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 แนวทางการพัฒนาไปสู่สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

 “2 ป ีการปฏิรูประบบประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร” 

 อนาคต “งาน” สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 

 สิทธิแรงงานข้ามชาติภายใต้วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชน 4.0 

 อนาคตจุดยืนปรับค่าจ้างขั้นต ่า? 

 วงการสื่อพ่นพิษ“วอยซ์ ทีวี” แถลงการณ์ ปรับโครงสร้างองค์กร เลิกจ้าง 127 คน 

 ขบวนผู้หญิงย่ืนบริษัทยัมฯเลิกจ้างประธานสหภาพแรงงานผู้ปรุงอาหารไม่เปน็ธรรม 

 สถิติสหภาพแรงงานถูกถอนทะเบียน 
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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.เพื่อจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ 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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สวสัดีปีใหม่ 2561 แรงงานปริทศัน์ออนไลน์

ฉบบัที่ 19 (366) เดือนมกราคม 2561 ผ่านไปอีก 1 ปี

พร้อมเร่ืองราวความเคล่ือนไหวในสังคมไทยที่

เช่ือมต่อกับสังคมโลกด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารที่

เจริญกา้วหนา้ขึ้นอยา่งรวดเร็วทุกวนั 

ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาคิดว่าขบวนการ

เค ล่ือนไหวทางสังคมหรือ  Social movement 

กลายเป็นค าที่ได้รับความสนใจจากส่ือมวลชน และ

ชาวบ้านในระดับชนชั้นล่างเม่ือค  าๆน้ี กลายเป็น

ค าถามในเวทีประกวดนางงามจกัรวาล และอาจเป็น

สาเหตุหน่ึงที่ท  าให้ผูเ้ขา้ประกวดจากประเทศไทยตก

รอบ 5 คนสุดท้ายเพราะตอบไม่ตรงประเด็น ค  าว่า

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมส าหรับคนจน และ

แรงงานส่วนหน่ึง แม้ไม่รู้จกัความหมาย แต่จะโดย

รู้ตัวหรือไม่ก็ตาม พวกเขาคือคนที่ได้เข้าร่วมและ

ผลกัดนัใหเ้กิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมมาแลว้

อยา่งมากมาย 

ส าหรับแวดวงแรงงานมีค า เกิดใหม่ คือ 

“สหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคล่ือนไหวทาง

สังคม”(Social movement unionism) ซ่ึงเร่ิมมีการพูด

ถึ ง กัน ในห มู่ ผู ้น า แ รง ง าน  นั ก วิ ช า ก า ร  แ ล ะ

ผูป้ฏิบติังานในองคก์รพฒันาเอกชนมากว่า 10 ปีแลว้ 

สหภาพแรงงานที่ เป็นขบวนการเคล่ือนไหวทาง

สงัคมหมายถึงอะไร? และมีแนวทางพฒันาอยา่งไร? 

ผูส้นใจหาอ่านไดจ้ากแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 

ส่วนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่เป็น

ข่าวครึกโครมมาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาคือ โครงการ

กา้วคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ ของ

นายอาทิวราห์ คงมาลยั ที่เพิ่งเสร็จส้ินไป โดยไดรั้บ

เงินบริจาคจนถึงขณะน้ี (27 ธนัวาคม 2560) มากกว่า 

1,200 ล้านบาท โครงการน้ีเร่ิมตน้จากปัจเจกบุคคล

แต่ต่อมาสามารถขยายขอบเขตไปสู่การสร้างผล

สะเทือนใหส้งัคมไทยตระหนักถึงปัญหาสาธารณสุข

ที่คนจนขาดแคลนโรงพยาบาลที่มีเคร่ืองมือดีๆ ที่จะ

ใหก้ารรักษาเม่ือเจ็บป่วย อยา่งไรก็ตามโครงการน้ีจะ

กลายเป็นเพียงการสร้างวีรบุรุษที่ฮือฮาอยู่ช่วงหน่ึง

แล้ว เงียบหายไป โดยไม่ได้มีการแก้ไขปัญหา

โครงส ร้า งหรือไ ม่ ?  ก็ ย่อมขึ้ นอยู่กับว่ าคนใน

สังคมไทยตระหนักถึงเป้าหมายที่กวา้งไกลกว่าการ

หาเงินบริจาคพนัล้านของคุณอาทิวรา แต่ปัญหาที่

แทจ้ริงคือระบบสวสัดิการสงัคมตอ้งไดรั้บการพฒันา

เพื่อให้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้ใช้บริการอย่าง

เหมาะสมตามความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย ์
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ในด้านแวดวงแรงงาน ครบ 2 ปีของการ

ปฏิรูประบบประกันสังคม ผูป้ระกันตนได้อะไร? 

เป็นค าถามที่ท่านสามารถหาค าตอบได้จากรายงาน

พิเศษของแรงงานปริทศัน์ฉบับน้ี เช่นเดียวกับการ

เคล่ือนไหวเร่ืองค่าจ้างขั้ นต ่ าที่องค์กรแรงงาน

เรียกร้องมาเป็นระยะ จนถึงปัจจุบนัคณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย เสนอตวัเลขล่าสุดอยูท่ี่ 360 

บาทต่อวนั และให้ปรับเท่ากันทัว่ประเทศ ซ่ึงก็มีทั้ง

เสียงคดัคา้นและสนบัสนุนจากนักวิชาการ ในขณะที่

ฝ่ายนายจา้งคดัคา้นเช่นเคย อ่านความเห็นต่อการปรับ

ค่าจา้งขั้นต ่าไดจ้ากบทความอนาคตจุดยนืปรับค่าจา้ง

ขั้นต ่า โดยบณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

แรงงานที่ติดตามเร่ืองการปรับค่าจา้งขั้นต ่ามาหลายปี 

สถานการณ์เลิกจา้งในวงการส่ือดิจิตอลเร่ิม

เ ม่ือ ส่ือทีวี ดิ จิตอลเ ร่ิมพ่นพิษเ ม่ือ  “วอยซ์  ทีวี ” 

แถลงการณ์ปรับโครงสร้างองคก์รเลิกจา้งคนคนงาน 

127 คนในขณะที่คดีเลิกจา้งประธานสหภาพแรงงาน

ผูป้รุงอาหารและให้บริการบริษทัยมิเรสเทอรองตส์ฯ 

ยงัคงยืดเยื้ออยู่โดยมีเครือข่ายสตรี แรงงานเยาวชน

นกัวชิาการ และส่ือมวลชน ร่วมส่งจดหมายเปิดผนึก

คดัคา้นบริษทัในการเลิกจา้งคร้ังน้ี ผูส้นใจติดตามข่าว

ทั้งสองเร่ืองไดใ้นแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 

ปีใหม่แลว้ขอผองเรา จงกา้วเดินต่อไปอยา่ง

มัน่คง ต่อสู ้ฟันฝ่าอุปสรรคเพือ่ชีวติที่ดีกวา่ 
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แนวทางการพฒันาไปสู่สหภาพแรงงานที่

เ ป็ นขบวนก าร เค ล่ื อน ไหวท า งสั ง คม  (Social 

Movement Unionism ซ่ึงต่อไปขอเรียกวา่SMU) มีการ

แลกเปล่ียนถกเถียงกันอยู่ในสังคมไทย ซ่ึงสามารถ

สรุปไดด้งัน้ีคือ  

1. ทิศทางและบทบาทที่ควรจะเป็นของสหภาพ

แรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (SMU) 

การพัฒนาทิศทางการเค ล่ือนไหวและ

บทบาทของสหภาพแรงงานไปสู่ SMU มีประเด็นที่

เป็นขอ้ขดัแยง้ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการที่ดีคือ ความ

ขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ระหว่างสหภาพแรงงานกับ

ชุมชนที่น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทัว่

โลก ในประเทศไทยมีตวัอย่างที่เกิดขึ้ นอยู่บ่อยคร้ัง

ดงัที่ ประธานกลุ่มผูใ้ช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง 

ให้ข้อมูลว่า ทางกลุ่มฯซ่ึงเป็นองค์กรของสหภาพ

แรงงานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุ รีและ

ใกล้ เคี ยง  ได้ มี ส่ วน ร่วมกันกับขบวนการภาค

ประชาชนอ่ืนๆในการขบัเคล่ือนเร่ืองการวางผงัเมือง 

เน่ืองจากจะมีการน าเอาพื้นที่ท  าเกษตรของชุมชนไป

สร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่ม เติม ซ่ึงจะสร้าง

ผลกระทบดา้นการพฒันาเมืองและส่ิงแวดลอ้ม ท าให้

สภาพแรงงานที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯแห่งหน่ึงขอลาออก

นภาพร อติวานิชยพงศ์ 
 

https://snuproject.wordpress.com 
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จากการเป็นสมาชิก เน่ืองจากการเคล่ือนไหวส่งผล

กระทบต่อสถานประกอบการของพวกเขาโดยตรง อีก

ตัวอย่างหน่ึงคือ เม่ือทางกลุ่มฯมีการเคล่ือนไหว

ต่อตา้นการใชแ้ร่ใยหินในภาคอุตสาหกรรม สหภาพ

แรงงานส่วนหน่ึงซ่ึงอยูใ่นสถานประกอบการที่ใชแ้ร่

ใยหินได้ออกมาเคล่ือนไหวปกป้องโรงงานของ

ตนเอง โดยเกรงว่าคนงานจะถูกเลิกจ้างท าให้เกิด

ปัญหาความขดัแยง้กันภายในกลุ่มฯ(ธนพร วิจนัทร์

,ค  าอภิปรายในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพแรงงานที่เป็น

ขบวนการ เค ล่ือนไหวทา งสังคม ” เ ม่ื อวันที่  1 

กรกฎาคม 2560) 

 

ตวัอยา่งต่อมาซ่ึงเป็นข่าวใหญ่ระดบัประเทศ

คือ เม่ือวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2560 นายสาวิทย์ แก้ว

หวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย

ไดอ้อกแถลงการณ์สนบัสนุนการต่อสู้ของ “เครือข่าย

ปกป้องอนัดามนัจากถ่านหินและประชาชนที่คดัคา้น

โครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน” ซ่ึงจะด าเนินการ

สร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่จงัหวดั

กระบี่ ต่อมาสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตไดอ้อกแถลงการณ์เม่ือวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2560 

สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จงัหวดักระบี่ 

โดยบอกว่าเป็นโครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในพื้นที่

ภาคใต้ทั้งน้ีสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็น

สมาชิกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นจึงแสดงให้เห็นความขัดแย ้ง

ระหว่างบทบาทที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของ

สมาชิกในสถานประกอบการของสหภาพแรงงานการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับบทบาทในการเขา้ร่วมกับองค์กร

ภาคประชาสงัคมเพือ่ปกป้องผลประโยชน์ของชุมชน

ในจังหวัดกระบี่ของคณะกรรมการสมานฉันท์

แรงงานไทย 

อีกตัวอย่างหน่ึงในเร่ืองของทิศทางและ

บทบาทที่ควรจะเป็นของSMU คือการเข้า ร่วม

เคล่ือนไหวทางการเมืองสหภาพแรงงานในช่วง 10 

กวา่ปีที่ผา่นมา ซ่ึงปกติควรถือวา่เป็นบทบาทหน่ึงของ

SMU ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส านึกทางการเมืองของ

สหภาพแรงงาน แต่ภายใตส้ถานการณ์ทางการเมืองที่

ซบัซอ้นในช่วงที่ผา่นมา บทบาทของสหภาพแรงงาน

ถูกวิพากษ์วิ จ ารณ์ ว่ า  กลาย เ ป็น ส่วนหน่ึงของ

ขบวนการเคล่ือนไหวที่ท  าให้ระบอบประชาธิปไตย

ของประเทศไทยตอ้งชะงกังนัไปอีกคร้ังหน่ึง น ามาซ่ึง

ค  าถามวา่การเขา้ร่วมเคล่ือนไหวทางการเมืองดงักล่าว

เป็นทิศทางและบทบาทที่ควรจะเป็น SMUหรือไม่? 

http://btknewsonline.blogspot.com 
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ดังนั้ นการก าหนดทิศทางและบทบาทของ

สหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

จึงจ าเป็นที่ตอ้งสนบัสนุนใหเ้กิดเวที หรือองคก์รกลาง

ในการแลกเปล่ียนเพื่อความเข้าใจร่วมกันระหว่าง

สภาพแรงงานที่ตอ้งปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก 

โดยเฉพาะการรักษาความมัน่คงของการมีงานท า กบั

การตอ้งไปปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม 

ร่วมกับขบวนการเคล่ือนไหวอ่ืนๆอีกทั้ งยงัต้องท า

ความเข้าใจร่วมกันในเร่ืองบทบาททางการเมืองที่

สอดคล้องกับSMU อยู่และการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยวา่ควรเป็นอยา่งไรกนัแน่? 

2. แนวปฏิ บั ติ ไป สู่ก าร เ ป็นสหภาพแรงง านที่

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

ในช่วงที่ผา่นมา แนวคิดSMU เร่ิมไดรั้บความ

สนใจในหมู่ผูน้ าแรงงานบางกลุ่ม นักวิชาการ และ

ผูป้ฏิบตัิงานขององคก์รพฒันาเอกชน ไดมี้ขอ้เสนอซ่ึง

เป็นแนวปฏิบติัเพื่อไปสู่การเป็นสหภาพแรงงานที่

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมซ่ึงสามารถแยกแยะ

ไดด้งัน้ี คือ 

2.1  แนวปฏิบตัิขององคก์รน าระดบัชาติและ

สหภาพแรงงาน 

องค์กรระดับชาติที่เคยมีความพยายามน า

แนวคิดSMU มาเป็นแนวปฏิบัติในการท างานคือ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ซ่ึง

เป็นองคก์รเครือข่ายของสหภาพแรงงาน แรงงานนอก

ระบบ แรงงานขา้มชาติ และองค์กรพฒันาเอกชน ที่

ผ่านมานักวิชาการที่ เป็นที่ปรึกษาของคสรท.ได้

พยายามผลกัดนัให้คสรท. จดัท าแผนยุทธศาสตร์ 10 

ปีซ่ึงไดร้ะบุเป้าหมายขอ้หน่ึงของแผนว่า “เราจะสร้าง

ขบวนการแรงงานให้เป็นขบวนทางสังคม” โดยการ

พยายามจดัตั้งคนงานอีกกวา่ร้อยละ 90 ที่ยงัไม่ไดเ้ป็น

สมาชิกสหภาพแรงงานให้เข้ามาอยู่ในขบวนการ

แรงงานเพื่อให้ขบวนการแรงงานเข้มแข็ง  และ

กลายเป็นขบวนการเคล่ือนไหวของคนส่วนใหญ่ใน

สังคม (ศกัดินา ฉัตรกุล ณ อยธุยา,ค  าอภิปรายในงาน

เสวนาเ ร่ือง  “สหภาพแรงงานที่ เ ป็นขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสงัคม”) 

 

ในด้านบทบาทการปกป้องสิทธิแรงงาน

ของคสรท. ผูป้ฏิบตัิงานขององค์กรพฒันาเอกชนที่

ท  างานกบัแรงงานนอกระบบ และแรงงานขา้มชาติได้

พย าย ามผลักดันให้คสรท .  ขย าย มิ ติ ขอ งก า ร

เคล่ือนไหวไปสู่ปัญหาของแรงงานที่นอกเหนือ

http://voicelabour.org 
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แรงงานในระบบ เช่นในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบาย

