ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห้ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง  ร อ ง

ปลัดกระทรวง 

4. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ ผูต้รวจราชการ

กระทรวงใหด้าํรงตาํแหน่ง รองปลัดกระทรวง 

https://thaipost.net 
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5. นายสมเกียรติ บุญทอง  ที่ปรึกษา

กฎหมาย (นิติกรผูท้รงคุณวฒิุ) ดาํรงตาํแหน่ง ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวง 

 (4) มติครม. 12 กนัยายน 2560 แต่งตั้งพลเอก

อภิชาต แสงรุ่งเ รือง  เป็นประธานกรรมการใน

คณะกรรมการสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอ

นามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ตั้งแต่วนัที่ 

12 กนัยายน 2560 เป็นตน้ไป 

 ข้อสังเกต คือ พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง ยงั

ดาํรงตาํแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการประกนัสังคม

ตามคาํสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 40/2558 ภายใตก้ระทรวง

แรงงานยคุที่มีรัฐมนตรีว่าการฯมาจากอดีตนายทหาร

กระทรวงกลาโหม 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

ข้อเสนอปรับปรุง พ.ร.ก.การทํางานของคนต่าง

ด้าว 

 ความเร่งรีบรวบรัดในการออกพระราช

กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2560 (พ.ร.ก.การทาํงานของคนต่างดา้ว) ให้มี

ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2560 ทาํให้กระทรวง

แรงงานถูกวิพากษว์ิจารณ์จากผูเ้ก่ียวขอ้งจาํนวนมาก 

นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.จึงตอ้งออกคําส่ัง

หัวหน้าคสช.ที่ 33/2560 เพื่อให้บางมาตราที่มีบทลง

ลงโทษรุนแรง คือมาตรา 101102,119 และ 122 มีผล

บงัคบัใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป โดยให้

กระทรวงแรงงานปรับปรุงพระราชกาํหนดน้ีเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่

คาํส่ังน้ีมีผลใช้บังคบั (คือภายใน 22 ตุลาคม 2560) 

 
 วันที่ 7 กันยายน 2560 กรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงานได้จัด เวทีประชุม เพื่อ รับฟัง

ขอ้คิดเห็นปรับปรุงพระราชกาํหนดฉบบัน้ีจากภาค

ประชาสงัคม ทั้งผูแ้ทนองคก์รนายจา้ง องคก์รลูกจา้ง 

นกัธุรกิจ นกัวชิาการ องคก์รพฒันาเอกชนทั้งในและ

ระหวา่งประเทศ โดยจดัแบ่งผูเ้ขา้ร่วมเป็น 3 ห้องกลุ่ม

ย่อย เพื่อให้ผูร่้วมประชุมเสนอขอ้คิดเห็นห้องละ 2 

หมวดต้ังแต่หมวด 3 ถึงหมวด 8 (โดยไม่มีหมวด 1 

บททั่วไปกับหมวด 2 คณะกรรมการนโยบายการ

บริหารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว) 

 จา กก าร เข้า ร่ วม ป ระ ชุม บา งก ลุ่ ม  แ ล ะ

พจิารณาเอกสารรวบรวมขอ้เสนอปรับปรุงบางมาตรา

ตั้งแต่หมวด 3 ถึงหมวด 8 ท่ีบนัทึกโดยกองนิติการ 

กรมการจดัหางาน สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

  หม วด  3  กา ร นํา ค นต่ าง ด้าว ม า

ทาํงานกบันายจา้งในประเทศ ไดแ้ก่ 

(1) ใหมี้การอบรมผูจ้ดัการซ่ึงเป็นกรรมการผู ้

มีอ ํานาจแทนนิติบุคคล (บริษัทจํากัดหรือบริษัท

http://www.picturetrail.com 
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มหาชนจาํกดั) โดยกาํหนดไวเ้ป็นหลกัเกณฑว์ิธีการ

และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกาํหนด 

(2) รายการค่าบริการและอัตราค่าใช้จ่ายที่

อธิบดีประกาศกาํหนด ซ่ึงผูรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้ว

มาทาํงานเรียกรับจากนายจา้งได้ ให้มีการประกาศ

อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายโดยชัดเจนในหลกัเกณฑ์

ที่อธิบดีประกาศโดยครอบคลุมถึงบุคคลอ่ืนนอกจาก

ผูรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วมาทาํงานที่ไปเรียกรับเงิน

หรือทรัพยสิ์น และให้มีอตัราค่าบริการสอดคล้องกับ

สภาพการประกอบธุรกิจด้วย 

(3) รายงานที่ผูรั้บอนุญาตให้นาํคนต่างด้าว

มาทาํงานกับนายจา้งในประเทศตอ้งส่งตามแบบที่

อธิบดีประกาศกําหนด ควรส่งให้หน่วยงานรัฐที่

เกี่ยวข้อง เช่น สาํนักงานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวง

สาธารณสุข เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบคนต่าง

ดา้วได ้

(4) ควรเพิ่มถอ้ยคาํว่า “นอกจากค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจริง” เพื่อให้นายจา้งเรียกรับค่าใช้จ่ายที่ได้

