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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท์ 0-2516-1589 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2516-1071 
51/109 Soi Ngamchawee Road.Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 

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

วตัถุประสงค์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 
1.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง
ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 
ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ
แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 
2.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้
แรงงาน 
3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้ าการคน้ควา้ 
เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 
4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
5.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ
สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

1.Promote the study on labour issues, dissemination of information, 
exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 
democracy, training workers on labour relations and formation of labour 
unions. 
2. Support for legal aid and struggle for workers’ rights and welfare and 
better  working conditions. 
3. To establish a research institute for promotion of workers’ education 
and social awareness to encourage their participation in development of  
the welfare and solidarity among workers. 
4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 
pursue similar objectives. 
5.To promote knowledge and understanding as well as media 
development participation for the benefits of workers and the public in 
general. 

 

วัตถุประสงค์ การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานส าคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  
As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 
movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 
subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com 
คณะผู้จดัท าเนือ้หา : นายบณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒุิ รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ล าดี นางสาวสธุิลา ลืนค า 
คณะออกแบบจดัท ารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 
สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    
 

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัที่ 18 (365) ปี
ที่ 31 ประจ าเดือนธันวาคม 2560 เขา้ สู่เดือนสุดทา้ย
ของปีที่ก  าลังจะผ่านไป ในช่วงเดือนที่ผ่านมามี
เห ตุก า รณ์ที่ น่ า สนใจส าห รับชาวแรง ง านอยู่
พอสมควร 

เร่ืองแรกเป็นเร่ืองใกลต้วัของแรงงานไดแ้ก่ 
การเปล่ียนแปลงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานคน
ใหม่ซ่ึงไดแ้ก่พลต ารวจเอกอดุลย ์แสงสิงแกว้ ที่ไดมี้
การมอบหมายนโยบายเร่งด่วนที่ตอ้งด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561 รวม 11 เร่ือง โดยเน้นไปที่เร่ือง
ของการแกปัญหาแรงงานต่างดา้ว การคา้มนุษย ์และ
แรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศผิดกฎหมาย ซ่ึง
ถูกวิพากษ์วิจ ารณ์จากบุษย รัตน์  ก าญจนดิษฐ 
นกัวชิาการแรงงานอิสระที่ติดตามนโยบายแรงงานว่า 
ยงัละเลยประเด็นความเดือดร้อนของแรงงานใน
ประเทศที่มีการเคล่ือนไหวมาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
การปรับค่าจา้งขั้นต ่าในปี 2561 ขอ้จ ากัดของพ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ข้อจ ากัดของพ.ร.บ.
ประกนัสังคม ขอ้จ ากัดพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานพ.ศ.
2541 ฯลฯ 

ส าหรับการเคล่ือนไหวทางสังคมอ่ืนๆไม่
เก่ียวขอ้งกับปัญหาแรงงานโดยตรง แต่ได้รับความ
สนใจจากสังคมไทยเป็นอยา่งมากเร่ืองแรก คือ การ
เคล่ือนไหวรณรงค์ของนายอาทิวราท์ คงมาลยั (ตูน 
บอด้ีเเสลม) ในโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11

โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ซ่ึงได้รับการสนับสนุน
อย่างลน้หลามจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ส่ือมวลชน
และรัฐบาล ส่วนอีกเร่ือง คือ โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่อ  าเภอเทพา จังหวดักระบี่ ซ่ึง
สงัคมไทยมีปฏิบติักาต่อเร่ืองหลงัน้ีแตกต่างจากเร่ือง
แรก กล่าวคือมีทั้ งผูส้นับสนุนและไม่เห็นด้วยกับ
ชาวบา้นที่เคล่ือนไหว โดยเฉพาะรัฐบาลที่มีท่าทีแข็ง
กร้าวต่อผูชุ้มนุมโดยในระยะแรกมีการจบักุมแกนน า
ชาวบา้นไปดว้ย 16 คนก่อนที่จะปล่อยตวัในภายหลงั 
การเคล่ือนไหวทั้ง 2 เร่ือง มีเป้าหมายในการแก้ไข
ปัญหาต่อสงัคมไทยเหมือนกนั แต่วธีิการต่างกนั ส่ิงที่
น่าสนใจ คือ วิธีคิดของคนในสังคมไทยตอ้งการ
แกไ้ขปัญหาของส่วนรวมควรเป็นอยา่งไร? 

แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ียงัมีข่าวสารแรงงาน
ดา้นอ่ืนๆใหผู้อ่้านไดติ้ดตามในเร่ืองความเคล่ือนไหว
ของกองทุนประกนัสังคมไดแ้ก่ การคดัคา้นการเก็บ
เงินสมทบลูกจา้งเพิ่มหากมีการขยายเพดานค่าจา้ง
ผูป้ระกนัตนเพิม่จาก 15,000 บาทเป็น 20,000 บาทต่อ
เดือน และการท่ีส านักงานประกันสังคมเตรียมเพิ่ม
เงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 600 บาทต่อคน ส่วน
ข่าวคราวเก่ียวกับแรงานข้ามชาติมีกิจกรรม การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองสหภาพแรงงานกับการ
รวมกลุ่มแรงานข้ามชาติ และความร่วมมือในการ
ขบัเคล่ือนประเด็นร่วมกนั รายละเอียดโปรดติดตาม
จากแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 
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สุดทา้ยน้ีในเดือนส่งทา้ยปีเก่าขออวยพรให้ผู ้
อ่าทุกคนมีจิตใจที่เขม้แข็งเตรียมพร้อมส าหรับปีใหม่

ที่ก  าลงัจะมาถึงในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้ 
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กล่าวน า 
 รัฐธรรมนูญชัว่คราว พ.ศ.2557 มาตรา 3 บญัญตัิวา่อ  านาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย ถา้วา่กนัตาม
ตวัอกัษรก็ตอ้งตอบวา่ ขณะน้ีประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตย แต่ปัญหาคอื รัฐธรรมนูญ 2557 มาตรา 44 
ซ่ึงให้อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารและอ านาจตุลาการ ทั้งหมดอยู่ในคนเดยีว คอืหัวหน้าคสช. โดยค าส่ังหรือ
ประกาศที่ออกตามมาตรา 44 ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งหมด และเป็นทีสุ่ดไปฟ้องศาลอะไร
ไม่ได้เลย แปลว่าท าได้ทุกอย่างโดยไม่มีวันผิดกฎหมาย น่ีคอืเผด็จการอย่างสมบูรณ์แบบ 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความย ัง่ยนื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บางส่วนในบทสมัภาษณ์นิตยสารWAY ฉบบัที่ 91 JULY 2016 น.164-165 
 

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัที่4) พ.ศ. 
2558 มาตรา 8 วรรคสามระบุวา่ 

“ ใ ห้ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  และ ผู้แทนฝ่าย
ผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คนมาจากการเลือกต้ัง  โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้าง

และฝ่ายผู้ประกันตน สัดส่วนระหว่างหญิงและชาย 
รวมทั้ งการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคน
พิการและผูด้้อยโอกาส ทั้งน้ี หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกต้ังให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด” 

คณะกรรมก ารประกันสั งคม มีอ านา จ
พิจารณาแต่งตั้ งผู ้ทรงคุณวุฒิไม่ เกิน 7 คนเป็นที่

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
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ปรึกษา โดยสรรหาจากผูมี้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปีในด้านการเงิน การ
คลงั ดา้นระบบงานประกนัสังคม ดา้นบริหารจดัการ 
ด้านการแพทย์ด้านกฎหมาย และด้านเศรษฐกิจ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตาม
ระเบียบที่ รัฐมนตรีก าหนด  โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ (ม.8/1) 

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่าย
ผู้ประกันตนและที่ป รึกษาของคณะกรรมการ
ประกนัสงัคม ที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง ตอ้งมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี (ม.8/2)    

1. มีสญัชาติไทย 
2. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ 
3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ 
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็น

บุคคลลม้ละลายทุจริต 
5.ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา

ถึงที่สุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

6.ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร ่ ารวย
ผดิปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้นผดิปกติ 

7.ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจา้ง
จากหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบกิจการของ
เอกชนเพราะทุจริตต่อหนา้ที่ 

8.ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสีย
ในกิจการที่ เป็นคู่สัญญาหรือมีธุรกิจเก่ียวข้องกับ
ส านกังานไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

9.ไม่เป็น หรือเคยเป็นขา้ราชการการเมือง 
ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของ
พรรคการเมือง หรือเจา้หน้าที่ของพรรคการเมือง เวน้
แต่จะไดพ้น้จากต าแหน่งดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่สามปี 

กรรมการประกนัสังคมที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ถื อ เ ป็ น ผู้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง ต า ม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปรากปรามการทุจริต ที่ตอ้งแสดงบญัชี
รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินต่อคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยเปิดเผยต่อ
สาธารณะชนทราบไม่เกิน 30 วนันับแต่วนัที่ครบ
ก าหนดตอ้งยืน่ดงักล่าว (ม.8/3) 

 เหลยีวหลงัแลหน้า ? 
 ค าส่ังหัวหน้าคสช.ที่40/2558 เร่ืองการได้มา
ซ่ึงคณะกรรมการประกันสังคม ที่ป รึกษาของ
คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย ์
และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเป็นการ
ชัว่คราว ลงวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2558 
 เหตุผลในการออกค าสัง่น้ี สรุปไดค้ือ 
 1. พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัที่ 4)
พ.ศ.2558 ระบุให้คณะกรรมการประกันสังคมและ
คณะกรรมการการแพทย์ ที่ด  ารงต าแหน่งก่อน
พระราชบญัญตัิใช้บงัคบั ยงัคงปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้
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ไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่พ.ร.บ.ประกนัสังคม (ฉบบั
ที่ 4)พ.ศ.2558 ใชบ้งัคบั 
 2.  แต่ปรากฏปัญหาและข้อขัดข้องการ
ด า เนินงานของประกันสังคม ท่ีมีผลกระทบต่อ
นายจา้ง ลูกจา้งและผูป้ระกนัตน อนัส่งผลเสียหายต่อ
รัฐดว้ย 
 3. จึงมีความเร่งด่วนที่ตอ้งปฏิรูประบบงาน
ประกันสังคม งานเ งินทดแทนและส านัก งาน
ประกนัสังคมให้มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย 
 เพราะฉะนั้น จึงต้องยุติการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการประกนัสังคม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประกันสังคม  คณะกรรมการการแพทย์ และ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน รวมทั้ งระงับ
กระบวนก ารสร รห าและคัด เ ลื อ ก กร รมก า ร
ประกันสังคม และกรรมการการแพทยต์ามกฎหมาย
ประกันสังคม และแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสม
เข้ามาท างานแทน เพื่อให้การปฏิ รูประบบงาน
ประกนัสังคมอยา่งโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดย
งดการบังคับใช้บทบัญญัติหลายมาตราเ ก่ียวกับ
คุณสมบตัิและที่มาของคณะกรรมการตามกฎหมาย
ประกนัสงัคมและกฎหมายเงินทดแทน 

  
รายช่ือคณะกรรมการ 3 ชุดที่แต่งตั้งตามค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 40/2558  
คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา คณะกรรมการการแพทย์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  

1.ปลดักระทรวงแรงงาน  
2.ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั  
3.ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข  
4.ผูแ้ทนส านักงบประมาณ 
5.นายทว ีดียิ่ง 
6.นายธีระวทิย ์วงศเ์พชร 
7.นายพจน์ อร่ามวฒันานนท ์
8.นายมานิตย ์พรหมการียก์ลุ 
9.นายวาชิต รัตนเพยีร 
10.นายวนัชยั ผดุวารี 
11.นายสมพงศ ์นครศรี 
12.นายสุวรรณ สุขประเสริฐ 
13.นายสุวทิย ์ศรีเพยีร 
14.นางอรุณี ศรีโต  
15.เลขาธิการส านักงาน
ประกนัสังคม 
 

