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 ขบวนการแรงงานในปท่ีีผ่านมาและท่ีก าลังจะก้าวต่อไป 

 อนาคตหลักประกันสุขภาพผู้ประกันตนจะก้าวไปทางไหน ? 

 คสรท. “ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และขบวนการแรงงาน  2560 - 2561” 

 นักวิชาการชี้ ลดภาษีหนุนปรับค่าจ้างขั้นต ่า ต้องเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า 

 คสรท. และ สรส. ยืนค่าจ้างต้องเท่ากันท้ังประเทศ ค้านลดภาษี ลดเงินสมทบช่วยนายจ้าง 

 พิพาทมิตซูบิชิจบ นายจ้างให้รายงานตัวรอกลับเข้าท างาน 
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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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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 20(367)
ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ ในช่วงเดือนแรกของปี 2561
ซ่ึง เพิ่งผ่านพน้ไป สถานการณ์ทางการเมืองมีความ
เคล่ือนไหวคึกคกัอยา่งยิ่ง จากกรณีเครือข่าย People 
Go ผูจ้ดักิจกรรม 'We Walk…เดินมิตรภาพ' วางแผน
เดินเทา้รณรงคเ์ป็นเวลา 1 เดือนตั้งแต่วนัที่ 20 ม.ค. - 
17 ก.พ.2561 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต ไปยงัจังหวดัขอนแก่น เพื่อส่ือสารถึงความ
ตอ้งการประชาชนที่จะมีส่วนร่วมใน 4 ประเด็น 
ได้แก่ หลักประกันสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร 
สิทธิชุมชน และสิทธิทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ
ใหม่ แต่ถูก เจา้หนา้ที่ต  ารวจปิดกั้นกิจกรรมโดยตลอด 
และต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารฟ้องร้องด า เนินคดี 8 
ตวัแทนเครือข่ายฯ ขอ้หาฝ่าฝืนค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ท  าให้มีการเคล่ือนไหวต่อตา้น
จากองค์กรต่างๆได้แก่  5 องค์กรสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
(HRLA) มูลนิธิศูนยข์อ้มูลชุมชน (CRC) สมาคมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  (UCL) มูลนิธินิติธรรม
ส่ิ งแวดล้อม  (EnLAW) และ  มู ล นิ ธิ ผสาน
วฒันธรรม  (CRCF) คณะกรรมการประสานงาน
องคก์รพฒันาเอกชน (กป.อพช.)  และ 26 ผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รวมถึง นักวิชาการอีก 265 
คน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ยุติการคุกคามและ
จ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ

ชุมนุมโดยสงบ ยุติการใช้ค  าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 
3/2558 ในการด าเนินคดีกบัผูชุ้มนุม รวมทั้งยุติการ
ด าเนินคดีกับตัวแทนจากเครือข่ายฯ ทั้ง 8 คน โดย
ทนัที 

 ในด้านความเคล่ือนไหวของขบวนการ
แรงงาน เปิดศักราชด้วยเร่ืองของค่าจ้างขั้นต ่ า  ที่
คณะกรรมการค่าจา้งกลางไดมี้มติปรับค่าจา้งขั้นต ่า
ในปีน้ีเป็น 7 ระดับ ระหว่าง 8-22 บาท ซ่ึงไม่เป็นที่
พอใจทั้งฝ่ายลูกจา้งและนายจา้ง โดยที่องคก์รสหภาพ
แรงงานและองค์กรนายจา้งยงัคงมีความเคล่ือนไหว
ต่ อ เ น่ื อ ง เ พื่ อ ให้ มี ก า ร เ ป ล่ี ยน แปล งมติ ข อ ง
คณะกรรมการค่าจ้างกลาง แต่ประเด็นที่น่าตกใจ
ส าหรับขบวนการแรงงานคือมติของอนุกรรมการ
ค่าจ้างของจังหวดัต่างๆ มีถึง 35 จงัหวดัที่เสนอไม่
ปรับค่าจา้งขั้นต ่าในพื้นที่ของตวัเอง ซ่ึงในจ านวนน้ี
รวมถึงจังหวัดที่ มีสหภาพแรงงานที่ มี บทบาท
สม ่าเสมอในขบวนการแรงงานอยูด่ว้ยได้แก่ ระยอง 
นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ซ่ึงน่า
สงสยัวา่เหตุใดอนุกรรมการค่าจา้งในจงัหวดัเหล่าน้ีที่
มีผูแ้ทนของลูกจา้งอยูด่ว้ยจึงไม่ตอ้งการให้มีการปรับ
ค่าจา้งขั้นต ่า 

 ส าหรับความเคล่ือนไหวอ่ืนๆในช่วงปลาย
เดือนมกราคม คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย
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ได้มีการจดัสัมมนาวางแผนงานประจ าปี 2561 ซ่ึง
นอกจากจะเป็นการสรุปงานและวางแผนงานกนัใน
หมู่ผู ้น าแรงงานแล้ว ย ังมีการร่วมประเมินและ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านต่างๆ โดยนักวิชาการและ
อดีตผูน้ าแรงงาน ผูส้นใจติดตามอ่านไดใ้นแรงงาน
ปริทศัน์ฉบบัน้ีซ่ึงมีทั้งรายงานสรุปการสัมมนาและ
บทความสืบเน่ืองจากการสมัมนา 

 

 สุดทา้ยน้ี ขอใหก้ าลงัใจพีน่อ้งแรงงานบริษทั
มิตซูบิชิฯ ที่มีปัญหาข้อพิพาทแรงงานกับนายจ้าง 
หลังจากที่สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อ เรียกร้องต่อ
นายจา้งไปเม่ือวนัที่ 7 กนัยายน 2560 แลว้ถูกตอบโต้
กลบัดว้ยการยืน่ขอ้เรียกร้องสวนและนายจา้งประกาศ
ปิดงานตั้งแต่วนัที่ 29 ธนัวาคม 2560 โดยในที่สุดทั้ง
สองฝ่ายตกลงกันได้แล้วและจะกลับเข้าท างานใน
วนัที่ 31 มกราคม 2561  
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1.เศรษฐกิจ การเมืองกับแรงงาน 

 ตั้ งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา สถานการณ์
เศรษฐกิจซบเซาต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมาผนวกกบัการ
ตอ้งอยูใ่นช่วงไวทุ้กขย์าวนานกว่า 1 ปี ท  าให้การผลิต
สินคา้ประเภทที่มีตลาดอยูภ่ายในประเทศ เช่น เส้ือผา้ 
เคร่ืองประดบัที่มีสีสันตอ้งยุติไปโดยส้ินเชิง รวมถึง
การงดจดังานเฉลิมฉลองในเทศกาลที่เคยมีเงินสะพดั
ตั้งแต่งานลอยกระทง ปีใหม่ วาเลนไทน์ ตรุษจีน และ
สงกรานต ์ล้วนมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปีที่
ผา่นมา 

 อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจ
แล้ว ในปีที่ผ่านมามีประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจที่แรงงานให้ความสนใจ คือ นโยบาย
การพัฒนาไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และการพฒันา
อุตสาหกรรมในยคุ 4.0 ที่มีผลกระทบต่อการจา้งงาน 
โดยมีการจัด เสวนากันหลายค ร้ัง  บทสรุปของ

อุตสาหกรรม4.0 ที่ฝ่ายแรงงานตอ้งการคือ “อย่าทิ้ง
ใครไวข้า้งหลงั” 

 

 นอกจากน้ีในปี 2560 เกิดภยัพิบติัที่มีผลต่อ
เศรษฐกิจคือ ปัญหาน ้ าท่วมในพื้นที่ภาคอีสานและ
ภาคใต ้ซ่ึงถึงแมไ้ม่ส่งผลกระทบต่อแรงงานโดยตรง
เหมือนเม่ือปลายปี 2554 แต่ก็มีผลต่อประชาชนที่อยู่
ในภาคเกษตรที่ตอ้งประสบปัญหาน ้ าแลง้ และน ้ าท่วม
สลบักนัไปตั้งแต่สมยัของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
จนถึงยคุรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร 

นภาพร อติวานิชยพงศ์ 
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 ในทางการเมือง ประชาชนเร่ิมตน้ปีใหม่ดว้ย
ความคาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้ งภายในปี 2560  
แต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวัง ทั้ ง น้ีในปีแรกหลังจาก
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ผูน้ าแรงงานจ านวน
ไม่น้อยฝากความหวงัไวก้ับรัฐบาล คสช. ว่าจะช่วย
แก้ไขปัญหาบา้นเมือง แต่ความจริงที่ได้ประสบ คือ  
คุณวไิลวรรณ แซ่เตีย อดีตประธานคณะกรรมการสมา
ฉันท์แรงงานไทย ถูกทหารคุกคามติดตามความ
เคล่ือนไหวตลอดเวลา และในปีที่ผ่านมามีการเสนอ 
ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงฝ่ายแรงงานมีความเห็นว่าจะน าไปสู่
การแปรรูปรัฐวสิาหกิจในที่สุด  

 

 ประเด็นทางการเมืองที่ไดรั้บความสนใจมาก
จากสาธารณชนในปีที่ผ่านมาเร่ืองหน่ึงคือ กรณีที่
นางสาวยิง่ลักษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีไม่มา
ฟังค าพิพากษาคดี โครงการรับจ าน าขา้ว เม่ือวนัที่ 25 
สิงหาคม 2560 และต่อมาได้เดินทางหลบหนีออก
นอกประเทศ ซ่ึงกรณีน้ีนอกจากประเด็นทางการเมือง
แล้วย ัง มี เ ร่ืองของการละเมิดสิทธิผู ้หญิง เข้ามา
เก่ียวขอ้ง เม่ือมีกวซีีไรตท์่านหน่ึง และมีนกัวชิาการอีก
ท่านหน่ึงเขียนบทกวี “คดีหู” ซ่ึงมีลกัษณะเหยยีดเพศ
หญิงอยา่งชดัเจน 

2. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับขบวนการ
แรงงาน 

 ท่ามกลางความจ ากัดในด้านสิทธิเสรีภาพ
ภายใต้รัฐบาล  คสช.  ในปีที่ ผ่ านมาย ังคงมีการ
เคล่ือนไหวทางสงัคมที่น่าสนใจหลายเร่ือง ตั้งแต่ช่วง
ตน้ปี 2560 มีการเคล่ือนไหวของประชาชนในภาคใต ้
ต่อต้านโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่
จงัหวดักระบี่ และโครงการสร้างเขื่อนท่าแซะ จงัหวดั
ชุมพร ซ่ึงทั้ง 2 กรณี เก่ียวขอ้งกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ในกรณีการคดัคา้นโรงงานไฟฟ้า
ถ่านหินมีความเก่ียวข้องกับขบวนการแรงงานไทย 
เน่ืองจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คส
รท.) ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนการเคล่ือนไหว
ของ “เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินและ
ประชาชนที่คดัคา้นโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน”
ในขณะที่สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไดอ้อก
แถลงการณ์สนบัสนุนการสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 
ที่จงัหวดักระบี่ โดยระบุว่าเป็นโครงการแกไ้ขปัญหา
ไฟฟ้าขาดแคลนในภาคใต ้ 

 การแสดงบทบาทของ คสรท. และ สร.กฟผ 
ข้างต้นสามารถเช่ือมโยงไปสู่แนวคิดของสหภาพ
แรงงานในแนวขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 
(Social movement unionism) หรือ SMU ที่มีการจดั
เวทีแลกเปล่ียนกันในปีที่ผ่านมา แนวคิดน้ีมีการ
กล่าวถึงในต่างประเทศมานานกว่า 30 ปีแล้ว และ
ยงัคงมีการถกเถียงกันอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนในประเทศ
ไทยเร่ิมมีการพูดถึงแนวคิดน้ีคร้ังแรกเม่ือ 15-16 ปี
ก่อนโดยนักวิชาการ ต่อมาจึงเร่ิมมีการถกเถียงกนัใน
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ระดับของผูน้ าแรงงาน โดยสรุปแนวคิดน้ีหมายถึง
ลทัธิสหภาพแรงงานท่ีไม่ได้มีบทบาทจ ากัดอยู่แค่การ
เคล่ือนไหวเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะหน้าของสมาชิก
ในสถานประกอบการเท่านั้น แต่สหภาพแรงงานมี
การเค ล่ือนไหวเพ่ือผลประโยชน์ระยะยาวของ
แ ร ง ง าน แล ะ สั ง คม โด ย ร ว ม ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร
เป ล่ี ยนแปลงสังคมในระดับก ว้า ง  รวม ถึงการ
เคล่ือนไหวในประเด็นทางการเมือง และสังคมท่ี
แรงงานร่วมกับขบวนการเคล่ือนไหวอ่ืนๆ ในระดับ
ชุมชน ประเทศ หรือโลก  ส าหรับในประเทศไทย 
องค์กรแรงงานระดบัชาติ ที่มีการน าแนวคิดสหภาพ
แรงงานในแนวขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมมา
จดัท าแผนยทุธศาสตร์ คือ คณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย 

 ที่ผ่านมาค าว่า “ขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สังคม” (Social movement) เป็นที่รู้จกั หรือใชก้นัอยู่
ในแวดวงจ ากดัเฉพาะในหมู่นักเคล่ือนไหวทางสังคม 
องค์กรพัฒนา เอกชน  ห รือนักวิชาการ เท่ านั้ น 
จนกระทัง่ปลายปีที่ผ่านมา ค  าๆน้ีได้กลายมาเป็นที่
สนใจของส่ือมวลชนและประชาชนในวงกว้าง 
เน่ืองจากในเวทีการประกวดนางงามจกัรวาลไดมี้การ
น าค  าๆ น้ีมาเป็นค าถามขอ้หน่ึงส าหรับผูเ้ขา้รอบ 5 คน
สุดทา้ย โดยนางงามจากประเทศไทยไดรั้บค าถามว่า 
“คุณคิดว่าขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่ส าคัญ
ที่สุดในยคุของคุณคืออะไร เพราะอะไร” ซ่ึงค  าตอบ
ของนางสาวไทยไม่ตรงประเด็นนัก อาจเน่ืองมาจาก
ไม่เขา้ใจความหมายของค าว่า “ขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสงัคม” 

 ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา การเคล่ือนไหวทาง
สงัคมที่ไดรั้บความสนใจมากที่สุดคือโครงการ “กา้ว
คนละกา้ว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ” ของนาย
อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอด้ีแสลม) ซ่ึงได้รับเงิน
บริจาคถึง1,333 ล้านบาท โครงการน้ีเร่ิมจากการ
เคล่ือนไหวของบุคคลคนเดียว แต่จะกลายเป็น
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่มีพลงัได้ หากการ
เคล่ือนไหวในคร้ังน้ีสามารถส่งผลสะเทือนให้
สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาที่คนจนเขา้ไม่ถึงการ
รักษาพยาบาลที่ มีคุณภาพ และร่วมกันกระตุ้นให้
รั ฐ บ า ลหันม า ให้ค ว า มส า คัญ กับ ก า รจัดส ร ร
งบประมาณพฒันาโรงพยาบาลของรัฐเพื่อคนจน
มากกวา่ที่จะเอาเงินไปใชใ้นทางที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อ
คนส่วนใหญ่  