สาํรองจ่ายใหค้นต่างดา้วแลว้ ไม่ใช่ห้ามนายจา้งเรียก

รับเงินจากคนคนต่างดา้วทุกกรณี 

(5) การเลิกจา้งคนต่างด้าวโดยมีเหตุผลอัน

สมควร ควรกาํหนดความหมายให้ชดัเจน เพื่อความ

เป็นธรรมในการเลิกจา้งและประโยชน์ในการจ่าย

ค่าชดเชยหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนตามกฎหมายของ

นายจา้ง 

(6) ควรกาํหนดหน้าที่ และวิธีการจดัส่งคน

ต่างด้าวกลับไปยงัประเทศต้นทาง ให้ชัดเจน กรณี

นายจา้งเลิกจา้งคนต่างด้าว หรือคนต่างด้าวลาออก 

หรือครบกาํหนดสัญญาจา้ง และกาํหนดระยะเวลา

การแจ้งคนต่างดา้วออกจากงานใหเ้หมาะสมกวา่เดิม 

(7) กรณีคนต่างดา้วหลบหนีจากนายจา้ง จะ

ตรวจสอบสถานะลูกจา้งกบันายจา้งไดอ้ยา่งไร และ

ควรกาํหนดกฎหมายให้สอคล้องกับข้อเท็จจริงใน

การทาํงาน และสะดวกแก่นายจา้ง 

(8) กรณีผูรั้บอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมา

ทาํงาน ไม่นําคนต่างด้าวมาทาํงานตามสัญญากับ

นายจา้งในประเทศ ให้ผูรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้วมา

ทาํงานคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เก็บจากนายจา้ง

ทั้ งหมดภายใน 30 ว ันนับแต่ว ันที่นายจ้างขอรับ

ค่าบริการคืน ควรขยายเวลาเป็นภายใน 90 วัน 

(9) ควรกาํหนดใหค้นต่างดา้ว หรือผูเ้สียหาย

มีสิทธิอยู่ อาศัยในประเทศ จนกว่าจะดําเนินการ

เก่ียวกบัคดีเสร็จส้ิน 

  หมวด 4 การทาํงานของคนต่าง

ดา้ว 

(10) ควรขยายระยะเวลาของการทาํงานอัน

จาํเป็นและเร่งด่วนท่ีคนต่างด้าวจะเข้ามาเป็นการ

ชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า เมืองได้จาก

ระยะเวลา 15 วนัเป็น 30 วัน 

(11) จาํกดัคาํนิยามของประเภทงานกรรมกร 

ท่ีให้คนต่างด้าวทาํได้ให้ชัดเจน เพราะมีความไม่

เขา้ใจกนั เช่น พนักงานเจา้หน้าที่บางพื้นที่แจง้ว่า ถา้

เป็นกรรมกรก่อสร้าง ตอ้งทาํงานขนแบกหามยกของ

เท่านั้น ไม่อาจทาํงานเป็นช่างทาสี หรือโบกปูนได ้

เป็นตน้ 
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(12)  งานห้ามทั้ ง  39 อาชีพที่ มีพระราช

กฤษฎีกากาํหนดไวน้านมาก ควรพิจารณาปรับปรุง

ยกเลิกใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ 

(13) ใหมี้การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างดา้วได้

ตลอด หรือเพิ่มช่องทางอ่ืนที่นอกเหนือการนาํคนต่าง

ดา้วเขา้มาทาํงานตามMOUเท่านั้น 

(14) ขยายเวลาใหน้ายจา้งแจง้ลูกจา้งต่างดา้ว

ออกจากงานภายใน 7 วนัเป็น 15 วัน นับแต่วนัออก

จากงาน 

(15) ระยะเวลาที่ไดรั้บอนุญาตทาํงาน ให้ตดั

คาํว่าติดต่อกัน โดยยงัให้รวมระยะเวลาแล้วตอ้งไม่

เกิน 4 ปี 

(16)  กรณีใบอนุญาตทํางานสูญหาย ถูก

ทําลาย หรือชํา รุดในสาระสํา คัญ  ให้พกสํา เนา

ใบอนุญาตทํางานแทนฉบับจริง ไดโ้ดยไม่ตอ้งไปยืน่

คาํขอรับใบแทนใบอนุญาตทาํงานต่อนายทะเบียน

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ทราบการสูญหาย ถูกทาํลาย

หรือชาํรุด 

  หมวด 5 กองทุนเพือ่การบริหาร

จดัการการทาํงานของคนต่างด้าว 

(17) เพิ่มผู้แทนองค์กรนายจ้างและองค์กร

ลูกจ้าง  ในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหาร

จดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว 

(18) เงิน และทรัพยสิ์นของกองทุนบริหาร

จดัการทาํงานของคนต่างด้าว ให้เพิ่มเงินค่าปรับที่

เรียกเก็บจากนายจา้ง หรือผูไ้ด้รับอนุญาตนาํคนต่าง

ดา้วมาทาํงานกบันายจา้งในประเทศ 

(19) เพิ่ม วตัถุประสงคก์องทุนให้ใชจ้่ายเป็น

ค่ารักษาพยาบาลคนต่างด้าวในช่วงระหว่างรอสิทธิ

ประกนัสงัคม 

(20)  เพิ่ม  อํานาจหน้าที่คณะกรรมการ

กองทุนให้รายงานผลการดําเนินงานประจําปีต่อ

คณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ 

  ห ม ว ด ที่  6  ม า ต ร ก า ร ท า ง

ปกครอง 

(21)ไม่ควรให้อาํนาจอธิบดีประกาศรายช่ือ

นายจ้าง หรือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน

ที่ได้รับโทษเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราช

กาํหนดน้ี เพราะ นายจา้งอาจไม่มีเจตนาและเป็นการ

ซ้ําเติมนายจ้าง ควรเป็นดุลพนิิจของศาล 

  หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที ่

(22) การเขา้ไปตรวจสอบสถานประกอบการ

ของพนกังานเจา้หนา้ที่ ควรมีระยะเวลาที่ชดัเจน และ

มีหมายคน้ดว้ย 

(23) ให้ยกเว้นโทษ สาํหรับคนต่างดา้วที่เป็น

ผูเ้สียหายตามกฎหมายอ่ืน เช่นถูกบงัคบัใช้แรงงาน 

หรือเป็นแรงงานขดัหน้ี 

(24) เสนอให้ยกเลิกโทษจําคุก ให้มีเฉพาะ

โทษปรับโดยโทษปรับตามมาตรา 102 ,122 และ 23 

ใหป้รับลดลงใหเ้หมาะสม เพือ่เป็นการป้องปราม 

( 2 5 )  ก ร ณี ค น ต่ า ง ด้ า ว ห นี ไ ป  ใ ค ร จ ะ

รับผิดชอบชดใช้ให้นายจ้าง เพราะนายจ้างเสีย

ค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

(26) ควรตัดเร่ืองแจง้ต่ออธิบดีภายหลงัจดัส่ง

คนต่างด้าวกลับไปยงัประเทศต้นทางแล้ว โดยให้



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

29 
 

นายจา้งตอ้งแจง้นายทะเบียน เม่ือคนต่างดา้วออกจาก

งานหรือหนีไปแลว้ก็เพยีงพอ 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

คสรท.และเครือข่ายรุกรัฐ ปรับค่าจ้างเป็นธรรม 

ค้านลอยตัว 

 วนัที่ 8 กนัยายน 2560 นายสาวทิย ์แกว้หวาน 

ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย (คส

รท.) และเครือข่ายแรงงาน แถลงข่าว “ขอให้ปรับ

ค่าจ้างข้ึนต่ําปี 2561” เพราะค่าจา้งขึ้นตํ่าท่ีผ่านมา

เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และไม่เท่ากันทั้งประเทศ ไม่

สอดคล้องกับค่าครองชีพของแรงงาน คสรท.เคย

เสนอว่าอย่างตํ่าตอ้งวนัละ 360 บาททัว่ประเทศ ซ่ึง

จริงๆก็ยงัไม่เพียงพอ เพราะยงัไม่รวมค่าเช่าบา้น ค่า

เดินทาง และค่าเล้ียงดูครอบครัวรวมแลว้ 3 คน  

 
ซ่ึงจากการสํารวจค่าใช้จ่ายคนงานและ

ครอบครัวต่อวนัเม่ือปี 2554 อยู่ที่ประมาณ 560 บาท

ต่อวนั อตัราเงินเฟ้อ 3% ต่อปี หากคิดถึงปัจจุบนัควร

ได้รับค่าแรงข้ันต่ําประมาณวันละ 600-700 บาท ทั้งน้ี

ไมใช่ว่าตัวเลขต้องตายตัว ขอให้มีการหารือทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง ขณะน้ีไดมี้การทาํแบบสอบถามลูกจา้งทัว่