ที่ปรึกษา 
1.นายป้ัน วรรณพนิิจ   

ประธานกรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  

กรรมการและ
เลขานุการ 

1.นายชาตรี บานช่ืน 
 
2.นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค ์ 
3.นายอ านวย กาจีนะ  
4.นายสุพรรณ ศรีธรรมมา  
5.พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช 
6.ผูช่้วยศาสตราจารยว์รีะศกัดิ์  
จรัสชยัศรี  
7.พลตรี จดัพล วฑุฒกนก  
8.รองศาสตรจารยพ์รชยั 
สิทธิศรัรยก์ุล 
9.รองศาสตรจารยจุ์ฑาไล  
ตณัฑเทอดธรรม  
10.นายอุดลย ์บณัฑุกุล  
11.นายชาญวทิย ์ทระเทพ  
12.นายทรงยศ ชยัชนะ  
13.ศาสตราจารยสุ์นันทา  
พลปัถพ ี
14.ศาสตราจารยส์ารเนตร์  

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ 

1.เลขาธิการ  
ส านักงานประกนัสังคม  
2.นายศรีประสิทธ์ิ บุญวสุิทธ์ิ 
3.นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า 
4.นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชยั 
5.นายดุสิต เขมะศกัดิ์ชยั 
6.นางผจงสิน วรรณโกวทิ 
7.นางปริศนา ประหารขา้ศึก 
8.นายอรรถการ ตฤษณารังสี 
9.นายปิยะชาติ ชุณหเวชสกุล 
10.นางสุวรรณี สิริเวชชะพนัธ์ 
11.นายวารินทร์ ศรีแจ่ม 
12.นายบรรจง บุญรัตน์ 
13.นายพงษทร คงลือชา 
14.ผูแ้ทนส านักงาน
ประกนัสังคม 

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

และ
เลขานุการ 
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2.นายอ  าพล สิงหโกวนิท ์  
3.พลโท กฤษฎา ดวงอุไร  
4.นายถาวร พานิชพนัธ์  
5.พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง 
 

ไวคกุล 
15.รองศาสตร์ตราจารยศุ์ภชยั 
รัตนมณีฉัตร 
16.ผูแ้ทนส านักงาน
ประกนัสังคม  

 
กรรมการ 

 
กรรมการและ

เลขานุการ 

ข้อสังเกต 
 (1) เป็นคร้ังแรกในประวตัินโยบายบริหาร
แรงงานไทย ที่หัวหน้าคณะรัฐประหาร ใช้อ  านาจ
เผด็จการเบ็ดเสร็จ ยุติการท างานของคณะกรรมการ
ไตรภาคีด้านแรงงานโดยออกค าส่ังหัวหน้าคสช.ที่ 
40/2558 ลงนาม ณ วนัพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 
2558 และตีพิมพ์ในประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 
132 ตอนพเิศษ 287 ง วนัอาทิตยท์ี่ 8 พฤศจิกายน 2558 
และมีผลบังคบัใช้ทันทีตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2558
เป็นตน้ไป 
 (2) เป็นคร้ังแรก  ที่แต่งตั้ งอดีตเลขาธิการ
ส านักงานประกันสังคม ถึง 2 คน คือนายอ าพล สิงห
โกวินท(์เลขาธิการสปส.คนแรก)และ นายป้ัน วรรณ
พินิ จ  พ ร้อมกับนายทหาร  2  คน เ ป็นที่ป รึกษา
คณะกรรมการประกันสังคม คือ พลโทกฤษฎา ดวง
อุไร และ พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง และแต่งตั้ ง
นายทหาร 2 คนเป็นกรรมการกองทุนเงินทดแทน คือ 
พลโทไตรโรจน์ ครุธเวโช และพลตรีจัดพล วุฑฒ
กนก โดยไม่มี การแต่งตั้งนกัวชิาการหรือผูท้รงคุณวฒิุ
ดา้นบริหารการลงทุนหรือด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการประกนัสงัคม 

( 3 )  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ม า ซ่ึ ง
คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการการแพทย์ ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม 

(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2558 ไดมี้คณะอนุกรรมการกลัน่กรอง
ร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 จดัประชุมเตรียม
เสนอร่างระเบียบฯต่อคณะกรรมการประกันสังคม 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณา
แลว้ ก่อนส้ินเดือนตุลาคม 2558 แต่ก็ถูกขดัขวางโดย
ค าสัง่หวัหนา้คสช. 
 ผลกระทบ คือ เป็นการยุติการด าเนินงานคร้ัง
แรกที่จะให้ผู้ประกันตนทุกประเภทและนายจ้างมี
สิท ธิ เลื อก ต้ั ง ผู้ แทนฝ่า ยตนในคณะกรรมการ
ประกันสังคมโดยตรงในอนาคต (ตน้ปี2559) ตามที่
คณะอนุกรรมการกลัน่กรองร่างกฎหมายล าดบัรองได้
พจิารณาเบื้องตน้แลว้ 
 (4 )  คณะกรรมการประกัน สังคม  และ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่แต่งต้ังตามค าสั่ง
หัวหน้าคสช.ที่40/2558ไม่มีองค์ประกอบผู้แทนฝ่าย
นายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนชัดเจน  แต่มีผู ้แทน
หน่วยงานราชการเหมือนเดิมโดยมีวาระด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีค  าสั่งมีผลใชบ้งัคบั (คือ
ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้ไป)  
 (5) คณะกรรมการทั้ง 3 ชุดดังกล่าว มีความ
มั่นคงในการด ารงต าแหน่งสูง เพราะองค์กรแรงงาน 
หรือองค์กรนายจ้างและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานไม่มีอ านาจให้ออกจากต าแหน่งได้ เพราะ
ค าสัง่ระบุชดัเจนแลว้ว่านอกจากพน้จากต าแหน่งตาม
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วาระปกติแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งไดมี้เพียง 3 
กรณคีือ 1.ตาย 2.ลาออก และ3.หวัหนา้คสช.ใหอ้อก 
 คณะกรรมการทั้ ง 3 ชุดดังกล่าว เม่ือด ารง
ต าแหน่งครบวาระแล้ว มีอ านาจด าเนินการสรรหา
บุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาตาม
เกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายประกันสังคม และ
กฎหมายเงินทดแทนแล้วแต่กรณี โดยต้องปฏิบัติ
หน้าที่ ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับ
แ ต่ งตั้ ง เ ข้า รับหน้ าที่  ร วมทั้ งมีอ า นาจแต่ ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 (6) บางคนในประชาคมแรงงานเห็นว่า การ
ใช้อ  านาจมาตรา  44  เพื่ อยุติบทบาทกรรมการ
ป ร ะ กั น สั ง ค ม ชุ ด เ ดิ ม ค ร้ั ง น้ี  คื อ ก า ร ป ฏิ รู ป
ประกันสังคม หรือ เปิดโอกาสให้เกิดการปฏิรูปใน
อนาคตได้ แต่ผูเ้ขียนคิดว่าเป็นเร่ืองเพอ้ฝันเล่ือนลอย 
เพราะถือเป็นการใช้อ านาจปฏิปักษ์ปฏิรูป ไม่ได้
น าไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร และการมี
ส่ วน ร่ วม อ ย่ า ง แท้จ ริ ง ข อ ง ฝ่ า ยน า ย จ้ า ง แ ล ะ
ผูป้ระกนัตนทุกประเภทแต่อยา่งใด  

ขณะที่พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.
2558 ไดอ้อกแบบให้มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการประกนัสงัคมเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของ
ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู ้ประกันตน (ม.8/1)  และ
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น สั ง ค ม ชุ ด เ ดิ ม ไ ด้ ตั้ ง
คณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ เพื่อเตรียมเลือกตั้ ง
กรรมการฯเพือ่เสนอรัฐมนตรีใหพ้จิารณาแลว้ 

 (7) คณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ หรือ
ประสบการณ์ ผลงานหรือบทบาทเชิงประจักษ์
เก่ียวขอ้งกบังานประกนัสงัคม และประชาคมแรงงาน
ส่วนใหญ่ไม่รู้จักยอมรับ สงสัยว่าหัวหน้าคสช.ใช้
หลักเกณฑ์อะไร พิจารณาแต่งต้ัง? หรือขึ้นกับผู้
ใกล้ชิด/ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอมา? เพราะกรรมการ
จ านวนมากถึง 3 คนเป็นผู ้น าสหภาพแรงงานใน
กิจการยานยนต ์คือ นายมานิตย ์พรหมการียก์ุล นายธี
ระวทิย ์วงศเ์พชร และนายวนัชยั ผดุวารี 
 (8) คณะกรรมการประกนัสงัคมและที่ปรึกษา
ชุดใหม่ตามมาตรา 44 น้ีไดด้ ารงต าแหน่งมาครบ 2 ปี
แล้ว ยงัไม่ปรากฏผลงานเชิงประจกัษ์ที่แสดงถึงการ
ปฏิรูประบบงานประกันสังคมอย่างมีธรรมาภิบาล
ชัดเจนสอดคล้องกับประชาคมประกันสังคม แมมี้การ
เพิ่มสิทธิประโยชน์บางอย่าง และเตรียมจะแก้ไข
กฎหมายบางเร่ือง ก็เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ปกติของ
คณะก ร รมก า รประกัน สั ง คม  กับ ส า นั ก ง า น
ประกนัสงัคมท่ีจะด าเนินการไดอ้ยูแ่ลว้ 

ข้อท้าทายและขวากหนาม 
 ดว้ยการแกไ้ขเพิม่เติมกฎหมายประกนัสังคม
ฉบบัใหม่ คือพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2558 ที่บงัคบัใชต้ั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป มี
เ จตน ารม ณ์ต้อ งก า ร ให้ทั้ ง ฝ่ า ยน าย จ้า ง  แล ะ
ผู้ประกันตนทุกประเภททั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และ
มาตรา 40 (ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายลูกจา้งตามม.33)มีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงในการเลือกตั้ งผูแ้ทนฝ่ายนายจ้าง 
และฝ่ายผูป้ระกนัตน 
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แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าใช้วิธีการเลือกตั้ ง
โดยตรง หรือโดยออ้มหรือวิธีใด ? จะใช้ประเทศเป็น
เขตเลือกตั้ง หรือใชพ้ื้นที่จังหวัด เป็นเขตเลือกตั้ง ?  

จึงมีขอ้พิจารณาว่า การเลือกตั้งเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงกรรมการผูแ้ทนฝ่ายผูป้ระกันตนและผูแ้ทนฝ่าย
นายจ้าง  ที่จะน าไปสู่ความเ ช่ือถือ  ยอมรับของ
ประชาคมประกนัสังคมอยา่งแทจ้ริง ควรเป็นวิธีใด? 
ขณะที่ ว า ระด า รงต าแหน่ง  และอ านาจหน้าที่
คณะกรรมการประกนัสังคมยงัเหมือนเดิม คือ คราว
ละ 2 ปี และจะได้รับแต่งตั้ ง ติดต่อกันเกิน 2 วาระ
ไม่ได ้และมีอ านาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี 
หรือให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่ส านักงานประกนัสังคม 
หรือให้ตามเห็นชอบการตราอนุบญัญติัต่างๆ ภายใต้
ปัญหาเชิงโครงสร้างการบริหารแบบรัฐราชการที่ก่อ
ปัญหาธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ด ารงอยู ่
 คณะกรรมการประกนัสงัคมชุดปัจจุบนั ด ารง
ต าแหน่งครบวาระ 2 ปี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มี
ความชัดเจนว่ายังไม่มีการออกระเบียบรัฐมนตรี
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเลือกต้ังเพื่อให้ได้ผู้แทนฝ่าย
นายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการ
ประกันสังคม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง
ของฝ่ายนายจ้างและผู ้ประกันตน? หรือต้องรอ

หัวหน้าคณะรัฐประหารออกค าสั่งหัวหน้าคสช.อีก
คร้ัง? 
 ถา้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพิกเฉย
ไม่ออกระเบียบการเลือกตั้งผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง และ
ผูแ้ทนฝ่ายผู ้ประกันตน? ย่อมเป็นการส่งเสริมให้
กรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาชุดปัจจุบันที่
แต่งตั้งตาม ม.44 ยงัตอ้งด ารงต าแหน่งต่อไปเร่ือยๆ ? 
ต้องรอจนกว่าจะมีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร และมีรัฐบาลใหม่ในปี2562 ใช่หรือไม่? 
 ถ้า รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกล้าออก
ระ เบียบจัดการเ ลือกตั้ งหรือคัดเ ลือกกรรมการ
ประกันสังคมเหมือนกับกรรมการไตรภาคีชุดเดิมๆ
ก่อนหน้าน้ี ย่อมถือว่าขัดเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ประกันสังคมได้ ? และอาจถูกฟ้องร้องต่อศาล
ปก ค ร อ ง ที่ ด  า เ นิ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ผิ ด ก ฎ หม า ย
ประกนัสงัคม มาตรา 8 ได?้ 
 ภายใต้ระบอบอ านาจนิยมเเสนาธิปไตย
ปัจจุบนั ประชาชนทุกหมู่เหล่าตอ้งอยู่ในบรรยากาศ
สงบสงัด  ราบ ร่ืน เสมอม า  คง เ ป็นไปได้แสน
ยากล าบากมากๆๆ ที่จะปรากฏการเลือกตั้งกรรมการ
ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง และผูแ้ทนฝ่ายผูป้ระกันตนตาม
เจตนารมณ์กฎหมายประกนัสงัคมดงักล่าว ?  
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รายช่ือคณะกรรมการ 3 ชุดทีถู่กยกเลกิ 