 

3. ขบวนการแรงงานในปีที่ผ่านมา 

 ในช่วงปีที่ผา่นมามีการเคล่ือนไหวที่เก่ียวขอ้ง
กบัขบวนการแรงงานที่น่าสนใจอยู ่3 เร่ือง คือ 1).การ
ปรับค่าแรงขั้นต ่า 2).บ  านาญชราภาพของผูป้ระกนัตน
ในกองทุนประกันสังคมและ 3). งานรณรงค์ในวนั
ส าคญัของแรงงาน 



รู้ลึกโลกคนงาน  แรงงานปริทัศนอ์อนไลน์ 

8 
 

 เร่ืองการปรับค่าจา้งขั้นต ่ามีการเคล่ือนไหว
ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปีก่อนหน้านั้ น แต่ไม่ได้รับความ
สนใจจากรัฐบาลและส่ือมวลชนมากนัก จนกระทัง่
เ ม่ือ เ ดือนกันยายน 2560 คสรท.  มีการเปิด เผย
ผลการวิจัยว่า คนงานมีค่าใช้จ่ายที่สามารถเล้ียงดู
แรงงานและครอบครัวอยูท่ี่วนัละ 700 บาท ท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่า ขบวนการแรงงานต้องการปรับ
ค่าจา้งขั้นต ่าเพิ่มเป็นวนัละ 700 บาท จนเป็นที่สนใจ
ของส่ือมวลชนและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์โจมตี
แรงงาน ต่อมาคสรท. ไดแ้ถลงตวัเลขเรียกร้องให้ปรับ
ค่าแรงเป็นวนัละ 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศ แต่
ผลสรุปสุดท้าย การปรับค่าจ้างขั้นต ่าถูกแบ่งเป็น 7 
กลุ่มจงัหวดั และมีการปรับค่าจา้งอยูร่ะหว่าง 308-330 
บาท 

 

 เร่ืองบ านาญชราภาพของผู ้ประกันตน ใน
กองทุนประกนัสังคม ไม่ใช่เป็นการเคล่ือนไหวที่น า
โดยสหภาพแรงงานโดยตรง แต่เกิดจากการรวมตวักนั
ของอดีตประธาน คสรท.ที่เกษียณอายไุปแลว้กบัพวก
รวม 51 คน โดยสนับสนุนของนายชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ 
ทนายความด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ยื่นฟ้อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ เพิกถอน
กฎกระทรวง 3 ขอ้ที่เก่ียวขอ้งกบับ านาญชราภาพ ซ่ึง
ในเร่ืองน้ีมีความน่าสนใจอยูท่ี่ เป็นการเคล่ือนไหวใน
ประเด็นสวัสดิการแรงงานที่ไม่ได้อาศัยสหภาพ
แรงงานเป็นผูน้ า และเป็นประเด็นที่หากมียุทธวิธีที่
เหมาะสม จะสามารถขยายแนวร่วมกับผูป้ระกนัตน
ซ่ึงเป็นชนชั้นกลางระดบัล่างจ านวนมาก ซ่ึงไม่พอใจ
กับบ านาญประกันสังคมที่ มีจ  านวนเงินน้อยมาก 
นอกจากน้ีผูป้ระกนัตนที่รับบ านาญประกนัสังคม ยงั
ตอ้งเสียสิทธิในการรักษาพยาบาล ซ่ึงไม่เป็นธรรม
อยา่งยิง่เม่ือเปรียบเทียบกบัขา้ราชการบ านาญที่ไดรั้บ
เงินบ านาญในอัตราสูง และยงัได้ รับสิทธิในการ
รักษาพยาบาลเหมือนเดิมทุกประการ 

 ส าหรับงานรณรงคใ์นวนัส าคญัของแรงงงาน
เดิมมีงานประจ าอยู่ 2 งานที่เป็นวาระที่แรงงานจะ
เสนอข้อเรียกร้องประจ าปี ได้แก่ ว ันสตรีสากล 8 
มีนาคม และวนัแรงงานสากล 1 พฤษภาคม แต่ใน
ปัจจุบนันบัตั้งแต่ ปี 2548 เป็นตน้มา คสรท.ไดร่้วมกบั
องคก์ร เครือข่ายต่าง ๆ จดังานรณรงคใ์นวนัแรงงาน
ขา้มชาติสากล ซ่ึงตรงกบัวนัที่ 18 ธนัวาคม ของทุกปี 
ดา้นหน่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่แรงงานขา้มชาติไดก้ลายเป็น
องค์ประกอบหน่ึงที่ส าคัญของก าลังแรงงานที่
ข ับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อ เน่ืองกว่า  1 
ทศวรรษ อีกดา้นหน่ึงก็สะทอ้นว่าสหภาพแรงงานได้
เปล่ียนทศันคติ จากเดิมที่เคยมองว่าแรงงานขา้มชาติ
มาแยง่งานแรงงานไทย  มาเป็นการยอมรับว่าแรงงาน
ขา้มชาติ คือ พวกเดียวกนักบัแรงงานไทย ซ่ึงสหภาพ
แรงงานมีหน้าที่ที่ตอ้งปกป้องสิทธิแรงงานขา้มชาติ
เช่นเดียวกนักบัแรงงานไทยกล่าวคือ ส านึกของความ
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เป็นชนชั้ นแรงงานมีอิทธิพลต่อสหภาพแรงงาน
เหนือกวา่อคติดน้ชาติพนัธุ ์

4. ก้าวต่อไปของขบวนการแรงงาน  

 ในอนาคตอนัใกลน้ี้มีประเด็นที่สืบเน่ืองจาก
ปีที่ผ่านมา ในมิติของการพฒันาด้านเศรษฐกิจ การ
ต่อสู้เร่ืองการปรับค่าจา้งขั้นต ่าเป็นเร่ืองที่ยงัคงตอ้ง
ต่อสู้กันต่อไป การที่ในปีที่ผ่านมามีอนุกรรมการ
ค่าจ้างระดับจังหวดัถึง 35 จังหวดัเสนอไม่ขอปรับ
ค่าจา้งขั้นต ่า แสดงให้เห็นถึงการขาดอ านาจต่อรอง
ของฝ่ายลูกจา้งในอนุกรรมการค่าจา้งระดบัจงัหวดั ซ่ึง
นอกจากการสร้างอ านาจการต่อรองกับนายจา้งและ
รัฐบาลแล้ว เร่ืองส าคัญมากที่จะต้องต่อสู้ คือ การ
เปล่ียนแปลงค่านิยมของคนในสังคม ต่อความหมาย
ของค่าจ้างขั้นต ่าที่ยงัคงไม่ยอมรับว่าแรงงานที่รับ
ค่าจ้างรายวนั ต้องมีรายได้เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ
ตนเองและครอบครัวอยา่งมีศกัด์ิศรีตามสมควร ท าให้
ทุกคร้ังที่ มีการเรียกร้องให้ปรับค่าจ้างขั้นต ่ า  คน
จ านวนมากมักมีความรู้สึกเชิงลบต่อแรงงาน ท าให้
การเรียกร้องขอปรับค่าจา้งแรงงานขั้นต ่า แต่ละคร้ัง
กลายเป็นประเด็นที่ขาดความชอบธรรม 

 ส่วนประเด็นเร่ืองอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีการ
ถกเถียงกันพอสมควรในปีที่ผ่านมา ทางออกที่เป็น
ผลดีต่อแรงงานคืออะไร ขอยกค าพูดของผูแ้ทนสภา
แรงงานญี่ปุ่ นที่กล่าวไวใ้นบทความเร่ือง “อนาคตของ
แรงงานที่ต้องการ” ซ่ึงเผยแพร่ในแรงงานปริทัศน์
ออนไลน์ ฉบบั เดือน กันยายน 2560 ที่ให้ข้อคิดว่า 
“ในโลกปัจจุบนัสหภาพแรงงานไม่ควรเป็นฝ่ายตั้งรับ
ต่อสถานการณ์ด้านการจา้งงาน แต่ตอ้งเป็นฝ่ายรุก

ดว้ยการสร้างความแข็งแกร่งให้ตวัเองและมีบทบาท
ทั้ งในการต่อรอง และการมีส่วนร่วมกับรัฐ และ
นายจา้งเม่ือรักษาการจา้งงานที่ดี” 

 ในทางการเมืองมีแนวโน้มว่า หากมีการ
เลือกตั้งในปีน้ี ประเทศไทยอาจไดน้ายกรัฐมนตรีคน
ปัจจุบนักลับเขา้มาตามที่รัฐธรรมนูญได้เปิดช่องไว ้
แต่ปัญหาของประชาชนที่สะสมมา และถูกจ ากดัสิทธิ
เสรีภาพไม่ให้แสดงออกได้ในช่วง 3 ปีเศษที่ผ่านมา 
จะตอ้งปะทุออกมาอยา่งแน่นอน โดยเฉพาะหากยงัไม่
มีการจดัการเลือกตั้งในปี 2561 ประชาชนที่เดือดร้อน
ซ่ึงค่อยๆ หมดความศรัทธาต่อรัฐบาลตลอด 3 ปี น่าจะ
ถึงจุดที่หมดส้ินความอดทนในการรอคอยความหวงั
จากรัฐบาล จนอาจน าไปสู่การลุกฮือของขบวนการ
เคล่ือนไหวของประชาชนในกลุ่มต่างๆ  

 

 หากยดึถือแนวทางลทัธิสหภาพแรงงานที่เป็น
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม เป็นเร่ืองหลีกเล่ียง
ไม่ไดท้ี่ขบวนการแรงงานจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การเคล่ือนไหวของประชาชน ทั้ งน้ีการจะแสดง
บทบาทเป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม องคก์ร
น าของสหภาพแรงงานจ าเป็นที่จะตอ้งมีความเขม้แข็ง
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ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงมีขอ้เสนอที่ไดเ้คย
อภิปรายกนัในเวทีต่างๆ ในปีที่ผา่นมาเช่น 

1) การพัฒนาเป็นองค์กรที่ มียุทธศาสตร์
พึ่งตนเองทางการเงินโดยการพึ่งสมาชิก 

2) การสร้างผูน้ ารุ่นกลางใหข้ึ้นมามีบทบาท
ทดแทนรุ่นเดิม และบ่มเพาะผูน้ ารุ่นใหม่
ใหเ้กิดขึ้นมาก ๆ 

3) การสนับสนุนให้เกิดสถาบนักลางของ
แรงงาน ที่จะเป็นเวทีแลกเปล่ียนระหว่าง

กลุ่มคนที่มีความเห็นต่าง และบ่มเพาะ
คนรุ่นใหม่ โดยองค์กรที่มีความพร้อม
ดา้นทรัพยากรตอ้งใหก้ารสนบัสนุน 

ทั้ งหมดน้ีเป็นเร่ืองท้าทายของขบวนการ
แรงงานที่จะมียุทธศาสตร์ในการพฒันาเพื่อน าไปสู่
การมีบทบาทขับเคล่ือนสังคมร่วมกับขบวนการ
เคล่ือนไหวอ่ืนๆในอนาคตอันใกล ้และในระยะยาว
ต่อไป 
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“สถานการณ์สุขภาพคนไทยเปล่ียนแปลงไป
อย่างมาก ผลมาจากนิสัยหรือพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตและสภาพแวดลอ้มที่อาศยัอยู ่เช่นโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม
การขาดการออกก าลังกาย อุบติัเหตุทางถนน ฯลฯ 
และการที่คนเรามีสุขภาพดี ก็ไม่ไดเ้ป็นเพียงผลจาก
การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการท าให้มีสุขภาพดีดว้ย เช่น 
การมีถนนหรือเส้นทางสัญจรที่ลดความเส่ียงต่อการ
เกิดอุบติัเหตุการอยู่ในที่อยูอ่าศยั โรงเรียน ที่ท างาน 
หรือ ชุมชน  ที่สนับสนุนหรือส่ ง เส ริมใ ห้มีก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี 

 ก า ร จ ะ แ ก้ ปั ญ ห า ที่ ต้ น เ ห ตุ  ไ ม่ ว่ า จ ะ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย ส่ิงแวดล้อม เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน การปรับเปลี่ยนระบบบริการ
สุขภาพ และการสร้างทักษะและพฤติกรรมส่วน
บุคคลให้มี สุขภาพดีครบ 4 มิ ติ  คือ  สุขภาพกาย 

สุขภาพจิตใจ สุขภาพทางปัญญา และสุขภาพทาง
สงัคม 

 

 ตามหลักการสร้างเสริมสุขภาพ  (Health 
Promotion) มีความเก่ียวขอ้งกบัการท าใหค้นมีสุขภาพ
ที่ดี ด้วยกระบวนการต่างๆทั้งการเสริมสร้างความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมให้ตัวบุคคลดูแลสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว รวมถึงการสนบัสนุนผลกัดนัให้
สังคม ส่ิงแวดล้อม อยูใ่นสภาวะที่เอ้ือต่อการท าให้มี
สุขภาพที่ ดี  หรือลดความเส่ียงที่ ก่อให้เกิดผลทาง
สุขภาพ และเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์” 

โดย บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
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(จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข, 
ธนัวาคม 2560:น.12-13,จดัท าโดย สสส.) 