ประเทศ 77 จงัหวดั เก่ียวกับค่าครองชีพ ค่าใช้จ่าย

ต่างๆเพื่อนํามาคาํนวณว่า สุดทา้ยแลว้ตอ้งใช้ค่าแรง

ขั้นตํ่าเท่าไร คาดวา่จะเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ซ่ึง

มีแบบสอบถามที่ทาํมาประมาณ 8,000-9,000 ชุด 

หลงัจากไดข้อ้สรุป จะมีการประกาศอีกคร้ัง (มติชน,9 

กนัยายน:น.12) 

 ปฏิกิ ริยา จาก นักวิ ชา การ และ นักธุ รกิ จ

บางส่วน 

 นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผูอ้ ํานวยการศูนย์

พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้

ไทย กล่าววา่ “ค่าแรงขั้นตํ่า 700 บาทต่อวนั หากวนัน้ี

ปรับทันทีจะยากมากเพราะต้นทุนค่าแรงเพิ่มเป็น 

100% จะทาํให้การใช้เคร่ืองจักรทดแทนแรงงาน

เกิดขึ้นเร็วมาก ถ้าตน้ทุนค่าแรงสูงเกินความจาํเป็น 

และตอ้งเขา้ใจถึงธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ตอ้งจ่ายค่าแรงตาม

เกณฑค์่าแรงขั้นตํ่า เช่นธุรกิจโรงแรม หรือร้านอาหาร

ที่ใชค้นมาก ซ่ึงธุรกิจเน้นแรงงานเป็นตวัตั้ง กาํไรไม่

เท่าไร แต่ตอ้งจ่ายค่าแรงมาก อาจขาดทุนได ้ค่าแรง

ขนัตํ่า 700 บาท อาจเป็นตัวเลขระยะยาวที่ควรจะเป็น 

ระบุเป็นความตอ้งการได ้แต่ไม่ควรตั้งเป็นเป้าหมาย

ไวเ้ลย หลกัการค่าแรงขั้นตํ่าคือใหแ้รงงานเล้ียงตวัเอง

อยูไ่ดเ้หมาะสม ครอบคลุมปัจจยัส่ี และส่ิงสาํคญั คือ

ทาํใหน้ายจา้งพร้อมจ่ายและคุม้ค่า ซ่ึงเป็นการจ่ายตาม

คุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงาน” (มติชน,10 

กนัยายน 2560:น.2) 

 นายเจน นําชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า  “ภาคเอกชนคิดว่าการขึ้น

ค่าแรงขั้นตํ่ า 700 บาทต่อวนั คงเป็นไปไม่ได้ใน

สภาพเศรษฐกิจขณะน้ี  หากคิดเป็นเดือนก็ เกือบ 

https://aromfoundation.org 
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20,000 บาทต่อเดือน สูงกว่าค่าจา้งที่จบปริญญาตรีที่

อัตราขั้นตํ่าขณะน้ี 15,000 บาทต่อเดือน ผูท้ี่ได้รับ 

ผลกระทบมากที่สุด คือกลุ่มนายจ้างอาชีพบริการ 

อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร ภตัตาคาร 

หรืองานบริการอ่ืนๆ เพราะใช้คนงานจาํนวนมาก 

ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรือ

ข น า ด ก ล า ง ก็ ไ ด้ป รั บ ตัว หั น ไ ป ใช้ เค ร่ื อ ง จัก ร

เทคโนโลยีที่ทนัสมัยมากขึ้น” (มติชน, 10 กันยายน 

2560 :น.2) 

 ร ศ . แ ล  ดิ ล ก วิ ท ย รั ต น์  ที่ ป รึ ก ษ า

คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้าน

สั ง ค ม  แ ล ะ ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์

มหาวิทยาลยั กล่าวว่า “กลุ่มเครือข่ายแรงงานไม่ได้

เรียกร้องให้ปรับค่าจ้างข้ันต่ําเป็นวันละ 700 บาท

ทันที แต่พูดถึงหลักการของตวัเลขค่าแรงขั้นตํ่าตาม

มาตรฐานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ไอ

แอลโอ)ค่าครองชีพสาํหรับลูกจา้งที่ไม่มีฝีมือเม่ือแรก

เขา้ทาํงาน ซ่ึงตั้งแต่ปี 2553 ไดก้าํหนดให้ปรับค่าจา้ง

ขั้นตํ่าตามอตัราเงินเฟ้อหากเป็นเช่นนั้น ค่าจา้งขั้นตํ่า

ตามหลักการจะตกอยู่เกือบวนัละ 700 บาท จึงจะ

สามารถเล้ียงดูครอบครัวอีก 2 คน ได้ อยากให้นํา

แนวคิดอย่างน้ีมาโต้แย้งกัน ไม่ใช่โต้แย้งที่มูลค่าของ

ตัวเลข ขณะน้ีลูกจา้งไม่สามารถอยูไ่ดก้บัค่าจา้งขั้นตํ่า 

เน่ืองจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทาํให้ตอ้งหันมาทาํงาน

ล่วงเวลา (โอที) อีกวนัละหลายชั่วโมง หากว่าตาม

หลกัการของไอแอลโอที่ลูกจา้งทาํโอทีก็ถือว่าอยูต่ ํ่า

กว่ามาตรฐานมาก ดังนั้ นที่กลุ่มเครือข่ายแรงงาน

แถลงข่าวนั้น ถือว่าไม่ได้เป็นการยัดเยียดว่า ต้องข้ึน

ค่าจ้างข้ันต่ําแต่อย่างใด แต่เรียกร้องให้ภาครัฐแสดง

ถึงความรับผิดชอบตามหลักการของไอแอลโอเท่าน้ัน 

ไม่อยากให้มองถึงตัวเลข 700 บาทว่าเป็นตัวเลขที่

แพง แต่ให้มองถึงหลักการและเถียงกันด้วยหลักการ” 

(มติชน,11 กนัยายน 2560:น.2) 

 แถลงการณ์ขอให้ปรับค่าจ้างในปี 2561 ไม่

เห็นด้วยกับค่าจ้างลอยตัว และสูตรการคิดค่าจ้างข้ัน

ต่ําของกร ะทรวงแรงงาน โดยคณะ กรรมกา ร

สมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงาน

รัฐวสิาหกิจสมัพนัธไ์ม่ไดเ้สนอให้ตอ้งปรับค่าจา้งขั้น

ตํ่า 700 บาทต่อวนั แต่เน้นข้อเรียกร้องท่ีเคยยื่นต่อ

รัฐบาลในวนักรรมกรสากลปี 2560 โดยมีสาระสาํคญั

สรุปไดด้งัน้ี 

 1 .  รั ฐ ต้ อ ง กํ า ห น ด ค่ า จ้ า ง ที่ เ ป็ น ธ ร ร ม 

ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน 

 เพราะที่ผ่านมาการปรับค่าจา้งเน้น “ขั้นตํ่า” 

ไม่ไดค้าํนึงความเป็นธรรมที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิต

คนงานให้ดาํรงชีพอยู่ได้อย่างสมศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย ์ขณะที่รัฐบาลปฏิเสธด้วยขอ้อ้างเสมอว่า นัก