เก่ียวกับการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ซ่ึงผูไ้ด้รับ

ความเดือดร้อนโดยตรง คือ พอ่คา้ แม่คา้ที่เป็นแรงงาน

นอกระบบ แต่ในขณะเดียวกนั การที่ไม่มีหาบเร่แผง

ลอย ได้ส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคที่เป็นแรงงานใน

ระบบ ซ่ึงจะต้องซ้ือสินค้าในราคาแพง แต่ปัญหา

ดงักล่าวกลบัไม่ไดรั้บความสนใจจากสหภาพแรงงาน 

จึงได้มีความพยายามจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่

ท  า ง านกับ เค รือข่ า ยแรงง านนอกระบบ  ที่ จ ะ

ประสานงานกบัคสรท. เพื่อร่วมกนัขบัเคล่ือนแก้ไข

ปัญหาเร่ืองน้ี (พูนทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ ,ค  า

อภิปรายในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพแรงงานที่เป็น

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม”) 

 

ในส่วนของแรงงานขา้มชาติ ในอดีตสหภาพ

แรงงานไม่มีแนวคิดในการเคล่ือนไหวเพื่อปกป้อง

สิทธิแรงงานขา้มชาติ ตรงกนัขา้มกบัมีอคติต่อแรงงาน

ข้ามชาติ  และเห็นว่ามาแย่งงานแรงงานไทยแต่

ปัจจุบันทัศนะดังกล่าวเปล่ียนไป องค์กรน าของ

สหภาพแรงงานเช่น คสรท.มีการรณรงคข์บัเคล่ือนใน

ประเด็นสิทธิแรงงานขา้มชาติในขณะที่มีสภาองคก์าร

ลูกจา้งบางแห่ง เช่นสภาองคก์ารลูกจา้งสภาแรงงาน

แห่งประเทศไทยมีนโยบายในการจดัตั้งแรงงานขา้ม

ชาติให้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (นภาพร อติวานิ

ชยพงศ,์2560: 125-158) ซ่ึงหากสภาพแรงงานมีความ

เป็นขบวนการเค ล่ือนไหวทางสังคม  และเป็น

ขบวนการเคล่ือนไหวทางชนชั้นจะตอ้งปกป้องสิทธิ

ของแรงงานนอกระบบ และแรงงานขา้มชาติในฐานะ

ที่เป็นชนชั้นแรงงานเหมือนกนัโดยไม่มีการแบ่งแยก 

(อดิศร เกิดมงคล,2560, ค  าอภิปรายในงานเสวนาเร่ือง 

“สหภาพแรงงานที่ เป็นขบวนการเคล่ือนไหวทาง

สงัคม”) 

ส าหรับสหภาพแรงงานในระดับสถาน

ประกอบการ มีตวัอยา่งของการพฒันาวิสัยทศัน์ของผู ้

น าไปสู่ส านึกของSMU โดยการไม่ให้พึงพอใจเพียง

ผลส าเร็จของขอ้เรียกร้องในระดบัสถานประกอบการ 

แต่ตอ้งเช่ือมโยงไปสู่การมองผลประโยชน์ของชนชั้น

แรงงานหมด เช่น กรณีของสหภาพแรงงานแห่งหน่ึง

ที่สามารถเจรจาข้อเรียกร้องต่อรองให้นายจ้างเพิ่ม

สวสัดิการลาคลอดของแรงงานหญิงจาก 90 วนัตาม

กฎหมายเป็น 120 ว ันได้เป็นผลส าเร็จ  ประธาน

สหภาพแรงงานช้ีให้กรรมการสหภาพแรงงานเห็นว่า 

สหภาพแรงงานควรสนับสนุนให้แรงงานในสถาน

ประกอบการอ่ืนๆได้รับสวสัดิการเช่นเดียวกันด้วย 

http://voicelabour.org 
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เน่ืองจากในอนาคตตนเองหรือลูกหลานอาจตอ้งไป

ท า ง านในสถานประกอบการ อ่ืนๆ  จะ ได้ รับ

ผลประโยชน์จึงตอ้งท าเพื่ออนาคตของลูกหลาน และ

เพือ่ผลประโยชน์ของสงัคม(เรืองรุ่ง วิเชียรพงษ,์2560, 

ค  าอภิปรายในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพแรงงานที่เป็น

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม”) ตวัอยา่งที่กล่าวมา

น้ีจึงเป็นการเช่ือมโยงผลประโยชน์ในระดับโรงงาน

กับผลประโยชน์ของชนชั้ นแรงงาน ซ่ึงเป็นการ

ยกระดบัจิตส านึกและวสิยัทศัน์ของสภาพแรงงาน ให้

ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ที่กวา้งไกลกว่าผลประโยชน์

เฉพาะหนา้ในระดบัสถานประกอบการ 

2 . 2  ก า ร เ ช่ื อม โยงสหภาพแรงง านกับ

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมอ่ืนๆ 

ใน ปั จ จุ บันนั ก วิ ช า ก า รที่ สน ใ จค ว า ม

เคล่ือนไหวของสภาพแรงงานและอดีตผูน้ าแรงงานที่

ท  า ง า นบ ริห า รสหก ร ณ์ อ อม ท รัพ ย์ในสถ า น

ประกอบการที่มีสภาพแรงงาน ได้น าเสนอแนวทาง

ความร่วมมือระหว่างขบวนการแรงงานกบัสหกรณ์

และชุมชน เพื่อให้ขบวนการแรงงานไม่โดดเด่ียว 

เน่ืองจากเห็นว่าทั้ งสหภาพแรงงาน สหกรณ์ และ

ขบวนการเคล่ือนไหวของชุมชนมีเป้าหมายที่ใกลเ้คียง

กัน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้วยวิธี

ทางประชาธิปไตย 

ขอ้สังเกตของผูว้ิจยัต่อความร่วมมือระหว่าง

สหภาพแรงงานกบัสหกรณ์และชุมชนเพือ่พฒันาไปสู่

การ เ ป็นSMU คื อ  ปัจ จุบัน รัฐวิสาหกิจและ

บริษทัเอกชนขนาดใหญ่ที่มีสภาพแรงงาน จะมีการ

จดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยข์องสถานประกอบการแทบ

ทุกแห่ง ซ่ึงผูน้ าสหภาพแรงงานหลายคนได้เข้าไป

ท างานเป็นกรรมการสหกรณ์ ในขณะที่สภาพแรงงาน

ยงัขาดแคลนคนท างานที่มีคุณภาพ ที่จะอาสาเขา้มา

เป็นกรรมการ ทั้งน้ีปฏิเสธไม่ไดว้่าการเป็นกรรมการ

สหกรณ์ฯมีผลประโยชน์ในด้านค่าตอบแทนต่างๆ 

เช่นเบี้ ยประชุม เงินโบนัสประจ าปีและไม่มีความ

ขดัแยง้กับนายจ้าง ในขณะที่การท างานให้สหภาพ

แรงงานไม่มีค่าตอบแทนและบางคร้ังตอ้งเสียสละเงิน

ส่วนตวัในการท างานให้กบัสหภาพแรงงานอีกทั้งยงั

อาจถูกเพ่งเล็งจากนายจา้ง ท าให้สหภาพแรงงานอาจ

ตอ้งสูญเสียทรัพยากรด้านบุคคลให้กับสหกรณ์ออม

ทรัพยห์ากไม่มีผู ้ที่พร้อมจะอุทิศตัวให้กับสหภาพ

แรงงาน 

 https://facebook.com 
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ดงันั้นจึงควรมีการจดัความสัมพนัธ์ระหว่าง

สหภาพแรงงานกบัสหกรณ์ในสถานประกอบการให้

เหมาะสม โดยที่ผูน้  าสหภาพแรงงานไม่จ าเป็นตอ้งเขา้

ไปเป็นกรรมการสหกรณ์ แต่ควรสนบัสนุนใหส้มาชิก

สหภาพแรงงาน หรือผู ้ที่ มีแนวทางที่ เป็นมิตรกับ

สหภาพแรงงานเขา้ไปท างานในสหกรณ์ เพื่อสร้าง

ความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานกบัสหกรณ์ใน

เ ร่ื อ ง ที่ เ ป็ น ป ระ โ ย ชน์ ต่ อ แ ร ง ง า น ใน ส ถ า น

ประกอบการ หรือต่อสงัคม รวมถึงการที่จะไดรั้บการ

สนับสนุนทรัพยากรจากสหกรณ์มา เสริมความ

เขม้แข็งให้กับกิจกรรมของสหภาพแรงงานในด้าน

ต่างๆ 

 

ส าหรับการท างานกับชุมชน หากเป็นการ

รณรงคเ์คล่ือนไหวร่วมกนัระหวา่งสหภาพแรงงานกบั

ขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนจะมีความชดัเจน

ในด้านที่เป็นแนวทางของSMUอยู่แล้ว แต่กรณีที่ยงั

เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ คือการที่สหภาพแรงงานไป

ท างานบริการชุมชนในรูปแบบของงานอาสาสมัคร

ทัว่ๆไป เช่นการท าความสะอาด แจกอาหารให้เด็กๆ 

ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ก็ถือว่าเป็นบทบาทของ SMU

แล้วหรือไม่(วิชัย นราไพบูลย ์ค  าอภิปรายในงาน

เสวนาเ ร่ือง  “สหภาพแรงงานที่ เ ป็นขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสงัคม”) ในประเด็นดงักล่าว อาจถือว่า

กิจกรรมอาสาสมคัรในชุมชนเป็นยทุธวิธีเบื้องตน้ใน

การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสหภาพแรงงานกับ

ชุมชน แต่จะตอ้งมีการยกระดบัเน้ือหาให้สูงขึ้นเพื่อ

เช่ือมโยงไปสู่ปัญหาของสังคม และการสร้างความ

เขม้แขง็ใหข้บวนการเคล่ือนไหวของสหภาพแรงงาน 

เช่นการที่สหภาพแรงงานต้องมีความตระหนักใน

ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน และหากเป็นกรณีที่

เป็นผลกระทบมาจากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน 

เช่น ปัญหามลพิษด้านต่างๆสหภาพแรงงานควร

น าเสนอแนวทางแกปั้ญหาให้ชุมชนมาบรรจุเป็นขอ้

เรียกร้องของสหภาพแรงงานในการเจรจาต่อรองกับ

นายจ้างด้วย และต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์

ระหวา่งชุมชนกบัสหภาพแรงงานไปจนถึงขั้นที่ท  าให้

สมาชิกของชุมชนมีความเป็นมิตร และเข้ามาร่วม

สนบัสนุนการเคล่ือนไหวรณรงคข์องสหภาพแรงงาน

ในเร่ืองต่างๆ 

 

http://voicelabour.org 
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การอภิปราย ฟันธง 2 ปี การปฏิรูปประกันสังคม 
ผู้ประกันตนได้อะไร ? 

ด าเนินรายการโดยนายธนกิจ  สาโสภา รอง
ประธานสภาองค์การลูกจา้งแรงงานยานยนต์แห่ง
ประเทศไทย 

นับเป็นเวลา 2 ปี  ที่ มีการปฏิ รูประบบ
ประกันสังคม โดยเฉพาะการประกาศใช้ พ.ร.บ.
ประกนัสังคม พ.ศ.2558 (ฉบบัที่ 4) เวทีคร้ังน้ีจะเป็น
การ “ฟันธง” ช้ีชัดตรงประเด็นว่าผูป้ระกันตนกลุ่ม
ต่างๆทั้ งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ 
แรงงานขา้มชาติ ได้รับประโยชน์ใดบ้างจากการมี
กฎหมายฉบบัใหม่น้ีขึ้นมา  

ขณะเดียวกนัเม่ือวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่
ผา่นมา การท าหนา้ที่ของคณะกรรมการประกนัสงัคม
ตามมาตรา 44 ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ และตอ้งน าไปสู่การ
จัดให้มีการเลือกตั้ งกรรมการประกันสังคม ทาง
ส านักงานประกันสังคมจะมีแนวทางด าเนินการ
อยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอของผูป้ระกนัตน 

  

สรปุเวทสีาธารณะ  

2 ปี พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 

“2 ปี การปฏริปูระบบประกนัสงัคม ผูป้ระกันตนได้อะไร” 

วนัอาทติยท์ี ่12 พฤศจกิายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ หอ้งประชมุจอมพล ป. พิบลูสงคราม ชัน้ 5 กระทรวงแรงงาน 

จดัโดยสภาองคก์ารลกูจา้งพัฒนาแรงงานแหง่ประเทศไทย  

รว่มกบัเครอืขา่ยประกนัสงัคมคนท างาน(คปค.)  

โดย บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 
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น า ยม นั ส  โ ก ศ ล  ป ร ะ ธ าน เ ค รื อ ข่ า ย
ประกนัสังคมคนท างาน (คปค.) กล่าวว่า ก่อนที่จะ
ตอบว่า 2 ปี ผู้ประกันตนได้อะไร ?   

ขอน าเสนอ 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ถือ
ว่าเป็นการปฏิรูปที่ส าคญัมาก 

ในประเทศไทยมีกองทุนสุขภาพ 3 กองทุน 
คือ  

หน่ึง กองทุนสวสัดิการขา้ราชการ ดูแลคนที่
เก่ียวขอ้ง 4 ล้านกว่าคน มีงบประมาณสนับสนุน 
70,000 กว่าล้านบาท โดยที่ข ้าราชการไม่ต้องจ่าย
งบประมาณแต่อย่างใด แต่เป็นการใช้ผ่านภาษี
ประชาชน 
   สอง กองทุนประกนัสงัคม เกิดมาเม่ือปี 2533 
ในสมัยนายกรัฐมนตรีชาติชาติ ชุณหะวณั โดยมติ 
333 เสียงที่ผ่านรัฐสภาในยคุนั้นอยา่งเป็นเอกฉันท ์ปี
แรกมีสิทธิประโยชน์แค่ 4 กรณีเท่านั้น และตอนแรก
ก็ไม่มีเงินบริหารจดัการ ตอ้งไปน าเงินจากกองทุนเงิน
ทดแทนมาบริหารก่อน  

กองทุนประกันสังคมมีขนาดใหญ่โตขึ้ น 
เพราะมาจากเงินสมทบจากนายจา้ง ลูกจา้ง คนละ 5 
% ส่วนรัฐสมทบ 2.75 % ครอบคลุม 7 สิทธิ
ประโยชน์ ส าหรับกรณีสุขภาพโดยตรงนั้น คิดเป็น
เงินสมทบ 0.88 % เท่านั้น มีเงินในกองทุน 1.83 ลา้น
ลา้นบาท ดูแลผูป้ระกนัตน 13 ลา้นคน กฎหมายฉบบั
น้ีถือเ ป็นนโยบายเร่ง ด่วนของรัฐบาลชุด น้ี  จน

กฎหมายผ่านสนช. มีการบรรจุเ ร่ืองการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเขา้มา เป็นตน้ 

ยงัมี อีกหลายสิทธิประโยชน์ที่ มีการเพิ่ม
ขึ้นมาในกฎหมายฉบบัน้ี เรียกได้ว่า เป็นการปฏิรูป
รูปแบบหน่ึง ดงันั้นอนาคตการบริหารงานที่ดี มีมือ
อาชีพ จะท าให้เกิดการสร้างสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อ
ผู้ประกันตนได้มากขึน้ 

สาม  กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ช่ ว งที่ เ กิ ดขึ้ นม าแรกๆ  จะ มี ก า รรวมกอ งทุ น
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเขา้สู่กองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ แต่ผมและเครือข่ายไม่เห็นดว้ย 
ออกมาคดัคา้น เพราะรายละเอียดและสิทธิประโยชน์
ไม่ใช่แค่เร่ืองสุขภาพเท่านั้น งบประมาณกองทุนน้ีมา
จากภาษีประชาชน เฉล่ียคนละ 508 บาทต่อคน แต่
พบว่าประชาชนที่เป็นผูป้ระกนัตนจะไม่สามารถไป
ใชร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพน้ีได ้ 

 ประเด็นที่  2 ในเ ร่ืองของกฎหมายลูกที่
เกี่ยวข้อง พบว่าออกมาล่าช้ามากและส่งผลกระทบต่อ
การเข้าถึงสิทธิของผู้ประกันตน  