 นายสม เกี ย ร ติ  ฉ า ย ะศ รี ว ง ศ์  คื อ อ ดี ต 
ปลดักระทรวงแรงงานที่แสดงจุดยนืชดัเจนว่า ควรจะ
ใ ห้ทุ ก คน เ ข้ าร ะบบประกัน สั งคม  ไ ม่ ใ ช่ โอน
หลักประกันสุขภาพผูป้ระกันตนไปให้สปสช.ดูแล
โดยกล่าววา่  

“หากจะน าผูป้ระกนัตนทั้งหมดไปอยูภ่ายใต้
สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้รัฐสามารถอุดหนุน

เงินมากกว่า 2 หม่ืนล้านบาทต่อปีได้หรือไม่ เม่ือ
ผู ้ป ร ะ กัน ตนต้อ ง จ่ า ย เ งิ นสมทบ เ ข้ า ก อ งทุ น
ประกนัสังคม หมายความว่า เขาตอ้งการสิทธ์ิที่ดีกว่า 
หากโอนยา้ยไปยงัสปสช. อาจท าให้รู้สึกว่า ท  าไมจึง
ได้สิทธิเท่าเทียมกบัคนที่ไม่ตอ้งจ่ายอะไรเลย คิดว่า
ควรท าใหทุ้กคนอยูใ่นระบบประกนัสงัคม เพราะมีทั้ง
จ่ายเงินชดเชยกรณีบาดเจ็บ และบ านาญชราภาพ (มติ
ชน,18 ม.ค.54,น.10) 

 

 

 

(1) พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่มียู่หลายระบบให้มีสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล

มาตรฐานเดียวกันของทุกคน รวมถึงกลุ่มที่อยู่ใน

กระบวนการแก้ไขปัญหาสัญชาติ และสถานะบุคคล(1) 

1.1 ปรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็น 

รักษาทุกคน ไม่เรียกเก็บเงิน 30 บาทที่จุดบริการ แต่

พฒันาระบบร่วมจ่ายในรูปแบบอ่ืนๆ เพราะในอดีต

การเก็บเงินที่หน่วยบริการทุกคร้ังที่ไปรับบริการมี

ผลกระทบต่อคนจนที่สุดมากกว่าเน่ืองจากกลไกการ 

                                                             
(1)

 155 องคก์รเครือข่ายประชาชน,นโยบายประชาชน ปฏิรูป
โครงสร้างอ านาจรัฐ เพิ่มอ านาจประชาชน สร้างรัฐสวัสดิการ
,สิงหาคม 2554 : น.10-11,22  เสนอต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิง่
ลกัษณ์ ชินวตัร 

 คน้หาคนจนขาดประสิทธิภาพ การให้สิทธิคนจน ซ่ึง

ปัญหาดังกล่าวเป็นที่ประจกัษ์มานานจากโครงการ

บตัรรายไดน้อ้ยซ่ึงพบวา่มีปัญหาดา้นความครอบคลุม

และความเที่ยงตรงในการออกบตัรมาตลอด จนใน

ที่สุดคนจนที่สุดมกัขาดโอกาส และการเรียกเก็บเงินที่

หน่วยบริการไม่ได้ป้องกันการใช้บริการเกินจ าเป็น

เพราะคนจนมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆจ านวนมากในการไปรับ

บริการแต่ละคร้ัง ทั้งเร่ืองค่าเดินทาง ตอ้งลางาน ขาด

ข้อเสนอปรบัปรงุหลกัประกนัสขุภาพ-ความปลอดภยัของคนท างาน 
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งาน ค่าเสียโอกาสท างาน ดังนั้นการยกเลิกเก็บ 30 

บาทจึงส่งผลดีต่อคนจนมากกวา่ 

1.2 ลูกจ้างในกฎหมายประกันสังคมไม่ต้อง

จ่ายค่าประกันสุขภาพให้กองทุนประกันสังคม โดย

น าเอาส่วนที่จ่ายแต่ละเดือนไปเพิ่มเป็นส่วนบ านาญ

ชราภาพในกองทุนประกนัสงัคมแทน ควรผลกัดนัให้

ส านักงานประกันสังคมดูแลสวสัดิการด้านอ่ืนๆ ที่

จ  าเป็นส าหรับแรงงาน เช่น บ านาญชราภาพ เงิน

ทดแทนการขาดรายได ้การประกนัรายไดเ้ม่ือว่างงาน

การชดเชยทุพพลภาพ เป็นตน้ 

 

1.3 ลดค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาลของระบบ

สวสัดิการขา้ราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัระบบอ่ืนๆ และ

ป้องกนัการใชย้าฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 

1.4 พฒันาระบบสิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่ม

คนพกิาร ทุกประเภทและกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง ไดแ้ก่ 

โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคทาลสัซีเมีย 

โรคฮีโมฟรีเรีย โรคไต โรคเอดส์ โรคจิตเวช ให้มี

มาตรฐาน ทัว่ถึงและเป็นธรรม 

1.5 จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพการส่งเสริมการวิจยัพฒันาองค์ความรู้ 

และบุคคลากรดา้นสุขภาพ ทั้งการฟ้ืนฟูและส่งเสริม

สมรรถภาพอยา่งเป็นระบบ 

1 . 6  รั ฐ ต้ อ ง ใ ห้ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐ า น ด้ า น

สาธารณสุขในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติแก่

บุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ที่ได้รับการ

ส า ร ว จ ไ ว้ ใ นท ะ เ บี ย น กับ ก ร ม ก า รป กค รอ ง

กระทรวงมหาดไทยและก าลังรอการพิสูจน์สถานะ

บุคคลและลงรายการสญัชาติไทย 

(2)  พัฒนานโยบายบริหารหลักประกัน

สุขภาพ(2) 

2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการแสวงหา

แห ล่ งก า รคลัง สุ ขภ าพ อ่ืนๆ  เพื่ อ ใช้ ในระบบ

หลักประกันสุขภาพ อาทิ การเก็บภาษีธุรกรรมจาก

ตลาดหลกัทรัพย ์ภาษีจากอาหารที่ท  าลายสุขภาพ เช่น 

น ้ าอัดลม ฟาสต์ฟู๊ด ภาษีการโดยสารเคร่ืองบิน หรือ

การบริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือย เช่น โทรศพัทมื์อถือ ระบบ

โทรคมนาคม โดยเรียกเก็บจากผู ้ประกอบกิจการ

เท่านั้น 

                                                             
(2)

 มติชน,2 กรกฎาคม 2556 น.10” เสวนาสาธารณะเร่ือง “คิดใหม่
ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย” โดย นพ.ภูษิต ประคองสาย 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศและ
นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ ์ผูอ้  านวยการวจิยัดา้นการจดัระบบ
เศรษฐกิจ ทีดีอาร์ไอ 
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2.2 การลงทุนด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค 

เน่ืองจากภาระโรคและสภาพการเจบ็ป่วยของ

ประชาชนมีทิศทางจากโรคไม่ติดต่อเ ร้ือรังและ

อุบติัเหตุเพิม่มากขึ้น องคก์รประกนัสุขภาพต่างๆ ควร

ลงทุนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

รวมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือให้ประชาชนทุก

กลุ่มทีคุณภาพชีวติที่ดี 

2.3 พัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพ

แรงงานต่างด้าวมากขึน้ 

ปี2555  พบว่า  ก ลุ่มคนต่างด้า วย ังไ ม่ มี

หลักประกันสุขภาพกว่า 2 ล้านคน แต่โรงพยาบาล

ของรัฐต้องให้บริการรักษาพยาบาล ก่อภาระทาง

การ เ งินแก่โรงพยาบาลหลายแห่ง  โดย เฉพาะ 

โรงพยาบาลชายแดน และโรงพยาบาลในจงัหวดัที่มี

แรงงานต่างดา้วจ านวนมาก 

2.4 ระบบหลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว

โดยสปสช.บริหารจัดการ 

เพราะมีความเหล่ือมล ้ าของระบบประ

สุขภาพทั้งหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ประกนัสังคม 

และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการทั้ งสิทธิ

ประโยชน์ คุณภาพการรักษาพยาบาล และค่าเบี้ ย

ประกนั โดยไม่จ าเป็นต้องรวม 3 กองทุน มีส านักงาน

หลกัประกนัสุขภาพ (สปสช.)บริหารจดัการ 

(3) ข้อก าหนดระบบจัดการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานตาม

มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของ

ธุรกิจไทย (มรท.8001-2553 หรือ TLC 8001-2010) 

 

ขอ้ก าหนดตาม มรท.8001-2553 ด้านความ

ปลอดภัยมีความสอดคล้องกับหลักการส าคัญใน

พ . ร . บ . ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2554 ปรับปรุงจาก

มรท.8001-2546 ซ่ึงกระทรวงแรงงานไดอ้อกประกาศ

มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมของ

ธุรกิจไทย มรท.8001-2553 เม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 

2553  เพื่ อ เ ป็น เกณฑ์ใ ห้สถานประกอบกิจการ

ตรวจสอบ และประกาศแสดงตนเอง และเป็นเกณฑ์
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พิจารณาให้การรับรองแก่สถานประกอบกิจการที่ได้

ปฏิบัติตามมาตรฐาน  รวมทั้งเพื่อป้องกันอุปสรรค

ทางการคา้ที่จะมีผลกระทบก่อความเสียหายแก่ธุรกิจ

และแรงงานที่เก่ียวขอ้งได ้มีเน้ือหาดงัน้ี(3)
 

 

 3.1  สถานประกอบกิจการต้องก าหนด

มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานให้ครอบคลุมประเภท

งาน หรือลักษณะงานที่มีแนวโน้ม อาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้าง 

และผู้ที่ เกี่ยวข้อง  โดยมีการความคุม ป้องกันให้

เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัใน

ทุกสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 3.2  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้ มี

สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภยั เพื่อป้องกัน

                                                             
(3)

 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 
“มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย:
ข้อก าหนด มรท.8001-2553/TLS 8001-2010” : ขอ้ 5.11 น.22-23 

อันตราย  และลดปัจจัย เ ส่ียงตามกฎหมายและ

มาตรฐานความปลอดภัย 

 3.3 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้ลูกจ้าง

ทุกคน 

  1) ไดรั้บโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการ

ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

  2) ได้รับรู้และเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกับ

อนัตรายอนัอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการท างาน หรือ

จากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

  3) ได้รับรู้ และเขา้ใจถึงกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัและคู่มือด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบ

กิจการ 

  4) ได้รับการฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานที่ก  าลงัปฏิบติัอยู ่โดยเฉพาะผูท้ี่เขา้ท  างานใหม่ 

และผูท้ี่เปล่ียนหน้าที่ และตอ้งบันทึกการฝึกอบรม

ตามขอ้ก าหนด 

  5) ไดใ้ชอุ้ปกรณ์เพื่อความปลอดภยั

ส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกบัลักษณะ

งาน 

http://chiangmai.labour.go.th 
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 แนวปฏิ บัติ เ ร่ืองระบบการจัดการความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ( ILO-OSH 2001) 

สาระส าคญัคือ 

 นโยบายคว ามปลอดภั ย และอ า ชี วอนามั ย 

(Occupational satety and health policy) 

        1) นายจ้าง โดยการปรึกษาร่วมกับคนงาน

และผู้แทนคนงาน ควรก าหนดนโยบายความปลอดภยั

และอาชีวอนามยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงควรจะ 

(ก) มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับ

องคก์ร และเหมาะสมกับขนาดและลกัษณะ

กิจกรรมขององคก์รนั้นๆ 

(ข) ใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ลง

วนัที่ และลงนามหรือประทบัตรารับรองโดย

นายจา้งหรือผูรั้บผดิชอบสูงสุดขององคก์ร 

(ค) ส่ือสารให้ทุกคนทราบ และหา

ไดใ้นที่ท  างานของทุกคน 

(ง)  ได้รับการทบทวนเพื่อความ

เหมาะสมอยูเ่สมอ และ 

(จ) มีไวพ้ร้อมให้บุคคลภายนอกที่

เก่ียวขอ้ง ตามความเหมาะสม 

2) นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามัย

ขององคก์รควรมีหลักการและวัตถุประสงค์หลักอย่าง

น้อยซ่ึงเป็นความมุ่งมัน่ขององคก์รดงัต่อไปน้ี 

(ก)  คุ ้มครองความปลอดภัยและ

สุขภาพของสมาชิกทุกคนในองคก์ร โดยการ

ป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรค และ

อุบติัการณ์ที่เกิดขึ้นจากการท างาน 

 

( ข )  ปฏิ บัติ ต า ม ก ฎหม า ยแ ล ะ

ข้อบังคับขอ งบังคับขอ ง รัฐด้ านความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยั โครงการสมคัรใจ 

ขอ้ตกลงร่วมดา้นความปลอดภยัและอาชีวอ

นามัย และขอ้ก าหนดอ่ืนๆซ่ึงองค์กรนั้นถือ

ปฏิบตัิ 

(ค) ประกันให้แน่ใจว่าคนงานและ

ผู ้แทนคนงานได้รับการปรึกษาและการ

สนับสนุนให้มีส่วนร่วมอย่างขนัแข็งในทุก

องค์ประกอบของระบบการจัดการความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยั และ 

(ง) ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในการ

ปฏิบัติ งาน  ของระบบการจัดการความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยั 

https://cpfworldwide.com 
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3) ระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชี

วอนามยัดงักล่าวควรจะมีความสอดคล้องหรือบูรณา

การเข้ากับระบบการจัดการอื่นๆในองค์กร 

 การมีส่วนร่วมของคนงาน (Worker Participation) 

1 )  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ค น ง า น เ ป็ น

องคป์ระกอบหน่ึงที่ส าคญัของระบบการจดัการความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยัในองคก์ร 

2) นายจา้งควรประกันให้แน่ใจว่า คนงาน

และผูแ้ทนคนงานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนา

มยั ไดรั้บการปรึกษาหารือ รับทราบ และรับฝึกอบรม

ในทุกประเด็นปัญหาของความปลอดภยัและอาชีวอ

นามยั รวมทั้งการเตรียมการฉุกเฉินที่เก่ียวขอ้งกบัการ

ท างาน 

 

3) นายจา้งควรเตรียมการในการจดัสรรเวลา

และทรัพยากรใหค้นงานและผูแ้ทนคนงานดา้นความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามัย เพื่อการมีส่วนร่วมอย่าง

แข็งขนัในกระบวนการจดัการ การวางแผนและการ

น าไปปฏิบัติ  การประเมินผล และการด าเนินการ

ปรับปรุงของระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชี

วอนามยั 

4)  นายจ้า งควรประกันให้ มี ก ารจัดตั้ ง

คณะกรรมการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และ

ใหส้ามารถปฏิบติัหน้าที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

มีความตระหนักในผูแ้ทนคนงานดา้นความปลอดภยั

และอาชีวอนามัยให้สอดคล้องกับกฎหมายและวิธี

ปฏิบตัิของรัฐ 

โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่

ด าเนินการตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ.2545 ครอบคลุมประชากรไทยประมาณ 48 ลา้น

คน โดยประชาชนไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบ และมีบริการ

สุขภาพที่ครอบคลุมกา้วหนา้กวา่ สิทธิประโยชน์กรณี

ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยส าหรับผูป้ระกนัตนตาม

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ส่งผลให้ส านักงาน

ประกัน สั งคม  กระทรวงแรงงาน ถู กก ล่ าวหา

วิพากษ์วิจารณ์จากผูเ้ก่ียวข้องมานานเก่ียวกับสิทธิ

ประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพที่ เหล่ือมล ้ า -

แตกต่างระหว่างระบบประกันสังคมกับระบบ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ท  าให้การแก้ไขพ.ร.บ.