ลงทุนจะหนี ยา้ยฐานการผลิต ให้ความสําคญักับผู ้

ลงทุนมากกว่าคุณภาพชีวิตลูกจา้งซ่ึงยงัคงไดค้่าจา้ง

ไม่เพยีงพอต่อการครองชีพ 

 2. ให้นิยามค่าจ้างข้ันต่ํา หมายถึง แรงงาน

แรกเข้าทํางานให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพตนเอง และ

ครอบครัวอีก 2 คน ตามหลักการองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILO) และต้องเท่าเทียมทั้งประเทศ 

 เพราะค่าจ้างขั้นตํ่าท่ีประกาศใช้คร้ังแรกปี 

2516 เป็นไปตามหลักการ ILO ให้เพียงพอต่อการ

เล้ียงชีพตนเองและครอบครัวอีก 2 คน แต่ในปี 2518 

นิยามค่ าจ้างขั้ นตํ่ า เป ล่ียนไปเหลือ เพียง เ ล้ี ยงดู
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ค น ทํ า ง า น เ พี ย ง ค น เ ดี ย ว  แ ล ะ ต่ อ ม า ไ ด้ ตั้ ง

คณะอนุกรรมการค่าจ้างประจําจังหวัด ส่งผลให้

ค่าจา้งขั้นตํ่ามีอตัราต่างกนัมากถึง 32 อตัราในปี 2553 

จงัหวดัที่มีอัตราสูงสุดกับตํ่าสุดห่างกันถึง 62 บาท 

(221 -159)  ก่ อ ให้ เ กิ ดค ว า ม เห ล่ื อม ลํ้ า ม า ก ขึ้ น 

จนกระทัง่ไทยติดอนัดบัตน้ๆของโลก 

 3. กําหนดให้มีโครงสร้างค่าจ้างและปรับ

ค่าจ้างทุกปี 

 เพราะจะทําให้คนงานสามารถวางแผน

อนาคต และการจบัจ่ายซ้ือขายได ้ไม่ตอ้งมารอกงัวล

กบัค่าจา้งขั้นตํ่าทุกปี จะให้เกิดกาํลงัซ้ือไหลเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงย ัง่ยนืได ้ทาํให้

ความเหล่ือมลํ้าที่พยายามแกไ้ขจะค่อยๆหายไป 

 ปัญหาปัจจุบัน  คือ กระทรวงแรงงานย ัง

พยายามจะดาํเนินการปรับค่าจา้งตามกรอบควานคิด

เ ดิ ม  คือ  ปล่ อยค่ า จ้าง ลอ ยตัว แต่ ละ จังห วัด ให้

ดาํเนินการไดเ้อง โดยเพิม่สูตรการคิดให้ซับซ้อนมาก

ขึ้น ซ่ึงในอนาคตอาจมีถึง 77 อตัรา ซ่ึงไม่เกิดผลดีต่อ

ระบบโครงสร้างค่าจา้งและเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

แนวทางปฏิรูปบํานาญประกนัสังคม 

 วนัท่ี 6 กันยายน 2560 กองวิจัยและพฒันา 

สํานักงานประกันสังคม ได้จดัประชุมรับฟังความ

คิดเห็นการปฏิรูประบบบาํนาญประกนัสงัคม คร้ังที่ 2 

ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน่ รีสอร์ท จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ผูเ้ขา้ร่วม 540 กว่าคน โดยส่วน

ใหญ่เป็นผูแ้ทนนายจา้งและผูป้ระกนัตน มาตรา 33 

และเจา้หนา้ที่ประกนัสงัคมภาคกลาง 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยธุยา,อ่างทอง,ลพบุรี 

สิงห์บุรี,ชยันาท ,นครนายก และสระบุรี 

  นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การ

ลูกจา้งแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลักการ

ของประกนัสงัคมคือการลงทุน ปัญหาที่ลูกจา้งไดรั้บ

อยูทุ่กวนัน้ี คือค่าจา้งตํ่า ทาํให้กระทบฐานค่าจา้งการ

ส่งเงินสมทบ สาํหรับตนมองว่า ชีวิติหลงัเกษียณมัน

โหดร้ายกวา่ที่คิดไวจ้ริงๆ จึงอยากให้ลูกจา้งตระหนัก 

และเตรียมความพร้อมกับชีวิติหลงัเกษียณ เพื่อออก

จากงานไปแล้วให้ มี ชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมี

คุณภาพและมีคุณค่า  

 สํานักงานประกันสังคมมี 4 แนวทาง จะ

สอบถามความคิดเห็นของผูป้ระกนัตน เร่ืองการขยาย

เงินบํานาญชราภาพ ส่วนเม่ือลูกจ้างเกษียณอาย ุ

ประกนัสงัคมตอ้งจ่ายใหลู้กจา้งตามเง่ือนไขต่อไป  

 ดร.อารักษ ์พรหมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงแรงงาน กล่ าวว่า  ประกันสังคมเป็น

ห ลั ก ก า ร เ ฉ ล่ี ย ทุ ก ข์ เ ฉ ล่ี ย สุ ข  คื อ  สํ า นั ก ง า น

ประกนัสงัคมเก็บเงินสมทบจากฐานค่าจา้งตั้งแต่ พ.ศ. 

2533 ยงัไม่มีการปรับฐานการเก็บจนถึงปัจจุบนั ซ่ึง

ตนมองวา่ ควรมีการแกไ้ขเร่ืองการกาํหนดฐานค่าจา้ง

http://www.tnews.co.th 
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เพือ่เก็บเงินสมทบรายไดใ้หม่ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้ า

และความแตกต่างในสังคม การสร้างหลักประกัน

ทางสงัคมเพื่อคุม้ครองคนทาํงานในลกัษณะร่วมจ่าย 

“ใครรับประโยชน์ต้องได้  ใครรับภาระต้องจ่าย” 

ขณะน้ีภาพรวมของประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น คนทาํงานมีแนวโน้มลดลง

อย่าง ต่อ เ น่ื อง  ต นมี คว าม กัง วล ใจหลัง ลู กจ้า ง

เกษียณอาย ุและมีฐานการออมเงินน้อยมาก แถมยงัมี

หน้ีสินมาก เม่ือเกษียณอายแุลว้การที่จะกลบัไปพึ่งพิง

ครอบครัว หรือญาติคงเป็นไปไดย้าก และภาครัฐเอง

ก็ มีขีด จํากัด ด้านก ารจัดสวัส ดิการ ในกา รดูแ ล

ประชาชนผูสู้งวยั ดว้ยปัญหาดา้นงบประมาณ  

 ส่วนความทา้ทายที่ระบบบาํนาญของกองทุน

ประกนัสงัคมตอ้งเผชิญ คือ ความครอบคลุมแรงงาน

ที่ยงัไม่ทัว่ถึงครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม การกาํหนด