เช่น เร่ืองการตรวจสุขภาพก็พบปัญหาหลาย
ประการต่อการเขา้ถึงบริการ  

ดังนั้นตอ้งไปพิจารณาว่า การปฏิรูประบบ
ประกนัสงัคม เช่น เร่ืองสุขภาพ ตอบโจทยไ์หม กรณี
การฝากครรภผ์ูป้ระกนัตนผูห้ญิง มีสิทธิไดรั้บบริการ
ไหม กรณีการตรวจต่อมลูกหมาก ที่ถือเป็นความเส่ียง
ดา้นสุขภาพ ตอ้งได้รับการพิจารณาเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
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เหล่าน้ีเป็นเร่ืองที่ทางส านักงานประกันสังคม ควร
พจิารณาเพิม่เติม 

หรือการใช้สิทธิประโยชน์บ านาญชราภาพ 
เม่ือรับสิทธิดงักล่าวน้ีแลว้ สิทธิสุขภาพตอ้งถูกโอน
ไปยงัสิทธิหลักประกันสุขภาพทนัที ไม่สามารถใช้
สิทธิประกนัสังคมต่อไป เพราะถือว่าส้ินสุดการเป็น
ผูป้ระกนัตนแลว้ 

  ข้อสังเกต คือ “ส่งเสริมสุขภาพ” กับ “ตรวจ
สุขภาพ” ถือว่าเป็นเร่ืองเดียวกันไหม ? ซ่ึงหลายคน
มองว่าเป็นเร่ืองเดียวกัน ซ่ึงผมมองว่าไม่ใช่ เพราะ
การส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค ตอ้งมีการระมดัระวงั
ป้องกนัไวก่้อนไม่ให้เกิดขึ้น และต่อมาเม่ือตรวจเจอ
โรคแล้ว จะมีแนวทางวิธีการในการแก้ไขอย่างไร 
เช่น การสร้างระบบโภชนาการในโรงงานขึ้นมาใหม่ 
เป็นตน้ 

ประเด็นที่ 3 การให้ความส าคัญกับหลักการ
ปฏิรูปประกันสังคม 

ส่ิงที่ เครือข่ายคปค.ด าเนินการและมีการ
ขบัเคล่ือนส่งต่อให้รัฐบาลทราบอย่างต่อเน่ือง คือ 
แนวทางการปฏิรูปประกนัสังคมในดา้นต่างๆ พบว่า 
มีการเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อมาดว้ยสภา

ขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แต่ก็ยงัไม่มีการ
หยิบยกเร่ืองหลักการปฏิรูปประกันสังคมเข้าไป
พิจารณา โดยเฉพาะเร่ือง “โปร่งใส ยืดหยุ่น บูรณา
การ ครอบคลุมทุกกลุ่ม”  

ปัญหาส าคญั คือ คระกรรมการประกนัสงัคม 
ซ่ึงที่ผา่นมามีมาแลว้รวม 13 คณะ มีฐานะแค่ที่ปรึกษา
เท่าน้ัน ไม่มีความหลากหลายในกลุ่มผูป้ระกนัตน คน
ที่มีอ  านาจจริง คือ เลขาธิการส านักงานประกนัสังคม 
ที่มาจากขา้ราชการโดยตรง  

เป้าหมายการขบัเคล่ือนของ คปค. คือ  การ
ท างานคู่ขนานกับรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ
การปรับฐานค่าจา้งจ่ายเพิ่มเงินสมทบปรับฐานเงิน
บ านาญชราภาพ และสามารถให้ตกทอดถึงทายาทได้
เม่ือผูป้ระกนัตนเสียชีวิต, การไม่ก าหนดจ านวนคร้ัง
ในการคลอดบุตร ฯลฯ  

โดยส รุป  คือ  แ ม้ปลายทางก ารปฏิ รู ป
ประกันสังคมจะเ ป็นเ ร่ืองอิสระของส านักงาน
ประกันสังคม แต่การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์เป็น
ระยะๆ ถือได้ว่าเป็นก้าวย่างที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการ
ร่วมไปด้วย 

น .พ .อ านวย  ก า จีนะ  คณะกรรมก า ร
การแพทย์ ประกันสังคม  กล่าวว่า  ส านักงาน
ประกันสังคมได้พฒันาระบบสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
โดยเฉพาะทางการแพทย ์คือ ลดความเหลื่อมล ้าใน
ระบบสุขภาพ ที่ประเทศไทยมี 3 ระบบ ซ่ึงระบบ
ประกนัสงัคมตอ้งไม่ดอ้ยกวา่อีก 2 ระบบที่มีอยู ่
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ทิศทางการท างานของคณะกรรมการ
การแพทยไ์ด้มีการประกาศ โดยใช้ประชาชนเป็น
เป้าหมายในการท างาน ไม่ใช่ให้สถานบริการเป็น
เป้าหมาย ถือว่าให้ผูป้ระกนัตนเป็นเป้าหมายส าคญั
เรียกว่า “people focus” โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง
ใน 2-3 ปีหลงัที่ผ่านมาน้ี เพื่อให้ดีกว่าเดิม อยา่งไรก็
ตามตอ้งค านึงถึงระบบการเงินการคลงัของกองทุน 
และระบบสุขภาพโดยภาพรวมเช่นเดียวกนั 

ส าหรับในตวัของกฎหมายฉบบั 2558 เร่ืองที่
ส าคญั คอื การส่งเสริมและป้องกันโรค กับ การได้รับ
เงินช่วยเหลือเมื่อได้รับความเสียหายจากการได้รับ
บริการทางการแพทย์ ที่ผ่านมามองว่าใน 2 เร่ืองน้ี 
ระบบประกันสังคมยงัมีความเหล่ือมล ้ า เขา้ไม่ถึง
สิทธิเหมือนกองทุนอ่ืน  

ตอ้งยอมรับวา่มีความล่าชา้ในการด าเนินงาน 
แต่ก็มีความพยายามในการแก้ไขให้ผูป้ระกันตน
เขา้ถึงสิทธิให้ได้จริงตามที่กฎหมายก าหนดไว ้การ
ส่ือสารให้ผูป้ระกันตนเขา้ใจถึงสิทธิที่มี จึงเป็นเร่ือง
ส าคญั 

ที่น่าสนใจ เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกจาก
โรคต่างๆ ที่ผา่นมายงัมีขอ้จ ากดั แต่มาวนัน้ีส านักงาน
ประกนัสังคมก็มีการปรับเปล่ียนงบประมาณในการ
เบิกจ่ายใหส้อดคลอ้งกบัวิทยาการทางการแพทยม์าก
ขึ้น ที่ตอ้งใช้งบประมาณสูงขึ้น ขยายเพดานในการ
เบิกจ่ายงบประมาณในหลกัลา้นขึ้น  

หรือในเร่ืองของอุปกรณ์ทางการแพทยท์ี่มี
กฎหมายประกันสังคมรองรับการด าเนินการที่เป็น

อิสระของตนเอง ก็มีการปรับให้เท่าเทียมกันกับ
ระบบสุขภาพอ่ืนๆ บางอุปกรณ์ก็มีความก้าวหน้า
มากกวา่อีก 2 ระบบ 

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ต้อง
ขบัเคล่ือนร่วมกนั ไม่ใช่การรอแต่นโยบายรัฐเท่าน้ัน 
การสะทอ้น การส่งเสียง การช่วยกันจะช่วยให้การ
ท า ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น สั ง ค ม 
คณะกรรมการการแพทยไ์ปไดดี้  

เป้าหมายของสิทธิประโยชน์น้ี คือ การให้
ผูป้ระกนัตนไดมี้โอกาสดูแลตนเองเป็นส าคญั รวมถึง
มีการผลกัดนัใหมี้คณะอนุกรรมการดา้นการส่งเสริม
และป้องกันโรคโดยตรง เพื่อให้เกิดการปฏิบติัจริง 
ผูป้ระกนัตนเขา้ถึงสิทธิประโยชน์ไดจ้ริง ในระยะยาว
จะมีการด าเนินการเชิงรุกมากกว่าน้ี เช่น การตรวจ
ช่องปาก การฝากครรภ ์การตรวจมะเร็งต่างๆ เป็นตน้  

ส่วนในเร่ืองเงินช่วยเหลือทางการแพทยจ์าก
ก า ร รั บ บ ริ ก า ร แ ล้ ว เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย นั้ น 
ความกา้วหนา้ คือ คณะกรรมการประกนัสังคมไดใ้ห้
ความเห็นชอบในทางหลักการแล้ว แต่ยงัอยู่ใน
ระหวา่งการวางแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้ง  โดยให้น าเงิน
ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายให้โรงพยาบาลมาด าเนินการ
ในส่วนน้ี โดยให้พิจารณาจากระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติที่วางแนวปฏิบติัเร่ืองน้ีไวอ้ยูแ่ลว้ 

นางสาวอรุณ ี ศรีโต กรรมการประกนัสังคม 
กล่าวว่า ถา้ไม่มีการปฏิรูป ดิฉนัคงไม่ไดเ้ขา้ไปนัง่เป็น
กรรมการประกันสังคม เพราะนึกถึงตนเองที่เป็น
ส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนผลักดันให้เกิดกฎหมาย
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ประกนัสังคมฉบบัน้ีขึ้นมาในประเทศไทย และเม่ือ
เขา้ไปเป็นกรรมการแล้ว ดิฉันก็เป็นผูห้ญิงเพียงคน
เดียว ยังไม่มีการค านึงถึงสัดส่วนหญิงชาย  ทั้ งๆที่
ผูป้ระกันตนจ านวนมากเป็นผูห้ญิงส่วนใหญ่ ต่อมา
กฎหมายก็ได้ก าหนดเร่ืองสัดส่วนหญิงชายใน
กรรมการประกันสังคมไวท้ี่จะเขา้มาเป็นผูแ้ทนใน
การบริหารกองทุนประกนัสงัคมน้ี  

การปฏิรูป คือ การเปล่ียนแปลง แปลว่าตอ้ง
มีเร่ืองที่ดีเกิดขึ้น เช่น การสงเคราะห์บุตร ให้เงินจาก 
2 คน เป็น 3 คน สอดคลอ้งกบัภาวะเด็กเกิดน้อยและ
เป็นสังคมสูงวัย สัดส่วนคนท างานในอนาคตจะ
นอ้ยลง แต่ยงัจ  ากดัแค่ 3 คน ทางคณะกรรมการฯก็จะ
รับไปด าเนินการเสนอใหมี้การแกไ้ขต่อไป 

ก าลังจะมีการแก้ไขกฎหมายประกันสังคม 
เป็นฉบบัที่ 5 เสนอว่า “ร้ือทั้งทีอยา่ให้เสียของ อีก 20 
ปีข้างหน้ายงัทันสมัย ใช้ได้ต่อไป” ต้องแก้ไขให้
สอดคลอ้งกับยุคสมัย เพราะการแกไ้ขกฎหมายเป็น
เร่ืองยาก ใชเ้วลานาน อยากให้ด าเนินการให้เสร็จส้ิน
ในรัฐบาลชุดน้ี 

เ ช่น เ ม่ือ ส้ินสุดการเป็นผู ้ประกันตนให้
สามารถใชสิ้ทธิในระบบประกันสังคมได้ต่อไป คือ
สิทธิรักษาพยาบาลรวมถึงเงินค่าท าศพ และทุพพล
ภาพ อยากให้คงไวจ้นกว่าจะเสียชีวิตแมว้่าจะส้ินสุด
การเป็นผูป้ระกันตนแล้วก็ตาม ควรตอ้งได้รับการ
แกไ้ขในตวั พ.ร.บ. ประกนัสงัคม  

หรือกรณีการที่ผูป้ระกนัตนออกจากมาตรา 
33 มาสู่มาตรา 39 ก็พบปัญหาเร่ืองการรับบ านาญ

ขณะที่มาตรา 33 ได้ส่งเงินสมทบจ านวนสูงกว่า
มาตรา 39 มาโดยตลอด เพราะมาตรา 39 คิดที่ฐาน
เงินเดือน 4,800 บาท ท าให้ได้เงินบ านาญเพียงเฉล่ีย 
1,200 บาทต่อเดือนเท่านั้น เงินบ านาญที่ไดม้าจึงไม่
พอการยงัชีพและลดทอนศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
อยา่งมาก 

 

 นายบัณฑิต แป้นวิเศษ  มูลนิธิเพื่อนหญิง 
กล่าววา่ ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงมี 4 ประการ คอื  

(1) เครือข่ายประกันสังคมคนท างานรวม
กบั 17 องคก์ร ถือไดว้า่เป็นกลไกภาคแรงงานที่ส าคญั
ในการสะท้อนความคิ ด เ ห็นไปย ังส านัก งาน
ประกันสังคม เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ือง
ต่างๆ  

(2) ส านักงานประกันสังคมเกิดการท างาน
เชิงรุกมากขึ้น เน้นการป้องกนัมากกว่าตั้งรับเท่านั้น 
ดงัที่พบในเร่ืองการส่งเสริมและป้องกันโรค ซ่ึงถือ
เป็นความกา้วหนา้อยา่งยิง่ 

(3) การตระหนกัร่วมกนัถึงหวัใจส าคญัของ
การปฏิรูปประกนัสงัคมใหเ้กิดความเป็นอิสระในการ
บริหารจดัการ เช่น การที่คณะกรรมการประกนัสังคม
ตอ้งมาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่การแต่งตั้งเท่านั้น ท าให้
ผู ้ประกันตนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กองทุนประกันสังคมมากขึ้ น ในเร่ืองน้ีก็มีการ
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ก าหนดไว้ในกฎหมายประกันสังคม(ฉบับที่  4) 
มาตรา 8  

(4) การปรับสิทธิประโยชน์ให้ เ อ้ือ ต่อ
ผูป้ระกันตนกลุ่มต่างๆมากขึ้ น โดยเฉพาะในกลุ่ม
แรงงานขา้มชาติที่เป็นผูป้ระกนัตน ซ่ึงตอ้งน าส่งเงิน
ประกนัสังคมตามมาตรา 33 ไดรั้บ 7 สิทธิประโยชน์ 
แต่ดว้ยเง่ือนไขระยะเวลาการอยูอ่าศยัในประเทศไทย
ที่ก  าหนดระยะเวลาที่แน่นอน ท าให้การรับสิทธิ
ประโยชน์บางอยา่งมีปัญหา เช่น บ านาญชราภาพ ก็มี
การแกไ้ขเป็นรับบ าเหน็จชราภาพ  
  อยา่งไรก็ตามก็ยงัพบปัญหาเร่ืองการใชสิ้ทธิ
ที่มีรายละเอียดในเชิงปฏิบติัอยู ่เขา้ใจดีว่า การปฏิรูป 
เป็นการเปล่ียนแปลงเป็นระยะๆ ไม่ใช่การปฏิวติัที่
พลิกฝ่ามือสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้ลยทนัที 

 ได้มีโอกาสไปท างานกับผูห้ญิงในชุมชน
มากขึ้นและพบปัญหาเร่ืองผูสู้งอายถูุกทอดทิ้ง มีการ
รับภาระดูแลเด็ก ผูสู้งอายุเป็นหน้ีจากการกู้ยืมใน
ชุมชนใหบุ้ตรตนเองที่ไปท างานในเมือง ดงันั้นการมี
เงินรายเดือนดูแลผูสู้งอายุแบบระบบ “บ านาญ” จะ
เป็นเร่ืองที่ดีกวา่การรับเงินกอ้นที่เรียกวา่ “บ าเหน็จ”  

นายอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ ผูแ้ทนสภาองคก์าร
นายจา้งแห่งประเทศไทย กล่าววา่ การมีประกนัสงัคม 
คือ การสร้างความมั่นคงให้กับคนงานในประเทศ
ไทย ส่ิงที่นายจา้งคาดหวงั คือ เงินที่จ่ายไปแลว้จะท า
ใหลู้กจา้งไดรั้บสิทธิประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะการเขา้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิ
การรักษาพยาบาล, บ านาญต่างๆในยามชราภาพใน
การดูแลตนเองหลังจากเกษียณอายุ ผูสู้งอายุจะใช้