ประกนัสังคม(ฉบบัที่4)พ.ศ.2558 (ใชบ้งัคบัตั้งแต่ 20 

ตุลาคม 2558) มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์หลกัประกัน

สุขภาพแก่ผูป้ระกนัตนสรุปได ้4 เร่ือง คือ 

1. ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (เดิม

ไม่มีสิทธิ) 

http://pattani.labour.go.th 
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2. ค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องตน้ให้แก่

ผูป้ระกนัตน กรณีไดรั้บความเสียหายจากบริการทาง

การแพทย ์ (เดิมไม่มีสิทธิ) 

3. ผูป้ระกนัตนสูญเสียสมรรถภาพไม่ถึงร้อย

ละ 50 ของร่างกาย หรือเป็นผูทุ้พพลภาพอยูก่่อนวนัที่ 

31 มีนาคม 2558  จะไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได้

ตลอดชีวติ (เดิมไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกายหรือก่อน

วนัที่31 มีนาคม 2558 ไม่มีสิทธิ) 

4. ผูป้ระกันตนที่จงใจท าให้ตนเองบาดเจ็บ 

ทุพพลภาพหรือตาย หรือยินยอมให้ผู้ก่ออื่นให้เกิดขึ้น 

จะไดรั้บความคุม้ครอง (เดิมไม่คุม้ครอง) 

การบริหารของโครงสร้างราชการ สปส.ที่

ล่าช้า ท  าให้ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์าม

พระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ืองหลักเกณฑ์และ

อัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการท างาน เพิ่งมีการใช้

บงัคบัต้ังแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

ขณะที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ 

เ ร่ืองเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตน  กรณี

ผู ้ประกันตนได้รับความเสียหายจากบริการทาง

การแพทย ์และประกาศการขยายการคุม้ครองกรณี

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะสารเสพติดตาม

กฎหมาย ว่าด้วยยาเสพติดจะเกิดขึน้ได้ในปี 2561 

การติดตามของ เค รือข่ายประกันสังคม

คนท างาน (คปค.) และภาคีเก่ียวขอ้ง พบปัญหาหลาย

ประการที่ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นธรรม

เหมาะสมต่อไป เช่น 

1. เพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจสุขภาพช่อง

ปาก และการตรวจรักษาทางทนัตกรรม สุขภาพหญิง

มีครรภ์กับการคลอดบุตร และตรวจมะเร็งล าไส ้

มะเร็งต่อมลูกหมาก 

 

2. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่

แทจ้ริง ไม่ใช่เน้นการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ และ

รายการที่ก าหนดไว้เท่า น้ัน ควรมีกิจกรรมและ

มาตรการที่เก่ียวเน่ืองชัดเจนด้วย เช่น การแนะน า

โภชนาการและส่งเสริมการใช้ชีวิตประจ าว ันที่

เหมาะสม,ความเช่ือมโยงกับการตรวจสุขภาพใน

สถานประกอบการที่สอดคล้องกับการท างานของ

ผูป้ระกันตนแต่ละอาชีพ แต่ละอุตสาหกรรมเพื่อส่ง

ต่อการดูแลรักษาโรคต่อไปเป็นตน้ 

https://matichon.co.th 
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3. การส่ง เสริมช้ีชวนให้สถานพยาบาล

ภาค รัฐบาลหรือหน่วยร าชก าร มี คว ามพ ร้อม

ด าเนินการ เพราะสถานพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิ

หลายแห่งที่ไม่ใช่ภาคเอกชนไม่พร้อม หรือขาดกลไก

ชดัเจนในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรคแก่ผูป้ระกนัตน 

4. ส านักงานประกันสังคม (สปส.)ควร

ประสานกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) อยา่งใกลชิ้ดเพื่อประชาสัมพนัธ์เชิงรุก และ

จดัระบบให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคที่

เขา้ถึงผูป้ระกนัตนได้รวดเร็ว สะดวกและกวา้งขวาง

มากที่สุดโดยไม่ตอ้งด าเนินการที่หน่วยบริการเท่านั้น 
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 เม่ือวันที่  27-28 มกราคม 2561สัมมนา
วางแผนงานประจ า 2561 คณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย (คสรท.) ณ ศูนยก์ารพฒันาเขาหินซ้อน
อันเน่ืองมาจากพระราชด า ริ อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา 

 

 น า ย ส า วิ ท ย์  แ ก้ ว ห ว า น  ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมก ารสม านฉันท์แ รง งานไทย  ( คส
รท . )   ก ล่ าว เ ปิดงานว่ า  ง านที่ คณะกรรมกา ร
สมานฉันท์ฯวางไวใ้นเชิงยุทธศาสตร์ 10 ปี ผ่าน
มาแลว้ 5 ปี การท างานที่ผ่านมาตอ้งอาศยัการท างาน
ร่วมกันไม่เสร็จไดด้ว้ยคนคนเดียวในการท างาน แต่

ละยทุธศาสตร์ และบางเร่ืองบางราวก็ตอ้งมีการกา้ว
ข้ามให้ได้ แต่หากก้าวข้ามไม่ได้ก็ต้องกลับมา
ปรึกษาหารือกัน สถานการณ์การปรับเปล่ียนของ
สงัคม การเมืองที่เกิดขึ้น การจา้งงานแรงงานมีความ
เปล่ียนแปลงไป การที่มีการขบัเคล่ือนของแรงงานท า
ใหเ้กิดเวที ววิาทะกนัทางสงัคม เช่น กรณีการปรับขึ้น
ค่าจา้ง เม่ือมีการก าหนดตวัเลขว่าค่าจา้งที่จะเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตของผู ้ใช้แรงงานและครอบครัว
เพื่อให้ทันต่อค่าครองชีพ ค่าจ้างที่ควรเป็นคือ 700 
บาทเป็นตน้  ซ่ึงการกล่าวถึงค่าจา้งก็ตอ้งกล่าวถึงเร่ือง
ความมัน่คงในการท างาน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
ด้วย เพราะมีความเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงบทบาท คสรท.
ตอ้งมีการกล่าวถึงในฐานะขบวนการแรงงาน ซ่ึงตอ้ง
ดูแนวทางการขบัเคล่ือน ความเปล่ียนแปลงของโลก
ดว้ยว่ามีทิศทางเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร ในส่วนของ
ขบวนการแรงงานโลก ซ่ึงปัจจุบนัเป็นอยา่งไร และ
ส่วนของขบวนการแรงงานในประเทศไทยเป็น
อย่างไร ทิศทางคสรท.ควรมีการก้าวไปข้างหน้า

คสรท. “ประเมินวเิคราะหส์ถานการณเ์ศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

ขบวนการแรงงาน ปี 2560 และแนวโนม้ ปี 2561” 

วาสนา ล าด ี
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อย่างไร และจงัหวะก้าวของขบวนการแรงงาน คส
รท.จะมีการท างานงานเพื่ออนาคต เป็นการปรับปรุง
ทิศทางการท างานเพื่อเดินหน้าต่อไป ปี 2561 จะมี
ปรากฏการท างานเช่ือมร้อยขบวนการแรงงานได้
อยา่งไร ภายใตส้ถานการณ์ปัญหาแรงงาน อยา่งกรณี
แรงงานบริษทัมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปร
ดกัส์ (ประเทศไทย) จ  ากัด ที่เกิดขึ้นจะมีการท างาน
เพื่อสร้างความเขม้แข็งท่ามกลางสถานการณ์ปัญหา
เหล่าน้ีร่วมกนัอยา่งไร 

 นายโรเบิร์ต ไพคอฟสกี ผูอ้  านวยการโซลิดา
ริต้ี เซ็ตเตอร์ ประเทศไทย (SC) กล่าวว่า ปัญหาที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย ประเด็นขบวนการแรงงาน ก็
เกิดขึ้นในขบวนการแรงงานทัว่โลกดว้ยเช่นกนั เร่ือง
ความเขม้แข็ง และทางSC มีความเช่ือมั่นในคสรท. 
แม้ว่า จะมีการถูกโจมตีจากส่ือโซเซียลมีเดียใน
ประเด็นการต่อสู้เรียกร้องการปรับขึ้นค่าจา้ง ซ่ึงเป็น
การเรียกร้องเพื่อให้คนงาน และการที่ต่อสู้เพื่อการ
เปล่ียนแปลงย่อมมีศัตรู  ปัญหาความเหล่ือมล ้ าที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะมีการท าลายอ านาจต่อรองของ
สหภาพแรงงาน ที่ท  าหนา้ที่เรียกร้องเพือ่จดัสวสัดิการ 
ส่ิงที่ท  าอยูข่องสหภาพแรงงานน ามาซ่ึงความเขม้แข็ง 
หากไม่ มีสหภาพแรงงานชีวิตจะย  ้ าแย่แค่ไหน 
สหภาพแรงงานจะมาจ ากัดการท างานอยู่แต่เพียง
สถานประกอบการไม่ไดต้อ้งมีการขยายการท างาน
ร่วมกนัเพราะสหภาพแรงงานมีประเด็นที่ขบัเคล่ือน
กระทบกับคนส่วนใหญ่ แต่หลายๆคนไม่ทราบ ซ่ึง
ตอ้งมีการท าใหเ้ขาเขา้ใจว่าการลงทุนที่สร้างผลก าไร
นั้น ความมัง่คัง่ที่เกิดขึ้นมากจากคนท างาน และควร

ตอ้งป่ันผลก าไรนั้นมาสู่คนท างานดว้ยเพือ่สร้างความ
เป็นธรรมใหเ้กิดขึ้นกบัสงัคม 

 โดยวนัที่ 27 ไดมี้การจดั “ประเมิน วิเคราะห์ 
สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง แรงงาน 
ขบวนการแรงงาน ปี 2560 และแนวโน้ม 2561” 
ด า เนินรายการ โดย นายสมพร ขวัญเนตร รอง
ประธานคสรท. 

 

 รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ ์วิทยาลยัพฒัน
ศาสตร์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจไม่เ ฟ่ืองฟู 
ประกอบกบัมีการไวทุ้กขย์าวนานกว่า 1 ปี ท  าให้ไม่
สามารถจดังานร่ืนเริงได้ อุตสาหกรรมการตดัเย็บ
เส้ือผา้ของแรงงานนอกระบบที่มีตลาดในประเทศมี
ขอ้จ ากดัที่ตอ้งเป็นสีด าเท่านั้น ท าให้เศรษฐกิจยิง่ซบ
เซา ในทางการเมืองคาดหวงัว่าจะมีการเลือกตั้งแต่
สุดทา้ยก็ถูกเล่ือนออกไปเร่ือยๆ ซ่ึงก็กระทบกบัภาวะ
เศรษฐกิจและสงัคมดว้ย  

ในเร่ืองของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 
ตั้งแต่ช่วงตน้ปี มีการต่อตา้นโรงไฟฟ้าถ่านหิน คส
รท.ก็มีการออกแถลงการณ์สนับสนุนชาวบ้านที่
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ต่อตา้นโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ทางสหภาพแรงงานการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.)กลบัออกแถลงการณ์สนับสนุน
การสร้างโรงไฟฟ้าฯ ซ่ึงเร่ืองน้ีคิดว่า ขบวนการ
แรงงานต้องมีการคุยกันให้ชัดเจนมากขึ้ นในการ
ก าหนดท่าที และบทบาทการเคล่ือนไหวทางสังคม
ของสหภาพแรงงาน ช่วงปลายปีมีการเคล่ือนไหวใน
โครงการก้าวคนละก้าวฯ ของตูน บอด้ีสแลม(นาย
อาทิวราห์ คงมาลยั) ที่มีกิจกรรมวิ่งแลว้ไดเ้งินบริจาค
มา 1,333 ล้านบาทช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาล หาก
เป็นการเคล่ือนไหวของคนๆเดียวแลว้จบไป ก็ไม่ใช่
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมซ่ึงการกล่าวเช่นน้ี 

ไม่ได้ต  าหนิการเคล่ือนไหวของคุณตูน แต่ถ้ามีการ
เคล่ือนไหว แล้วท าให้สังคมเข้าใจว่าการเข้าถึง
สวสัดิการ การรักษาพยาบาลที่ดีตอ้งให้ทุกคนไดรั้บ
อย่างเท่าเทียม และท าให้สังคมไปกดดันรัฐบาลให้
จดัสรรงบประมาณพฒันาโรงพยาบาลของรัฐเพื่อคน
จนจึงจะถือวา่เป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ที่
ผา่นมาค าวา่”ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมมีการใช้
กนัอยูใ่นแวดวงจ ากดั แต่เหตุที่ท  าใหค้  าๆ น้ีแพร่หลาย
เม่ือช่วงปลายปีที่แล้ว มาจากเวทีประกวดนางงาม
จกัรวาล ที่มีการตั้งค  าถามเร่ืองขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสงัคมต่อผูป้ระกวดที่เป็นนางสาวไทย ซ่ึงถูกมอง

ว่า ตอบค าถามไม่ตรงประเด็น แต่ท าให้สังคมไทย
สนใจหาความหมายของค าๆน้ีมากขึ้น 

 ส่วนในประเด็นแรงงาน เป็นที่สนใจของ
สังคม เม่ือมีข่าวการแถลงของคสรท. แล้วท าให้
ส่ือมวลชนเขา้ใจว่าแรงงานเรียกร้องให้ค่าจา้งขั้นต ่า
ตอ้งปรับขึ้นอยา่งน้อยเป็นวนัละ 700 บาท ท าให้เกิด
ประเด็นถกเถียงของสงัคม รัฐ นายจา้ง นักวิชาการถึง
ตัวเลขที่ มีการน าเสนอ และยงัมีการท าข้อมูลเชิง
สอบถามเพื่อหาขอ้มูลในการน าเสนอปรับขึ้นค่าจา้ง
ขั้นต ่าโดยมีองคป์ระกอบเร่ืองค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ
สินคา้อุปโภคบริโภคน ามาซ่ึงการเสนอให้มีการปรับ
ขึ้นค่าจา้งตอ้งเท่ากันทั้งประเทศ แต่คณะกรรมการ
ค่าจ้างกลาง ประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต ่าแบบไม่
เท่ ากันออกมาแล้ว  ประ เด็นที่ น่ าสนใจล่ า สุด 
ส่ือมวลชนที่มีการเปิดเผยขอ้มูลว่ามี 35 จงัหวดั ที่
อนุกรรมการค่าจา้งเสนอไม่ปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า ถาม
วา่ท าไม? และทางองคก์รนายจา้งเองก็มีการแถลงว่า
จะยื่นคดัคา้นการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าอีกดว้ย ดูแล้ว
เหมือนการใชพ้ระราชบญัญตัิแรงงานสัมพนัธ์ในการ
ยืน่ขอ้เรียกร้องสวนกบัลูกจา้ง  