อายเุกษียณ55 ปี คิดว่าต ํ่าเกินไป เม่ือเปรียบเทียบกับ

อายุค่า เฉล่ียตลอดอายุการทํางาน  และความไม่

เพยีงพอของเงินในการดาํรงชีวติหลงัเกษียณอาย ุดว้ย

เบี้ยบาํนาญชราภาพจากกองทุนคอ้นขา้งนอ้ยอีกดว้ย 

 นางนิยดา เสนียม์โนมัย ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้นประกนัสังคม นาํเสนอการขยายอายเุกิดสิทธิรับ

บาํนาญชราภาพ มี 4 แนวทางใหพ้จิารณา คือ  

 แนวทางที่ 1 คงอายุการเกิดสิทธิรับบาํนาญ

ชราภาพไวท่ี้ 55 ปี เง่ือนไขและสิทธิประโยชน์เงิน

บาํนาญแบบเดิม  

 แนวทางที่ 2 ขยายอายกุารมีสิทธิรับบาํนาญ

ตามหลกัสากลขั้นตํ่า 60 ปี และมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จ

ชดเชย หากไม่สามารถทาํงานจนถึงอายุที่มีสิทธิรับ

บาํนาญได ้

 แนวทางท่ี  3  ขยายอายุการเ กิ ดสิทธิ รับ

บาํนาญตามหลกัสากลขั้นตํ่า 60 ปี และสามารถเลือก

รับสิทธิประโยชน์บาํเหน็จไปส่วนหน่ึงก่อนครบอายุ

รับบาํนาญ แต่เม่ือครบอายุเกิดสิทธิรับบาํนาญจะ

ไดรั้บบาํนาญในจาํนวนท่ีลดลง 

 แนวทางท่ี  4 ขยายอายุรับบํานาญขั้ นตํ่ า

เฉพาะผู ้ประกันคนใหม่ สําหรับผู ้ประกันตนเดิม

สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บาํเหน็จไปส่วนหน่ึง

ก่อนครบอายรัุบบาํนาญ แต่เม่ือครบอายเุกิดสิทธิรับ

บาํนาญจะไดรั้บบาํนาญในจาํนวนท่ีลดลง  

 ข้อเสนอผู้เข้าร่วมต่อสํานักงานประกันสังคม

มี 2 ข้อ ดงัน้ี  

 1.ไม่ยอมรับการขยายอายจุาก 55 ปีเป็น 60 ปี 

เน่ืองจากผูป้ระกันตนรู้มาตั้งแต่ตน้แล้วว่า จะต้อง

ได้รับเงินชราภาพตอนอายุ 55 ปี และผูป้ระกันตน

จาํนวนมากท่ีอยูใ่นหอ้งประชุมวนัน้ี ลว้นแต่มีอาย ุ40 

ปีขึ้นไป และยงัมีผูป้ระกนัตนบางส่วนที่ทาํงานหนัก 

เพราะงานที่ทาํแต่ละอุตสาหกรรมไม่เหมือนกัน 

เพราะฉะนั้นผูเ้ขา้ร่วมประชุมยืนยนัการรับเงินชรา

ภาพท่ีอาย ุ55 ปีเท่านั้น 

 2.หลังจากผูป้ระกันตนรับเงินบาํนาญแล้ว 

สามารถเลือกรับการประกนัสุขภาพต่อเน่ืองหลงัจาก

พน้การเป็นผูป้ระกันตนได้ โดยยอมให้สํานักงาน

ประกันสังคมหักบาํนาญส่วนหน่ึงเป็นเบี้ ยประกัน

สุขภาพ เพราะผูป้ระกนัตนให้เหตุผลว่า ไม่อยากเขา้

ไปใช้สิทธิรักษา 30 บาท เพราะตอ้งไปใช้บริการท่ี

โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น 

(รายงานโดย สุธิลา ลืนคาํ) 
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การเข้าถึงความยุติธรรมและบริการสุขภาพ

ของแรงงานข้ามชาติ 

 วนัพุธที่ 20 กันยายน 2560 มูลนิธิเพื่อการ

พัฒนาแรงงานและอาชีพจัดสัมมนาสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ “เสริมสร้างการเข้าถึงความ

ยุติธรรม และการบริการสุขภาพแก่ลูกจา้งขา้มชาติ

ทาํงานบา้นในประเทศไทย” ที่โรงแรมปร้ินส์ตั้น 

พาร์คสวที ดินแดง กรุงเทพฯ มีผูเ้ขา้ร่วม 41 คน 

 
 นายสุรพงษ์ กองจันทึก ทนายควมสิทธิ

มนุษยชน กล่าวว่า ข้อมูลที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา

แรงงานและอาชีพนําเสนอ ควรทาํเป็นบทความไป

เผยแพร่ต่อสาธารณชน และช่วยกันรณรงค์เป็น

นโยบายแรงงาน กับปัญหาที่ เ กิดขึ้ นกับลูกจ้าง

คนทํางานบ้านที่ไ ม่ ได้รับสิทธิขึ้ นพื้นฐานตาม

กฎหมาย เช่น ลาป่วยและทาํงานในวนัหยดุไม่ไดรั้บ

ค่าจา้ง “คนทาํงานบา้นไม่ใช่ทาส ควรมีคุณค่าความ

เป็นคนเท่ากนั”  