โดยค าส่ังหัวหน้าคสช.ที ่40/2558 
คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา 

(ชุดที่ 12) 
คณะกรรมการการแพทย์ 

 (ชุดที่ 12) 
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  

(ชุดที่ 9) 
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 

1.ปลดักระทรวงแรงงาน  
2.ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั  
3.ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข  
4.ผูแ้ทนส านักงบประมาณ  
5.เลขาธิการส านกังานประกนัสังคม 
 

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 
6.นายอรรถยุทธ ลียะวณิช  
7.ร้อยเอกส าเริง ชนะสิทธ์ิ  
8.นายจรินทร์ งาดีสงวนนาม  
9.นายเดชบุญ มาประเสริฐ  
10.นายสมศกัด์ิ ถนอมวรสิน 
 

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
11.นายชินโชติ แสงสังข ์ 
12.นายชยัพร จนัทนา  
13.นายบุญยนื สุขใหม่  
14.นายสุชาติ ไทยลว้น  
15.นายพิจิตร ดีสุ่ย 
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
16.นายอ  าพล สิงหโกวนิท ์
ที่ปรึกษาระบบงานประกนัสังคม  
17.รองศาสตราจารยย์งยุทธ แฉลม้วงษ ์ 
ที่ปรึกษาทางการแรงงาน  
18.พลเอกประสาท เหล่าถาวร  
ที่ปรึกษาทางการแพทย ์ 
19.นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า 
 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
20.นายสมนึก พิมลเสถียร 
ที่ปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 

 
ประธานกรรมการ

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

และเลขานุการ 
 

กรรมการ 
 กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 

กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 

1.นายณรงคศ์กัดิ์   
องัคะสุวพลา  
2.นางจิตรา อยู่ประเสิรฐ  
3.ศาสตราจารยโ์ชคชยั  
เมธีไตรรัตน์  
4.นายณรงค ์สหเมธาพฒัน์  
5.พลอากาศตรีธเนศร์ศกัดิ์  
วฒุาพิทกัษ์  
6.นายประทีป โภคะกุล  
7.พลเอกประสาท  เหล่าถาวร  
8.นายปิยะ หาญวรวงศช์ยั  
9.นายปลื้ม ศุภปัญญา  
10.นางวารุณี จินารัตน์  
11.พลตรีสาโรช เขียวขจี  
12.นายสุพรรณ ศรีธรรมมา  
13.นายสุรศกัดิ์  ลีลาอุดมลิปิ  
14.พลเอกเอกจิต ช่างหล่อ  
15. ผูแ้ทนส านักงาน
ประกนัสังคม  

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ 

1.เลขาธิการ  
ส านักงานประกนัสังคม  
2.นายวนัชาติ ศุภจตัุรัส 
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการแพทย ์
3.พลโทศิริชยั รัตนวราหะ 
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการแพทย ์ 
4.นายสมบูรณ์ม่วงกล ่า 
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นนิติศาสตร์  
5.นายอ านาจ โชติชยั  
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นนิติศาสตร์  
6.พนัเอกณรงคศ์กัดิ์  ปานพิมพ ์
ผูท้รงคุณวฒุิดา้นการคลงั  
7.นายฐาปบุตร ชมเสว ี
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นประกนัสังคม  
8.นางเนาวรัตน์ ทรงสวสัดิ์ชยั  
ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง 
9.นายปัณณพงศ ์อิทธ์ิอรรถนนท ์ 
ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง  
10.นายประสิทธ์ิ จงอศัญากุล 
ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง  
11.นายพนัส ไทยลว้น  
ผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง  
12.นายเชาว ์คลา้ยเจริญ  
ผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง  
13.นายประจวบ พิกุล  
ผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง  
14.ผูแ้ทนส านักงาน
ประกนัสังคม  

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

และเลขานุการ 

ที่มา: รายงานประจ าปี 2557,ส านักงานประกนัสังคม 
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คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คส

รท.) ร่วมกับสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ ์
(สรส.) และสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (CILT) ได้จดังานวนัท างานที่มีในปี
2560 คุณค่า (Decent Work Day 2017) โดยจดัเสวนา
เร่ือง “งานที่มีคุณค่าสากลกับความเป็นประชาธิปไตย
ของคนงาน” วนัเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ อาคารโรง
อาหาร ชั้น 2 สถาบนัวิชาการ TOT ถนนงามวงศว์าน 
ต.บางเขน จ.นนทบุรี โดยมีสมาชิกเครือข่ายเขา้ร่วม
ประมาณ 800 กวา่คน  

นายส าวิ ท ย์  แ ก้ วหว าน  ประธาน
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย กล่าวว่า วนัน้ี
เป็นวนังานที่มีคุณค่าสากลของพี่น้องคนท างาน เป็น
แรงงานในระบบ นอกระบบ และแรงงานขา้มชาติ
รวมประมาณ 45 ล้านคนที่อยู่ในประเทศไทยที่
เก่ียวขอ้งของกบัการท างานที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีอยูอ่ยา่งมัน่คง  

ส่ิ ง ที่ ไ ม่ พู ด ถึ ง เ ล ย ไ ม่ ไ ด้ คื อ  เ ร่ื อ ง
ประชาธิปไตยของคนงานที่มีความส าคญัเป็นอย่าง
มาก ภายใตส้ถานการณ์การเมืองบา้นเราที่ ผนัผวน 

 
ตลอดระยะเวลาที่สุดแลว้รับทราบเท่ากนัว่าคนงานมี
โอกาสจะเขา้ไปมีอ านาจทางการเมืองก็นอ้ยมาก เร่ือง
ความเป็นประชาธิปไตย คุณภาพชีวิตของคนท างาน
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยล์ว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง
ทั้งส้ิน  

 
อาจารย์ศักดินา  ฉัตรกุล  ณ อยุธยา 

นกัวชิาการอิสระ กล่าววา่ หากยอ้นกลบัไปดูองคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศหรือ ไอแอลโอไดคุ้ยเร่ืองน้ี
เม่ือปีพ.ศ.  2540 มีหลักการที่จะปกป้องคุ้มครอง
คนท างานวนังานที่มีคุณค่า (World Day for Decent 
Work) ในระบบเสรีนิยมใหม่โลกาภิวตัน์มีช่องว่าง
ระหวา่งคนรวยกบัคนจน คนงานถูกเอารัดเอาเปรียบ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ความส าคญักับ
เร่ืองสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิการรวมตวัเจรจาต่อรอง 

สุธิลา ลืนค า 
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แต่ประเทศไทยใหค้วามส าคญันอ้ยมาก และปฏิเสธที่
จะให้สัตยาบนัฉบบั 87 และ 98 ซ่ึงเรียกร้องตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2535 สะทอ้นให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ส่งเสริมการ
รวมตวัและเจรจาต่อรอง ซ่ึงเป็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย ์ 

ประเทศไทยมีสมาชิกสหภาพแรงงานน้อย
ที่สุดในโลก  การที่มีสมาชิกสหภาพแรงงานน้อย
ส่งผลให้การเจรจาต่อรองมีอ านาจต ่ า การปฏิรูป
การเมืองหลงัรัฐประหารปี 2549 มีตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปมีนายประเวศ วะสี และนายอานนัท ์ปันยารชุน 
กล่าวไวว้า่ “ความเหล่ือมล ้ าเป็นผลมาจากอ านาจการ
ต่อรองของคนที่ท  าให้สังคมเกิดความเหล่ือมล ้ า” 
ฉะนั้นการไม่ยอมรับเร่ืองสิทธิการเจรจาต่อรอง จึง
เป็นเร่ืองส าคัญมากที่เกิดความไม่เสมอภาค ถ้าคน
ส่วนใหญ่รวมตัวกันไม่ได้ ก็ ไ ม่ มีทางที่ จะเ ป็น
ประชาธิปไตย หากดูประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะ
มีขบวนการแรงงานที่ เข้มแข็ง  เ ช่นในประเทศ
สแกนดิเนเวีย ยโุรปตะวนัออก มีคนงานเป็นสมาชิก
สหภาพประมาณ 80-90 % ยิ่งมีคนงานเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานมาก ยิ่งมีหลักประกันความมั่นคง
และประชาธิปไตยก็เขม้แขง็ 

  

ประชาธิปไตยว่าด้วยเ ร่ืองการปกครอง
ประชาชนและเพื่อประชาชน หมายถึงการปกครอง
คนส่วนใหญ่  คือผู ้ใช้แรงงานกว่า40 ล้านคนจาก
ประชากรไทย ถา้ประชาชนคนงานคนส่วนใหญ่ไม่
ส า ม า ร ถ ใ ช้ สิ ท ธ์ิ ใ ช้ เ สี ย ง ไ ด้  ป ร ะ เ ท ศ จ ะ มี
ประชา ธิปไตยที่ ปกครองโดยประชาชนของ
ประชาชน เพราะเราไม่เคารพเร่ืองสิทธิการรวมตวั
เจรจาต่อรอง คนงานถูกท าลายจิตส านึกทางชนชั้นมี
การต่อสู้เร่ืองน้ีมายาวนานหลังจากปี 2549ที่เรียกว่า
วิกฤตแห่งศรัทธา มีขบวนการท าลายความรู้สึกการ
เป็นพีน่อ้งกนั ถูกแยกเป็นคนงานในโรงงาน และแยก
เป็นรัฐวิสาหกิจ และแรงงานนอกระบบ จริงๆแล้ว
พวกเราเป็นพีน่อ้งกนั 

ส่ิงที่จะตอ้งท าคือ เรียกร้องให้ผูใ้ช้แรงงาน
เป็นรวมกนัเป้นกลุ่มกอ้นเดียวกนัสร้างจิตส านึกทาง
ชนชั้ น  ท าให้ผู ้ใช้แรงงานเกิดความคึกคักทาง
การเมือง เวลาเลือกตั้งตอ้งเลือกพรรคการเมืองที่เป็น
ผลประโยชน์ของผูใ้ชแ้รงงาน พรรคการเมืองถึงจะมา
หาเสียงกบัคนงาน 

ข้อเสนอ  
1.ตอ้งฟ้ืนฟูอุดมการณ์ขบวนการแรงงานรวม

เป็นขบวนการเดียว กลับมาร้ือฟ้ืนในรูปแบบของ
ขบวนการแรงงานที่เปิดกวา้งขึ้น รวมพี่น้องแรงงาน
ในระบบ นอกระบบ และแรงงานขา้มชาติ  

2.คิดเร่ืองรูปแบบการจัดตั้งใหม่ มีรูปแบบ
องค์กรที่เหมาะสม  กับคนท างานที่ มีการจ้างงาน
ลกัษณะที่แตกต่างกนั  

3.ต้องตรวจสอบอ านาจของขบวนการ
ประชาธิปไตยกบัขบวนการแรงงานเพราะเป็นเร่ือง
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เดียวกนั ถา้จะสร้างกระบวนการแรงงานที่เขม้แข็งก็
ตอ้งสร้างประชาธิปไตยมีเสียงในองค์กร  ตอ้งคอย
ตรวจสอบอยูเ่สมอ 

4.ปลายปีหนา้คาดวา่จะมีการเลือกตั้ง คนงาน 
40 ล้านกว่าคนจะตอ้งเลือกพรรคที่เป็นตวัแทนของ
คนงาน ที่ประกาศนโยบายและสวัสดิการด้า น
แรงงาน  