การขบัเคล่ือนประเด็นแรงงานต่อมาคือ เร่ือง
บ านาญชราภาพของผูป้ระกันตนฯที่ไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิต ซ่ึงเคล่ือนไหวโดยคุณวิไลวรรณ แซ่
เตีย อดีตประธานคสรท.และพวกอีก 51 คน ซ่ึงตรงน้ี
หากมียทุธวธีิที่ดีก็จะท าให้ไดม้วลชนเพิ่มในส่วนชน
ชั้นกลางที่เป็นผูป้ระกนัตน นอกจากน้ีในปีที่ผ่านมา 
มีการณรงคใ์นวนัสตรีสากล วนักรรมกรสากล และ
วนัแรงงานขา้มชาติสากล ซ่ึงการจดังานวนัแรงงาน
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ขา้มชาติสากลติดต่อกนัมา 10 กวา่ปี เป็นการแสดงให้
เห็นวา่องคแ์รงงานไดก้า้วขา้มอคติดา้นชาติพนัธุ์โดย
ยอมรับว่างงานขา้มชาติเป็นชนชั้นแรงงานเหมือน
แรงงานไทย 

 ในมุมมองของตน โครงสร้างการบริหาร
ของคสรท.มีความแตกต่างจากองค์กรแรงงาน
ระดับชาติอ่ืนๆ และมีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
ท างานที่ชัดเจน ส าหรับทิศทางในปี 2561 ขอมอง
เร่ืองการท างานต่อเน่ืองคือประเด็นค่าจา้งขั้นต ่าที่คิด
ว่า ซ่ึงเร่ืองที่ส าคญัมากกว่าตวัเลขที่ประกาศ คือตอ้ง
หาวธีิส่ือสารใหค้นนอกแรงงานเปล่ียนทศันะต่อเร่ือง
ค่าจา้งขั้นต ่า ประเด็นต่อมาในเร่ืองอุตสาหกรรม 4.0 
ที่มีการกล่าวถึงการพฒันาเทคโนโลยี ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการจา้งงาน คนท างานที่อาจไม่มัน่คงใน
อาชีพจะมีการท าอะไรต่อโดยที่สหภาพแรงงานเป็น
ฝ่ายรุกไม่ใช่ตั้งรับอยา่งเดียว ประเด็นสุดท้ายที่
มีการกล่าวถึงสถาบันกลางของแรงงานที่ทาง
พพิธิภณัฑแ์รงงานน าเสนอในปีที่แลว้จะเดินหน้ากนั
อยา่งไรต่อไป 

 อาจารยสุ์นี ไชยรส ผู ้อ  านวยการส่งเสริม
ความ เสมอภาคและความ เ ป็นธรรมวิทยาลัย
นวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต กล่าววา่ การที่รัฐ
สนบัสนุนทุน มีการก าหนดค่าจา้งที่ตอบสนองทุนจึง
อ อ ก ม า แ บบ ค่ า จ้ า ง ขั้ น ต ่ า ที่ ไ ม่ เ ท่ า กัน  แ ล ะ
อุตสาหกรรม 4.0 ที่เป็นปัญหาที่เอ้ือต่อทุนมากกว่า
แรงงาน ในขณะที่ขบวนการภาคประชาสังคม และ
แรงงานตอ้งการที่จะสร้างสวสัดิการให้สังคมมีความ
เท่าเทียมมากขึ้นแต่ว่า รัฐบาลก็มีแนวการแบ่งแยก

ผูค้นให้เป็นแบบสงเคราะห์นโยบายขึ้นทะเบียนคน
จน ซ่ึงตรงน้ีการที่เรียกร้องสวสัดิการเพื่อลดความ
เหล่ือมล ้ าทางสังคมถูกตัดออกไป การมาของเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่มีผลกระทบกับภาคประชาสังคม
ก่อน และจะกระทบกับแรงงานต่อมา ส่วนเร่ือง
การเมืองที่เป็นประเด็นการเลือกตั้งที่มีการกล่าวถึงว่า 
อาจเล่ือนไปคิดวา่ คงไม่ไดเ้พราะว่ามีการประกาศไว้
แลว้ 

 

 เร่ืองการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า ที่ชัดเจนของ
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.)ที่ยืน่
ต่อภาครัฐให้มีการปรับขึ้ นค่าจ้างขั้นต ่าเท่ากันทั้ ง
ประเทศ มีความชดัเจนและคมชัดแลว้ การต่อสู้ของ
คนงานมิตซูบิ ชิแอร์ฯ  ที่สามารถสร้างภาพของ
แรงงานที่ไม่ทิ้งกนั มีการเขา้ไปช่วยเหลือกนัดีอยู ่แต่
ว่า อาจตอ้งมีการถอดบทเรียนการต่อสู้เพื่อก้าวไป
ข้างหน้า และเร่ืองการขับเคล่ือนทางสังคมการที่
ออกมาสนับสนุนการต่อสู้ของภาคประชาสังคมก็
ชดัเจนอยู ่เป็นภาพของขบวนการแรงงานที่ร่วมกับ
สังคมในการขับเคล่ือนประเด็น ซ่ึงจุดเด่นในการ
เคล่ือนไหวของกลุ่มผูห้ญิงที่เขา้ไปเคล่ือนเร่ืองการ
เลิกจา้งคนทอ้ง ขอ้เสนอเร่ืองการลาคลอด การท างาน
เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายมีความต่อเน่ืองไม่ว่า จะเป็น
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เร่ืองการขับเคล่ือนเร่ืองรัฐธรรมนูญการก าหนด
สัดส่วนผูห้ญิงทางการเมือง และยงัมีขบวนที่เดิน
มิตรภาพ ที่ มีผลกระทบจากกพระราชบัญญัติการ
ชุมนุมที่ห้ามเกิน 5 คน ทางกลุ่มภาคประชาชนจึง
หลีกเล่ียงเดินกัน 4 คน แต่ก็ มีการขับเคล่ือน
กระบวนการโดยร้องศาลปกครอง ทางศาลได้ให้มี
การคุม้ครองชัว่คราว และต ารวจไม่มีสิทธ์ิปิดกั้น และ
รัฐตอ้งสนบัสนุนการใชสิ้ทธิ ซ่ึงตอนน้ีสามารถท าให้
กิ จกรรม เ ดิน มิตรภาพท า ไ ด้และใน ส่วนของ
ประชาชนตอนน้ีออกมาเดินในส่วนของภาคใตแ้ละ
อาจมีอีกหลายกลุ่มออกมาเดิน พระราชบัญญัติ 
(พรบ.)ชุมนุมจึงใชไ้ม่ได ้แน่นอนวา่ การต่อสูแ้บบด้ือ
แพ่งท าอยู่แต่ก็ต้องใช้กฎหมายที่ เ อ้ือกับเราด้วย

 

 การท างานเพือ่สนบัสนุนภาคประชาชน การ
ท างานกับชนชั้ นกลางต้องท าด้วย เพราะว่าการ
เคล่ือนไหวค่าจา้งขั้นต ่านั้น ผลที่เกิดขึ้นเป็นผลดีกับ
ทุกคนในสังคมน้ี จึงอยากให้ขบวนแรงงานมีการ
ท างานเพือ่สร้างความเขา้ใจกบัภาคประชาสังคมดว้ย
เพือ่ใหเ้กิดการสนบัสนุนขบวนแรงงานดว้ย 

 การเลือกตั้ง มีปัญหามากมายกบักฎหมายลูก
ที่ออกมาและมีผลกระทบกบัประชาชน กลุ่มผูห้ญิงก็

มีการขบัเคล่ือน ทั้งการเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎร(สส.) 
สมาชิกวุฒิสภา  (สว. )  เ ป็นปัญหาอย่างมาก  มี
ผลกระทบกบักับแนวคิดที่ไม่มีสัดส่วนของแรงงาน 
กลุ่มผูห้ญิง แต่ก็ตอ้งเคล่ือนเพือ่ใหเ้กิดการแกไ้ข และ
ตอ้งมีการเลือกตั้ง ไม่เห็นดว้ยกบัการที่จะไม่เลือกตั้ง 
ซ่ึงประเด็นค่าจา้งขั้นต ่าที่ประกาศบงัคบัใช ้อาจไดไ้ม่
เท่ากันทั่วประเทศ แล้ว คสรท.จะเคล่ือนไหวต่อ
หรือไม่ ในการที่จะต้องปรับขึ้ นค่าจ้างเท่ากันทั้ ง
ประเทศ ซ่ึงคิดว่า  คสรท.ต้องยืนยนั ต่อมาเ ร่ือง
อนุกรรมการค่ าจ้างระดับจังหวัด  ที่ ต ้องมีการ
เคล่ือนไหว ตอ้งใหย้กเลิกใหไ้ด ้โดยน าขอ้มูลที่เสนอ
ไม่ปรับของ 35 จงัหวดั การขบัเคล่ือนรัฐธรรมนูญก็
ตอ้งใช ้และมีการขบัเคล่ือนเร่ืองยทุธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ที่มีการท าประชาพิจารณ์อยู่ในขณะน้ี ซ่ึงมีการให้
คนเขา้ร่วมน้อยมาก ซ่ึงยทุธศาสตร์ชาติน้ี จะกระทบ
กบัทุกคนแน่นอนแมแ้ต่ผูใ้ชแ้รงงาน 

 อาจารยศ์กัดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย(คสรท.) กล่าว
ว่า ปรากฏการที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นทัว่โลก คือตอนน้ีคือ
พรรคขวาจัดได้เข้าสภาคร้ังแรก กระแสชาตินิยม
เกิดขึ้ น และท าให้ภาพของภาคประชาชน ขบวน
แรงงานถูกท าให้หายไป และคนที่เป็นคนส่วนใหญ่
ถูกท าให้มองไม่เห็น ซ่ึงเป็นคนจน ซ่ึงหากปล่อยให้
กระแสแบบน้ีเกิดขึ้น ความเหล่ือมล ้ าก็จะสูงขึ้น โลก
อุตสาหกรรม 4.0 เกิดขึ้นทัว่โลก รูปแบบการจา้งงาน
ที่เปล่ียนไปท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานตอ้งไปต่อสู้กบัการจา้ง
งานที่เปล่ียนแปลง เอาที่ว่า เป็นประชาธิปไตยแต่
ประชาชน ขบวนการแรงงานกับอ่อนแอ หาก
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ขบวนการแรงงานไม่เขม้แขง็ความเหล่ือมล ้าจะสูงขึ้น 
ซ่ึงก็เป็นเร่ืองทา้ทายส าหรับขบวนการแรงงาน 

 ส่ิงที่รัฐบาลท าคือแบ่งแยกแล้วปกครองซ่ึง
เกิดขึ้ นมาโดยตลอด ส่ิงที่ประเทศไทยมีคือ ภาค
ประชาสังคมที่ ถ่วงดุล แต่ 10 ปีที่ผ่านมาภาค
ประชาชนถูกท าใหเ้กิดความแตกแยกกนั ซ่ึงไม่วา่จะรู้
หรือไม่ว่าน่าของรัฐบาลที่มาปกครองนั้นไม่ได้รูป
หน้าเปล่ียนไปจากกลุ่มทุนเดิมได้เลย การต่อสู้สมัย
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ที่มี
การเรียกร้องกนัเพือ่ใหเ้ป็นประชาธิปไตย แต่ปัจจุบนั
มันถอยไปกว่านั้ นอีก ซ่ึงการเลือกตั้ งที่จะเข้ามา 
ประชาธิปไตยก็ยงัมาไม่ถึง ทั้งนักวิชาการมีการให้
สมัภาษณ์วา่ ตอ้งลดถอยประชาธิปไตยซ่ึงตนไม่เห็น
ดว้ย และคิดว่าตอ้งไปให้ถึงความเป็นประชาธิปไตย 
วนัน้ีเราอยูใ่นกรอบความคิดเสรีนิยมใหม่ และติดกบั
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ เราไม่คิดว่ารัฐต้องจดัการให ้
การที่คนออกไปสนับสนุนจ านวนมากเป็นเพราะเรา
ไม่เขา้ใจว่า สวสัดิการนั้นเป็นสิทธิที่เราตอ้งได ้และ
เรายงัคิดและเช่ือในแนวคิดอุปถมัภว์่า มีคนที่สูงกว่า
เราเหนือกว่าเรา และเราตอ้งเขา้ไปหาเขา เช่ือว่า จะ
ได ้นั้นท าใหเ้ราไปไม่ถึงฝัน ซ่ึงคสรท.มีปัญหาเฉพาะ
หน้าคือตอ้งชัดเจนว่าตอ้งเอาประชาธิปไตยกลับมา 
และต้องท างานเช่ือมร้อยภาคประชาสังคมให้เป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน ต้องมองข้ามส่ิงที่ผ่านมาเพื่อ
ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย ดว้ยรัฐธรรมนูญนั้นวาง
กลไกที่จะอยู่กนัยาว ประชารัฐที่วางไวค้ืออ านาจรัฐ
กบัทุนที่จบัมือกนัวางแผนไวเ้พื่อการสืบทอดอ านาจ 
ซ่ึงการที่จะสืบทอดอ านาจต่อตอนน้ีสู่จุดเส่ือมถอย

แลว้ และการก าหนดค่าจา้งขั้นต ่าที่ย ัง่ยนืตอ้งสู้เร่ือง
หลกัการ ปัญหายทุธศาสตร์ 1 ปี นั้นแมต้วัช้ีวดัจะต ่า
แต่ว่ามันสามารถเดินหน้าได้ และคิดว่าระยะยาว
สามารถท าให้เกิดขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งได ้
และตอ้งมีการกลบัมามุ่งมัน่ในการท างานยทุธศาสตร์ 
การที่ท  ามาแลว้เป้าไดเ้พียงร้อยละ 10 ไม่ใช่เร่ืองง่าย 
แต่ว่าตอ้งท า การจดัตั้งตอ้งปรับใหม่ และตอ้งหันมา
จับมือภาคประชาสังคมในการท างานสร้างระบบ
ประชาธิปไตย และจบัมือกนัใหไ้ปถึงเป้าหมายนั้นจง
เช่ือมัน่ในการเดินหนา้ต่อไป 

 