ชีวิตอย่างไร เงินประกันสังคมจะเขา้มาดูแลตรงน้ี
อยา่งไร   

2 ปี การปฏิรูปประกนัสงัคม ผมเห็นว่ามีการ
ปรับปรุงแกไ้ขหลายประการ  

แต่ส่ิงส าคญัมากกว่านั้น คือ การเข้าถึงสิทธิ
ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ เช่น กรณีการตรวจ
สุขภาพ ก็พบวา่ยงัมีการเขา้ถึงหรือรับบริการนอ้ยมาก
หลายสถานประกอบการก็ได้จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพแต่ละแห่งอยู่แล้ว ส านักงานประกันสังคม
ควรประสานกับสถานประกอบการดีกว่าหรือไม่ 
อย่ า ง ไ ร  เพร า ะก า รตรวจ สุขภาพตามระบบ
ประกนัสงัคม คนงานตอ้งลางานไป เกิดการเสียเวลา
และเสียสิทธิต่างๆ เช่น ค่าจา้ง เป็นตน้ ท าอยา่งไรจึง
จะจดัร่วมกนัได ้ 

เร่ืองต่อมา คือ การบริการตามระบบต่างๆที่
ไม่ควรเหล่ือมล ้า เช่น การรักษาพยาบาล พบว่า ถา้ใช้
สิทธิประกนัสงัคมจะมีความแตกต่างกบัสิทธิประกนั
สุขภาพของบริษัทประกันชีวิตอย่างมาก ท าให้
ผูป้ระกันตนก็ยงัเขา้ไม่ถึงอยู่ดีแม้มีการก าหนดการ
บริการไวต้ามกฎหมาย ท าให้เงินที่จ่ายไปจึงถูกใชไ้ม่
คุม้ค่า 

การบริหารกองทุนประกันสังคม ทีมงาน
ควรเป็นมืออาชีพ มีวิ สัยทัศน์ไกล  แต่ด้วยระบบ
ราชการที่เป็นแบบบงัคบับญัชาท าให้การบริหารงาน
ยงัเป็นล าดับชั้น มุมที่มองจึงแคบลง ประกันสังคม
ตอ้งไม่ใช่การที่นายจ้าง ลูกจ้างจ่ายเงิน แต่ลูกจ้าง
กลับไปใช้การบริการระบบอ่ืน เช่น ระบบประกัน
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ชี วิ ต , เ บี้ ย ผู ้ สู ง อ า ยุ  เ ป็ น ต้น  ซ่ึ ง ผิ ดหลัก ก า ร
ประกนัสงัคมอยา่งมาก  

การอภปิราย “เหลียวหลงัแลหน้า มาตรา 63 (2) 
มาตรา 8 และมาตรา 40” 

นายสมชาย  ก ระ จ่า งแสง  ก ลุ่ มคน รัก
หลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ตวัอย่างที่ดีเช่น กรณี
การฆ่าตวัตาย เดิมประกันสังคม มองเป็นเร่ืองของ
การท าร้ายตนเอง ประกนัสงัคมก็ไม่จ่าย แต่ตอนน้ีได้
แกไ้ขใหจ่้ายเงินแลว้ในการดูแลหากฆ่าตวัตายแลว้ไม่
เสียชีวิต หรือกรณีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค เดิมเป็นหน้าที่ของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประกนัสงัคมท าเร่ืองการรักษาอยา่ง
เ ดียว แต่ตอนหลัง มีการแก้ไข เ ร่ือง น้ีขึ้ นมาให้
ครอบคลุมมากขึ้น 

 

ในภาพรวม มองว่าไม่ผ่าน โดยเฉพาะใน
เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพราะมีการ
ก าหนดเป็นขอ้ๆออกมา แต่พอถึงการปฏิบติัจริงกลบั
ยงัเข้าไม่ถึง และบางรายการยงัไม่สอดรับกับวิถี
ผูป้ระกนัตนเท่าใดนัก เช่น มีการก าหนดอายใุนการ
เร่ิมตรวจ ที่พบวา่เป็นปัญหามาก หรือบางรายการเป็น
รายการที่ไม่ไดล้งทุนเท่าใด เช่น การตรวจสายตาดว้ย
วิธีการมองแผ่นภาพไกลๆแล้ววดัสายตาแทน หรือ

การคดักรองการไดย้นิผา่นวธีิการนัง่ตรงขา้มกบัหมอ 
แลว้หมอเอาน้ิวกลางกบัน้ิวโป้งถูกนั และถามว่าได้
ยนิไหม เป็นตน้ 

ไม่นับการเขา้ถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้อ งกัน โรค โดย เฉพา ะก า รตรว จ สุขภ าพ  ที่
ผูป้ระกันตนยงัเขา้ถึงไดน้้อยมาก รวมถึงหลักเกณฑ์
เร่ืองการจ่ายค่าเสียหายจากการบริการรับการแพทย ์
ยงัไม่มีกฎหมายลูก 

ต่อมาในมาตรา 40 น้ัน เร่ืองการคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบ เห็นว่ามาถูกทางแล้ว แต่ท า
อย่างไรจะให้แรงงานนอกระบบเขา้มาในระบบได ้
โดยมีการจูงใจดา้นสิทธิประโยชน์มากขึ้น 

ส่วนมาตรา 8 มองว่าการออกแบบเร่ืองการ
เลือกตั้งที่ให้ไดท้ั้งบอร์ดระดบัชาติและระดบัจงัหวดั
เป็นเร่ืองที่ท้าทาย คือ คนที่จะเข้ามาท างานอย่าง
แทจ้ริง โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในเร่ือง
ต่างๆที่หมักหมมมานาน ตอ้งสามารถเช่ือมโยงกับ
ผูป้ระกนัตนในแต่ละพื้นที่ใหไ้ด ้ 

อนาคตข้างหน้า ท าอย่างไรให้ผู้ประกันตน
ไม่ต้องจ่ายเงินในประโยชน์ทดแทนด้านสุขภาพ รัฐ
ตอ้งเขา้มาสมทบในส่วนน้ีแทนเพื่อไม่ให้เหลื่อมล ้า
กับระบบสุขภาพอื่นๆที่รัฐจ่ายเงินสนับสนุนอยูแ่ล้ว 
และน าเงินส่วนสุขภาพไปสมทบในส่วนบ านาญชรา
ภาพแทน  

น า ง สุ จิ น   รุ่ ง ส ว่ า ง  ป ร ะ ธ า น ศู น ย์
ประสานงานแรงงานนอกระบบ กล่าวถึงกฎหมาย
ประกนัสงัคมไดแ้บ่งคนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แรงงาน
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ในระบบตามมาตรา 33 กับแรงงานนอกระบบตาม
มาตรา 40 และพบว่าสิทธิประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน 
ถา้ถามวา่มีความสุขไหม ก็มีบา้งไม่มีบา้ง เพราะหลาย
เร่ืองแรงงานนอกระบบก็ไดป้ระโยชน์จากกฎหมายน้ี 
ส าหรับในเร่ืองส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ประกนัสังคมยงัขาดในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะความเส่ียง
จากอาชีพต่างๆที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเจ็บป่วย 
อย่างไรก็ตามในระบบหลักประกันสุขภาพก็ไม่มี
เช่นเดียวกนั 

แรงงานนอกระบบมีความเส่ียงจากการ
ประกอบอาชีพและการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ 
เช่น ส่งงานจากในโรงงานมาให้แรงงานที่บา้นท า ก็
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพดา้นต่างๆโดยขาดความรู้ให้
เข้าใจถึ งความเ ส่ียงที่ เ กิ ดขึ้ น  ก็ มี การพยายาม
ขบัเคล่ือนรณรงคใ์หแ้รงงานนอกระบบเขา้ใจเร่ืองน้ี 

หรือกรณีเสียชีวิต ค่าท าศพในระบบได้รับ 
40,000 บาท แต่แรงงานนอกระบบได้เพียง 20,000 
บาท สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชีวติแรงงานมีคุณค่าไม่เท่ากนั  

 แมห้ลกัการประกนัสังคมคือเร่ืองเฉล่ียทุกข์
เฉล่ียสุข ดงันั้นการปฏิรูปประกนัสังคม ก็ตอ้งแกไ้ข
ปัญหาในเร่ืองน้ี ถา้เงินในกองทุนไม่พอก็ควรน าเงิน
ภาษีเขา้มาช่วย เพือ่จดัสิทธิประโยชน์ใหเ้ท่ากนั  

ช่องทางการจ่ายเงินของแรงงานนอกระบบที่
ยงัมีข้อจ ากัดในการจ่ายเงินสมทบอยู่ และสถานที่
จ่ายเงินอยูไ่กลจากครัวเรือน ท าใหแ้รงงานนอกระบบ
ไม่อยากสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตน 

ส่วนมาตรา 8 เป็นเร่ืองส าคญัเพราะเกิดการ
กระจายอ านาจ จะช่วยท าใหแ้รงงานนอกระบบเขา้มา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานกองทุนประกนัสังคมได้
จริง  

อนาคตข้างหน้า อยากเห็นเร่ืองสุขภาพระบบ
เดียวกนัที่เท่าเทียมกนัและสิทธิเท่ากนั ตอ้งท าให้เกิด
มาตรฐานเดียวกนั มีความย ัง่ยนืในแรงงานทุกกลุ่ม 

ทันตแพทย์หญิงมาลี  ศิริวันทนา  เครือข่าย 
ฟ.ฟันสร้างสุข กล่าวว่า ในโรงพยาบาลของรัฐ หมอ
ฟันจะดูคนทั้ง 4 กลุ่ม คือ ขา้ราชการ ใชร้ะบบจ่ายตรง
ได้ , บตัรทอง ไม่ตอ้งจ่ายเงิน สามารถท าฟันไปได้
เร่ือยๆ , ประกันสังคม ได้เพียงปีละ 300 บาท แต่
แตกต่างจากที่อ่ืนคือ ใชสิ้ทธิโรงพยาบาลเอกชนได ้, 
แรงงานขา้มชาติ ใช้ตามระบบบตัรทอง เม่ือมองมา
ทั้ง 4 กลุ่มก็จะเห็นวา่ ประกนัสังคมเป็นสิทธิที่ไม่เท่า
เทียมที่สุด  

จ า ก ก า รขับ เ ค ล่ื อ น ร่ วม กัน  เ ห็ น ก า ร
เปล่ียนแปลง เช่น การปรับวงเงินในทนัตกรรมขั้น
พื้นฐาน ที่เสนอไป คือ รักษาตามจริงแบบบตัรทอง 
แต่ก็ยงัเป็นไปได้ยากอยู ่ไดเ้พียง 900 บาท, ไม่ตอ้ง
ส ารองจ่าย เพราะคนงานมีรายได้ต  ่ า  การที่ต้อง
จ่ายเงินจ านวนมากท าฟัน บางรายการหลักพนับาท 
ท าให้คนงานไม่ยอมไปรักษาฟัน , การตรวจสุขภาพ
ช่องปากประจ าปีละ 1 คร้ัง เช่น มีฟันผุไหม มีหินปูน
ไหม รีบจดัการจะช่วยใหแ้กไ้ขปัญหาใหเ้ร็วขึ้น แต่ยงั
ไม่ส าเร็จตอ้งขบัเคล่ือนต่อไป , การได้รับฟันเทียม
ตามสิทธิโดยไม่ต้องส ารองจ่าย เป็นอีกเร่ืองต้อง
แกไ้ข 
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มาตรา 40 นั้น ตอ้งสารภาพว่าก่อนหน้านั้น
ตนเองไม่รู้จกัค  าว่าแรงงานนอกระบบเลย มารู้จัก
ตอนที่เกิดกฎหมายหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และ
แรงงานนอกระบบสามารถใช้สิทธิดังกล่าวน้ีได ้แต่
แน่นอนก็ยงัมีขอ้จ ากดัในการบริการอยู่ที่ตอ้งมีการ
ปรับปรุงคุณภาพต่อไป 

อนาคตข้างหน้า เห็นว่าการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคเป็นเ ร่ืองส าคัญ  เพราะฉะนั้ น
ผูป้ระกนัตนตอ้งเขา้ใจการดูแลตนเอง และตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือทั้ ง ลู กจ้า งและนายจ้างในสถาน
ประกอบการ เพือ่น าไปสู่การปรับพฤติกรรมผ่านการ
มีความรู้ต่อไป 

นางสาวอ าพันธ์  ธุววิทย์ ผูต้รวจราชการ
ส านักงานประกันสังคม กล่าวว่า ประกันสังคมมี
เจตนารมณ์ในการท าให้ทุกคนเขา้ถึงสิทธิตนเอง แต่
บางสิทธิไม่จ าเป็นตอ้งใชก้็ได ้ 

ส าหรับกรณีมาตรา 63 (2) ที่เป็นเร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยตรง  เจตนารมณ์คือ การป้องกนั
โรคหรือความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นแลว้สามารถรักษาได้
อยา่งทนัท่วงที 

ในเบื้องตน้ตอ้งเรียนว่าหลกัเกณฑก์ารตรวจ
สุขภาพ ทางส านักงานประกันสังคมได้ยกชุดสิทธิ
ประโยชน์มาจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง ใน
เร่ืองการตรวจสุขภาพที่จ  าเป็นและเหมาะสม  

หลกัการเร่ืองการตรวจสุขภาพ คือ ไปตรวจ
สุขภาพที่โรงพยาบาลตามสิทธิ 

 

ขณะน้ีมีผูป้ระกนัตนไปตรวจสุขภาพเพียง 4 
แสน 5 หม่ืนกวา่คนเท่านั้น  ประกนัสังคมจ่ายเงินไป
ประมาณ 243 ลา้นบาทเศษ ในโรงพยาบาล 239 แห่ง 
พบวา่ที่คนไปนอ้ยอยู ่คือ โรงพยาบาลที่คนงานไปใช้
สิทธิมีผู้ใช้บริการมาก ต้องรอคิวนานมาก ท าให้ทาง
ส านักงานประกันสังคมแก้ไขปัญหาด้วยการจดัท า
โครงการสถานพยาบาลตน้แบบ อยู่ในระหว่างการ
พจิารณาของอนุกรรมการพฒันาดา้นส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรคพจิารณา รวมถึงการน าเสนอใหมี้การ
แกไ้ขทั้งในเร่ืองของตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจและ
ฝากครรภ์ (เดิมคือจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 13,000 
บาทไปในช่วงคลอดบุตรเลย) การปรับช่วงอายุ
ผูป้ระกันตน ตลอดจนการออกแบบสิทธิประโยชน์
การส่งเสริมสุขภาพใหม่ๆ เป็นตน้ 

 หลกัการส าคญั คือ ส านักงานประกนัสังคม
มุ่งเร่ืองลดความเหล่ือมล ้ าในแรงงานทุกกลุ่ม แต่ก็
ตอ้งอาศยัเวลาและตอ้งเขา้ใจขอ้จ ากดัส านักงานดว้ย
เช่นกนั ไม่ไดล้ะเลยกลุ่มใด โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน
นอกระบบที่ค  านึงอย่างยิ่ง เช่น การปรับทางเลือก
ต่างๆให้ผูป้ระกันตนมาตรา 40 ให้เขา้ถึงให้ได้มาก
ที่สุด และปรับเพิม่สิทธิประโยชน์ต่างๆ  



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

20 
 

มาตรา 40 นั้น ทางส านักงานประกันสังคม
ไดอ้อกไปเจอผูป้ระกนัตนทุกเดือน ไม่ไดล้ะเลยหรือ
ทอดทิ้ง ที่ผ่านมาส่ิงที่ส านักงานท า เช่น การแก้ไข
คุณสมบติัการเป็นผูป้ระกันตน , อตัราเงินสมทบ , 
สิทธิประโยชน์ที่เพิม่ขึ้นตามเงินสมทบ   