อาจารย์สุนี ไชยรส วิทยาลัยนวตักรรมทาง
สังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จะขอกล่าวถึง
น าไปสู่การสร้างความเกลียดชงัคร้ังใหญ่แก่นักศึกษา
กับประชาชนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
เป็นคอมมิวนิสตแ์ละเป็นพวกที่จะลม้เจา้ โดยการเอา
รูปละครที่ลอ้เลียน ส่ือให้เห็นถึงความโหดร้ายของ
การถูกแขวนคอของพนกังานไฟฟ้า 2 คนพี่น้อง และ
มาแต่งภาพสร้างกระแสภายในชัว่ขา้มคืน เป็นเหตุที่
ต ั้งใจจะท ารัฐประหาร  

แท้ที่จริงแล้วการต่อสู้ของพี่น้องแรงงาน
เ ช่ือมโยงกับประชา ธิปไตยของ เ มื องไทยอยู่
ตลอดเวลา ความรู้สึกของคนทัว่ไปเหมือนจะไม่ค่อย
เก่ียวกับกรรมกร แต่ความเป็นจริงแล้วหลังปี พ.ศ. 
2475 ขบวนการแรงงานได้เติบโตและยิ่งใหญ่ท าให้
การต่อสูข้องพีน่อ้งแรงงานกรรมกรตอนนั้นถูกปราบ
หนัก น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลาย
รอบ และจุดที่น่าสนใจมี 2 กระบวนการ “แยกสลาย 
หรือ ขบวนการท าร้ายภาคประชาชน” แบบแรกปราบ
เด็ดขาด แบบที่สองดึงเป็นพวกหรือพยายามท าให้ว่า
มาเขา้ขา้งน้ีจะท าใหช่้วยแกปั้ญหาได ้เพราะฉะนั้นจะ
มีสถานการณ์แบบน้ีโดยตลอด  

14 ตุลาไม่ใช่เร่ืองเรียกร้องรัฐธรรมนูญเพียง
อยา่งเดียว เบื้องหลงัคือเรียกร้องความเป็นธรรมของ
กรรมกร ชาวนาที่ถูกเอาเปรียบพร้อมกบัการต่อสู้เพื่อ
ประชาธิปไตย ตอนนั้นค่าแรงคนงานวนัละ 8 บาท 
ถูกเอารัดเอาเปรียบสารพดั น ามาสู่การต่อสู้โค่นล้ม
เผด็จการ แต่สมยันั้นเราไม่คิดที่จะยดึอ านาจรัฐ เป็น
การต่อสูเ้พือ่ไล่คนเลวออกไป  

 
ในแง่ประวตัิศาสตร์พี่น้องแรงงานถูกจบักุม

ถา้ชุมนุมเกิน 5 คน หลัง 14 ตุลาเพียง 1 เดือนมีการ
ประทว้ง 600 คร้ัง คนงานถูกกดหวัจนพดูไม่ไดต้ลอด
เป็น 10 ปี พอมีกระแสบรรยากาศของประชาธิปไตย
เกิดขึ้นพีน่อ้งแรงงานลุกขึ้นมานัดหยดุงานต่อรองไม่
รวมถูกหรือผดิกฎหมาย แต่นัน่คือบรรยากาศแห่งการ
ต่อสูใ้นช่วงแห่งการมีประชาธิปไตย จึงท าให้เกิดการ
ชุมนุมใหญ่ขึ้ นที่อ้อมน้อย  พระประแดง  รังสิต 
คนงานมาชุมนุมกนัเป็นหม่ืนคน เรียกร้องค่าจา้งขั้น
ต ่า จากวนัละ 10 บาทเป็น 20 บาทต่อวนั ชุมนุม 7 วนั 
7 คืน มีผูน้ ารุ่นเก่าๆจากรังสิต ออ้มนอ้ย พระประแดง 
ที่ชัดเจนและหลังจากนั้ นก็เป็นความผูกพันของ
ประชาธิปไตย พี่น้องแรงงานต่อสู้กนัเต็มที่มีกระแส
ท่ีก้าวหน้า เห็นการรวมตวัของกรรมกร ชาวนาเป็น
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สหพนัธ์ขึ้ นมาทั่วประเทศ นักเรียนนักศึกษา จึงมี
ความมีค  าขวญัร่วมกนั คือ “สามประสาน”  

เห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ในแง่ มุมของ
ประชาธิปไตยบางแง่มุม รุนแรง เดือดร้อน ทารุณต่อ
ชีวติความเป็นอยูข่องพีน่อ้งกรรมกร และคนอ่ืนๆ รัฐ
คิดผิด นึกว่าคนจะยอมจ านน ถูกจบัสามพนักว่าคน 
ตายเป็นร้อย จึงท าให้คนไม่ได้สงบน่ิง ท าให้คนลุก
ขึ้นมาต่อสู ้

  
กลายเป็นวา่กระแสการต่อสูย้ิง่บานปลาย คน

จ านวนมากเช่น นักศึกษา กรรมกรจ านวนไม่น้อย
ปัญญาชนชาวนาเขา้ป่ากันเป็นหม่ืนทัว่ประเทศ จบั
อาวธุขึ้นสูร่้วมมือกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศ
ไทย เพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนั้นมีการสู้รบเต็ม
ไปหมด และน่าแปลกที่ธานินทร์ กรัยวิเชียร รวมกบั
หลายฝ่ายที่ท  ารัฐประหาร 6 ตุลาพยายามบอกว่าขอ
เวลา 12 ปีจะคนืประชาธิปไตย คนรู้สึกอ้ึง ไม่รู้จะท า
อย่างไร บางส่วนหนีเข้าป่า  ส่วนที่ เหลือสงบน่ิง 
เพราะตอนนั้นเป็นเผด็จการแบบเตม็รูป แต่สุดทา้ยอยู่
ไม่ไดค้รบ 12 ปีตามความคาดหวงัของเขา 

พรรคคอมมิวนิสต์ กับกระแสจากทั่วโลก
จากการต่อสู้ พี่น้องไม่ยอมจ านนง่ายๆ แม้นจะถูก

ปราบขนาดนั้น สุดทา้ยรัฐบาลตอ้งนิรโทษกรรมพวก
ที่ถูกจบัทั้งหมด ขณะเดียวกนัก็ยอมให้กลบัมาสู่การ
เลือกตั้ง ถึงแมรู้ปแบบไม่สมบูรณ์  

พี่น้องแรงงานบางช่วงเฟ่ืองฟู บางช่วงอาจ
ถูกกดดนัแต่ถา้เราปูพื้นฐานให้เห็นกระบวนการที่พี่
น้องแรงงานได้ต่อ สู้  ก้จะสามารถน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงหลายอยา่ง และยงัคิดว่าตอ้งมองในแง่
บวก  เ ร า ไ ม่ เ ค ยที่ จ ะหยุ ด น่ิ งห รือ ยอ มแพ้ต่ อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบนัเป็นช่วงรัฐบาล คส
ช.มาหลายปีก็จะพบว่าพี่น้องจะถูกจ ากัดสิทธ์ิ จะ
เดินขบวนเคล่ือนไหวอะไรก็ไม่ได ้สะทอ้นให้เห็นว่า
การชุมนุมที่หน้าท าเนียบมีพี่น้องที่เดือดร้อนมีการ
ชุมนุมกนัหลายรูปแบบ 

การจา้งงานมีการเปล่ียนแปลงไปมากพี่น้อง
คนงานกลุ่มเอกชน ทั้งขดัแยง้และดูแลแรงงานขา้ม
ชาติ แรงงานในระบบ นอกระบบ แรงงานขา้มชาติ
ตอ้งสามัคคีกัน เพราะเราไม่สามารถจะแยกกลุ่มกัน
ได ้จ าเป็นตอ้งท างานขา้มกลุ่ม พลงัถูกตดัตอนตั้งแต่
เร่ิมตน้ และจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ท  างานกบัพี่น้องอยา่งใจ
กว้า ง  รูปแบบการจัดตั้ ง ไ ม่สามารถที่ จะ ดูแล
ผลประโยชน์เฉพาะหนา้ได ้ 

ท าอย่างไรจะร่วมมือกับปัญญาชนในกลุ่ม
ต่างๆ สร้างระบบการท างานขยายเครือข่าย เรียกร้อง
สม ่ าเสมอ  และจะน าไปสู่การมีพลังร่วมกัน  และ
สุดทา้ยระหว่างเป้าหมายใหญ่อุดมการณ์ที่อยากเห็น
กบักระบวนการที่ท  างาน มีเส้นแบ่งการท าเร่ืองเล็กๆ
ไม่ใช่เร่ืองเสียหาย บางเร่ืองไม่สามารถที่จะน าสู่
เป้าหมายใหญ่ บางอย่างเป็นเร่ืองท่ีเราตอ้งต่อสู้ไป
เป็นระยะ 
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จุดอ่อนคือ ความคุม้ครองทางสังคมของพี่
นอ้งแรงงาน การเจบ็ป่วยจากการท างานอยูใ่นภาวะที่
มีการดูแลนอ้ยมาก มีเป้าหมายเฉพาะหน้าของพี่น้อง
แรงงานกบัการต่อสูร้ะยะยาวไม่ตอ้งทอ้ถอยเรามีเร่ือง
เป้าหมายใหญ่ เร่ืองสิทธิมนุษยชนปฏิญญามากมาย 
แต่บางอย่างแทบจะท่องได้แต่ก็ไม่ เกิดขึ้ นสักที
กระบวนการเหล่าน้ีเป็นการต่อเน่ืองกนั ซ่ึงจะเกิดขึ้น
เร่ือยๆไม่มีวนัจบส้ิน 

นายสมศักดิ์  โกศัยสุข หัวหน้าพรรคสังคม
ประชาธิปไตยแรงงาน กล่าวว่า หัวขอ้การจดัวนัน้ีดี
มากมีความทนัสมัยเป็นสากล แรงงานไม่ใช่สินค้า 
แรงงานเป็นมนุษยแ์ต่เร่ืองใหญ่คือ คนงานเราคิดว่า
เราเป็นมนุษยไ์หม? ถา้คิดว่าเป็นมนุษยเ์หมือนคนอ่ืน 
ท าไมถูกคนอ่ืนมาใชเ้ยีย่งทาส เราก็ปกครองคนอ่ืนได ้
ไม่ใช่คนอ่ืนมาปกครอง ไม่ใช่ถูกนายจา้งไล่ออกมา
นั่งพูด เราเป็นมนุษยมี์เสรีภาพในการแสดงความ
คิ ด เ ห็ น  เ ส ว น า  สม า ค ม  เ ป็ น ค ว า ม จ า เ ป็ น
นอกเหนือจากการพูดคุย  การรวมตัวเป็นสหภาพ 
สหกรณ์ เป็นหมู่คณะต่างๆ เป็นส่ิงจ าเป็นของมนุษย ์

มีความยากจน ที่ใด ที่หน่ึง เป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความเจริญของโลก  เพราะฉะนั้ นที่ใดจน ที่นั่นมี
ปัญหา  ไม่ควรให้โลกน้ีมีความจน  ทุกคนมีสิทธิ
แสวงหาพฒันาตนเองด้านจิตใจภายใตเ้งื่อนไขด้าน
เสรีภาพความเป็นมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รัฐบาลตอ้งยอมรับกติกา
สากลและวนังานที่มีคุณค่า โลกน้ีสร้างโดยชนชั้น
กรรมาชีพ ไม่มีชนชั้นกรรมาชีพไม่มีตึกรามบา้นช่อง 
ตอ้งมีการพฒันาหรือแมน้แต่หุ่นยนตก์็ไม่สามารถมา
ทดแทนเราได ้เพราะฉะนั้นงานที่มีคุณค่า คือผูท้ี่ออก

แรงท างาน ไดรั้บผลตอบแทนและด ารงชีพอยูไ่ดเ้ฉก
เช่นมนุษย ์มีอาหาร มีเคร่ืองนุ่งห่ม มีที่อยู่อาศยั มียา
รักษาโรค  

 
ความมั่งคัง่ของสังคมและนายทุนคือก าไร 

ส่ิงที่เราไดค้ือความยากจนย ัง่ยนื ไม่มีอนาคต ถ้าทุก
อยา่งท างานน้อยลง มีรายไดเ้พิ่มมีสวสัดิการ ให้มอง
ทุกด้านที่ เ ก่ียวกับประชาธิปไตย การเรียก ร้อง
มาตรฐานไอแอลโอ  ถ้า เ ราไ ม่ สู้ก็ ไ ม่ เ กิ ดการ
เปล่ียนแปลง ค าถามคือ “จนแลว้ไม่สู้ จนแลว้กลัว” 
จะแกปั้ญหาความยากจนอยา่งไร? น่ีคือปัญหาที่ตอ้ง
มาขบคิดกัน เพราะแรงงานเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศแต่มีรายได้น้อย  คนที่รวยก็รวยขึ้ น รวย
กระจุก จนกระจาย จะแก้ปัญหาความเหล่ือมล ้ าได้
อยา่งไร? 