 นายสมศักด์ิ โกศัยสุข ที่ปรึกษาสมาพนัธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ(์สรส.) กล่าวว่าโลกวนัน้ี
ระบบทุนพฒันามา 4 ขั้นแล้วจากยคุอุตสาหกรรมที่ 
1.0 มาถึงอุตสาหกรรมยุค 4.0 การพฒันาของทุนก็
เพื่อการกดขี่กรรมาชีพ ต้องชัดเจนในทางชนชั้ น 
ตอนน้ีทุนนานก็กินทุนเล็ก แต่คนที่ถูกกินคือกรรมกร 
การที่จะขึ้นค่าแรงจึงมีการร้องกันหมด ค่าแรงขึ้ น
ราคาค่าครองชีพก็ขึ้นค่าแรงขึ้น ตอ้งซ้ือของไดม้าก
ขึ้น แต่ว่าหากค่าจ้างขึ้นซ้ือของได้น้อยลงแสดงว่า
ค่าจา้งลดลง ตอนน้ีการกดขี่ขูดรีดมาถึงสุดทา้ยการ
จา้งงานจะลดลง ประเทศไทยจะมีการจา้งงานลดลง
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คนวา่งงานมากขึ้นถึงร้อยละ 70 ซ่ึงประเทศไทยก็อยู่
อย่างน้ีอยู่ภายใตเ้ผด็จการทหาร และเอาใจทุน และ
อ านาจรัฐอยูใ่นมือของทุน และทหารมานาน เพราะ
แรงงานบอกตัวเองตลอดว่าอย่าไปยุ่งไปเก่ียวกับ
การเมือง ซ่ึงความชั่วร้ายเราอยูใ่นความเป็นทาสทุน 
สงัคมเละเลวร้ายสงัคมสลบัซบัซอ้นมากขึ้น ในสังคม
น้ีมี 2 ชนชั้นคือชนชั้นผูขู้ดรีด กบัผูถู้กขูดรีด หากเรา
เป็นนักต่อสู้ก็ต้องสู้อย่าหยุด ดูอย่างค่าจ้างขั้นต ่ า
สุดทา้ยประกาศปรับขึ้ นค่าจ้างใครเป็นคนก าหนด 
ภาครัฐใช่หรือไม่ แล้วการเรียกร้องปรับขึ้ นค่าจ้าง
ตวัเลข 700 บาทใครคดัคา้น และท าไมถึงคา้น เพื่อ
ใคร แล้วใครเป็นคนออกกฎก าหนดสูตรว่าจะปรับ
ขึ้นค่าจา้งหรือไม่ เราตอ้งเรียกร้องศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยก์ลบัมา เพราะทรัพยากรมีเพยีงพอกบัมนุษยท์ุก
คน และจะบริหารจดัการอย่างไรให้เพียงพอต่อคน
ทุกคนในประเทศน้ี แต่วา่นายทุนมีทรัพยากรมากมาย
จนล้นเกิน ซ่ึงรัฐยงัให้ทุนได้ประโยชน์ไม่ได้มีการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัคนทุกคน เราตอ้งมองเร่ืองรัฐ
สวัสดิการ เพื่อการจัดให้ทุกคนได้เ ข้า ถึงสิทธิ
สวสัดิการ สมกบัศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์

 
 การต่อสู้ของแรงงานตอ้งมากกว่าสวสัดิการ
ในโรงงานของตนเองเท่านั้ นในโรงงานสามารถ

เรียกร้องได้ แ ต่การเคล่ือนไหวภายนอกก็ต้อง
ขับเคล่ือนให้เกิดสวัสดิการที่ เท่าเทียม กฎหมาย
แรงงานทุกฉบบัที่มีนั้นไม่ไดท้  าให้แรงงานมีชีวิตที่ดี 
มีการกดขี่ขูดรีดแรงงาน ไม่มีระบบคุ้มครองให้
สมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ค่าจา้งไม่พอกิน ตอ้งมอง
กันตั้ งแต่เกิดจนตายจะมีความมั่นคงอย่างไร การ
เรียกร้องสิทธิเราไม่ใช่ขอทาน เรามีความเท่าเทียมกบั
ทุน และต้องต่อสู้ทางการเมืองด้วย องค์กรน า
ระดับประเทศต้องคิดเ ร่ืองระยะยาว หากปีน้ีนัด
ชุมนุม 3 คร้ัง 4 เดือนเรียกร้องอะไร เป็นการซ้อมรบ 
เม่ือไดต้ามนั้น คนงานก็จะออกมามากขึ้นขบวนการ
ต่อรองก็จะตามมา 

 กฎหมายรัฐธรรม นูญ ตอนน้ีไ ม่ มีก ลุ่ม
แรงงาน โดยเอาแรงงานไปรวมกบักลุ่มอ่ืนๆดว้ย แต่
มีกลุ่มกสิกรรม เกษตรกรยงัมีกลุ่ม ท าให้เห็นว่า รัฐ
ไม่เห็นหวักลุ่มแรงงานเลย ซ่ึงเผด็จการชุดน้ีท าให้เรา
สู่ความมืดสนิทแล้ว และคิดว่าไม่นานจะสู่ความรุ่ง
อรุณฟ้าใหม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร เป้าหมาย
ต้านเผด็จการ ไม่ว่าจะทุน หรือทหาร เช่นการที่
จะตอ้งมีการก าหนดให้เก็บภาษีกา้วหน้าเพื่อปฏิรูป
ที่ดินให้ทุกคนมีที่ท  ากิน ขบวนการแรงงานตอ้งเป็น
ขบวนการทางสังคม ต้องเคล่ือนไหวเรียกร้องรัฐ
สวสัดิการให้มากขึ้น ส่ิงที่เราคิดไม่ไดท้  าร้ายใคร เรา
เพียงตอ้งการสังคมเป็นธรรม เฉล่ียทุกขเ์ฉล่ียสุข ให้
เกิดความเท่าเทียมกนั 

 จากนั้นไดมี้การสรุปการด าเนินกิจกรรมและ
การท างานยทุธศาสตร์ พร้อมการวางแผนขบัเคล่ือน
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ในปี 2561 ในวนัที่ 28 มกราคม 2561 โดยมีการ
ก าหนดทั้งหมด 14 ประเด็น 

 1. ขบัเคล่ือนเร่ืองปฏิรูประบบประกนัสงัคม 

 2.  พระราชบัญญัติบรรษัท รัฐวิสาหกิจ
แห่งชาติ 

 3. การขบัเคล่ือนเร่ืองโครงสร้างค่าจา้ง 

 4. ค่าจา้งตอ้งเท่ากนัทั้งประเทศ 

 5.  รณรงค์เ ร่ืองการจ้างงานที่ ไ ม่มั่นคง 
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก 
(EEC) 

 6. รณรงค์การควบคุมราคาสินค้าอุปโภค 
บริโภค 

 7. ปัญหาการแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ์ 

 8. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญาองคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศ ฉบบัที่ 87 และ 98 

 9. รณรงค์เร่ือง การละเมิดสิทธิแรงงาน ให้
ยกเลิกการจา้งงานเหมาค่าแรง 

 10. การรับรองพิธีสารอนุสัญญา ฉบบัที่ 29 
ละ ฉบบัที่ 12 

 11 .  เ รี ยก ร้อง เ ร่ือ ง  รั ฐสวัส ดิก าร  เ ช่น
การศึกษาฟรี และการรักษาฟรี 

 12. เร่ืองการขยายสิทธิประกันสังคมกรณี
เกษียณอาย ุควรเป็น 55 ปี หรือ 60 ปี 

 13. การสนับสนุนพรรคการเมือง เร่ืองภาษี 
การรณรงคก์ารเลือกตั้งของแรงงาน 

 14. การท างานร่วมกบัภาคประชาสงัคม 

 

 ทั้ ง น้ี ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ ม อ บหม า ย ให้ ท า ง
คณะกรรมการกลางคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย (คสรท.) กลบัไปท าเป็นขอ้เสนอ เพื่อดู
เร่ืองความส าคญัก่อน และหลงัต่อไป  

 ซ่ึงในการสรุปกิจกรรมและยุทธศาสตร์การ
ท างานของคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทยที่
ผา่นมายงัคงมีปัญหาเร่ืองคนท างาน และงบประมาณ
ในการบริหารจดัการ ซ่ึงไดมี้ขอ้เสนอให้มีการจดัเก็บ
เร่ืองค่าบ ารุงที่เคยก าหนดไวว้่าเป็นระบบก้าวหน้า 
ตามจ านวนสมาชิกจริงเพื่อการจดัการเร่ืองงบบริหาร 
รวมถึงการดูเร่ืองความเหมาะสมของคนที่รับผิดชอบ
ดา้นภาระงาน เน่ืองจากมีความซ ้ าซ้อนหรือไม่ โดยมี
การมอบหมายงาน และประ เ มินงาน ร่วมกัน
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ตาราง จ านวนและร้อยละของผู้ประกันตนเทยีบกับผู้มีงานท าและประชากร  

จ านวน 18 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง2559 

ปี ผู้ประกันตน ผู้มีงานท า3/ 

(ล้านคน) 
ร้อยละของ 
ผู้มีงานท า 

% 

ประชากร4/ 

(ล้านคน) 
ร้อยละของ 
ประชากร 

% 
ภาคบงัคบั1/ 

(คน) 
ภาคสมคัรใจ

2/ 

(คน) 

รวม 
(คน) 

2542 5,679,567 70,354 5,749,921 30.66 18.75 61.78 9.31 

2543 5,810,140 89,380 5,899,520 31.29 18.85 62.41 9.45 

2544 5,865,208 118,233 5,983,441 32.10 18.64 62.94 9.51 

2545 6,900,223 147,419 7,047,642 32.94 21.39 62.80 11.22 

2546 7,434,237 175,141 7,609,378 33.82 22.50 63.08 12.06 

2547 7,831,463 200,305 8,031,768 34.72 23.14 61.97 12.96 

2548 8,225,477 241,933 8,467,410 35.17 24.08 62.42 13.56 

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 

2559 10,511,821 3,529,860 14,041,681 37.710 37.24 65.932. 21.30 
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หมายเหต:ุ 1 /ผู้ประกนัตนภาคบงัคบั = ผู้ประกนัตนมาตรา 33 

  2 /ผู้ประกนัตนสมคัรใจ = ผู้ประกนัตนมาตรา 39 + ผู้ประกนัตนมาตรา 40 

  3 /และ 4/ ข้อมลูจากส านกังานสถิติแหง่ชาติ 

ที่มา: รายงานประจ าปี 2559 ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน (ตาราง 3 หน้า 21) 

          รายงานประจ าปี 2554 ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน (ตาราง หน้า 11) 

          รายงานประจ าปี 2551 ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน (ตาราง หน้า33) 
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คสรท. และสรส. ประกาศจุดยืนปรับขึน้ค่าจ้าง
ต้องเท่ากันทั้ งประเทศ ค้านลดภาษี ลดเงิน
สมทบประกนัสังคมช่วยนายจ้าง 

 เม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2561 คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)และสมาพันธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ (สรส.) ยืน่หนังสือ เร่ือง 
“ขอให้ปรับค่าจา้งขั้นต ่าเป็นไปตามหลักการสากล 
และเท่ากันทั้งประเทศเพื่อลดความเหล่ือมล ้ า” ถึง
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผ่านทาง
ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์ส านักนายกรัฐมนตรี ที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล เรือน 
(ส านกังาน ก.พ.) ท าเนียบรัฐบาล 

 

 นางสาวธนพร  วิจันท ร์  รองประธาน
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.) ได้
อ่านประกาศของคสรท. และสรส.รวมถึงองค์กร
สมาพนัธก์ลุ่มสหภาพแรงงานต่างๆวา่ ทั้งสององคก์ร
แรงงานได้พยายามผลักดันให้รัฐบาลมีการปรับ
ค่าจา้งขั้นต ่า โดยได้ด าเนินการทั้งการแถลงข่าวการ
ขับเคล่ือนมวลชน การยื่นหนังสือต่อกระทรวง

แรงงาน และรัฐบาล เพื่อแสดงจุดยืนในการปรับ
ค่ าจ้าง  พร้อมท าแบบส ารวจสถานการณ์  การ
ด ารงชีวิต ค่าจา้ง รายได ้หน้ีสิน ที่ไดรั้บผลกระทบ
จากรายได้ที่ไม่พอกิน พอใช้ เป็นหน้ี คุณภาพชีวิต
ตกต ่า ยากจนขน้แคน้ ในส่วนรัฐบาลที่มีหนา้ที่ในการ
แก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกับ
คนส่วนใหญ่ตอ้งเขา้ใจความเป็นจริงว่า ผูใ้ชแ้รงงาน
คือคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ หากแกปั้ญหาคนส่วน
ใหญ่ไม่ได้จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้อย่างไร จะ
แกปั้ญหาความยากจน จะแกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าได้
อย่างไร จึงได้เสนอให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต ่าในปี 
2561 ซ่ึงขอ้เสนอมีหลกัการส าคญั คือ 

 1. ให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต ่ าเป็นไปตาม
หลกัการสากล คือ สามารถเล้ียงคนในครอบครัวได้
อยา่งเพยีงพอ อยา่งมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

 2. ค่าจา้งขั้นต ่าตอ้งเท่ากันทั้งประเทศ และ
ใหมี้การยกเลิกอนุกรรมการค่าจา้งประจ าจงัหวดั 

 3. ให้มีการจัดท าโครงสร้างค่าจ้างเอง ให้
คนงานสามารถวางแผนชีวติในอนาคตได ้

 4. ให้รัฐบาลวางมาตรการในการควบคุม
ราคาสินคา้ไม่ใหมี้ราคาแพงเกินจริง 

 ซ่ึงต่อมาคณะกรรมการค่าจา้งกลางไดมี้การ
ประชุมและมีมติออกมาเป็นที่ทราบกนัโดยทัว่ไป คือ 
ค่าจา้งขั้นต ่าในปี 2561 จะปรับขึ้น 7 ระดบั คือ 
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 1. ปรับขึ้ น 308 บาท มี 3 จงัหวดั ได้แก่ 
นราธิวาส ยะลา และปัตตานี 

 2. ปรับขึ้น 310 บาท มี 22 จังหวดั ได้แก่ 
สิงห์บุรี ล  าพูน สุโขทยั ก าแพงเพชร พิจิตร อุทยัธานี 
ศรีสะเกษ ตาก ชัยภูมิ อ านาจเจริญ แพร่ ราชบุ รี 
ระนอง มหาสารคาม ชุมพร สตูล ตรัง แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย ล าปาง นครศรีธรรมราช และหนองบวัล าภู 

 3. ปรับขึ้ น 315 บาท มี 21 จังหวดั ได้แก่ 
ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ พัทลุง อุตรดิตถ์ อุดรธานี 
นครพนม สุรินทร์ เพชรบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
ชัยนาท เลย ยโสธร พะเยา บึงกาฬ กาญจนบุ รี 
อ่างทอง สระแกว้ ประจวบคีรีขนัธ ์บุรีรัมย ์และน่าน 

 4. ปรับขึ้ น 318 บาท มี 7 จงัหวดั ได้แก่ 
สมุทรสงคราม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ ์
ปราจีนบุรี และจนัทบุรี 

 5. ปรับขึ้น 320 บาท มี 14 จังหวดั ได้แก่ 
อุบลราชธานี สระบุรี พระนครศรีอยธุยา หนองคาย 
ลพบุรี ขอนแก่น กระบี่ นครราชสีมา พงังา เชียงใหม่ 
สุพรรณบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี และตราด 

 6. ปรับขึ้ น 325 บาท มี 7 จงัหวดั ได้แก่ 
กรุงเทพฯ นนทบุ รี  ฉะเ ชิงเทรา สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร ปทุมธานี และนครปฐม 

 7. ปรับขึ้น 330 บาท มี 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ภูเก็ต 
ชลบุรี และระยอง 