 ขณะประเทศไทยมีความต้องการแรงงาน 

และกาํลังขาดแคลนแรงงาน ฉะนั้นการจา้งงานควร

ทาํไดอ้ยา่งเสรี เปิดโอกาสให้แรงงานขึ้นทะเบียนได้

ไม่ควรมีระยะเวลา สามารถเปล่ียนนายจา้งและเขา้-

ออกงานไดต้ลอดเวลา ลูกจา้งทาํงานบา้นตอ้งทาํงาน

วนัละ 8 ชัว่โมง มีสวสัดิการประกนัสังคม มีสิทธิการ

รวมตวั มีกฎหมายคุม้ครองแรงงานและปฏิบติัอยา่ง

จริงจังจะชักจูงอย่างไรให้เปล่ียนเป็นเชิงนโยบาย 

ออกพระราชกาํหนด(พรก.) 4 มาตราตอ้งแกไ้ขโทษ

พอสมควรและตามความเป็นจริง นายจา้งควรให้มี

โทษอาญา และใหส้อดคลอ้งกบัหลกักฎหมาย   

ข้อเสนอ คือ 

 1. กระทรวงสาธารณสุขตอ้งบริการแรงงาน

ขา้มชาติให้เขา้สู่เข้าระบบประกันสุขภาพ ปัจจุบัน

ราคาผูใ้หญ่ 2,700 บาท เด็ก 365 บาท เด็กอาย ุ7 ปีลง

มาจะอย่างไร? อายุ 7-18 ปี ได้ และควรให้ทุก

โรงพยาบาลขายประกนัสุขภาพ 

 2.กระทรวงมหาดไทยจะทําอย่างไรให้

แรงงานขา้มชาติมีเอกสารแสดงตวัทุกคน มีทะเบียน

ประวติั แรงงานต้องเดินทางได้ และมีครอบครัว

สามารถจดทะเบียนสมรสได ้ 

 3.ปรับวิธีคิดให้เหมาะสม แรงงานขา้มชาติ

เสียภาษีใหก้บัรัฐไทยทั้งทางตรงและทางออ้ม เพราะ

เป็นผลประโยชน์รัฐไทยได ้ปัจจุบนัสงัคมเปล่ียนโลก

เปล่ียน แรงงานตอ้งอยูอ่ยา่งมีคุณภาพ  

 นายครรชิต มโนวรางกูร ผูอ้าํนวยการกอง

คุม้ครองแรงงานนอกระบบ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเห็น

ปัญหาวธีิคิดของเจา้หนา้ที่  และการเขา้ถึงบริการของ

รัฐ ลูกจ้างจะรวมกลุ่มกันยากซ่ึงจะใช้กลไกให้

นายจา้งมีส่วนร่วม ตอ้งปรับปรุงแก้ไขกติกาหลาย

ส่วนเพื่อช่วยคุม้ครองคนทาํงาน ถ้าทาํงานเป็นทีม

ช่วยกนัจะพฒันาสงัคมดีขึ้นได ้ 

 “ระบบคา้ทาสสมัยใหม่” เป็นส่ิงที่ทา้ทายมากให้

ปรับวธีิคิดของทุกภาคส่วนของสังคม การพฒันาการ

https://www.facebook.com 
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ใชบ้ริการเปิดกวา้งสาํหรับ“คนทาํงาน” ปัจจุบนัเกิด

วัฒนธรรมการสร้างการรวมกลุ่ม มีกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งตอ้งร่วมมือกนัทุกฝ่าย มีส่ือทุกช่องทาง เช่น 

Hello Volunteers, Download App , Mobile Hotline 

ช่วยกนัประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง  

 นายอดิศร เกิดมงคล ผูป้ระสานงานเครือข่าย

ประชากรขา้มชาติ กล่าวว่า ความทา้ทาย การส่ือสาร

กับวัฒนธรรมถูกทําให้อํานาจการเขาถึงข้อมูล 

โอกาสที่คนทาํงานบา้นมีปฏิสมัพนัธน์อ้ย การบริหาร

จดัการตอ้งระดมและสร้างยทุธศาสตร์ การพฒันาการ

ทาํงาน กฎหมายนโยบายต้องมีการช่วยเหลือกัน 

ปัจจุบนัมีนายหน้า ระบบการบริการของรัฐมีมากขึ้น 

แรงงานมีความเขม้แขง้สร้างแกนนาํมาทดแทน หรือ

มีความยืดหยุ่นมากขึ้ น มีการเคล่ือนไหวแรงงานมี

เวลาเจอกันวนัอาทิตย ์ตอนน้ีประเทศต้นทางต้อง

ยกระดบัทาํงานกบัประเทศปลายทาง โดยผ่านกลไก

การรวมกลุ่ม ยกระดบัคนทาํงานบา้น เช่น  

 1.แรงงานขา้มชาติสร้างคุณูปการเศรษฐกิจ

ในประเทศตน้ทาง ปลายทาง 

 2.นโยบายรัฐมีประเด็นการคุ้มครองของ

กฎหมาย แต่ไม่คุม้ครองเลิกจา้งคนงานหญิงตั้งครรภ ์

 3.การพฒันาฝีมือรัฐตอ้งแยกระหว่างคนไทย

กบัแรงงานขา้มชาติ ใหแ้รงงานมีทกัษะ  

 4.การเขา้ถึงการบริการสุขภาพของแรงงาน

ขา้มชาติ ให้ลูกจา้งทาํงานบา้นตอ้งเขา้ประกนัสังคม 

แต่อาจตอ้งมีเง่ือนไข 

 5.การสร้างเครือข่าย มีความรู้เก็บขอ้มูล มี

ภาค วิชา การ  มี มุ มมอ งขอ งเศ รษฐ ศาส ตร์  เอ า

เทคโนโลยมีาช่วย เช่น App Store หรือส่ือต่างๆ 

 นางสาวมาลี สอบเล็ก ประธานเครือข่าย

ลูกจา้งทาํงานบา้นในประเทศไทย กล่าวว่า แรงงาน

ขาดอิสระการรวมกลุ่ม การรณรงค ์เน่ืองจากเง่ือนไข

จะต่างกบัคนไทย ท่ีผา่นมาเจอปัญหากนัตลอด แต่พอ

มีเครือข่ายฯ มีโอกาสได้ออกมาเรียนรู้เพิ่มเติมและ 

เหลือเพื่อนๆในกรณีท่ีเกิดปัญหา แต่ถ้าเจอปัญหา

ใหญ่ก็จะประสานงานไปที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา

แรงงานและอาชีพ 

 Mss Nan Zarni Myint กรรมการเครือข่าย

ลูกจา้งทาํงานบา้นในประเทศไทย ผูแ้ทนลูกจา้งขา้ม

ชาติทาํงานบา้น กล่าวว่า เราตอ้งการงานดีๆทาํ เรา

ต้องเ รียนรู้อยู่ตลอดเวลา  เรามาทํางานถูกต้อง 

ตอ้งการมีทกัษะฝีมือเพือ่ใหก้ารทาํงานของเราออกมา

ดี ที่ผ่านมาเจอปัญหาเวลาเราแจง้นายจา้งล่วงหน้าว่า 

จะออกจากงานนายจา้งจะให้พวกเราหาคนมาแทน 

ระหว่างนั้ นนายจา้งยึดหนังสือเดินทางไว ้แต่เราก็

ประสานงานกนัทางช่องทางส่ือ และแจง้ไปยงัมูลนิธิ

เพือ่การพฒันาแรงงานและอาชีพ 

 น า ง สุ นี  ไ ช ย ร ส  อ ดี ต ร อ ง ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวว่า เห็นการ

เติบโตของพี่น้องคนทาํงานบ้าน ได้เห็นมุมคนชั้น

กลางที่ มีความต้องการคนทํางานบ้านจ้างผ่าน

นายหน้าร้อยละ 90 ส่วนคนงานไทยมีตวัเลือกการ

เปล่ียนงานไดง้่ายกวา่มีขอ้เสนอ ดงัน้ี  

 1.  กระทรวงแรงงานควรจัดให้ความ รู้

นายจา้งเพิ่มขึ้น เร่ือง กฎหมาย, จดทะเบียน หรือ

ระเบียบสัญญาจ้างต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่าย

ขยายแนวคิดใหส้งัคมรับรู้ 
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 2.พฒันาศกัยภาพมีเวทีกิจกรรมให้นายจา้ง 