แรงงานสมัพนัธท์ี่ดีจะตอ้งไม่มีการขูดรีดเอา
เป รียบ  ต้องแบ่ง ปันผลค่าจ้างอย่างยุติธรรม มี
มาตรฐานความปลอดภยัในที่ท  างาน ท างานน้อยลงมี
เวลาศึกษาเรียนรู้ 8 ชั่วโมงไม่ใช่ท างานวนัละ 11-12 
ชั่วโมงโดยไม่ได้พ ักผ่อนสุขภาพแย่ ไม่มีอนาคต 
ฉะนั้ นวันงานที่ มี คุณค่ าต้องท างานน้อยลงเอา
เทคโนโลยมีาช่วยให้ท  างานน้อยลง ไดผ้ลผลิตดีขึ้น 
แต่ไม่ใช่มาไล่คนงานออกจากงาน  
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เราเคยมีพรรคการเมืองเป็นของเรา ที่เขา้ไป
บริหารจดัการบริหารประเทศ ชนชั้นผูใ้ชแ้รงงานไม่
มี  แ ล ะ ต อ น น้ี ส ร้ า ง ขึ้ น ม า คื อ  พ ร ร ค สั ง ค ม
ประชาธิปไตยแรงงานทุกคนมีสิทธ์ิที่จะเขา้ถึงบริการ
สาธารณของประเทศโดยเสมอภาค  เจตจ านงของ
ประชาชนเป็นพื้นฐานในอ านาจการปกครอง ทั้งน้ี
เ จตนา น้ีต้อ งแสดงออกผ่ านการ เ ลือกตั้ งตาม
ก าหนดเวลาอยา่งแทจ้ริง อยา่งทัว่ถึง เสมอภาค  

ทุกคนที่ท  างานควรไดรั้บค่าจา้งและศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั ตอ้งมีการคุม้ครองทาง
สังคม  มี สิทธ์ิที่จะจัดตั้ งและคุ้มครองความเป็น
สหภาพ  คนงานไม่เคยได้รับปฏิบัติอย่างแท้จริง 
เพราะจากการที่ศึกษาประวตัิศาสตร์ของประเทศ
ต่างๆที่ เจริญพฒันาแล้ว ล้วนมาจากการต่อสู้ของ

คนงานทั้งส้ิน ไม่เช่นนั้นกฎหมายก็จะออกไปเพื่อชน
ชั้นผูน้ า  

โลกก าลงัเคล่ือนแต่ประเทศไทยสาหัสมาก 
กรรมกรเท่านั้นที่จะเปล่ียนแปลงตวัเอง และจะตอ้ง
ใจกวา้งเพราะเรามีกระบวนการจดัตั้ง และเรียนรู้ได้
อยา่ท าแบบฉาบฉวยไปวนัๆ มนัสามารถที่จะพฒันา
ไปสู่ความเขม้แข็งได้ และโลกตอนน้ีมีเวลาจ ากดัถ้า
เราเปล่ียนไม่ทนั เราก็จะล าบาก  

งานทุกงานตอ้งเป็นงานที่มีคุณค่า คนท างาน
ตอ้งอยู่ดีมีสุข สมเกียรติ ไม่ถูกกดขี่ ขุดรีด ไม่ว่ามิติ
ใดๆ และไม่มีใครจะช่วยเราได ้ไม่ตอ้งไปวิงวอนขอ
ใคร เราตอ้งลุกขึ้นด้วยมนัสมองของเราเอง เราต่อสู ้
เราก็จะส าเร็จได้ ไม่มีอะไรที่ขบวนการแรงงานท า
ไม่ได ้ส่ิงที่ขบวนการแรงงานยงัไม่ไดท้  า มาท าพร้อม
กนั เพือ่เปล่ียนแปลงการเมืองประเทศน้ี 
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10 ปีกองทุนเงนิทดแทน (พ.ศ.2550-2559) 

จ านวนนายจ้างและจ านวนลกูจ้าง ปี2550-2559 

ปี จ านวนนายจ้าง (ราย) จ านวนลูกจ้าง (ราย) 

2550 322,911 8,178,180 

2551 323,526 8,135,606 

2552 329,620 7,939,923 

2553 332,579 8,177,618 

2554 338,270 8,222,960 

2555 342,084 8,575,398 

2556 347,581 8,901,624 

2557 352,961 9,132,756 

2558 357,902 9,336,317 

2559 363,112 9,449,984 

 

จ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงงาน ปี 2550-2559 

ปี จ านวนลูกจา้ง ความรุนแรง รวม 

ตาย ทุพลภาพ สูญเสียอวยัวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 วนั 

หยุดงานไม่
เกิน 3 วนั 

2550 8,178,180 741 16 3,259 50,525 144,111 198,652 

2551 8,135,606 613 15 3,096 45,719 127,059 176,502 

2552 7,939,923 597 8 2,383 39,850 106,598 149,436 

2553 8,177,618 619 11 2,149 39,919 103,813 146,511 

2554 8,222,960 590 4 1,630 35,709 91,699 129,632 

2555 8,575,398 717 19 1,818 36,166 93,106 131,826 
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2556 8,901,624 635 28 3,036 31,419 76,776 111,894 

2557 9,132,756 603 11 1,463 29,254 68,903 100,234 

2558 9,336,317 575 6 1,324 27,845 65,924 95,674 

2559 9,449,984 584 12 1,290 26,829 60, 773 89,488 
ที่มา: รายงานประจ าปี 2559 กองทนุเงินทดแทน ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน,น.12 และ19 

ตาราง จ านวนและร้อยละของผู้ประกนัตนเทยีบกบัผู้มงีานท าและประชากร  

จ านวน 10 ปี ระหว่าง 2549-2558 

ปี ผู้ประกันตน ผู้มีงานท า 
(ล้านคน) 

ร้อยละของ 
ผู้มีงานท า 

ประชากร 
(ล้านคน) 

ร้อยละของ 
ประชากร ภาคบงัคบั 

(คน) 

ภาคสมคัรใจ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

2549 8,537,801 322,382 8,860,183 35.686 24.82 62.828 14.10 

2550 8,781,262 400,908 9,182,170 36.249 25.32 63.038 14.57 

2551 8,779,131 514,469 9,293,600 37.017 25.10 63.389 14.66 

2552 8,680,359 679,760 9,360,119 37.706 24.87 63.525 14.73 

2553 8,955,744 747,089 9,702,833 38.037 25.49 63.878 15.19 
2554 9,054,535 1,445,458 10,499,993 38.465 27.30 64.076 16.39 

2555 9,425,478 2,286,538 11,712,016 38.939 30.07 64.456 18.17 

2556 9,781,101 2,652,311 12,433,412 38.907 31.94 64.786 19.19 

2557 10,029,777 3,595,881 13,625,658 38.077 35.78 65.125 20.92 

2558 10,391,761 3,397,429 13,789,190 38.020 36.27 65.729 20.98 
 

หมายเหตุ: 1 /ผู้ประกนัตนภาคบงัคบั = ผู้ประกนัตนมาตรา 33 

  2 /ผู้ประกนัตนสมคัรใจ = ผู้ประกนัตนมาตรา 39 + ผู้ประกนัตนมาตรา 40 

  3 /และ 4/ ข้อมลูจากส านกังานสถิตแิห่งชาติ 

ที่มา: กองวจิยัและพฒันา ส านกังานประกนัสงัคม 
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รมว.แรงงานลาออกปรับครม.ใหม่ ปัญหาตวั
บุคคลหรือโครงสร้างนโยบายรัฐ 

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ(คสช.) ออกค าส่ังหัวหน้าคสช.ฉบับที่  
48/2560 เร่ืองแต่งตั้งขา้ราชการให้ด ารงต าแหน่ง และมี
ผลใชบ้งัคบัต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เร่ืองแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งและมีผลใช้บังคับทันที
ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยค าสั่งสายฟ้าผ่าน้ี 
คือย้ายนายวรานนท์  ปิติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหา
งานให้ไปด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง และยา้ยนาย
อนุรักษ ์ทศรัตน์ รองปลดักระทรวงแรงงาน ใหไ้ปด ารง
ต าแหน่งอธิบดีกรมการจดัหางาน 

  

ข้อความแรกของค าสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 
48/2560 คือ 

“โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เห็นสมควรแต่งตั้งขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรณี
พิเศษ อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการ
กระทรวงแรงงาน  และการปฏิบัติปฏิรูปการบริหาร

ราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ยิ่งขึน้” 

ปัญหา คือ ไม่รู้เหตุผลความจ าเป็นอะไรที่เป็น
กรณีพิเศษถึงกับต้องรีบเร่งยา้ยอธิบดีกรมจดัหางาน 
หรือรองปลดักระทรวงอยา่งรวบรัดมกัง่ายเช่นน้ี 

ภายหลังมีค  าสั่งยา้ยอธิบดีกรมจัดหางานไป
เ ป็ นรอ งปลัด ก ระทรว งแ รง ง าน ดัง ก ล่ า วโด ย
นายกรัฐมนตรีไม่ไดแ้จง้หรือปรึกษากบัรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน  ส่ งผลให้ใน ช่วง เย็นวันที่  1 
พฤศจิกายน  พลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานตดัสินใจลาออก  ยื่นหนังสือลาออก
ต่อนายกรัฐมนตรี น าไปสู่ข่าวลือ และก าลัง จะมีการ
ปรับคณะรัฐมนตรีคร้ังใหญ่รอบสุดทา้ยก่อนเลือกตั้ง
ปลายปี 2561 และหนังสือพิมพห์ลายฉบบัพาดหัวข่าว
ไปในท านองว่า  รัฐมนตรีลาออกเพราะไม่พอใจที่
นายกรัฐมนตรีใช้อ  านาจเผด็จการมาตรา 44 โยกยา้ย
อธิบดีกรมการจัดหางานขา้มหัวรมว. แรงงาน ซ่ึงก่อน
หน้าน้ีได้มีการยา้ยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  จากกระทรวงมหาดไทย ข้ามห้วยมาเป็น
ปลดักระทรวงแรงงานคนใหม่?  

ทีมงานรมว.แรงงานได้ลาออกหมด คือ นาย
อารักษ ์พรหมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ,พลเอกเจริญ 
นพสุวรรณ  ผู ้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ และพล.ท.ธนิต 
พิพิธว นิชการ  เลขา นุการรัฐมนตรี  และวันที่  2 
พฤศจิกายน 2560 ก็ไดมี้ค าส่ังหัวหน้าคสช.ที่ 49/2560 
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เพือ่จดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเก็บข้อมูลพิสูจน์
ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าวโดยให้เร่ิมด าเนินการ
ส าหรับแรงงานต่างดา้วในภาคประมง และโรงงานแปร
รูปสัตวน์ ้ าใน 22 จงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีติดทะเลให้แลว้เสร็จ
ภายใน  31  มี นาคม  2561  คณะกรรมก าร ชุด น้ี
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการกงสุล อธิบดีกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย  บัญชาส านักงานตรวจคนเข้า เมือง 
ผูอ้  านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องคก์าร
มหาชน) อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยมีอธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรม
เจ้าท่า  และอธิบดีกรมประมง  เป็นกรรมการและ
ผูช่้วยเลขานุการ 

ข้อสังเกต คือ คณะกรรมการพิจารณาการเก็บ
ขอ้มูลพิสูจน์ตวับุคคลของแรงงานต่างด้าว ตั้งขึ้นใน
วนัที่ 2 พฤศจิกายน ภายหลังยา้ยอธิบดีกรมการจดัหา
งานเพยีง 1 วนัโดยกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบหลกั 
เพราะมีปลัดกระทรวงมหาดไทย  เ ป็นประธาน
คณะกรรมการและอธิบดีกรมการปกครอง เป็น
เลขานุการ คงเป้เพราะกระทรวงแรงงานไม่สามารถ
ด าเนินการระบุอัตลกัษณ์เพื่อพิสูจน์ตวับุคคลแรงงาน
ต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพให้แล้วเสร็จเป็นที่พอใจ
ของนายกรัฐมนตรีใช่ไดห้รือไม่? น าไปสู่กระแสข่าว
เก่ียวโยงกบัเร่ืองกรมการจดัหางาน ไม่ด าเนินการจดัซ้ือ
เคร่ืองสแกนม่านตาเพื่อใช้กบัแรงงานขา้มชาติให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ตามความตอ้งการ
ของผูใ้กลชิ้ดนายกรัฐมนตรีบางคน  

ขณะที่นายกรัฐมนตรีช้ีแจงว่า พลเอกศิริชัย 
ลาออกไปเตรียมท าธุรกิจส่วนตัว และปลดักระทรวง

แรงงานก็ช้ีแจงว่า เป็นปัญหาประสิทธิภาพการท างาน
ของอธิบดีกรมการจัดหางาน ไม่เก่ียวกบัการซ้ือเคร่ือง
สแกนม่านตาแรงงานขา้มชาติเพื่อระบุอตัลกัษณ์บุคคล
ที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ท่ามกลางความเงียบ
ของพลเอกศิริชยั ดิษฐกุลและคระที่ลาออก 

ข้อสังเกต คือ  

1. มี ความจ า เ ป็น เ ร่ ง ด่วน ฉุก เ ฉินอะไรที่
หัวหน้าคสช.ตอ้งใช้อ านาจมาตรา 44 สั่งยา้ยอธิบดี
กรมการจดัหางานสลับกับรองปลดักระทรวงแรงงาน 
เพราะเพียงแค่สั่งการหรือร้องขอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานด าเนินการ  ก็ได้แล้ว หรือห่วงว่า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะไม่ยอมยา้ยอธิบดี
กรมจดัหางานใหต้ามความประสงคข์องนรม. 