และ สุ ด ท้ า ยม าตร า  8  ท า งส านั ก ง า น
ประกนัสังคมไดจ้ดัท าร่างระเบียบกระทรวงแรงงาน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ งผู ้แทนฝ่าย
น า ย จ้ า ง  แ ล ะ ผู ้ แ ท น ฝ่ า ย ผู ้ ป ร ะ กั น ต น เ ป็ น
คณะกรรมการประกนัสังคม พ.ศ. .... ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้
รัฐมนตรีพิจารณาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
พจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงแรงงาน  
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อนาคต “งาน” สู่เศรษฐกจิยุคใหม่ 

 วนัที่ 15 ธนัวาคม 2560 กระทรวงแรงงานจดั
สัมมนา เค รือ ข่ า ย วิ จั ยด้ า น แรง ง า นประ จ า ปี
งบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค กทม. มี
ผู ้เข ้าร่วมจากฝ่ายราชการที่ เ ก่ียวข้อง ผู ้แทนสภา
องค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง และองค์การ
พฒันาเอกชน รวมกว่า 100 คน มีการอภิปรายเป็น
คณะ เร่ือง “Future of Work” : มิติใหม่ของแรงานเม่ือ
ประเทศเขา้สู่เศรษฐกิจยคุใหม่ โดย 1. พ.ต.ต.หญิง รม
ยง สุรกิจบรรหาร ที่ปรึกษาวิชาการ กระทรวง
แรงงาน  2 .  ดร. เ กียรติอนันต์ ล้วนแก้ว  คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 3.นายสว่าง 
สุขศรี รองกรรมการผู ้จัดการอาวุโสด้านกลยุทธ์
ทรัพยากรบุคคล บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหารจ ากัด 
(มหาชน)4.นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การ
ลูกจา้งพฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย ด าเนินการ
โดย  ดร .ศุภชัย  ศ รี สุช าติ  คณะ เศรษฐศาสต ร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สาระส าคญัการอภปิราย สรุปได้ดงันี้ 

 (1) มีผูม้องว่าความต้องการแรงงานแบบ
ไหน เป็นเร่ืองของนายจา้งกบัลูกจา้งหรือภาคเอกชน 
ถ้าภาครัฐเขา้ไปยุ่งจะเกิดปัญหาได้ แต่ประเด็น คือ 
ภาครัฐควรจะไปยุ่งแบบไหนอย่างไร ไมใช่ต่างคน
ต่างยุง่ 

 (2) แนวโน้มใหญ่ที่เกิดขึ้ นและกระทบต่อ
การท างานอนาคต คือ 1.การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีผูสู้งวยัมากขึ้น และแก่ง่ายตายช้า โดย
ทิศทางธุรกิจไปเน้นภาคบริการมากขึ้น เช่นบริการ
สุขภาพผูสู้งวยั,กิจการสถานพยาบาล ฯลฯ 2. การ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่เคล่ือนสู่เทคโนโลยี
อินเตอร์เนทดิจิทัลหุ่นยนต์ประดิษฐ์และธุรกิจที่มี
ความหมายหลายทางวฒันธรรมสังคม 3. การเติบโต
ของสงัคมเมืองที่ใหค้วามสะดวกสบายแก่ชีวิตภายใต้
การเติบโตของโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน-ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์4.ปัญหาภาวะโลกร้อน ที่อุณหภูมิ
โลกเพิม่ขึ้นอีก 0.5-1.5 เซลเซียสในอีก 20 ปีขา้งหน้า 
น าไปสู่ธุรกิจสีเขียวแบบต่างๆมากขึ้น 

 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศวิเคราะห์
อนาคตของแรงงานวา่ จะใชเ้ทคโนโลยทีดแทน และ
ลดชั่วโมงการท างาน โดยปี 2573 จะมีอุปทาน
แรงงานที่เป็นเด็กเยาวชน ผูสู้งวยั และการโยกยา้ย
แรงงานมากขึ้ น น าไปสู่การจ้างงานอนาคตลดลง 
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และมีช่องวา่งระหว่างประเทศพฒันากบัก าลงัพฒันา
เพิม่ขึ้น 

 (3) ส่ิงที่จะเกิดขึ้นกับสังคมการท างาน คือ 
จะมีงานที่ไม่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น และไปอยู่ภาค
เศรษฐกิจนอกระบบมากขึ้ น การท างานของเด็ก
เยาวชนร่นใหม่ จะมีการเปล่ียนงานเร็วเปล่ียนงานง่าย 
ท างานแบบอิสระผา่นอินเตอร์เนท หรือ Start up และ
อาจไปท างานในสถานประกอบการหรือกลับไป
กลบัมาได ้

 

 (4) ยคุ 4.0 คือโลกลอ้มไทย โดยมีเงื่อนเวลา
ที่เปล่ียนผ่านเร็วขึ้น คือจากยคุ 1.0 ไปสู่ 2.0 ใชเ้วลา
ประมาณ 100 ปี , ยคุ 2.0 ไปสู่ 3.0 ใชเ้วลา 50 ปี และ
จากยคุ 3.0 ไปสู่ 4.0 ใชเ้วลา 25 ปี แนวโน้มไปสู่ออ
โตเมชัน่ ยคุ 4.0 จะเปล่ียนไป เพราะพลงัการคิดของ
มนุษย์ น าไปสู่คนหน่ึงอาจท างานหลากหลายได ้
ต่อไปหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์จะเรียนรู้การท างาน
แบบมนุษยไ์ดม้ากขึ้น 

 (5) งานส ารวจของสถาบันต่างประเทศ 
พบว่า อาชีพที่เส่ียงสูงที่สุดจะทดแทนด้วยหุ่นยนต์
ประดิษฐ์ คือ บริการรับโทรศัพท์ , เสมียนทนาย , 
พนักงานร้านอาหาร-เคร่ืองด่ืม, เลขานุการพนักงาน
ส่งของ-เอกสาร, คนงานในไร่นา , กรรมการตดัสิน
กีฬา, บริการรับฝาก-ถอนเงิน, การรักษาคนแบบง่ายๆ 

ตวัอย่างเช่น ธนาคารทยอยปิดสาขา, บริการรับ-ส่ง
แบบUBER,GRAB ฯลฯ 

 ( 6 )  อ า ชี พ ที่ จ ะ ไ ม่ ถู ก แ ท น ที่ ด้ ว ย
ปัญญาประดิษฐ์หรือ หุ่นยนต์  คือ  งานที่ อยู่กับ
ความคิด  ความ รู้ สึกของคน เ ช่น  ข้า ราชการ , 
นกัจิตวทิยานักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ซ่ึงพึ่งมิติความ
เป็นมนุษย ์ศิลป์และศาสตร์ เพราะงานที่หุ่นยนต์
แทนที่ได ้ตอ้งเป็นงานที่มีเหตุผลและทกัษะที่ค  านวณ
ออกแบบการท างานไดเ้ป็นอตัโนมตัิ 

 (7) ทาง 3 แพร่งของงานอนาคต คือ 

1. งานบางอยา่งถูกแทนที่โดยเทคโนโลย ี
–ซ่ึงตอ้งมีแบบแผนงานที่ค  านวณได ้

2. งานที่กอดเอาเทคโนโลยมีาเป็นเพื่อน
ได ้เช่น ใชไ้ลน์แจง้วา่จะซ้ือสินคา้อะไร 

3. งานที่ เทคโนโลยีแทนที่ไม่ได้ เช่น
ขา้ราชการที่รับเร่ืองร้องทุกข,์ นักสังคมสงเคราะห์ที่
ใหค้  าปรึกษาผูป่้วยผูทุ้กขร้์อน 

เพราะฉะนั้น อนาคตของแรงงาน ตอ้งเป็น
มิตรกบัเทคโนโลย ีแรงงานมีความพร้อมเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีความคิดสร้างสรรคแ์ละรู้จกัตนเองว่าเหมาะ
กบังานใดมากที่สุด 

 (8)  โลกของงานอนาคต ไม่ได้มองวุฒิ
การศึกษาเป็นหลัก  มีผลส ารวจแรงงานที่ ธุรกิจ
ตอ้งการพบวา่อนัดบัแรก คือ ท างานเป็นอนัดบั 2 คือ
ถา้ท าไม่เป็น ตั้งใจใฝ่รู้อนัดับ 3 คือมีความซ่ือสัตย ์
และอันดับ 4 ความขยนัอดทน ตาอันดับ  โดยวุฒิ
การศึกษา เป็นอนัดบัห้าต่างประเทศบางแห่งไม่ไดดู้
ที่เกรด แต่ดูที่ทกัษะของแต่ละคน เสมือนเป็นดินสอ
ที่ตอ้งมีการเหลาใหแ้หลมขึ้นเร่ือยๆ 
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 (9) ธุรกิจเอกชนมีหลายขนาด อาจตอ้งมีการ
ควบรวมเพราะเป็นโอกาสอยูร่อดเติบโต และเอกชน
ต่างจากรัฐ คือ เร็วกว่า แนวโน้มธุรกิจไปลงทุน
ต่างประเทศเร็วขึ้น และมีการฝึกฝนผูบ้ริหารดว้ยคน
ทอ้งถ่ิน ธุรกิจ CPF เป็นผลิตภณัฑ์อาหาร มีการใช้
หุ่นยนต์ที่ ง่ายในทุกแห่งในต่างประเทศ เช่น ใช้
หุ่นยนต์ดูดฝุ่ น เพราะไ ร้เ ดียงสาที่ สุด  ขณะที่ มี
หุ่นยนตเ์ลียนแบบมนุษย ์(HUMAN ROBOT) ที่อาจ
ตอบค า ถ ามแลก เป ล่ี ยนกับคนจริ งๆได้  โดย
อุตสาหกรรมที่ใชหุ่้นยนตก่์อน คือ ยานยนต ์

 (10) ปัญหาไทย คือ ดูถูกเพื่อนบ้าน ขาดการ
เรียนรู้จริงจงั ขณะที่หลายประเทศพูดภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาราชการ อนาคตควรรู้ 2 ภาษา คือไทยกับ
อังกฤษหรือพม่าก็ได้, จุดแข็งของไทย คือ  การ
ท่องเที่ยว จะพฒันาอย่างไรให้เป็นแม่เหล็ก มีแรง
ดึงดูดตลอดไป? การผลิตสินคา้ คือท าอยา่งไรจะส่ง
ขายได้ทัว่โลก ถา้เผชิญกฎเกณฑ์คู่คา้ทั้งรัฐบาลและ
องค์กรต่างประเทศ ก็ตอ้งไปสร้างฐานการผลิตใน
ประเทศที่ไม่ถูกกีดกนัการส่งออกและไดเ้ปรียบคู่แข่ง 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

สิทธิแรงงานข้ามชาติภายใต้วาระแห่งชาติ สิทธิ
มนุษยชน 4.0 

ด้วยวันที่  18 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน
แรงงานข้ามชาติสากลเน่ืองจากเป็นวนัที่องค์การ
สหประชาชาติ โดยมติสมัชชาใหญ่ ที่ 45/158 เม่ือ
วนัที่ 18 ธนัวาคม 1990 (พ.ศ.2533) รับรองอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานอพยพ
ทั้งปวงและสมาชิกครอบครัวของเขา (lnternational 
Convention on the Protection of the Rights of ALL 
Migrant Workers and embers of Their Families) เพื่อ

การรณรงค์ถึงความส าคญัของการคุม้ครองแรงงาน
ขา้มชาติและบุคคลในครอบครัวที่ยา้ยถ่ินทัว่โลก 

 วั นที่  1 8  ธั น ว า คม  2 5 6 0  ที่ อ ง ค์ ก า ร
ส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท. หรือ 
MCOT) เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ 
(MWG) ร่วมกบั องคก์รพฒันาเอกชนทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศกว่า 110 แห่ง เช่น องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ,องค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน (IOM), Save the 
children, องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF), มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World 
Vision), สหภาพยโุรป (EU) ฯลฯ จดังานวนัแรงงาน
ขา้มชาติสากลปี 2560 (International Magration Day 
2017) เพื่อน าเสนอรายงานสถานการณ์เคล่ือนยา้ย
แรงงานปี 2560 และการบริหารจดัการภายใตว้าระ
แห่งชาติสิทธิมนุษยชน : ร่วมขบัเคล่ือน Thailand 4.0 
เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

 

นายอดิศร  เกิดมงคล ตัวแทนเครือข่าย
องค์กรที่ท  างานด้านประชากรข้ามชาติ  ประเด็นที่
สงัคมจบัตามอง คือ การแกไ้ขปัญหาแรงงานขา้มชาติ
หลังการประกาศใช้ พรก.การบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซ่ึงน าไปสู่วิกฤติ
แรงงานอพยพกลบัประเทศตน้ทางมากกว่าสองแสน
คน เพราะความวิตกเร่ืองบทลงโทษที่ รุนแรง จน
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นรม.ตอ้งใช้มาตรา 44 มาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เพือ่ชะลอการบงัคบัใชถึ้งส้ินปีน้ี ซ่ึงรัฐบาลควรขยาย
เวลาด าเนินการให้แรงงานขา้มชาติที่จะตอ้งพิสูจน์
สัญชาติ เพราะความล่าช้าและปัญหานายหน้า ,
ค่าใช้จ่ายที่สูง และควรก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว
เพือ่รองรับการประกาศใช ้พรก.ฉบบัแกไ้ขในปี 2561
ต่อไป  

ประเทศไทยได้มีนโยบายที่ให้ความส าคญั
กบัการปกป้องคุม้ครองเด็กขา้มชาติและผูล้ี้ภยัมากขึ้น 
โดยรัฐบาลได้ออก กฎกระทรวงก าหนดฐานะและ
เงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดใน
ราชอาณาจักรไทยซ่ึงไม่ได้สัญชาติไทย ลงวันที่ 17 
สิงหาคม 2560 เพื่อให้เด็กขา้มชาติที่เกิดในประเทศ
ไทยแต่ไม่ไดส้ัญชาติ มีสิทธิอยูอ่าศยัในประเทศไทย
ตามผูป้กครอง และอยู่อาศยัในประเทศไทยได้แม้
ผูป้กครองจะไม่มีสถานะทางกฎหมายที่ถูกตอ้ง ถือว่า
เป็นความกา้วหน้าในการคุม้ครองเด็กที่ไม่มีสัญชาติ
ไทย  

อุปสรรค คือเร่ืองการแจง้เกิดเด็กขา้มชาติ ซ่ึง
แมก้ฎหมายจะระบุให้เด็กทุกคนสามารถแจง้เกิดได ้
ในระดบัพื้นที่แต่ยงัพบปัญหาการเขา้ถึงการแจง้เกิด
เด็ก ทั้งความไม่รู้ของพ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 
ความไม่เข้าใจในขั้นตอน/กระบวนการ  อาทิ ได้รับ
เอกสารรับรองการเกิด แต่ไม่ได้ไปแจง้เกิดให้ครบ
ขั้นตอน รวมถึงอุปสรรคในเร่ืองภาษาเม่ือเขา้ไปใช้
บริการ ตลอดจนทัศนคติและความเข้าใจของตัว
แรงงานขา้มชาติและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง 

 ในส่วนการจดัการผูล้ี้ภยั แมมี้มติ ครม. เม่ือ
วนัที่ 10 มกราคม 2560 ให้มีการจดัระบบและคดั
กรองผู ้ล้ีภัยโดยให้หน่วยงานที่ เก่ียวข้องไปจัดท า
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี แต่ยงัพบความล่าช้า