 1. มีข้อสรุปเร่ือง การก าหนดให้มีค่าจ้าง
ลอยตัวน าร่องในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก 
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ทั้ งน้ี เป็นไปตามความ

ต้องการของผู ้ประกอบการในการหาลูกจ้างเข้า
ท างาน 

 2. มีขอ้สรุปเร่ือง ในสถานประกอบการที่มี
ลูกจา้ง 50 คน ตอ้งมีการบงัคบัใช้โครงสร้างค่าจา้ง
ประจ าปี เพือ่ประกนัความมัน่คงลูกจา้ง 

 3 .  มี ข้อส รุป เ ร่ือ งมาตรก าร ช่ วย เหลื อ
ผูป้ระกอบการ เช่น การลดหย่อนภาษีประมาณ 1.5 
เท่าจากค่าจา้งแรงงาน 

 ต่อมาส านักงานประกันสังคมได้แถลง
มาตรการในการช่วยเหลือนายจา้งที่ได้ประกาศการ
ปรับค่าจา้งขั้นต ่าคร้ังน้ีโดย จะลดเงินการส่งสมทบ
เขา้กองทุนประกนัสงัคมร้อยละ 1 

 หลงัจากที่ไดท้ราบผลการพจิารณาปรับอตัรา
ค่ าจ้างขั้ นต ่ าจากคณะกรรมการค่ าจ้าง  มี เ สียง
วพิากษว์จิารณ์จากพีน่อ้งผูใ้ชแ้รงงาน และส่ือมวลชน
เป็นวงกวา้ง ซ่ึงต่อมาคสรท.ไดมี้การประชุม และมี
ความเห็นร่วมกนัดังน้ี คือ “การปรับค่าจา้งขั้นต ่าใน
คร้ังน้ี ไม่ไดเ้ป็นไปตามขอ้เสนอของคสรท. คือค่าจา้ง
ไม่เป็นราคาเดียวกนัทั้งประเทศ ยิง่กวา่นั้นค่าจา้งกลบั
ขยายเพิ่มจาก 4 ราคาเป็น 7 ราคา ในขณะที่ราคา
สินค้าอุปโภคบริโภคที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพนั้ น 
เกือบทุกรายการเท่ากันทั้ งประเทศไม่ได้มีราคา
ต่างกันเหมือนกับการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า ยิง่ท  าให้
ตอกย  ้าความเหล่ือมล ้ ามากยิ่งขึ้น และค่าจา้งที่ปรับ
ขึ้นมาส่วนมากไปกระจุกตวัที่การปรับเพิ่มในจ านวน
เงินที่นอ้ย กล่าวคือ การปรับเพิ่ม 5 บาท มี 17 จงัหวดั 
และปรับเพิ่ม 10 บาทมีถึง 27 จงัหวดั ส่วนจงัหวดัที่
ปรับในสดัส่วนที่สูงกวา่ มีเพยีง 4 จงัหวดั คือ 17 บาท 
มี 1 จงัหวดั ปรับขึ้น 20 บาท(ฉะเชิงเทรา) และ 22 
บาทมีเพียง 2 จงัหวดั (ระยอง และชลบุรี) ซ่ึงจะเห็น
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ไดว้่า การปรับค่าจา้งไม่ไดมี้จ านวนเงินสูงมาก และ
ไม่เพียงพอต่อการเล้ียงคนในครอบครัวตามหลัก
สากล นอกจากนั้นแลว้ การปรับค่าจา้งขั้นต ่าในคร้ังน้ี 
ก็ย ัง มีมาตรการในการช่วยเหลือนายจ้างหลาย
ประการ เช่นการลดหยอ่นภาษีประมาณ 1.5 เท่า จาก
ค่าจ้างแรงงาน และลดเงินส่งสมทบเข้ากองทุน
ประกนัสงัคม ซ่ึงคสรท.เห็นว่า การลดหยอ่นภาษีให้
นายจ้าง 1.5 เท่าจากค่าจ้างแรงงานก็เป็นประเด็น
เคลือบแคลงว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรทั้งระบบ
หรือเพียงแค่ผูป้ระกอบการขนาดย่อม หรือขนาด
กลาง แต่ในส่วนการลดเ งินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมอีก 1 เปอร์เซ็นต์ คสรท.ไม่เห็นด้วย 
เพราะอาจจะส่งผลกระทบกับกองทุนประกนัสังคม 
ซ่ึงปัจจุบันรัฐบาลเองก็ย ังค้างจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทนุประกนัสงัคมกวา่ 5 หม่ืนลา้นบาท” 

 ดงันั้นคณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย 
จึงขอประกาศจุดยืนเดิมในการปรับค่าจ้างและขอ
เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล คือ 

 1.ให้มีการปรับค่าจ้างขั้ นต ่ า เป็นไปตาม
หลกัการสากล สามารถเล้ียงคนในครอบครัวไดอ้ยา่ง
เพยีงพออยา่งมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

 2. ค่าจา้งขั้นต ่าตอ้งเท่ากนัทั้งประเทศ 

 3. ยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้างขั้นต ่าจังหวดั และให้คณะกรรมการค่าจ้าง
ระดบัชาติที่มีองคป์ระกอบครอบคลุมทุกภาคส่วน 

 4. ให้รัฐบาลวางมาตรการในการควบคุม
ราคาสินคา้ไม่ใหมี้ราคาแพงเกินจริง  

 และคาดหวงัวา่ขอ้เสนอที่กล่าวมาขา้งตน้ซ่ึง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ เน้นย  ้ าเ ร่ือง

หลกัการทางสากล และการลดความเหล่ือมล ้ าสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม จะได้รับการพิจารณาเพื่อ
พสูิจน์ความจริงใจของรัฐบาล 

 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวเสริมว่า 
สภาพปัญหาเ ร่ืองการปรับขึ้ นค่าจ้าง  ซ่ึงกลไก
อนุกรรมการค่าจา้งระดบัจงัหวดัมันมีความล่มเหลว 
หน่ึงบางคร้ังไม่มีตวัแทนของลูกจา้ง และไม่มีการ
น าเสนอปรับขึ้นค่าจา้ง หรือบางจงัหวดัมีการน าเสนอ
ปรับขึ้ นค่าจ้างน้อยมาก ต่างจากบางจังหวัดที่ มี
สหภาพแรงงานที่มีการน าเสนอเร่ืองปรับขึ้นค่าจา้ง 
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ แต่บอร์ด
ค่ า จ้า งกลางไ ม่ ได้น าม าพิจารณา  ด้ว ย เพรา ะ
คณะกรรมการค่าจา้งกลางมีธงของรัฐบาลในการที่จะ
ปรับขึ้นค่าจา้งอยูแ่ลว้จึงไม่ปรับตามที่เสนอขึ้นมา จึง
เห็นได้ว่าการใช้อนุกรรมการค่าจ้างระดับนั้ นแค่
ตัวอ้า ง อิ งในการป รับขึ้ นค่ า จ้า ง เท่ านั้ น  เ ม่ื อ มี
ส่ือมวลชน หรือผู ้ใช้แรงงานสอบถามก็ตอบว่ามี
อนุกรรมการค่าจา้งระดับจงัหวดัเสนอการปรับขึ้ น
ค่าจา้งเข้ามา แต่ที่แทไ้ม่ใช่เลยเป็นการน าขอ้เสนอ
ของเขามาย  าใหม่ จึงคิดวา่ระบบน้ีมนัล่มเหลว 

 อีกประเด็นขอ้เสนอของคสรท. คือตอ้งการ
บอร์ดประกนัสังคมไม่ควรมีเพียง 3 ฝ่าย แค่ นายจา้ง 
ลูกจ้าง และรัฐเท่านั้ น ต้องมีทุกภาคส่วนที่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง เช่นนกัวชิาการ นกัเศรษฐกิจและสังคมดา้น
แรงงานต่างๆเขา้มาเก่ียวขอ้งร่วมพิจารณาตรงน้ีดว้ย
เพือ่ความสมบูรณ์แบบ เคาะจากส่วนกลางแลว้บงัคบั
ใช้ออกไป เช่น หากปรับขึ้ น 360 บาท เป็นเพียง
ค่าจา้งขั้นต ่าเท่านั้น และเท่ากนัทั้งประเทศ โดยมีการ
แกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541ให้
มีการปรับขึ้นค่าจา้งประจ าปีใหก้บัลูกจา้งที่ท  างานทุก
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ปี ตามอตัราเงินเฟ้อค่าครองชีพ เพื่อให้ค่าจา้งขั้นต ่า
เป็นค่าจา้งของแรงงานแรกเขา้จริงๆ 

 ในส่วนของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่
จ  าเป็นนั้นทางคสรท.ได้มีการจดัเก็บขอ้มูลมาแล้ว 
ตามที่รัฐอ้างว่า การปรับค่าจ้างจังหวัดต่างๆ เช่น
กรุงเทพฯสูงกว่าจงัหวดัอ่ืนๆเพราะว่า กรุงเทพฯมีค่า
ครองชีพสูง ราคาสินคา้สูงกว่านั้นไม่เป็นความจริง 
ความจริงคือทุกจงัหวดัมีราคาสินคา้อุปโภคบริโภคที่
จ  าเป็นสูงเท่ากัน ผลจากการจดัเก็บข้อมูลมีจริงเรา
ไม่ไดก้ล่าวกันแบบไม่มีขอ้มูล จึงขอยืนยนัในจุดยืน
ของคสรท. และส่ิงที่รับไม่ได้คือการลดภาษีให้กับ
นายทุน  1.5 เท่า  ก็พอทุนย ังจะลดเ งินสมทบ
ประกนัสังคมอีก 1 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงรับไม่ได ้เพราะว่า
วนัน้ีกองทุนประกนัสงัคมคาดวา่จะหมดในปี 2586 มี
การไปรับฟังความคิดเห็น ของผู ้ใช้แรงงานทั่ว
ประเทศวา่จะมีการปรับขึ้นฐานเงินเดือน 15,000 บาท
เป็น 20,000 บาทและจะมีการขยายอายุการ
เกษียณอาย ุ55 ปีเป็น 60 ปี เพราะเงินกองทุนก าลงัจะ
หมดไป แทนที่จะเก็บเงินสมทบ กบัจะมาลดเงินที่จะ
เขา้กองทุนอีกร้อยละ 1 นั้นถูกตอ้งหรือไม่ เพราะ
เงินกองทุนจะหายไป ก็ไม่เห็นดว้ยกบัการที่ทุนจะมา
เอาเปรียบกบัเงินภาษี และกองทุนประกนัสงัคม น่ีคือ
เหตุผลวนัน้ีที่คสรท.มายืน่คดัคา้น 

 เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีมี
มติรับทราบการก าหนดอัตราค่าจา้งขั้นต ่า ตามมติ
คณะกรรมการค่าจ้าง (ชุดที่ 19) ตามที่กระทรวง
แรงงาน (รง.) เสนอ    และมอบหมายหน่วยงานที่
เ ก่ี ยวข้อง  ( เ ช่น  กระทรวงการคลัง  กระทรวง
พาณิชย์  และกระทรวงอุตสาหกรรม เ ป็น
ตน้)  ด าเนินการตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจาก
การปรับอตัราค่าจา้งขั้นต ่าต่อไป   

 ทั้ งน้ี  คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่  19 ได้
ด าเนินการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่า ปี 2561 โดยไดมี้
การศึกษาขอ้มูลตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด  และได้มี
การก าหนดสูตรค านวณอตัราค่าจา้งขั้นต ่าที่เหมาะสม
ส าหรับประเทศไทย   โดยเทียบเคียงกับสูตรการ
ค านวณอัตราค่าจ้างขั้นต ่าของต่างประเทศ  เช่น 
ฝร่ังเศส  มาเลเซีย  บราซิล  และคอสตาริกา  ซ่ึง
อ ง ค์ ก า ร แ ร ง ง า น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(International  Labour  Organization : ILO)  ยอมรับ
ว่าเป็นสูตรค านวณอัตราค่าจา้งขั้นต ่าที่สามารถดูแล
คุณภาพชีวติของลูกจา้งได ้  

 (รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

นักวิชาการช้ี ลดภาษีหนุนปรับค่าจ้างขั้นต ่าได้ 
แต่ต้องเกบ็ภาษีเป็นแบบก้าวหน้า ผู้น าแรงงาน
ค้ า น ม า ต ร ก า ร ล ด ก า ร จั ด เ ก็ บ ส ม ท บ
ประกนัสังคม  

 

 วนัที่ 21 มกราคม 2561 รศ.ดร.ณรงค ์เพช็ร
ประเสริฐ อาจารยป์ระจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ไดใ้ห้สัมภาษณ์ถึงประเด็นมาตรการของรัฐหลงัการ
ประกาศจะปรับขึ้ นค่าจ้างขั้นต ่าในเดือนเมษายน 
2561 วา่ การที่กระทรวงแรงงาน หรือรัฐหามาตรการ
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ในการที่จะช่วยลดภาระให้กับนายจา้งหลงัการปรับ
ขึ้นค่าจา้งขั้นต ่านั้น ในส่วนของการลดหย่อนภาษี 
ห รื อ ว่ า  ก า ร ที่ จ ะ ล ด ก า ร จั ด เ ก็ บ เ งิ น ส ม ทบ
ประกนัสงัคมนั้น อยากให้รัฐบาลค านึงถึงหลกัความ
เป็นจริง และอาจตอ้งดูรอบดา้นมากขึ้น เพราะส่งผล
กระทบกับ เ งินที่ เข้สู่กองทุนประกันสังคม ซ่ึง
ส านักงานประกันสังคมเองก็กล่าวเสมอเงินกองทุน
เร่ิมมีปัญหาเม่ือแรงงานเขา้สู่วยัเกษียณอายุและรับ
สิทธิบ านาญชราภาพ และพยายามคิดหามาตรการหา
เงินเขา้กองทุนอยู ่

 เ ร่ืองการลดหย่อนการจัดเก็บเงินสมทบ
ประกนัสงัคม รัฐจะท าก็ไดแ้ต่รัฐบาลตอ้งสมทบเพิ่ม
ให้กับส่วนที่หายไปที่ลดหย่อนให้กับนายจ้าง เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดปัญหากบักองทุนประกนัสังคม ที่ตอนน้ีรัฐ
ออกมาประกาศวา่เงินกองทุนมีปัญหาง่อนแง่นเต็มที 
เร่ืองความไม่มัน่คง หลงัจากผูป้ระกนัตนเร่ิมรับสิทธิ
กรณีบ านาญชราภาพเม่ือเกษียณอายุ และประเทศ
ไทยไดเ้ขา้สู่สังคมสูงวยั มีการทยอยเกษียณอายขุอง
แรงงาน เขา้สู่ระบบบ านาญชราภาพแล้ว และรัฐได้
เปิดเผยวา่เงินในกองทุนลดลงและอาจหมดไปในไม่
ชา้ หากไม่มีมาตรการในการเพิ่มเงินเขา้สู่กองทุนฯ 
ซ่ึงหากรัฐช่วยนายจ้างด้วยการลดการจัดเก็บเงิน
สมทบประกันสังคมกองทุนจะกระทบแน่นอน  ซ่ึง
จะลดการเก็บเงินจากนายจ้างได้ หากรัฐจ่ายเงิน
สมทบเพิม่ในส่วนที่ลดนั้น 