  2. การเปล่ียนตวัอธิบดีกรมการจดัหางาน ไม่ใช่
การแก้ไขปัญหาตรงจุดถูกต้อง เพราะสาเหตุของความ
ล้มเหลวความล่าช้ายืดเยื้อในการบริหารจดัการปัญหา
แรงงานข้ามชาติ  อยู่ที่ ความไร้ธรรมาภิบาลของ
โครงสร้างหน่วยราชการ และนโยบายที่ขาดความเป็น
เอกภาพชัดเจนต่อเน่ืองของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ที่
ส าคญัคือปัญหาความรับผิดชอบจริงจังของประเทศ
เพื่อนบ้านในเร่ืองการตรวจพิสูจน์สัญชาติ  และการ
ติดต่อน าเขา้แรงงานขา้มชาติมาท างานในประเทศไทย 

อย่างไรตาม วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
ราชกิจจานุเบกษาไดป้ระกาศรายช่ือคณะรัฐมนตรีชุด
ใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการแต่งตั้ง-โยกยา้ยแบบ “เก้าอี้
ดนตรี  และ เค รือ ข่ ายพวกพ้อง ” ก ล่ าวคื อ  เ ป็น
สมาชิกคสช. หรือ อดีตอธิบดี/อดีตปลดักระทรวง หรือ
รัฐมนตรีมาก่อน  โดยไม่ได้เน้นคุณสมบัติความรู้ 
ประสบการณ์ และความสามารถของรัฐมนตรีที่
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สอดคลอ้งกบัภาระงานเป็นส าคญั โดยแต่งตั้ง พล.ต.อ.
อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน (พน้จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย)์ และแต่งตั้งพล.อ.อนนัตพร 
กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์ 

การปรับครม.คร้ังน้ีมีรัฐมนตรีหญิงถูกปรับพน้
จากต าแหน่งถึง 3 คนโดยไม่ไปด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี
อ่ื น  คื อ  1 . น า ง ก อ บ ก า ญ จ น์  ว ั ฒ น ว ร า ง กู ร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.นาง
อ ร ร ช า  สี บุ ญ เ รื อ ง  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ 3.นางอภิรดี 
ตนัตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์และมี
นายทหารเพียง 3 คน พน้จากต าแหน่งรัฐมนตรี โดยไม่
ไปด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีอ่ืน คือ 1.พล.อ.ธนะศักด์ิ 
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี 2.พลเรือเอกณรงค ์
พิพฒันาศยั รองนายกรัฐมนตรี และ 3.พล.อ.อุดมเดช 
สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงกลาโหม 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานคนใหม่จะ มี
ความน่าเช่ือถือเหมาะสมเป็นผูบ้ริหารนโยบายแรงงาน
อย่างไร? ขณะที่ ครม.เศรษฐกิจส่วนใหญ่ยงัเป็นหน้า
เดิม คงมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่
เปล่ียนใหม่หมด ขณะที่ราคาพชืผลเกษตรทุกอยา่งราคา
ตกต ่า และนโยบายเศรษฐกิจที่เนน้การส่งออก และการ
ท่องเที่ยว ก็มีขอ้กล่าวหาว่าผลประโยชน์ไม่กระจายไป
ถึงผู้ประกอบการรายย่อยและรากหญ้า หรือประชาชน
ส่วนใหญ่อย่างแท้จริง  

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

ค้าน สปส.เกบ็เงนิสมทบเพิม่กบัความเข้าใจที่
สวนทาง? 

เ ม่ื อ ตุ ล าคม  2 560  ที่ ผ่ านมา  ส านัก ง าน
ประกนัสงัคม(สปส.)ไดแ้ถลงข่าววา่เตรียมจะขยายฐาน
ค่าจา้งผูป้ระกนัตนจาก 15,000 บาทเป็น 20,000 บาท/
เดือน ท าใหต้อ้งจ่ายเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/
เดือน จากเดิมไม่เกิน 750 บาท/เดือน เกิดกระแสการ
คดัคา้นจากองคก์ารแรงงานน าไปสู่นายกรัฐมนตรีตอ้ง
ออกมาปรามว่า “จะยงัไม่มีการเก็บเงินประกันสังคม
เพิม่ เพราะตอ้งท าความเขา้ใจก่อน” 

 

ท่าทีของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน
ไทย(คสรท.) และเครือข่ายประกันสังคมคนท างาน
(คปค.) สรุปไดว้า่ 

1.การเพิ่มเงินสมทบไม่ใช่ทางออก เป็นการ
ผลกัภาระใหผู้ป้ระกนัตนและนายจา้ง 

2.ปัญหาหลกั คือ รัฐบาลไม่ไดจ่้ายเงินสมทบ
ร้อยละ 5 เหมือนผูป้ระกนัตนและนายจา้ง แต่จ่ายเพียง
ร้อยละ 2.75  และรัฐบาลยงัคา้งจ่ายเงินสมทบสะสม
รวมกวา่ 5 หม่ืนกวา่ลา้นบาท 
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3.สปส.ต้องมีหลักการปฏิรูปอย่างแท้จริง ควร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกองทุนประกนัสังคม
กรณีชราภาพ เพือ่แกไ้ขปัญหาภาพรวมอยา่งแทจ้ริง 

4. รัฐบาลควรด า เนินการให้มีการเลือกตั้ ง
กรรมการประกันสังคม  เพรา ะคณะกรรมการ
ประกนัสงัคมชุดที่แต่งตั้งโดยมาตรา44 หมดวาระลงใน
วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ถ้าจดัให้มีการเลือกตั้งเป็น
คร้ังแรกตามพ.ร.บ.ประกนัสงัคม(ฉบบัที่ 4) พ. ศ. 2558 
ใหไ้ดผู้แ้ทนฝ่ายผูป้ระกนัตนและนายจา้ง จะยดึโยงผูมี้
ส่วนได้เสียโดยตรงให้มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก าหนด
นโยบายการบริหารประกันสังคมตามความตอ้งการ
ของสมาชิกกองทุนไดช้ดัเจน 

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสปส.
และ น.ส.อ าพันธ์ ธุรวิทย์ โฆษกสปส.ได้ช้ีแจงกระแส
วพิากษว์จิารณ์เร่ืองสปส.จะขยายเพดานฐานค่าจา้งเพิ่ม
เงินสมทบสรุปไดว้า่ 

1.การเพิ่มเงินสมทบ มาจากการรับฟังความ
คิดเห็น จ านวน 5 คร้ัง เม่ือปี2559 พบว่าผูป้ระกันตน
ร้อยละ 81 เห็นดว้ยกบัการเพิ่มการจ่ายเงินสมทบจาก
การคิดฐานเงินเดือนใหม่จาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 
20,000 บาทต่อเดือน และอีกร้อยละ 77 แสดงความ
คิดเห็นผ่านเว็บไซค์ส านักงานประกันสังคมเห็นด้วย
เช่นกัน ขณะที่นายจา้งส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ก็เห็นด้วย
กบัเร่ืองน้ี (มติชน,23 ต.ค.60:น.9) 

2.รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ค านึงถึงความ
มั่นคงของกองทุนประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ 
ของผูป้ระกันตนเป็นส าคญั ไม่ใช่เพิ่มฐานค่าจา้งเก็บ
เงินสมทบเพิ่มเพราะกองทุนประกันสังคมไม่มั่นคง 
ก าลังถังแตก แต่กองทุนยงัมีความมั่นคงเห็นไดจ้ากมี

ผลตอบแทนจากการลงทุนจ านวน 41,306 ล้านบาท 
สถานะกองทุน 30 กนัยายน 2560 มีเงินลงทุนรวมถึง 
1.7 ลา้นลา้นบาท  ไม่มีปัญหาการเงินอยา่งที่บางกลุ่ม
เขา้ใจ 

3.เจตนารมณ์ที่เก็บเงินสมทบเพิ่มนั้น เพื่อเพิ่ม
สิทธิประโยชน์ให้ผูป้ระกันตนที่เห็นชัดเจน คือ เงิน
ทดแทนการขาดรายไดก้รณีทุพพลภาพ ปัจจุบนัจะรับที่
ร้อยละ 50 ของฐานเงินเดือนสมทบสูงสุดคือ 15,000 
บาทจะไดเ้พียง 7,500 บาทตลอดชีวิต แต่เม่ือปรับเพิ่ม
ฐานเงินเดือนเป็น 20,000 บาท จะไดเ้งินสมทบ 10,000 
บาทตลอดชีวติ,กรณีชราภาพ ก็จะไดรั้บเพิม่ขึ้นจากการ
เก็บเงินสมทบ ลองคิดว่ารับเงินบ านาญชราภาพ 5 ปี
ภายหลงัเกษียณก็คุม้กบัที่ส่งเงินเขา้มาแลว้ 

4.ยืนยนัว่า กรณีรัฐบาลติดหน้ีจ่ายเงินสมทบ
ให้สปส.นั้ น เป็นการติดหน้ีต่อเน่ืองมาหลายปีของ
หลายรัฐบาลที่ผ่านมา แต่นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 
นั้น รัฐบาลปัจจุบนัไม่เคยคา้งจ่ายเงินสมทบของใหม่
เลย แต่ไดท้ยอยชดใชห้น้ีเดิมไปดว้ย  

ต่อมาในวนัที่ 5 พฤศจิกายนพ. ศ. 2560 ศูนย์
ส ารวจความคิด เห็น นิ ด้าโพล เผยผลส ารวจเ ร่ือง 
“ข้อเสนอการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
แบบใหม่” ซ่ึงส ารวจความคิดเห็นผูป้ระกันตนจ านวน 
1,251 ตัวอย่างในวันที่  3-4 พฤศจิกายนพบว่า  เป็น
ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 จ  านวนร้อยละ 60.83 , มาตรา 40 
จ านวนร้อยละ 21.4 2 และมาตรา 39 ร้อยละ 17.75 โดย
มีร้อยละ 50.84 ระบุว่ารับรู้เก่ียวกบัการเพิ่มอัตราเรียก
เก็บเงินประกนัสังคมแบบเหมาจ่ายของสปส. และร้อย
ละ 49.16 ตอบว่า  ไม่เคยรู้เ ร่ืองดังกล่าว โดยกลุ่ม
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ตวัอยา่งร้อยละ 57 ตอบวา่ไม่เห็นด้วยที่จะเรียกเก็บเงิน
สมทบเพิ่มขึน้ตามฐานเงินเดือน เพราะไม่อยากจ่ายเพิม่ 

ขณะที่มีเพียงร้อยละ 23.50 ที่เห็นด้วย เพราะ
จะได้ รับ สิท ธิประโยชน์ด้า น ต่ า งๆ เพิ่มขึ้ นด้ว ย 
สอดคล้องกับฐานเงินเดือนที่มีการจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 
และร้อยละ 19.50 ไม่แน่ใจ (มติชน, 6 พฤศจิกายน 
2560,น.11) 