ลูกจา้งคนทาํงานบา้นเหมือนคนในครอบครัวทาํงาน

อย่างมีความสุข ร่วมมือกันทั้ ง 3 ฝ่าย รัฐ นายจ้าง 

ลูกจา้ง จดัอบรมพฒันาทกัษะคนทาํงานบา้น พูดคุย

สถานการณ์ความร่วมมือกัน จะทาํให้นายจา้งมอง

คนทาํงานในทางบวกขึ้น  

 3.การเคล่ือนไหวประเด็นแรงงานหญิงขา้ม

ชาติ มีปัญหาเฉพาะเร่ืองคุกคามทางเพศเป็นกลุ่มเส่ียง 

การรณรงคน์โยบายเป็นสถานการณ์ร่วมกนั ศูนยรั์บ

เร่ืองต้องประสานกันทุกฝ่าย อาจมีความยุ่งยาก

อลหม่าน ตอ้งมีเวทีเป็นระยะเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

ของทุกกลุ่ม  

 4.ถ้ามีการร้องเรียนแล้วไม่ใช่แค่เร่ืองของ

แรงงานข้ามชาติ ต้องยกระดับการรณรงค์ให้มี

มา ต ร ฐ าน ขั้ น ตํ่ า ถึ ง ร ะ ดับ อ า เ ซียน  ต้อง เข้า ถึ ง

กระบวนการยติุธรรม และคนทาํงานบา้นตอ้งพิสูจน์

ใหไ้ดว้่ามีทกัษะ มีผูค้นจาํเป็นตอ้งพึ่งคนทาํงานบา้น 

และไวใ้จได ้ 

 ผู้เข้าร่วมแสดงความคดิเห็น สรุปไดด้งัน้ี 

 1.ปัญหาเร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมาย รัฐตอ้ง

ควบคุมบริษทัจัดหางาน ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้ น 

ความสัมพนัธ์การจา้งงานนายจา้งลูกจา้งตอ้งบูรณา

การทุกอยา่งมาอยูร่่วมกนั 

 2.การรณรงค์ร่วมกันรัฐต้องมีบทบาท มี

เครือข่ายสนบัสนุน และเขา้ถึงกองทุนยติุธรรม 

 3 .  ด้ ว ย ค ว า ม ที่ ไ ม่ รู้  ไ ม่ เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ

ความสัมพนัธ์ใกล้ชิดทาํให้มีโอกาสเปราะบางมาก

ระหวา่งนายจา้ง ลูกจา้ง 

 4.เร่ืองค่านิยมและทศันคติ แรงงานขา้มชาติ

ตอ้งผลกัดนัรวมตวัสร้างกลไก สร้างเครือข่ายเขม้แข็ง

ส่งเสียงดงัขึ้นใหรั้ฐรับฟัง  

 5.ทาํไม? คนทาํงานบา้นไม่อยู่ในกฎหมาย

คุม้ครองแรงงาน ตอ้งสร้างพลงัรวมตวักนั แสดงออก

ถึงงานที่มีคุณค่า “ชาติไหนก็คือคน” ตอ้งอยูด่ว้ยกนั

ใหไ้ด ้

(รายงานโดย สุธิลา ลืนคาํ) 

5 ปี ตุลา ปัจฉิมเวช  

แรงงานอ้อมน้อย ชูชีวประวตัิการเสียสละ 

และอทุศิตนเพือ่แรงงาน 

 เม่ือวันที่  24 กันยายน 2560 กลุ่มสหภาพ

แรงงานออ้มนอ้ย-ออ้มใหญ่ จดังานาบาํเพญ็บุญรําลึก

ครบรอบ 5 ปี ตุลา ปัจฉิมเวช อดีตผูน้าํแรงงาน ณ วดั

สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ผูเ้ขา้ร่วม 77 คน 

โดยมีการกล่าวราํลึกถึง คุณค่าแห่งคุณความดี เพื่อให้

ผูน้าํรุ่นใหม่ไดเ้รียนรู้ชีวประวติัการเสียสละและอุทิศ

ตนเพือ่แรงงาน 

 
 นายชฤทธ์ิ  มีสิทธิ  ทนายความ กล่าวว่า ได้

ร่วมงานกับตุลา ตั้ งแต่ พ.ศ. 2525ปฏิบัติการด้าน

แรงงานร่วม 35 ปี ตุลามีเร่ืองอะไรก็โทรหา เป็นผูน้าํ

ที่เรียนรู้และไม่หยิง่จองหองแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตุลามี

https://aromfoundation.org 
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คนมาหาเต็มไปหมดมีการเช่ือมต่อรู้จกักันไปหมด 

กิจกรรมมากเขม้ขน้จนตุลาเสียชีวิตไป เป็นเวลา 6 ปี

เต็มที่ร่วมงานดา้นสิทธิแรงงานดา้นสภาทนายความ

โดยไม่มีงบประมาณ ต่อภาค 2 ทาํงานกนัมา สุดทา้ย

ที่ไดง้บประมาณจากมูลนิธิเอเชีย นั้นตุลาป่วยแลว้ แต่

ดว้ยความเป็นตุลาก็ตอ้งทาํงาน บทเรียนตอ้งมาเรียน

จากตุลา ให้ไปศึกษายอ้นดูทาํไมตุลา ไม่เคยมีคาํว่า 

กลวัอยูใ่นความคิดของตวัเอง  

 ถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบนันั้ นเรากลัวมาก

แลว้ก็จะไม่เดิน ตุลาไม่กลวัวา่อะไรจะยาก ทีแรกเราก็

กลัวติดกับดักกฎหมาย ก็กฎหมายใช้ไม่ได้ไปก็แพ ้

ตุลาไม่ยอมตอ้งหาทางออก ตุลาบอกก็ตอ้งลอง ฝาก

ไปยงัคนรุ่นเรา ตุลา แปลว่า ศกัด์ิศรี ความเป็นมนุษย ์

ว่ายุติธรรมไม่ยติุธรรมเป็นอย่างไร ตุลา รับรู้เรียนรู้ 

เร่ืองแรงงาน ครบเคร่ือง เรามาแก้กฎหมายยกเลิก

ความไม่กลวัไดไ้หม ความไม่กลวัตอ้งศึกษา กรณีถา้

เรารวมตวักนัไดเ้ราก็เป็นเอกภาพแต่เรามีความกลวั  – 

เรากลัวการตกงาน  – กลัวติดคุก  -กลัวไม่มีโอที 

ยกตัวอย่างจากสารคดีชุด ราชสีห์ ว่าใครกําหนด

ราชสีห์เป็นเจา้ป่า ราชสีห์ว่า ก.ไก่ ก็ ก.ไก่ ว่าข.ไข่ ก็ 

ข.ไข่ อยู่ที่ราชสีห์อยา่งเดียวแมอ้ยู่ในท่ามกลางควาย

ป่าเป็นพนัตวั ถามว่า ควายป่า 5 ตวัสู้กับราชสีห์ได้

ไหม ไม่ตอ้งแค่ 3 ตวั ก็พอแต่มันไม่สู้หนีหมดเป็น

พนั ๆตวั ตุลาเป็นคนไม่กลวักบัการทาํหน้าที่บทบาท

ผู ้พิพากษาสมทบ ตุลา  กล้าทําความเห็นแย ้งผู ้

พพิากษากลาง 

 นางสุนี  ไชยรส วิทยาลัยนวตกรรมสังคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต  กล่าวว่า ตุลา มีลักษณะเด่น คือ