ขณะที่ผูล้ี้ภัยและผูแ้สวงหาที่ ล้ีภัยในประเทศไทย
จ านวนหน่ึงยงัถูกกักในส านักงานตรวจคนเขา้เมือง
ยาวนาน กระทบทั้งในเร่ืองความเครียดและสุขภาพ 
จนมีผูล้ี้ภยัชาวอุยกูร์พยายามหลบหนีออกจากห้องกกั 
ดงัทีป่รากฏข่าวเม่ือพฤศจิกายน 2560  

นายปภพ เสียมหาญ ผู้ประสานงานโครงการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนา (HRDF)ว่า ยงัพบหลายกรณีที่แรงงาน
ขา้มชาติยงัไม่สามารถเขา้ถึงสิทธิได้ ยิ่งไปกว่านั้ น 
แรงงานข้ามชาติย ัง ถูกเ ลือกปฏิบัติทั้ งโดยทาง
กฎหมายและในทางปฏิบตัิ  

มูลนิธิฯ ได้รับการร้องเรียนในกรณีแรงงาน
ประมงประสบอุบัติ เหตุจากการท างาน บางราย
สูญเสียอวัยวะ  บางรายถึงขั้ นหายสาบสูญหรือ
เสียชีวิต แต่แรงงานเหล่านั้นกลับไม่สามารถเขา้ถึง
การเยยีวยาที่เหมาะสม เพราะแรงงานประมง ยงัขาด
ความเขา้ใจในกระบวนการท าเอกสารต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ทั้งแรงงานและนายจา้งมกัอาศยันายหน้าเพื่อให้
ท  าเอกสารใหด้ว้ยอตัราค่าบริการที่สูง  และอาจท าให้
แรงงานกลุ่มน้ีสุ่มเส่ียงต่อการเป็นแรงงานขดัหน้ี ซ่ึง
เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของความผิดฐานคา้มนุษย  ์
ซ่ึงในรายงานสถานการณ์การคา้มนุษยข์องกระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ประเทศไทยยงัคง
ตอ้งใชเ้วลาในการพสูิจน์ การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดได้จริง  

นอกจากน้ีศาลยงัวินิจฉัยว่า การบังคับใช้
แรงงานนั้น ตอ้งอาศยัขอ้เท็จจริงในการข่มขู่ ท  าร้าย
ร่างกายเพื่อให้ท  างาน  ซ่ึงเป็นค านิยามของแรงงาน
บังคับในรูปแบบเก่า ช้ีให้เห็นว่าผูพ้ิพากษาไม่เข้าใจ
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บริบทของการบังคบัให้ท างานบนเรือประมง และมิติ
ของความเป็นแรงงานข้ามชาติ  

คุณพูลทรัพย์ ตุลาพันธ์ุ ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อ
ก า รพัฒน า แร ง ง า น แล ะ อ า ชีพ  ไ ด้ น า เ สน อ
ความกา้วหนา้ของการคุม้ครองลูกจา้งท างานบา้นใน
ระดับอาเซียน โดยช้ีว่า อาเซียนให้ความส าคญัใน
เร่ืองการคุม้ครองลูกจา้งท างานบา้นมากขึ้น เห็นได้
จากการประชุมอาเซียนดา้นแรงงานขา้มชาติคร้ังที่ 10  
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  ในหัวขอ้  "มุ่ งสู่
การบรรลุงานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้านใน
อาเซียน"  ซ่ึงมีตวัแทนจากรัฐบาล องค์กรนายจา้ง 
องค์กรลูกจ้าง และองค์กรภาคประชาสังคมจาก
สมาชิกอาเซียน และองคก์รสหประชาชาติที่เก่ียวขอ้ง
เข้า ร่วมการประชุม โดยประเทศสมาชิกได้น า
ประสบการณ์ในการคุม้ครองลูกจา้งท างานบา้นมา
แลกเปล่ียนกัน เช่น การออกกฎหมายคุม้ครองสิทธิ
แรงงาน การให้สวสัดิการ การจดทะเบียนลูกจ้าง
ท างานบา้น การอบรมให้ความรู้แก่นายจา้ง การท า
สญัญาจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการพฒันาทกัษะ
แก่ลูกจ้างท างานบ้าน มีประเทศสมาชิกอาเซียน 3 
ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย  มาเลเซีย และเวียดนาม 
เตรียมการเพือ่ใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา ILO ฉบบัที่ 189 
วา่ดว้ยการท างานที่มีคุณค่าของคนท างานบา้น 

ที่ประชุมยงัไดจ้ดัท าขอ้ตกลงร่วมในการน า
มาตรการที่เป็นรูปธรรมไปปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดการจา้ง
งานที่มีคุณค่า (Decent work) ส าหรับลูกจา้งท างาน
บา้นในอาเซียน 2 ดา้น คือ ด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของ
ลูกจ้างท างานบ้าน  และด้านปรับปรุงการด าเนิน
นโยบายและการบริการที่สนับสนุนลูกจ้างข้ามชาติ
ท างานบ้าน ประเด็นส าคัญ  ได้แก่ การเพิ่มความ
ตระหนกัแก่สาธารณะถึงความส าคญัของแรงงานขา้ม

ชาติ การใหค้วามรู้เร่ืองการยา้ยถ่ินอยา่งปลอดภยั การ
จดัการอบรมให้แก่ลูกจา้งท างานบา้นและครอบครัว
ทั้ งก่อนการเดินทาง  ก่อนจ้างงาน  และก่อนการ
เดินทางกลบัประเทศโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย การสร้าง
โอกาสและสภาพแวดลอ้มที่เอ้ืออ านวยต่อการมีสิทธิ
มีเสียงของแรงงานขา้มชาติ 

คุณโศภิต ชีวะพานิชย์  นักวิชาการจาก
วิทยาลัยการเ มืองการปกครอง  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ไดศึ้กษาเปรียบเทียบระหว่าง กฎหมาย
และนโยบายของไทยในเร่ืองการจดัหางานและการ
จา้งแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย กบั แนวปฏิบัติ
ในเร่ืองการจัดหางานที่เป็นธรรมขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ พบว่า กฎหมายและนโยบายของ
ไทยจ านวนมากมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการห้ามเรียกเก็บ
หรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการจดัหางานจากคน
ต่างด้าว การห้ามการเก็บเอกสารส่วนตวัของลูกจา้ง 
การท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรในภาษาที่แรงงาน
เขา้ใจไดก่้อนการจา้งงาน  

ขณะเดียวกนัก็ยงัมีช่องวา่งของกฎหมายและ
นโยบายของไทยที่จะต้องพฒันาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระหวา่งประเทศในเร่ืองสิทธิการรวมตัวกัน
ของแรงงานข้ามชาติ การขาดขอ้มูลและแนวทาง
จัดท าข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับตลาดแรงงาน มาตร
คุ้มครองแรงงานข้ามชาติโดยการมีส่วนร่วมของ
บริษัทจัดหางานและนายจ้าง ปรับปรุงมาตรการการ
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากแรงงานขา้มชาติในการ
จดัหางานทั้งในประเทศไทยและประเทศตน้ทาง การ
พฒันาความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองการจดัหา
งานและการยา้ยถ่ินที่ปลอดภยั  
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การเสวนา เร่ือง “สิทธิมนุษยชนกับบทบาท
ภาคประชาชนในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
ของไทยยุค 4.0” โดย นายบณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวุฒิ 
นักวิจยัสิทธิแรงงาน มูลนิธิอารมณ์ พงศพ์งนั , นาย
สถิต จันทร์กระจ่าง รองกรรมการผู ้จัดการด้าน
มาตรฐานงานทรัพยากรบุคล บริษทัเจริญโภคภณัฑ์
อาหารสตัวจ์  ากดั (มหาชน) นายธนาศกัด์ิ กิจรุ่งโรจน์ 
กรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย , นายซาย 
ทุน ส่ วย  ผู ้แทนจากแรงง านข้า มชา ติ จังหวัด
สมุทรปราการ,  ผู ้แทนจากกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน และกรมองคก์ารระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ สรุปไดว้า่ 

▪มาตรฐานสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน คือ 
“งานที่มีคุณค่า” องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศได้
รณรงค์ส่งเสริมอยู่ ประกอบด้วย 4 เสาหลัก คือ 
(1)สิทธิพื้นฐานในการท างาน ประกอบดว้ย การไม่
บงัคบัใชแ้รงงาน , ไม่จา้งแรงงานเด็กอายตุ  ่ากว่า 15 ปี 
และยงัไม่พน้วยัการศึกษาภาคบงัคับ, การไม่เลือก
ปฏิบติัเพราะความแตกต่างทางเพศ วยั สัญชาติ เป็น
ต้นและเสรีภาพการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม 
(2)การส่งเสริมศกัยภาพการมีงานท า (3) การคุม้ครอง
ทางสงัคม และ (4) มีส่วนร่วมทางสงัคม 

โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม ถือเป็นหัวใจของ
ความยั่งยืนในการท างาน ซ่ึงแรงงานทุกกลุ่มพึงมี
ส่วนร่วมก าหนดนโยบายและกฎหมายที่สอดคล้อง
กับกลุ่มตน ซ่ึงปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบัน
อนุสัญญาหลักที่เป็นสิทธิพื้นฐานในการท างานเกือบ
ทั้งหมด แต่ยังไม่ยอมรับรองอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ
ฉบับที่ 98 ว่าด้วยเสรีภาพในการรวมตัว และการ
เจรจาต่อรองร่วม  ซ่ึง มีแนวโน้มว่าอาจรับรอง
อนุสัญญาหลักฉบบัที่ 98 เพราะกฎหมายแรงงาน
สมัพนัธไ์ทยมีหลกัการใกลเ้คียงกนัอนุสญัญาน้ี  

ขณะที่อนุสญัญาฉบบัที่ 87 คงเป็นไปไดย้าก
มาก เพราะมีประเด็นส าคัญที่รัฐต้องการควบคุม -
แบ่งแยกแรงงานอยู ่เช่น แรงงานทุกภาคเศรษฐกิจทุก
ชาติมีสิทธิขึ้ นพื้นฐานในการรวมตัว ไม่ว่าจะเป็น
แรงงานเอกชนกบัรัฐ หรือ ลูกจา้งกบัผูป้ระกอบอาชีพ
อิสระ ซ่ึงปัจจุบนัมีกฎหมายแบ่งแยกการรวมตวัของ
ลูกจา้งเอกชนกบัรัฐวิสาหกิจ, แรงงานมีสิทธิรวมตวั
จดัตั้งโดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากรัฐบาล และรัฐบาล
ตอ้งส่งเสริมการรวมตวั และการเจรจาต่อรองอย่าง
เพยีงพอ โดยไม่ขดัขวางกีดกนัใดๆ ฯลฯ 

▪บริษัทเจริญโภคภัณฑ์  ได้ด า เ นินการ
ปรับเปล่ียนการว่าจา้งแรงงานขา้มชาติจากที่เคยผ่าน
นายหน้า หรือผูรั้บเหมามาเป็นการจ้างโดยตรง เพื่อ
แกปั้ญหาการหักค่าจา้งและการยดึเอกสารประจ าตวั
แรงงานขา้มชาติ ไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐานแรงงานไทย 
(TLS) และแนวปฏิบตัิที่ดีด้านแรงงาน (GLP) ยงัมี
ข้อตกลงกับมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงาน (LPN) ที่ จ.สมุทรสาคร เพือ่ขอร่วมมือมูลนิธิ
ติดตามปัญหาแรงงานข้ามชาติ และเสนอแนะให้
บริษทัด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

▪นายธนา ศักดิ์  และ  นายซาย  วิ จารณ์
นโยบายแรงงานขา้มชาติของรัฐบาลเป็นได้แค่ 0.4

ไม่ใช่ 4.0 เพราะขาดความชัดเจนต่อเน่ือง มี
นโยบายรายปีเปล่ียนแปลงบ่อยพระราชก าหนดที่
ออกมาบังคบัใช้ เน้นการควบคุมจนเกิดปัญหากับ
นายจ้าง  และแรงงานข้ามชาติ  เพราะทุกฝ่ายที่
เก่ียวขอ้งไม่มีส่วนร่วมเสนอและตดัสินใจ เรียกร้อง
ให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเครือข่ายนายหน้า การพิสูจน์
สัญชาติการจดทะเบียนที่ล่าช้า ยุ่งยาก โดยให้มีการ
ส่ือสารด้วยภาษาแรงงานให้เข้าใจล่วงหน้า ไม่ใช่
โฆษณาด้วยภาษาไทยเท่านั้ น และรัฐต้องจัดการ 
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ปัญหาการทุจริต หรือ แสวงหาประโยชน์มิชอบของ
เจา้หนา้ที่อยา่งเด็ดขาด  

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

อนาคตจุดยนืปรับค่าจ้างขั้นต ่า? 

ภายหลังที่คณะกรรมการค่าจา้งไม่ได้มีการ
ประชุม เพือ่พจิารณาค่าจา้งขั้นต ่าในปี 2561 นายชาลี
ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย(คสรท.)ได้แสดงจุดยืนให้มีการปรับ
ค่าจ้างเท่ากันทั้ งประเทศ ตามอัตราค่าครองชีพที่
เปล่ียนแปลงไป โดยไดแ้ถลงวา่ผลส ารวจค่าครองชีพ
แรงงานเดือนกนัยายนที่ผ่านมาจ านวน 2,959 คนใน 
4 ภูมิภาค 29 จงัหวดั พบวา่ช่วงอายทุ  างานเฉล่ีย 6 -10 
ปี และเป็นลูกจ้างรายเดือน 2,153 คน ค่าใช้จ่ายที่
จ  าเป็นครอบคลุมทั้งพ่อแม่ลูกครอบครัวรวม 3 คน
(เช่นค่าเช่า หรือค่าผอ่นบา้น,ค่าผอ่นรถ,ค่าน ้ าประปา-
ค่าไฟฟ้า,ค่าเทอมลูกฯลฯ) เฉลี่ย 14,771.40 บาทต่อ
เดือนและ 492.28 บาทต่อวัน ซ่ึงค่าจ้างขั้นต ่า 300 
บาทไม่เพียงพอและหากขึ้ นค่าจ้างไม่เท่ากันทั่ว
ประเทศอีก ก็ยงัไม่เป็นธรรม  

 

เ ม่ือ  5 ปี ก่อนคสรท.เคยส ารวจค่าจ้างที่
เหมาะสมต่อ 1 คนควรอยูท่ี่ 360 บาทต่อวัน ก่อนหน้า
น้ีคณะกรรมการค่าจ้างเตรียมจะปรับขึ้ นแค่  30 
จงัหวดัและปรับอยูท่ี่ 5-10 บาทเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 
4 โซนโซนแรกเท่าเดิม โซนที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 305 
บาท โซนที่ 3เพิ่มเป็น 308 บาท และโซนที่ 4 ปรับ

เพิ่มเป็น 310 บาท การแบ่งแบบน้ีไม่เหมาะสมและ
ไม่ไดช่้วยแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นจริง(มติชน,19 ธ.ค.60:น.
8) 

วันที่  20 ธันวาคม ผู ้แทนคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)และสมาพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ได้เข้าพบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(พลต ารวจเอก
อดุลย ์แสงสิงแกว้) เพื่อหารือและยื่นหนังสือแสดง
จุดยืน แนวทางการปรับค่าจา้งขั้นต ่า เสนอหลกัการ
ปรับค่าจา้งขั้นต ่าในปี 2561 ต่อรัฐบาลดงัน้ี 

1. รัฐบาลต้องปรับค่าจา้งขั้นต ่าให้มี
ความเป็นธรรมตามหลกัการองคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศILO และค่าจา้งขั้นต ่าตอ้งเท่ากนัทั้งประเทศ 