ข้อสังเกตต่อการแถลงข่าวของสปส.และผล
ส ารวจของนิดา้โพล ดงักล่าวไดแ้ก่  

(1)สปส.ไม่ไดช้ี้แจงวา่ ท าไมรัฐบาลไม่จ่ายเงิน
สมทบร้อยละ 5 เท่ากบัฝ่ายนายจา้ง และผูป้ระกนัตน? 
ขณะที่ไม่มีขอ้มูลเผยแพร่ชดัเจนว่ารัฐบาลที่ผ่านมา ติด
คา้งกองทุนประกนัสังคมมาทั้งหมดจ านวนเท่าไร ก่ีปี 
จนถึงเม่ือไร เพราะอะไร? ที่บอกว่ารัฐบาลคสช.จ่ายมา
ตลอดทุกปี ไม่ได้แปลว่า  รัฐบาลคสช.ชุดน้ีไม่ต้อง
รับผิดชอบเหมือนรัฐบาลก่อนรัฐประหารที่จัดสรร
งบประมาณทางทหาร และมีความมัน่คงเพิม่ขึ้นทุกปี 

(2)การส่ือสารสังคมของสปส. คงตอ้งมีการ
ปรับกระบวนวิธี การน าเสนอให้แจ่มชดัเพราะตอ้งมี
การเปิดเผยขอ้มูลความเป็นมา-ความเป็นไปของสิทธิ
ประโยชน์กรณีชราภาพ และความจ าเป็นตอ้งเพิ่มฐาน
ค่าจา้งเพือ่ไดเ้งินสมทบเพิม่ขึ้นกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพราะ
มีผูป้ระกันตนบางส่วนมีความเขา้ใจว่า การปรับเพิ่ม
จ านวนเงินสมทบ เพื่อแก้ปัญหาความไม่มั่นคงของ
กองทุนประกันสังคม ที่ก  าลังจะไม่พอจ่ายบ านาญ
บ าเหน็จในอนาคต โดยควรมีผูแ้ทนทั้งฝ่ายนายจา้ง ฝ่าย
ผูป้ระกันตน และเลขาธิการสปส. หรือรัฐมนตรีร่วม
แถลงข่าวดว้ย ไม่ใช่ฝ่ายราชการ เป็นผูช้ี้แจงส่ือมวลชน
เท่านั้น 

 (3)เป็นเร่ืองปกติ ส าหรับผูต้อบจ านวนมากที่
ไม่เห็นด้วยการจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึน้ตามฐานเงินเดือน
ถ้าไม่เข้าใจสาเหตุและผลประโยชน์ที่จะได้เพิ่มขึ้ น
หรือไม่อย่างไร? ทั้งท่ีผูป้ระกันตนท่ีมีค่าจ้างต ่ากว่า 
15,000 บาทต่อเดือนไม่ไดจ่้ายเงินสมทบเพิ่ม เพราะยงั
การเก็บอัตราเงินสมทบเท่าเดิมคงเป็นเพราะภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยค่าครองชีพฝืดเคืองเพิ่มขึ้นทุกวนั จึง
ท าให้ผู ้ประกันตนจ านวนมากที่ มีรายได้น้อยเกิด
ความรู้สึกได ้ไม่อยากจ่ายเงินสมทบเพิม่ 

น า ย อ า รั ก ษ์  พ ร ห ม รี  อ ดี ต ที่ ป รึ ก ษ า
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน ในฐานะผูท้รงคุณวุฒิ
ระบบบ านาญ กล่าวในการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เร่ือง “ปฏิรูประบบบ านาญประกันสังคม” คร้ังสุดทา้ย
ประจ าปี 2560 ที่อิมแพค ฟอร่ัม เมืองทอธานีว่า “การ
แก้กฎหมายประกันสังคมคร้ังน้ี สปส.ควรมีระบบ
รองรับที่เรียกว่าการดูแลผูสู้งอายใุนระยะยาวหรือที่มี
ภาวะพึ่งพงิ การขยายอายจุาก 55 ปีเป็น 60 ปี อาจตอ้งมี
เงื่อนไข เพราะบางอาชีพอาจไม่เหมาะสม ควรก าหนด
หรือไม่ว่า หากอายุ 55 ปีจะได้สิทธิอะไร และหากอยู่
ต่อจะมีเง่ือนไขอะไรจูงใจหรือไม่ ส่วนการเก็บอัตรา
เงินสมทบ จะสามารถเปิดกวา้งไดห้รือไม่ เช่นจ่ายเพิ่ม
โดยไม่ตอ้งมีจ านวนเพดานมาจ ากดั เป็นตน้” 

 (รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

ส านักงานประกนัสังคมเตรียมเพิม่เงนิสงเคราะห์
บุตรเป็น 600 บ./คน 

 คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด )  จัด
ประชุมทุกวนัองัคารที่สองและส่ี ของเดือน ที่ประชุม
บอร์ดเม่ือวนัองัคารที่ 24 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบ 
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1.ให้แก้ไขกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์
วิธีการ เง่ือนไขและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน
กรณีสงเคราะห์บุตร  โดยเพิ่มอัตราเหมา จ่ายเงิน
สงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คนเป็น 
600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน 

 

2.ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง กฎหมาย 
ระเบียบ ปรับปรุงการก าหนดอตัราเงินสมทบการเพิ่ม
การจดัเก็บเงินสมทบและการพฒันาสิทธิประโยชน์ ไป
พจิารณาศึกษาการขยาย บุตรของผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ
รับเงินสงเคราะห์บุตร และการขยายความคุ้มครองให้
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส้ินสภาพการเป็นลูกจ้างได้รับ
สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน
เช่นเดียวกับกรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพล
ภาพและกรณีตาย  

3.ให้ส านักงานประกนัสังคม(สปส.)ประสาน
ค ว า ม ร่ วม มื อ กั บ ก ร ะท รว งส า ธ า รณ สุ ข  เ พื่ อ
ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงดูบุตร เพื่อ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กแก่ผูป้ระกนัตน 

เหตุผลที่เห็นชอบการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร
เป็น 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน คือ  

1.กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย(์พม.) จ่ายเงินอุดหนุนเล้ียงดูบุตรแรกเกิดท่ี
ไม่ไดรั้บสวสัดิการใดจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
อตัรา 600 บาทต่อเดือนต่อคนเป็นระยะ 3 ปี 

2.อัตราเงินสงเคราะห์บุตร 400 บาทใชบ้งัคบั
มาตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 โดยไม่ไดป้รับเพิ่มมาจนถึง
ปัจจุบนัเป็นเวลา 6 ปี และการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร
จาก 400 บาทเป็น 600 บาท จากประมาณการจ านวน
บุตรของผู ้ประกันตนที่ ใช้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
จ านวนกว่า 1.26 ล้านคน จะท าให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้ น
ประมาณ 3,000 ลา้นบาท ไม่กระทบเสถียรภาพกองทุน
ประกนัสงัคม  

3.จ านวนบุตรของ ผูป้ระกันตนมีอัตราการ
เปล่ียนแปลงนอ้ยมาก  

ปัจจุบันหลัก เกณฑ์เงื่ อนไขการเกิด สิท ธิ
ประโยชน์กรณีเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตน
(ภายหลงั 20 ตุลาคม 2558) สรุปไดด้งัน้ี  

1.จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือนภายใน
ระยะเวลา 36 เดือน  

2.ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 
400 บาทต่อบุตรหน่ึงคน ส าหรับบุตรชอบดว้ยกฎหมาย
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ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายไุม่เกิน 6 ปี คราวละไม่เกิน 3 คน
(เดิม 2 คน) 

3.ผูร้ับประโยชน์ คือผูป้ระกันตนหญิง กรณีที่
เป็นผูป้ระกันตนทั้งคู่ , ถ้าผูป้ระกันตนตาย จะให้คู่
สมรสหรือผูอุ้ปการะเล้ียงดูบุตร  

กฎหมายประกันสังคมมาตรา  75 ตรี  ให้
ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรไม่เกิน 15 
ปีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จ านวนคราวละไม่เกิน 
3 คน บุตรดงักล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่
ยกใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของผูอ่ื้น 

เพราะฉะนั้น ถา้บุตรเสียชีวิต หรือมีอายเุกิน 6 
ปีบริบูรณ์  หรือ ผู ้ประกันตนส้ินสุดสภาพการเป็น
ลูกจ้างตามมาตรา 33ย่อมหมดสิทธิการขอรับเงิน
สงเคราะห์บุตรได ้

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

สหภาพแรงงาน กับการรวมกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ 

เม่ือวนัที่ 28-29 ตุลาคม 2560 กลุ่มสหภาพ
แรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ลา สนบัสนุนโดยมูลนิธิฟรีด
ริค เอแบร์ท จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง
สหภาพแรงงานกับการรวมกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่
โรงแรมโต่บกัเส็ง จ.พระนครศรีอยธุยา การประชุมคร้ัง
น้ีมีกรรมการกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและ
ใกล้เคียง ,กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ลา 
และสหพนัธ์แรงงานขา้มชาติเขา้ร่วมประมาณ 40 กว่า
คน 

ช่วงบ่ายวนัที่ 29 ตุลาคม 2560 จดัเสวนา เร่ือง 
“สหภาพแรงงานกับการรวมกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” 
โดยนายบุญสม ทาวิจิตร เครือข่ายสหภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และคนท าไม้แห่งประเทศไทย
(BWICT) , นางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล เครือข่าย
เพื่อสิทธิแรงงานขา้มชาติ(MWRN) , นางศุกาญจน์ตา 
สุขไผ่ตา มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
(HRDF)  ,  นายศรีโพธ์ิ  วายุพ ักตร์  ที่ปรึกษากลุ่ม
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ลา, และนายสุพจน์ 
จา รุวรรณบ า รุ ง  ที่ ป รึกษาก ลุ่มสหภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมเบอร์ลา ด าเนินการโดยนายบณัฑิตย ์ธน
ชยัเศรษฐวฒิุ มูลนิธิอารมณ์ พงศพ์งนั สรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี  

 

1. เครือข่ ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง และคนท าไมแ้ห่งประเทศไทย(BWICT) ไดล้ง
พื้นที่ไปพบแรงงานขา้มชาติกิจการก่อสร้างที่แรงงาน
ไทยไม่ท า พบว่าแรงงานขา้มชาติที่เขา้มาท างานส่วน
ใหญ่ผ่านผูรั้บเหมาหรือนายหน้า หรือถูกน าพาเขา้มา
แบบหลบหนีเขา้มา ท าให้นายจา้งไม่จ่ายค่าจา้ง และ
สวสัดิการตามกฎหมายได 
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2.ข้าราชการมักถามว่า เข้ามาถูกกฎหมาย
หรือไม่ ถา้ถูกตอ้งตามกฎหมายก็ให้ไปเขียนค าร้องเพื่อ
เรียกร้องสิทธิความเป็นจริงคือ แมเ้ขา้เมืองผิดกฎหมาย 
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัก็ปฏิเสธความ
รับผดิชอบไม่ได ้แรงงานขา้มชาติก็ตอ้งไดสิ้ทธิเหมือน
แรงงานไทย 

3.เครือข่ายเพื่อ สิทธิแรงงานข้ามชาติ และ
สหภาพแรงงานต่างๆ สามารถเปิดให้แรงงานขา้มชาติ
เขา้เป็นสมาชิกได้ โดยแก้ไขขอ้บังคบั สนับสนุนให้
แรงงานรวมกลุ่ม ให้การศึกษากฎหมายแรงงานและ
ต่อรองให้สภาพการจ้างคุม้ครองแรงงานทุกชาติใน
สถานประกอบการ 

4.ได้ติด ต่อสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพนัธ์ (สรส.) ให้เปิดขอ้บงัคบัสรส.เพื่อรับสมาชิก
องคก์รแรงงานขา้มชาติที่มีจ  านวนเกิน 200 คน เพื่อเป็น
พนัธมิตรในการร่วมเคล่ือนไหว 

5.การจัดตั้งแรงงานขา้มชาติแต่ละกลุ่ม ตอ้ง
เขา้ใจชนชาติที่แตกต่างกนัเพราะมีความกลา้ คิดกลา้สู้
ต่างกนั เช่น แรงงานพม่าแถวมหาชยั แมน้ายจา้งยงิปืน
ขู่ขึ้นฟ้า ถา้ไม่ไดค้่าจา้งขั้นต ่าจะไม่ยอมท างานเด็ดขาด 
ขณะที่กะเหร่ียงหรือชาวไทใหญ่มีความอ่อนน้อม เป็น
ตน้ 