เราตอ้งเดินไปขา้งหนา้ ออ้มนอ้ยเป็นตวัอยา่งการต่อสู้

แบบสามประสาน ใชไ้ดไ้ปต่อสูห้น้าโรงงานการเป็น

ตุลากบักรรมกร กรรมกร ชาวนา และนักศึกษาเราไม่

สามารถสู้ลาํพงัได้กฎหมายเปล่ียนไปตามยุคสมัย 

ตุลาอาศัยกลไก รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 มี

โอกาสเรียนรู้กรรมการองค์กรรับเร่ืองร้องทุกข์ของ

ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่จาํกดัแต่กฎหมาย ตุลามาช่วยตอนที่

ตนเอง เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนทาํให้ขบวนการ

แรงงานมีประสิทธิภาพหลายอยา่ง แต่ตอ้งเช่ือมให้ได ้

ทาํงานอยา่งเขม้แขง็ 

 กลุ่มแรงงานอ้อมน้อยโดดเด่นส่วนหน่ึงมา

จากตุลา  ตุลาเน้นเร่ืองอบรมเรียนรู้เม่ือก่อนบางที 

ตนเองก็ปลอมตวัเป็นคนงานไปนั่งฟังการอบรมใน

โรงงานง่าย ๆสมํ่าเสมอมีการถอดบทเรียนบา้งเป็น

หวัเร่ียวหวัแรงไม่แลง้นํ้ าใจ ตอนน้ีมีเร่ืองมากมายเคย

มีลุง  ว ัน น้ีไ ม่ มีจะทําอย่างไร ตอนน้ีกรรมการ

จาํเป็นตอ้งผนึกกาํลังเดินต่อล้มลุกคลุกคลานแต่ ก็

ตอ้งยนืหยดักนัต่อไป ตอ้งมีความรู้เพื่อสู้เขา  จากการ

ถอดบทเรียนช่วงเขาป่วยเขาห่วงที่สุดทาํไงออ้อมนอ้ย

จะเดินต่อไปได้ แรงงานอ้อมน้อยไม่เคยตกเวที

ประวติัศาสตร์ ผูกพนัให้กาํลงัใจออ้มน้อย กรรมการ 

สมาชิกทุกคน ขอให้เช่ือมั่นในพลังเรา ไม่กลัวมี

ยทุธวธีิอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นอะไร จิตวญิญาณของเรา

ใหก้ลบัมาช่วยกนั 

 นายมงคล ยางงาม นักจดัตั้งโอลุก และอดีต

ผูน้ําพื้นที่อ้อมน้อย กล่าวว่า มีโอกาสทาํงานกับลุง

จากการเป็นกรรมการสหภาพแรงงานผลิตภณัฑย์าง

แห่งสมุทรสาคร และเขา้ประชุมประเดือนกลุ่ม ฯทุก

เดือน ถา้ไม่มีวนันั้นก็ไม่รู้จกัลุง ถึงไดรู้้เลยว่า มีการ

เอาเปรียบเยอะมาก ได้มาเจอผูช้ายเสียงดังมากคน
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หน่ึง ลุงมีหลกัคุณธรรม ขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมายร้ัว

โรงงาน มีคนงานมาหารือ ผมก็ไม่ชาํนาญมีโอกาส

กลา้พดู กลา้โง่ วางฟอร์มมากก็ไม่รู้เช่นการกรอก คร 

7.กลบัมาถามลุงก็อธิบาย 

 ลุงตุลาเป็นอาจารยผ์ูเ้บิกขอ้กฎหมาย วินัยสูง

มากอะไรไม่รู้ไม่พูด ตรงต่อเวลา ไม่มีเง่ือนไข ไม่มี

รถก็เดิน นั่งรถเมล์ ป่วยก็ไปเพราะนัดเขา ไม่เสนอ

หนา้ไม่อยูห่นา้กลอ้ง ไม่สนใจไดท้าํงานก็พอเป็นนัก

ปฏิบติัตวัจริงเป็นนักสิทธิมนุษยชนคนแรกที่ทาํงาน

ช่วยคนงาน เป็นผูน้าํที่ทาํให้เห็น ผมมีโอกาสเห็นแม้

เห็นไม่มากต้องเอาแบบอย่างแต่ไม่ เท่าแกไม่มี

เง่ือนไขแม้ป่วย โดยยึดประโยชน์คนงานเป็นหลัก

เป็นคนที่เอาใจเราใส่ใจเขาไม่รู้สึกว่ารําคาญเพราะว่า

คนงานไม่ค่อยรู้ข้อกฎหมาย เป็นนักกฎหมายท่ีมี

ความเช่ียวชาญและใช้เต็มที่แม้ป่วยหนักก็ยงัทาํงาน

ต่อ 

 นายสัพพัญ�ู  นามไธสง ประธานก ลุ่ ม

สหภาพแรงงานออ้มน้อย-อ้อมใหญ่ กล่าวว่า การจดั

กิจกรรมงานราํลึก ครบรอบ 5 ปีคุณลุงตุลา ปัจฉิมเวช 

ในคร้ังน้ี เน่ืองจากพี่น้องแรงงานอาจจะรู้จกักลุ่มฯ

บา้งไม่รู้จักบ้างแต่เรียกได้ว่า แรงงานในกลุ่มอ้อม

น้อย-อ้อมใหญ่และในละแวกจะได้รับประโยชน์  

การต่อสูแ้ละอุดมการณ์ของลุงตุลา ท่ีมีคุณูปการดา้น

แรงงาน เช่ือมัน่ว่ามีสหภาพแรงงานหลายแห่งที่เกิด

จากคุณลุงตุลาจดัตั้งให้และได้ให้คาํปรึกษา ลุงตุลา

ไม่ได้เ รียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย เป็น

คนงานธรรมดาแต่ส่ิงที่ท่านทาํเป็นเร่ืองที่ยิง่ใหญ่แต่

คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสาํนึก ขอฝากใหค้นส่วนใหญ่ไป

กระตุ้นแผ่ขยายเร่ืองราว วนัน้ีเรามาร่วมกันรําลึก

อย่างอ่ิมใจ ปัญหาอุปสรรคคือส่ิงที่เราอยู่กบัมัน จิต

สาธารณะ ด้านครอบครัวของคุณลุงตุลา คุณลุงตุลา

จะทํางานสังคมไม่ได้หากไม่มีผูอ้ยู่เบ้ืองหลัง คือ

ครอบครัว  หลังบ้านท่ีสําคัญ ไม่ว่าลุงตุลาจะไป

ประชุม อบรม สมัมนาที่ไหน คุณลุงตอ้งกลบัมาทาน

ขา้วที่บา้น  ทุกวนั เน่ืองจากครอบครัวรอคอยกินขา้ว

พร้อมกบัลุง น่ีคือความรับผดิชอบอีกดา้นของลุงตุลา 

 (รายงานโดย นกัส่ือสารแรงงาน  

กลุ่มสหภาพแรงงานออ้มนอ้ย-ออ้มใหญ่) 

 