2. รัฐบาลตอ้งยกเลิกคณะอนุกรรมการ
พจิารณาอตัราค่าจา้งขั้นต ่าจงัหวดั 

3. รัฐบาลต้องตั้ งคณะกรรมการ
ระดบัชาติ จากภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง ทีมวิชาการที่เป็น
อิสระ และมีองคป์ระกอบมากกวา่ไตรภาคี 

4. รัฐบาลตอ้งก าหนดให้มีโครงสร้าง
ค่าจา้ง และปรับค่าจา้งทุกปี 

5. รัฐบาลตอ้งมีมาตรการควบคุมราคา
สินคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 

 เสียงค้านจากนายจ้าง  

เช่น นายอรรถยทุธ ลียะวณิช ประธานสภา
องคก์ารนายจา้ง ผูค้า้และบริการเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
กล่าวว่า การออกมาระบุว่า ตอ้งได้ค่าจา้งเท่ากนัทัว่
ประเทศ และต้องเพิ่มสูงกว่า 700 บาทต่อวนั เป็น
เร่ืองเป็นไปไดย้ากมาก มีบทเรียนสมยัอดีตที่ตอ้งเพิ่ม
เท่ากันหมด สุดท้ายส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวม 
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ตวัอยา่ง จ.น่าน จ.พะเยา เดิมไดค้่าจา้งวนัละ 131 บาท
เพิ่มเป็น 300 บาท กระทบต่อนายจา้งขนาดเล็กตอ้ง
ปิดกิจการ เพราะอยูไ่ม่ได ้(มติชน,19 ธ.ค.60,น.8) 

นายอธิป พิชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบา้น
จดัสรร เปิดเผยว่า การปรับค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท 
เป็น 360 บาท ถือเป็นการขยบัขึ้นถึง 20%  แต่ไม่
กระทบอสังหาริมทรัพยม์ากนัก เน่ืองจากปัจจุบนัมี
การจา้งแรงงานสูงกว่าค่าแรงขั้นต ่า หากมีการปรับ
เป็น 360 บาท จะกดดนัใหธุ้รกิจเอสเอ็มอีทุกประเภท
อยู่ยากขึ้ น เ น่ืองจากธุรกิจที่ไ ม่ได้ใช้เค ร่ืองจักร
กระจายอยู่ในทุกภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจกดดนัให้
บางส่วนอาจตอ้งปิดกิจการ ควรพิจารณาดังน้ีคือ 1.
ขึ้นตามต าแหน่งที่ตั้ง ไม่ใช่ขึ้นพร้อมกนัทัว่ประเทศ 
อาจขึ้นเฉพาะกรุงเทพและหัวเมืองส าคญั 2.เม่ือปรับ
ขึ้นค่าแรงขั้นต ่า จะส่งผลให้แรงงานมีทกัษะสูงขอ
ปรับขึ้นตาม จะกดดนัแรงงานฝีมือ ส่งผลกระทบต่อ
การดึงดูดต่างชาติเขา้มาลงทุน อาจยา้ยไปประเทศที่มี
ค่าแรงต ่ากวา่ (โพสตท์ูเดย,์25 ธ.ค.60,น.1) 

ขณะที่ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบ ริการวิชาการ และคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การขึ้ น
ค่าแรงขั้นต ่าเป็น 360 บาท อตัราเดียวทัว่ประเทศ จะ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริโภคให้ขยายตวั และ
คุณภาพชีวิตแรงงานดีขึ้ น ลดปัญหาคนยากจนใน
เมืองใหญ่ เสนอให้ใช้ระบบค่าจ้างขั้นต ่าพื้นฐาน
อัตราเดียวทั้ งประเทศ แล้วจึงปรับเพิ่มจากฐาน
ดังกล่าวตามปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ 
ร่วมกับยุทธศาสตร์ของประเทศที่ก  าหนดตามความ
เหมาะสม เช่นการก าหนดค่าจ้างขึ้ นต ่ า  โดยการ
พิจารณาการเคล่ือนยา้ยของประชากร การลดความ
แออดัในกรุงเทพและหวัเมืองเศรษฐกิจ (โพสต์ทูเดย์, 
25 ธ.ค.,น.2) 

 

เท่าที่ติดตามกรณีเรียกร้องการปรับค่าจา้งขั้น
ต ่าที่ผา่นมา และการตดัสินของคณะกรรมการค่าจา้ง
พบวา่ ประเด็นหลกั คือ  

1. ฐานคดิการปรับค่าจ้างที่ต่างกัน คือ 

ฝ่ายแรงงานพิจารณาหลกัการปรับค่าจา้งขั้น
ต ่า ที่ค  านึงถึงครอบครัว ตามหลกัการองคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ และให้ปรับเท่ากนัทัว่ประเทศ เพื่อ
ความเป็นเสมอภาคของแรงงานทั้งประเทศ และลด
ความเหล่ือมล ้ าทางสังคม  ขณะที่ ฝ่ าย รัฐบาล -
คณะกรรมการค่าจา้งค  านึงถึงอัตราค่าจ้างที่เพียงพอ
ส าหรับแรงงานพัฒนาฝีมือ1 คนให้สามารถด ารงชีพ
อยู่ได้ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจสังคม โดยมี
มาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมตามความสามารถ
ขอ ง ธุ ร กิ จ ใ น ท้ อ งถิ่ น น้ั น (ค า ช้ี แ จ งป ระ ก า ศ
คณะกรรมการค่าจา้ง เร่ืองอตัราค่าจา้งขั้นต ่า(ฉบบัที่ 
8) ลงวนัที่ 31 ตุลาคม 2559) ส่งผลให้การถกเถียง
ค่าจา้งขั้นต ่า หาจุดสมดุลไปดว้ยกนัไม่ได ้

2. โครงสร้างการก าหนดค่าจ้าง  

คือ รัฐบาลมีคณะกรรมการค่าจา้งตดัสินตาม
ขอ้มูลที่คณะอนุกรรมการอัตราค่าจา้งขั้นต ่าจงัหวดั
เสนอมา ซ่ึงอาจขดัแยง้หรือสอดคลอ้งกนัหรือไม่? ไม่
มีใครตรวจสอบได้  ประกอบกับการได้มา ซ่ึ ง
กรรมการค่าจ้างทั้ งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างใน
คณะกรรมการค่าจา้งและอนุกรรมการค่าจา้งขั้นต ่า
จังหวัด ขาดความโปร่งใส และมีส่วนร่วมเป็นที่
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ยอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้งมาตลอด จึงท าใหต้อ้งเรียกร้อง
ต่อรัฐบาล และกระทรวงแรงงานเสมอมา 

3.  การป รับค่า จ้ า งขั้ นต ่ ากลาย เ ป็น ข้อ
เรียกร้องประจ าทุกปี  

เพราะขาดพื้นฐานหลักเกณฑ์การปรับขึ้ น
ค่าจ้างที่แน่นอนชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
ภายใตส้งัคมการจา้งงานภาคเอกชนที่ไม่มีโครงสร้าง
การปรับค่าจา้ง คลา้ยกบัส่วนราชการที่มีมานาน และ
ดุลอ านาจการรวมตวัต่อรองกับฝ่ายทุนและรัฐของ
ขบวนการแรงงานภาคเอกชนมีความอ่อนแอไร้
ปึกแผน่ 

4. ค่าจ้างขั้นต ่ าจะปรับขึ้นมากหรือน้อย
เท่าไร? และช้าหรือเร็วอย่างไร? และจะปรับเท่ากัน
ทั้งประเทศได้หรือไม่? ยอ่มเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์
ทางสังคม-การเมืองในแต่ละยุคสมัยด้วย ไม่ใช่
เหตุผลทางเศรษฐกิจเท่านั้น ถา้พิจารณาอดีตที่ผ่านมา 
ค่ า จ้า งขั้ น ต ่ า ที่ ขึ้ น มากและ เ ร็ ว  เ กิ ดขึ้ น ในยุค
ประชาธิปไตยเบ่งบานช่วงหลงั 14 ตุลา 2516 ถึงก่อน 
6 ตุลาคม 2519 และค่าจา้งปรับเท่ากนัทั้งประเทศก็
เกิดขึ้นในยคุรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ที่พรรคเพื่อไทย
ชูนโยบายค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาทช่วงตน้ปี 2544 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

วงการส่ือพ่นพิษ“วอยซ์ ทีวี” แถลงการณ์ ปรับ
โครงสร้างองค์กร เลิกจ้าง 127 คน 

 เม่ือวนัที่ 22 ธันวาคม 2560 นาย เมฆินทร์ 
เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร ลงนาม
แถลงการณ์ เร่ือง : การปรับโครงสร้างองคก์ร ปรับผงั
รายการทีวี และพฒันาการน าเสนอผ่านทุกช่องทาง
ออนไลน์ ถึงผูรั้บชมรายการ ลูกคา้ ผูมี้อุปการะคุณ 
ผูส้นับสนุนรายการ และเพื่อนร่วมงาน ว่า  บริษัท 

วอยซ์ ทีวี จ  ากัด ขอเรียนให้ทราบว่า ตั้ งแต่วนัที่ 1 
มกราคม 2561 บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้าง
องค์กร ปรับผงัรายการทีวี และพฒันาการน าเสนอ
ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานในองคก์รใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมทีวดิีจิทลั ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
เป้าหมายของบริษทัฯ ปี 2561 

 
 ภายใตส้ถานการณ์การเมืองที่มีขอ้จ  ากัดมา
เกือบ 4 ปี แมบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบทางธุรกิจอนั
เน่ืองมาจากค าสัง่ของหน่วยงานรัฐที่ท  าหนา้ที่ควบคุม
การเสนอขอ้มูลข่าวสารอยูบ่่อยคร้ัง แต่การที่บริษทัฯ 
ได้พยายามรักษาสมดุลระหว่างเสรีภาพในการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร และขอ้จ ากดัทางการเมืองที่
ตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐอยา่งเต็มที่เท่าที่ท  าได ้
จึงย ังท าให้บริษัทฯ สามารถยืนหย ัดในการผลิต
ผลงานคุณภาพที่มีคุณค่ากับสังคม เป็นทางเลือกใน
การรับชมรายการทีวทีี่มีสาระสร้างสรรค ์เสนอขอ้มูล
ข่าวสารพร้อมบทวิเคราะห์ที่ท  าให้สังคมไทยคิด
กา้วหนา้อยา่งนานาอารยประเทศ 

 นอกเหนือจากสภาวการณ์ทางการเมืองที่
บริษทัฯตอ้งบริหารอยา่งสมดุลแลว้ สถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมทีวดิีจิทลัคืออีกปัจจยัที่มีผลกระทบแทบ
ทุกช่องอย่างถ้วนหน้า รวมถึง “วอยซ์ ทีวี” ด้วย
เช่นกนั ความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างองคก์รให้
สอดคลอ้งต่อความเป็นจริงในอุตสาหกรรมดิจิตอล
ทีวจึีงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
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 โดยบริษทัฯ ไดป้รับสดัส่วนการผลิตรายการ
ทีวใีหม่ เนน้รายการวิเคราะห์ข่าวคุณภาพ 2 ช่วงเวลา
ไพรม์ไทม์ ด้วยการลดจ านวนรายการลง แต่เพิ่ม
ช่วงเวลาการออกอากาศมากขึ้น นอกจากออกอากาศ
ผ่านทางดิจิตอลทีวี “วอยซ์ ทีวีช่อง 21” แล้ว ยงั
น าเสนอผ่านทางส่ือออนไลน์ด้วยเทคโนโลยอีอโต้
เมทต่างๆ รวมถึงการปรับระบบ Progressive Web 
Applications เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งวีดีโอคอน
เทนท ์เพื่อให้ผูช้มสามารถรับชมรายการไดท้นัทีทุก
ช่องทางทุกเวลาที่ตอ้งการอีกดว้ย 

 จากแผนธุรกิจปี 2561 ที่จะมีการปรับ
สัดส่วนการผลิตรายการ ท าให้บริษทัฯจ าเป็นต้อง
ปรับลดจ านวนพนกังานลง ดว้ยการเลิกจา้งพนักงาน
จ านวน 127 คน โดยพนักงานที่ถูกเลิกจา้งทุกคนจะ
ได้รับเงินค่าชดเชยไม่น้อยกว่าที่กฎหมายแรงงาน
ก าหนด ซ่ึงจะมีพนักงานส่วนหน่ึงที่ถูกเลิกจา้งยงัคง
ร่วมงานในรูปแบบ outsource กบับริษทัฯ 

 อยา่งไรก็ตาม แมก้ารปรับโครงสร้างองคก์ร
ต้องเกิดขึ้ นตามแผนธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ทาง
การเมืองและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมดิจิตอลทวี ี
แต่การที่บริษทัฯ ตอ้งเลิกจา้งพนักงานที่เป็นทั้งเพื่อน 
พี่ และน้องที่ท  างานร่วมทุกขร่์วมสุขกันมายาวนาน
นั้น เช่ือวา่เพือ่นร่วมงานทั้งที่ผูท้ี่ตอ้งจบภารกิจและผู ้
ที่ยงัตอ้งมีภารกิจต่อไป ยงัมีความรู้สึกผูกพนัต่อกัน
ไม่เปล่ียนแปลง 

 บริษทัฯ ขอขอบคุณพนกังานทุกคน ขอบคุณ
ผูบ้ริหารระดับอาวุโสหลายท่านที่เสียสละเพื่อเปิด
โอกาสให้บริษทัฯได้ส่งเสริมพนักงานที่เป็นคนรุ่น
ใหม่อีกหลายคนได้ขึ้ นมาท างานภายใตโ้ครงสร้าง
ใหม่ที่กระชับคล่องตัวสอดคล้องกับอุตสาหกรรม 
สร้างสรรคร์ายการคุณภาพดีๆใหก้บัผูช้ม “วอยซ์ ทีวี” 
ในปี 2561 ทั้งน้ี การอัพเดตรายการต่างๆ สามารถ

ติดตามไดจ้ากทางสถานี “วอยซ์ ทีวี ช่อง 21” และทุก
ช่องทางออนไลน์ “วอยซ์ ทีว”ี 

 ทั้งน้ีก่อนหนา้น้ี วงการเศรษฐกิจส่ือก็พ่นพิษ
ได้มีการทยอยเปิดโครงการสมัครใจให้พนักงาน
ลาออก และเลิกจ้างกันจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น 
บริษทัมติชน จ ากัด (มหาชน)ในเครือ  บริษทั เนชั่น 
มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ทริปเปิล วี 
บรอดคาสท์ จ ากัด หรือ Thairath TV ทีวีดิจิทัลช่อง
เอชดี 32 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

ขบวนผู้หญิงยื่น บริษัทยัมฯเลิกจ้างประธานสหภาพ
แรงงานผู้ปรุงอาหารไม่เป็นธรรม 

 เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2560 ตวัแทนเครือข่าย
สตรี เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายเยาวชน นักวิชาการ 
และส่ือมวลชน ได้ยืน่จดหมายเปิดผนึก  กรณี…เลิก
จา้งผูน้ าแรงงานหญิงซ่ึงเป็นประธานสหภาพแรงงาน
ผู ้ป รุงอาหารและให้บริการ โดยทางบริษัทได้
มอบหมายให้ ตัวแทนฝ่ายบุคคลมารับหนังสือ
ขอ้เสนอและรายช่ือผูท้ี่ร่วมลงลายมือช่ือกว่า 100 คน
และ กวา่ 50 องคก์ร 

 

 นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท ์ประธานกลุ่ม
บูรณาการแรงงานสตรี กล่าววา่ ทางเครือข่ายไดมี้การ
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ร่วมรวมลายมือช่ือเพื่อยืน่ต่อผูบ้ริหาร บริษทั ยมั เรส
เทอรองตส์อินเตอร์เนชั่นเนล (ประเทศไทย) ให้
ทบทวนกรณีการเลิกจา้ง นางอภนัตรี เจริญศกัด์ิ ซ่ึง
เป็นประธานสหภาพแรงงานฯ และอยูร่ะหวา่งการยืน่
ขอ้เรียกร้องเจรจาต่อรอง และมีขอ้พิพาทแรงงานกนั
อยูด่ว้ยมองวา่เป็นการเลิกจา้งที่ไม่เป็นธรรม จึงอยาก
ให้ทบทวนเพื่อการสร้างกระบวนการแรงงาน
สัมพันธ์ ด้ า นแรง ง านที่ ดี ต่ อ กัน  โดยก า ร เข้ า
กระบวนการเจรจาต่อรอง การเลิกจา้งดว้ยเหตุที่ไม่มี
งานให้ท  าแต่เพียงผูเ้ดียวนั้นดูไม่เป็นธรรมจริง ซ่ึง
คุณอภันตรี นั้ นถือว่า เป็นผู ้น าแรงงานหญิงที่ได้
ออกมาท างานขบัเคล่ือนดา้นความไม่เป็นธรรม เพื่อ
สร้างความเท่าเทียมให้กับผูห้ญิงในสังคมร่วมกับ
หลายเครือข่ายที่ท  างานดา้นสตรี และบทบาทภายใน
องคก์รก็ถือว่า เป็นผูห้ญิงที่ท  างานทุ่มเททั้งในหน้าที่
การท างานเพื่อบริษทัฯและองค์กรสหภาพแรงงาน
ด้านสิทธิสวสัดิการ การท างานของคุณอภนัตรี ทั้ ง
ด้านสังคมภายนอกและกับองค์กรก็ถือว่าเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วย จึงอยากให้
ทบทวนใหม่ ทั้งน้ีทางเครือข่ายยงัมอบดอกไม้เพื่อ
เป็นก าลังใจให้กับนางอภนัตรี เจริญศกัด์ิ ประธาน
สหภาพแรงงานฯดว้ย 

 โดยหนงัสือที่ยืน่ต่อบริษทัยมัฯมีเน้ือหาดงัน้ี 
ตามที่บริษทั ยมั เรสเทอรองตส์อินเตอร์เนชั่นเนล 
(ประเทศไทย)  ได้เลิกจ้างนางอภันตรี   เจริญ
ศกัด์ิ  ต าแหน่งประธานสหภาพแรงงานผูป้รุงอาหาร
และให้บริการ และมีต าแหน่งเป็น รองประธาน
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย ฝ่ายสตรีและ
เยาวชน โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงก่อน
หน้าน้ีนางอภนัตรีฯได้เคยถูกบริษทัฯเลิกจา้งมาคร้ัง
หน่ึงแลว้เม่ือวนัที่ 9 พฤษภาคม 2554 นางอภนัตรีฯ
ไดต่้อสู้ในชั้นคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ (ครส) 

และรวมทั้งในชั้นศาลจนชนะคดีมีค  าสั่งให้บริษทัฯ
รับกลบัเขา้มาท างาน ในต าแหน่งเดิม หน้าที่เดิม แต่
ถูกกดดนัหลากหลายวธีิมาตลอด 5 ปี 

 คร้ังน้ีเป็นคร้ังที่สอง และการถูกเลิกจา้งคร้ัง
น้ีในฐานะที่ นางอภนัตรี เจริญศกัด์ิ อยูใ่นระหว่างรอ
ค าพิพากษาชั้ นฎีกา กรณีถูกเลิกจ้างในการจัดตั้ ง
สหภาพแรงงานตั้งแต่ปี 2554 และขณะน้ีอยู่ในช่วง
ของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทขอ้เรียกร้องเจรจาต่อรอง 
ที่ทางสหภาพฯยืน่ขอ้เรียกร้องต่อบริษทัตั้งแต่วนัที่ 18 
เมษายน 2560  แต่ยงัหาขอ้ยติุไม่ได ้จนเกิดขอ้พิพาท
แรงงานซ่ึงทางเจา้หน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้นัด
เจรจาอีกคร้ังที่ 4  ในวนัที่ 26 ธนัวาคม 2560  

 เครือข่ายแรงงานสตรี ขบวนการแรงงาน 
นักวิชาการ นักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน เห็น
ร่วมกันว่า การกระท าดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิ
แรงงานของนางอภันตรี เจริญศกัด์ิ เป็นประเด็นที่
เก่ียวขอ้งกบับริษทัซ่ึงเป็นนายจา้งของ   นางอภนัตรีฯ 
และเก่ียวขอ้งกับการบงัคบัใช้กฎหมายซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบักระทรวงแรงงานดงัน้ี 

 1) การเลิกจา้งนางอภนัตรี เจริญศกัด์ิ เม่ือ
พจิารณาจากกระบวนการแลว้ช้ีให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่
ตอ้งการให้นางอภนัตรีฯท างานอยูต่่อไปซ่ึงแน่นอน
ว่าเก่ียวข้องกับบทบาทของนางอภันตรีฯซ่ึงเป็น
ประธานสหภาพแรงงานฯ ที่ ได้เ รียก ร้องสิทธิ 
สวสัดิการใหแ้ก่พนักงานและสมาชิกตลอดหลายปีที่
ผ่านมา จนถึงขณะน้ีไดส่้งผลให้คณะกรรมการและ
สมาชิกสหภาพ เกิดข้อวิตกกังวลและหวัน่ไหวใน
เหตุการณ์คร้ังน้ี  และนางอภนัตรีฯเป็นผูน้ าแรงงาน
สตรี ที่ดูแลในเร่ืองสิทธิและความเสมอภาคให้กับ
สตรีและเยาวชน ได้มีบทบาทในสังคมให้ยุติความ
รุนแรงและสร้างเสริมความเสมอภาค ไม่ให้เกิดความ
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เหล่ือมล ้าในสังคม ไดพ้ยายามสร้างแรงงานสัมพนัธ์
ที่ดีใหอ้งคก์ร ซ่ึงถือเป็นการเลิกจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม 
เป็นการละเมิดสิทธิแรงงาน ซ่ึงก็คือการละเมิดต่อ
ปฏิญญาสากลขององคก์ารสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิ
มนุษยชน ละเมิดต่อเจตจ านงและหลกัการอนุสัญญา
หลกัขององคก์ารแรงงานระหวา่ง(ILO)  

 2) การเลิกจา้งนางอภนัตรี เจริญศกัด์ิ เป็น
การเลิกจ้างที่จงใจและไม่ได้สนใจต่อกฎหมาย
กล่าวคือ การเลิกจ้างในคร้ังน้ีเป็นการเลิกจ้างที่อยู่
ระหวา่งการยืน่ขอ้เรียกร้องและอยูใ่นขั้นตอนของการ
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทแรงงาน ซ่ึงตามบทบญัญตัิของ 
พ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ์ 2518 มาตรา 31 บญัญติัไวว้่า 
“เม่ือไดมี้การแจง้ขอ้เรียกร้องตามแลว้ ถา้ขอ้เรียกร้อง
นั้นยงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจา การไกล่เกล่ีย หรือการ
ช้ีขาดขอ้พิพาทแรงงานตามมาตรา ห้ามมิให้นายจา้ง
เลิกจ้างหรือโยกยา้ยหน้าที่การงานลูกจ้าง ผู ้แทน
ลูกจา้ง กรรมการ อนุกรรมการ หรือ สมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือกรรมการหรืออนุกรรมการสหพนัธ์
แรงงาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้องฯ”ซ่ึงในประเด็น
น้ียอ่มเก่ียวขอ้งกบัภารกิจ หนา้ที่ ของรัฐคือกระทรวง
แรงงานที่จะตอ้งเขา้ไปด าเนินการให้ทุกฝ่ายปฏิบตัิ
ตามกฎหมายหากไม่ด าเนินการใดๆหรือเพิกเฉยก็ 
“ถือเป็นการละเวน้ไม่ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั
หนา้ที่โดยมิชอบฯ”มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 

 3. บริษทัควรค านึงถึงหลกัจริยธรรมองคก์ร
ในการท าธุรกิจขา้มชาติ ซ่ึงจะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิและ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องพนักงาน ไม่เลือกปฏิบติั 
และไม่กีดกนัการรวมตวัซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตอ้ง
ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันและเคารพในศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์

 เครือข่ายแรงงานสตรีและเยาวชนทุกภาค
ส่วน จะพยายามแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดเพือ่ปกป้อง
สิทธิแรงงานทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบนับนพื้นฐานระบบ
แรงงานสมัพนัธท์ี่ดี และจะประสานความร่วมมือไป
ย ังองค์กร ต่างๆที่ เ ก่ี ยวข้องทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศและจะส่ือสารกับสังคมผ่านส่ือมวลชน
และส่ือสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสงัคมไทยและร่วมกนัแกไ้ข
ประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน และสิทธิมนุษยชน 
ตามกติกาสากลที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซ่ึงคาดหวงัว่า
เจตนารมณ์ของการปกป้องสิทธิของ นางอภันตรี 
เจริญศกัด์ิ และกรณีอ่ืนๆจะได้รับการตอบรับที่ดีใน
การแก้ไขปัญหาจากนายจา้ง จากกระทรวงแรงงาน
และรัฐบาลดัง“ค าประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิ
มนุษยชนร่วมขบัเคล่ือน Thailand 4.0 เพื่อการพฒันา
ที่ ย ั่ ง ยื น ”ต า มม ติ ค ณะ รั ฐม นต รี เ ม่ื อ วันที่  21 
พฤศจิกายน 2560 
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 ทั้ ง น้ี  ก่ อนหน้ า น้ี ท า ง คณะกร รมก า ร
สมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.)ไดจ้ดัแถลงข่าว และ
เขา้พูดคุยกับทางกระทรวงแรงงาน ถึงเร่ืองการเลิก
จ้างไม่เป็นด้วยอยู่ระหว่างการเจรจาของสหภาพ
แรงงานผูป้รุงอาหารและใหบ้ริการ ต่อมาเม่ือวนัที่ 26 
ธันวาคม 2560 นางอภันตรี เจริญศักด์ิ ได้โพสต์
ขอ้ความ สรุปผลเการไกล่เกล่ียเจรจาขอ้พิพาทคร้ังที่ 
4 จนในที่ สุดทั้ งสองฝ่ายได้ข้อสรุปร่วมกันเป็น
..  "ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง " ซ่ึงถือ เป็น
ความส าเร็จคร้ังแรกของ " KFC FastFood Union 
Thailand " โดยมีประเด็นที่ตกลงกนัไดด้งัน้ี  

 1. นายจา้งตกลงจดัสวสัดิการอาหารให้กับ
ลูกจา้งรวมปีหน่ึงจ านวน 23 วนั 

 2. นายจา้งตกลงให้ความเห็นตามที่สหภาพ
แรงงานตดัสินใจ ประเด็นขอ้เรียกร้องการพิจารณา
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลจากเดิม จ านวน 40,000 
บาท 

 3. ให้บริษัทพิจารณาค่าความเส่ือมของ
มอเตอร์ไซคส์ าหรับพนักงานส่งอาหาร บริษทัตกลง
วา่ จะพจิารณาด าเนินการและจะแจง้ให้ทราบภายใน
เดือนเมษายน 2562 

 4. เร่ืองเสนอใหพ้จิารณาพนักงาน Part-Time 
ให้ไดรั้บสวสัดิการเทียบเท่ากบัพนักงาน นายจา้งตก
ลงใชส้ภาพการจา้งเดิม 

 5. ใหบ้ริษทัพจิารณาจ่ายเงินเบี้ยขยนัเดือนละ 
400 บาท นายจ้างตกลงปลดล็อกพนักงานดีเด่น
ประจ าเดือน โดยพจิารณาคนเดิมได ้

 6. เสนอใหบ้ริษทัฯ จดัชุดพนักงานเดิม 3 ชุด
เพิม่เป็น 6 ชุด นายจา้งตกลงจดัสวสัดิการชุดพนักงาน
จากเดิม 3 ชุดเพิ่มเส้ือยืด 1 ตวั และเอ๊ียมกนัเป้ือน 1 

ตัว โดยมีเ ง่ือนไขพนักงานเร่ิมงานตั้ งแต่ว ันที่  1 
มกราคม 2561 หากลาออกก่อนอายุงานที่ก  าหนด
สญัญาจา้งในการหกัเงินค่าชุดพนกังาน 

 7. กรณีให้ยกเลิกปลดออกพนักงานดว้ยเหตุ
ประเมินไม่ผา่นการปฏิบติังาน  บริษทัฯตกลงทั้งสอง
ฝ่ายวา่ใหก้รณีดงักล่าวและพนักงานไดเ้ขา้สู่แผนการ
พฒันารายบุคคลที่ก  าหนดในระยะเวลา 24 เดือนให้
นายจา้งพจิารณาเลิกจา้งได ้

 8. เร่ืองการพจิารณาลงโทษพนักงาน ทั้งสอง
ฝ่ายตกลงว่า ให้เป็นไปตามระเบียบบริษทัฯ ซ่ึงได้
ก าหนดเกณฑว์ธีิปฏิบติัแลว้ นายจา้งตกลงที่จะไม่เลิก
จา้งพนักงานในกรณีท าความผิดเล็กน้อยหรือเป็น
ความผดิคร้ังแรกที่ไม่ร้ายแรง 

 9. ทั้งสองฝ่ายตกใชส้ภาพการจา้งเดิมที่ไม่มี
การเปล่ียนแปลงตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

 10. ทางบริษทัฯตกลงให้กรรมการสหภาพ
แรงงานสามารถลาไปด าเนินกิจกรรมต่างๆตาม
หนงัสือเชิญปีหน่ึงไม่เกิน 7 วนั โดยไดรั้บค่าจา้ง และ
สงวนสิทธิให้สมาชิกสหภาพแรงงาน 1 ท่านลาหยุด
ไดไ้ม่เกิน 2 วนัต่อปี สิทธิลาหยดุน้ีเป็นสิทธิปีต่อปี 

 ในส่วนของสหภาพแรงงานอาหารและ
บริการประเทศไทย สรุปดงัน้ี 

 1. เร่ืองปรับเพิ่มเงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ นั้นทางฝ่ายบริษทัตกลงใชส้ภาพการจา้งเดิม 

 2. เร่ืองการพจิารณาเกษียณอายพุนักงานจาก 
55  ปี  จนถึ ง  60  ปี  บ ริษัทตกลงให้ มีโครงการ
เกษียณอายุสามารถเลือกช่วงอายุได้ตั้งแต่ 55-59 ปี
อย่างน้อย 2 คน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
นโยบายก าหนด 
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 3 .  เ ร่ื อ ง ก า รพิ จ า รณ าป รับสวัส ดิ ก า ร
รักษาพยาบาลจากเดิม 40,000 บาท นายจา้งตกลงจดั
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลไม่น้อยจากสภาพการจา้ง
เดิม  

 

 4.  กรณีให้บ ริษัทยก เ ลิกการปลดออก
พนักงานเหตุของการประเมินผลการปฏิบติังานไม่

ผ่าน ข้อน้ีทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ในกรณีไม่ผ่านการ
ประเมินผลดงักล่าวใหเ้ขา้แผนการพฒันารายบุคคลที่
ก  าหนดไว ้ในระยะเวลา 24 เดือน 

 5. เร่ืองการพิจารณาการลงโทษ นายจา้งตก
ลงก าหนดให้ตวัแทนสหภาพแรงงานมีส่วนร่วมใน
การปรึกษาหารือทุกคร้ัง 

 6. นายจา้งตกลงใหก้รรมการสหภาพแรงงาน
ใชสิ้ทธิลาไปด าเนินกิจกรรมต่างๆปีหน่ึงไม่เกิน 7 วนั
โดยไดรั้บค่าจา้ง 

 ทั้งน้ีสิทธิ สภาพการจา้งต่างๆเดิมที่มีอยูท่ี่ไม่
มีการแกไ้ขใหใ้ชส้ภาพการจา้งเดิม 

 (รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

 