6.ประเด็นการรวมกลุ่ม อาจไม่ได้เ ร่ิมจาก
ปัญหาสภาพการท างาน แต่ใช้ประเด็นที่แรงงานขา้ม
ชาติเดือดร้อนในชีวติประจ าวนัก็ได ้เคยใชป้ระเด็นการ
ท าใบขบัขี่รถมอเตอร์ไซคแ์ละสอบใบขบัขี่ไม่ได ้โดย
เร่ืองต่อรองกบักรมขนส่งทางบก เพราะแรงานขา้มชาติ
จ านวนมากจะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ 

จนกระทัง่ผลักดันให้รัฐยอมให้ท  าเอกสารซ้ือรถและ
สอบใบขบัขี่ได ้

7.แรงงานขา้มชาติมีหลายกลุ่ม มีรูปแบบการ
จา้งงานต่างกันเช่นจา้งท างานชั่วคราว หรือท าสัญญา
จ้างท าของหรือ รับเหมางาน ทั้ งที่ เ ป็นสัญญาจ้าง
แรงงาน บางคร้ังนายจา้งอา้งว่าแรงงานขา้มชาติไม่ได้
ยืน่ขอลาป่วยหรือลาพกัร้อนจึงเลิกจา้ง 

แต่ละพื้นท่ีย่อมมีแรงานข้ามชาติที่ เข้าใจ
ภาษาไทยหรือเป็นล่ามได้อยู่แล้ว ต้องมีการลงพื้นที่
ชวนคนที่ รู้เร่ืองไปคุยด้วยเพื่อความเข้าใจ ไวใ้จกัน 
เพราะบางคร้ังถูกเลิกจา้ง ไม่ไดค้่าชดเชยและใบรับรอง
การผ่านงานตามกฎหมายก็ไม่สามารถส่ือสารนายจา้ง
ได ้

8.ท าอยา่งไรใหม้องแรงงานขา้มชาติเป็นเพื่อน
ชนชั้นแรงงานเดียวกนั ไม่ใช่เพราะเขาน่าสงสารเวทนา 
จึงตอ้งไปช่วยแรงงานขา้มชาติ เพื่อเกิดพลงัสมานฉันท์
ร่วมกนัต่อรองนายจา้ง โดยใหมี้ผูแ้ทนแรงงานขา้มชาติ
เขา้ร่วมเจรจาต่อรองดว้ย 

 (รายงานโดย สุธิลา ลืนค า) 

ความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นประเดน็ร่วมกนั 
เ ม่ือวันที่  4-5 พฤศจิกายน 2560 สหพันธ์

แรงงานขา้มชาติ รวมกบัมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและ
การพฒันา สนับสนุนจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท  จดั
โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการระหว่างสหภาพแรงงาน
ไทย และแรงงานขา้มชาติ เร่ือง “ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนประเด็นร่วมกัน” ที่โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ มีผูเ้ขา้ร่วมจากผูแ้ทนกลุ่มสหภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมเบอร์ลา, กลุ่มสหภาพแรงงานยา่นรังสิต
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และใกลเ้คียง , กลุ่มสหภาพแรงงานยา่นออ้มน้อย-ออ้ม
ใหญ่ และแรงงานข้ามชาติบางส่วนในพื้นที่จังหวดั
เชียงใหม่ ล าพนู รวมประมาณ 40 คน  

การประชุมพูดคุยกนัระหว่างสหภาพแรงงาน
ไทย กับแรงงานข้ามชาติ เร่ืองความร่วมมือในการ
ขับเคล่ือนประเด็นการท างานร่วมกัน เร่ืองสิทธิขั้น
พื้นฐาน หรือสภาพปัญหาที่แรงงานไทยแรงงานขา้ม
ชาติเกิดความกงัวลใจ เร่ือง รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด ์
4.0 และออกพรก.แรงงานต่างดา้ว ท่ีมีเน้ือหากระทบกบั
หลายฝ่าย รวมถึงการก าหนดบทลงโทษที่รุนแรง และ
การด าเนินการท าบตัรที่มีขั้นตอนซับซ้อนยุ่งยาก ใช้
ระยะเวลานาน แรงงานขา้มชาติส่วนมากจะไปจา้งให้
นายหนา้ท าบตัรให ้เพราะจะลางานยากมีอุปสรรคเร่ือง
การส่ือสารกบัเจา้หน้าท่ีรัฐ จากนั้นท่ีประชุมไดแ้บ่ง 6 
กลุ่มเพื่อระดมปัญหาระหว่างแรงงานไทยกบัแรงงาน
ขา้มชาติ โดยมีขอ้เสนอจดัประชุมร่วมกนัปีละ 2 คร้ัง 
และมีขอ้เสนอแนะต่อเจา้หน้าที่ในจงัหวดั และระดับ
นโยบาย ดงัน้ี 

 1. ขอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าเอกสาร
ใหเ้ป็นภาษาของแรงงานขา้มชาติ 

 2. ขอใหห้น่วยงานรัฐที่เก่ียวขอ้ง ลด
ขั้นตอนในการท าบตัรต่างๆของแรงงาน
ขา้มชาต ิ

 3. ขอใหน้ายจา้งปฏิบติัต่อแรงงานขา้มชาติ
อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกบัแรงงาน
ไทย  

 4. ขอใหมี้ผูป้ระสานงานการจดัประชุม มี
การส่ือสาร ส่งข่าวอยา่ต่อเน่ืองลง
ในไลน์กลุ่ม เพือ่ผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บรู้
ข่าวสารไดต้ลอดเวลา 

 5. ขอใหน้ายจา้งอ านวยความสะดวกในการ
ลางานท ากิจกรรมของแรงงานไทยและ
ขา้มชาติ 

 6. ขอใหส้หพนัธแ์รงงานขา้มชาติ
สนบัสนุน หรือช่วยประสานงานกบั
ภาครัฐ เวลาจดักิจกรรมรณรงค ์

สรุปแผนงานรณรงค์ปี 2561ร่วมกนั ระหว่าง
สหพนัธค์นงานขา้มชาติ และกลุ่มสหภาพแรงงานไทย 
ไดแ้ก่ประเด็นรณรงค ์วนัที่  8 มีนา คมวนัสตรีสากล , 1 
พฤษภาคม วนักรมกรสากล , 7 ตุลาคม วันงานที่ มี
คุณค่า , 18 ธนัวาคม วนัแรงงานขา้มชาติสากล โดย ขอ้
เรียกร้องส่วนใหญ่เป็นการติดตามของเดิม เพียงแต่เพิ่ม
การการรณรงค์ในพื้นที่  และเพิ่มความร่วมมือกับ
ส่วนกลาง คือคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 
(คสรท.) กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และองคก์รพฒันา
เอกชน เพือ่ร่วมขบัเคล่ือนขอ้เรียกร้องต่างๆดงัน้ี 

 1. ค่าจา้งที่เป็นธรรมเท่ากนัทัว่ประเทศให้
เพยีงพอต่อค่าครองชีพ (ตามขอ้เสนอ
ของคสรท. เสนอวนัละ721 บาท/วนั) 

 2. ขอใหมี้ความปลอดภยัในการท างานทั้ง
แรงงานไทย กบัแรงงานขา้มชาติ 

 3. ขยายสิทธิการลาคลอดจาก 90 วนัเป็น 
180 วนัโดยไดรั้บค่าจา้ง 

 4. ขยายสิทธิประกนัสงัคมไปสู่แรงงานภาค
เกษตร เพราะมีแรงงานแรงงานขา้มชาติ
ท  างานมาก 

 5. ใหห้น่วยงานรัฐเขม้งวดกบันายจา้งที่ท  า
ผดิกฎหมายแรงงาน (เช่น กรณีไม่จ่าย
ค่าจา้ง ,จ่ายค่าจา้งต ่ากวา่ที่กฎหมาย
ก าหนด) 
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 6. ขอใหมี้บตัรรับรองสถานะที่มัน่คง/
ถาวร/มาตรฐานเดียว 

 7. ยกเลิกการจ่ายค่าบริการจดัท าเอกสาร
ของแรงงานขา้มชาติทุกอยา่ง 

 8. จดัใหมี้รัฐสวสัดิการส าหรับแรงงานทุก
ชาติ 

(รายงานโดย สุธิลา ลืนค า) 

ยุติความรุนแรงต่อผู้หญงิ 

เม่ือวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบูรณาการ
แรงงานสตรี ร่วมกบั คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงาน
ไทย (คสรท.) ฝ่ายสตรีสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพนัธ์ (สรส.) , มูลนิธิพฒันาแรงงานและอาชีพ , 
ขบวนผู ้หญิงปฏิ รูปประเทศไทย(วีมูฟ) ,  วิทยาลัย
นวตักรรมทางสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต และโครงการ
สตรีและเยาวชนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จดั
เสวนาเร่ือง “ไทยแลนด์ 4.0  กับประเด็นท้าทายความ
รุนแรงของผู้หญิง” จดัที่ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2 
บมจ. กสท.โทรคมนาคม (CAT) กรุงเทพฯ รูปแบบการ
จดังานเน้นการรณรงค ์สร้างความตระหนัก และกลุ่ม
สตรีคสรท.ได้ร่วมแสดงละครสะทอ้นความรุนแรงที่
ผูห้ญิงถูกกระท าในหลายรูปแบบ และแลกเปล่ียนการ
แสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ มีผูเ้ขา้ร่วม 100 กวา่คน 

นางสุนี ไชยรส วิทยาลยันวตักรรมทางสังคม 
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รัฐบาลประกาศ ให้สิทธิ
มนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ และมีนโยบายไทยแลนด ์
4.0 เน้นการพฒันาศกัยภาพให้ก้าวไปให้มั่นคง มั่งคัง่ 
ย ัง่ยืน เน้นการพฒันาอุตสาหกรรมที่เติบโตกับการ
พฒันาไปสู่หุ่นยนต์ ปัญหาที่จะตามมายคุนโยบาย 4.0 

แรงงานในระบบ นอกระบบจะตกงานเพิ่ม ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานหญิง  

 

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการ
สมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า สถานการณ์
ยุติ ความรุนแรงต่อ เ ด็กและสตรีจะไ ม่ใ ช่แค่ ใน
ครอบครัว แต่มองไปที่สังคม มิติความรุนแรงทาง
นโยบายกฎหมาย ขาดสิทธิเสรีภาพ จึงเกิดความรุนแรง 
ถูกกดทบั อยา่มองเป็นเร่ืองเวรกรรมหรือชาติปางก่อน 
ส่ิงเหล่าน้ีตอกย  ้าสังคมไทยภายใตน้โยบายยคุ 4.0 และ
ความรุนแรงไม่ใช่เกิดขึ้นเพยีงแค่หญิงกบัชาย, หญิงกบั
หญิง ,ชายกับชาย ,ผูใ้หญ่กบัเด็ก หรือเพศสภาพเพียง
เท่านั้น ซ่ึงสามารถเกิดขึ้นไดทุ้กเวลาและโอกาส 

นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง มูลนิธิส่งเสริม
ความเสมอภาคทางสังคม กล่าวว่า เดือนพฤศจิกายน
เป็นเดือนยติุความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนโยบาย ส่ิงที่ส าคญั
พวกเราต้องเร่ิมรณรงค์ตระหนักรู้ความรุนแรงต่อ
ครอบครัว เร่ิมจากตวัเราไม่พูดจาหยาบคาย ไม่หยอก
ลอ้ดว้ยถอ้ยค าหยาบคายกบัครอบครัวและในที่ท  างาน  

นางอภันตรี เจริญศักดิ์  ลูกจา้งบริษทัยมั เรส
เทอ รองตส์ อินเตอร์เนชั่นเเนล (ประเทศไทย) จ  ากัด  
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กล่าวว่า บริษทัฯมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าการเลิก
จา้งสญัญาจา้งเม่ือวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยอา้งว่า
ไม่มีต  าแหน่งงานในบริษทัฯอีกต่อไป ซ่ึงคดีแรกที่ตน
ถูกเลิกจา้งขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอค าพพิากษาจากศาลฎีกา 

แลว้ยงัถูกเลิกจา้งอีก เกิดความซ ้ าซากของการต่อสู้ ใช้
ระยะเวลายาวนาน อีกทั้ งย ังถูกเพิกเฉยจากทุนที่
สามารถล๊อปบี้ รัฐ  

 (รายงานโดย สุธิลา ลืนค า) 
 