 ในประเทศแถบยโุรปนั้น การประกนัสังคม
ของเขานั้นไม่มีประเทศไหนที่นายจา้งจ่ายเงินสมทบ
นอ้ยกวา่ลูกจา้งเลย ดว้ยมุมมองดา้นการจดัสวสัดิการ
ให้กับแรงงาน ซ่ึงประเทศไทยนั้ นการจัดเก็บเงิน
สมทบตามหลักกฎหมายคือ ร้อยละ 5 เท่ากันไม่ว่า
นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐ ซ่ึงน้อยอยู่แล้ว แต่รัฐก็แก้

กฎหมายใหต้นเองจ่ายนอ้ยกวา่ลูกจา้ง และนายจา้งอีก 
ซ่ึ ง เ งิ นที่ ห า ยไ ป จึ ง ส่ งผลกร ะทบกับกอ งทุ น
ประกนัสงัคมอยูแ่ลว้ หากมาลดการจดัเก็บเงินสมทบ
ประกันสังคมในส่วนของนายจ้างแม้ว่า เพียง 1 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 ปี ก็ถือว่าเป็นปัญหากับ
กองทุนแน่นอน นอกจากรัฐบาลจะมาจ่ายสมทบเขา้
มาเพิม่เป็น 6 เปอร์เซ็นต ์เพือ่ทดแทนเงินที่หายไป 

 ประเด็นการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่านั้น ทุกวนัน้ี
นายจ้างก็ได้ประโยชน์เพราะไม่ได้เป็นค่าจา้งตาม
หลกัสากล ที่ว่า ค่าจา้ง 1 คนเล้ียงครอบครัวได ้เป็น
เพียงค่าจ้างขั้นต ่าส าหรับคนท างานหน่ึงคน น่ีเป็น
ประเด็นที่รัฐเองก็หนุนช่วยนายจา้งผูป้ระกอบการอยู่
แลว้ ซ่ึงควรใชม้าตรการที่จะช่วยลูกจา้ง หรือนายจา้ง
สถานประกอบการเล็กๆที่มีค่าจา้งขั้นต ่า โดยรัฐควร
ส่งเสริมใหน้ายจา้งจดัสวสัดิการ ที่จะช่วย เร่ืองลดค่า
ครองชีพให้กับลูกจ้าง เช่น การให้ที่พกัอาศัย เป็น
หอพกัใกล้ที่ท  างาน เพื่อลดภาระการเดินทาง ซ่ึงท า
ให้แรงงานอยูไ่ดน้ายจา้งอยูไ่ด ้ไม่ใช่ให้ค่าจา้งขั้นต ่า
แล้วลูกจ้างต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงกว่า
รายได้ ก็ตอ้งเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า 
รัฐก็หามาตรการดูแลนายจา้ง โดยไม่คิดเร่ืองลดภาระ
ลูกจ้าง ส่วนลูกจ้างที่มีค่าจ้างสูงกว่าขั้นต ่าที่อยู่ใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่ ตรงน้ีนายจา้งก็อาจ
ช่วยเร่ืองค่าครองชีพให้ลูกจา้งเพื่อเป็นสวสัดิการใน
การด ารงชีวิตด้วย ส่วนมาตรการที่รัฐโดยกระทรวง
แรงงานเสนอเร่ืองการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าให้ผูใ้ช้
แรงงาน แลกกบัการปรับลดภาษีให้ และรัฐควรตอ้ง
เพิม่มาตรการจดัเก็บภาษีอตัรากา้วหน้า เพื่อให้สถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ที่ไดผ้ลก าไรมากก็ตอ้งจ่าย
ภาษีมากดว้ย ไม่ใช่จ่ายเท่ากนักบัสถานประกอบการ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง น่ีคือประเด็นที่หน่ึง รัฐควรดู
ประเทศที่เขาเจริญแลว้ที่มีการจดัเก็บภาษีแบบอตัรา
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ก้า วหน้าจะ ส่งผล ดีในการบ ริหารจัดการด้าน
งบประมาณและการบริหารของรัฐในการพฒันาดา้น
ต่างๆ 

 ประเด็นที่สองเ ร่ืองป รับลดเงินสมทบ
ประกนัสงัคมใหน้ายจา้ง ก็ท  าไดแ้ต่รัฐตอ้งจ่ายสมทบ
เพิ่ม เข้ามา เพื่อไ ม่ให้เ กิดผลกระทบกับกองทุน
ประกนัสงัคมเพราะเงินส่วนน้ีน ามาเพื่อจดัสวสัดิการ
ให้กบัลูกจา้ง ซ่ึงประเทศไทยก าลังเขา้สู่สังคมสูงวยั 
กองทุนประกันสังคมก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วรัฐ
ควรคิดว่าจะท าอย่างไรให้กองทุนประกนัสังคมไม่
กระทบ 

 นายสมพร ขวญัเนตร รองประธานความ
กรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า การที่
ภาครัฐไปเสนอมาตรการช่วยเหลือนายจา้งหลังมติ
ปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า 308-330 บาท ดว้ยการลดหยอน
ภาษี หรือลดการจดัเก็บเงินสมทบใหน้ายจา้งนั้น มอง
ว่า รัฐไม่ควรใช้แนวคิดแบบเหมารวมใช้มาตรการ
เดียวกันในการช่วยเหลือนายจ้างต่อประเด็นได้รับ
ผลกระทบจากการขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า รัฐควรมีการแยก
ให้ออกว่า กลุ่มไหนที่ได้รับผลพวงไดรั้บผลกระทบ
จริง อยา่งบริษทัที่ตนท างานอยูน่ั้นนายจา้งจ่ายค่าจา้ง
สูงกวา่ค่าจา้งขั้นต ่าแลว้ ซ่ึงสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ส่วนใหญ่เขาจ่ายค่าจา้งสูงกว่าค่าจา้งขั้นต ่าที่มี
การประกาศปรับขึ้น จึงเห็นว่าไม่ได้รับผลกระทบ
อะไรกับการประกาศปรับขึ้ นค่าจ้างขั้นต ่ า  แล้ว
มาตรการลดภาษีรัฐควรทบทวนว่าจะแกปั้ญหาตรง
จุดได้อย่างไรไม่ใช่ใช้มาตรการวานแห่ ประเด็น
ต่อมาเร่ือง ลดการจดัเก็บเงินสมทบประกนัสังคมเพื่อ
ช่วยนายจา้งนั้น รัฐก็ทราบดีว่า กองทุนประกนัสังคม
เ ป็ น กอ งทุ น เ พื่ อ จัด ส วัส ดิ ก า ร ให้กั บ ลู ก จ้ า ง
ผูป้ระกนัตน การลดการจดัเก็บเงินสมทบก็จะกระทบ

ต่อสวสัดิการที่ลูกจา้งจะไดรั้บในอนาคตแน่นอน ซ่ึง
ในฐานะลูกจา้งผูป้ระกนัตนไม่ยอม และไม่เห็นดว้ย
กบัมาตรการน้ี หยดุใชม้าตรการแบบเหมารวมในการ
ช่วยเหลือนายจา้ง 

 นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู ้ใช้
แรงงานสระบุรี และใกลเ้คียง กล่าวว่า มาตรการที่รัฐ
ออกมาหลังประกาศจะปรับขึ้ นค่ าจ้างนั้ น เ ป็น
มาตรการอุม้นายจา้ง ที่กล่าวเช่นน้ี ทุกคนตอ้งเขา้ใจ
นะว่า ค่าจ้างยงัไม่ได้มีการปรับขึ้ นต้องรอเดือน
เมษายน 2561ส่ิงที่มาก่อน คือ ค่าครองชีพที่สูง ราคา
สินคา้อุปโภคบริโภคทยอยปรับขึ้นตั้งแต่ปีที่แลว้ ซ่ึง
รัฐไม่เคยมีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือประชาชน
คนส่วนใหญ่ที่มีรายไดน้้อย แต่เม่ือมีการประกาศจะ
ปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า รัฐเตรียมมาตรการต่างๆในการ
ที่จะช่วยเหลือนายจา้ง ทั้งมาตรการลดภาษีให้ และยงั
มาขอลดเงินสมทบประกันสังคมให้อีก อันน้ีคือ
มาตรการที่ช่วยกลุ่มน้อยคือนายทุนแต่ส่งผลกระทบ
ต่อคนจนส่วนใหญ่ ส่ิงที่รัฐเสนอมาไม่ใช่มาตรการที่
จะลดความเหล่ือมล ้า เพือ่สร้างมาตรฐานใหค้นไดกิ้น
ดีอยูดี่ มีสวสัดิการรองรับ รัฐควรหาแนวทางใหม่เพื่อ
แกปั้ญหาใหต้รงจุดมาใช่แบบรูปหนา้ปะจมูกแบบน้ี 

 เม่ือวนัที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา นายมนัส 
โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนท างาน 
(คปค.) ไดใ้หส้มัภาษณ์ลงเดลินิวส์ออนไลน์ ว่า  “ไม่
เห็นดว้ยกบัการไปลดสัดส่วนการเก็บเงินสมทบของ
นายจา้ง และลูกจา้งฝ่ายละ ละร้อย 1 เพื่อแลกกบัการ
ขึ้ นค่าจ้างขั้นต ่ า  ซ่ึงเป็นคนละเร่ือง ไปลดลงเงิน
สมทบเช่นน้ีก็กระทบกับเงินออมชราภาพของ
ผูป้ระกนัตนอยูแ่ลว้ แมจ้ะลดแค่ 1 ปีก็เป็นเงินจ านวน
เ ย อ ะ อยู่  แ ล ะที่ ผ่ า น ม า ในก า ร แก้ ไ ขพ . ร . บ .
ประกันสังคม ฉบบัที่ 4 เม่ือปี 2558 กรณีนายจา้ง 
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ลูกจ้างเกิดเหตุสุดวิสัย ให้ไปใช้กองทุนว่างงานได ้
180 วนั ก็เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้มีการไปลดการส่งเงิน
สมทบโดยไม่มีเหตุ  มนัมีเหตุผลของมนัอยู ่ดงันั้นเรา
ขอคดัคา้นเต็มที่ไม่ว่าจะลดไม่ถึงร้อยละ 1 ตามที่ขอ
มาก็ตาม เราคดัคา้น” 

 โดย นางเพชรรัตน์ สินอวย โฆษก และรอง
ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แถลง ช้ีแจง ว่า  การ
พิจารณาปรับขึ้ นค่าจ้างขั้นต ่ าได้พิจารณาดูอย่าง
ละ เ อี ยดแล้ว  ทั้ งลักษณะเศรษฐกิจ  การลงทุน 
ท่องเที่ยว เกษตรกรรม เป็นตน้ จึงเคาะเป็นตวัเลข
ออกมาอย่างที่เห็นและใชเ้วลาในการพิจารณานาน 
ส่วนประเด็นการลดหย่อนภาษี 1.5 เท่านั้ น เป็น
ขอ้เสนอของฝ่ังนายจา้ง ซ่ึงทุกฝ่ายในคณะกรรมการ
ค่าจา้งต่างก็เห็นดว้ย โดยการลดหยอ่นภาษีนั้นจะคิด
เฉพาะต้นทุนในส่วนของค่าจ้างแรงงานเท่านั้ น 
ส าหรับเร่ืองที่มีการตั้งขอ้สังเกตว่าการขึ้นค่าจา้งขั้น
ต ่าส่งผลดีต่อแรงงานต่างดา้วมากกว่าคนไทยนั้น ขอ
ช้ีแจงว่า  ปัจจุบันมีคนไทยที่ รับค่าจ้างขั้ นต ่ าอยู่
ประมาณ 4 ลา้นคน จากลูกจา้งในระบบประกนัสงัคม
ทั้งหมด 11 ล้านคน ซ่ึงจะได้รับประโยชน์ และ
แรงงานนอกระบบก็ได้รับประโยชน์ด้วย รวมถึง
แรงงานเดิมในระบบก็ได้ประโยชน์ด้วยจากกรณีที่
บอร์ดค่าจา้งมีมติใหส้ถานประกอบการที่มีลูกจา้ง 50 
คนขึ้นไป จะตอ้งประกาศโครงสร้างค่าจา้งที่ชัดเจน
ว่าการขึ้ นค่าจ้างแต่ละปีเป็นเท่าใด ซ่ึงแนวทาง
วางแผนส่งให้คณะกรรมการค่าจา้งชุดที่ 20 ผลกัดนั
ต่อ โดยการแกไ้ขพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ต่อไป 

 กรณีเสนอใหล้ดการจ่ายเงินสมทบลงร้อยละ 
1 ขอ้เสนอน้ีเป็นของฝ่ังนายจา้ง ซ่ึงคณะกรรมการ
ค่าจา้งทุกฝ่ายก็เห็นดว้ย คิดว่าอาจมีผลกระทบกบัเงิน
ออมชราภาพบา้งแต่ไม่มาก เพราะแค่ 1 ปีเท่านั้น ซ่ึง

ตามปกติแล้วส านักงานประกันสังคมก็ต้อง มี
มาตรการอ่ืนมารองรับ โดยมีการค านวณตวัเลขกอ้น
เงินจากผูป้ระกอบการที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้ นต่อปีเป็น
เท่าไหร่ และค านวณจากกรณีที่สถานประกอบการที่
มีแรงงานมากกว่า 50 คนขั้นไปตอ้งปรับโครงสร้าง
เงินค่าจ้างใหม่นั้ นต้องจ่ายไปเท่าไหร่ ซ่ึงพบว่ามี
สถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดใหญ่มาก
เกือบร้อยละ 50 คูณกบัจ านวนแรงงานซ่ึงพบว่าเป็น
จ านวนมาก แค่ 7 จงัหวดั กทม.และปริมณฑล รวมถึง
ฉะเชิงเทรา ก็เกือบร้อยละ 40 ของแรงงานในระบบ 
ทั้งหมดจึงเป็นกอ้นเงินที่โตพอสมควร 

 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวกับไทยรัฐ
ออนไลน์ว่า อยากถามว่า “ใช้อะไรคิด ที่จะลดภาษี
นายจ้าง 1.5 เท่าย ังไม่พอ ย ังจะลดเงินสมทบ
ประกันสังคมอีก 1% ทั้ งที่ไ ม่ควรไปแตะต้อง
เงินกองทุนประกนัสังคมของผูป้ระกนัตน ที่ทุกวนัน้ี
รัฐบาลยงัคา้งจ่ายเงินสมทบกวา่ 5 หม่ืนลา้น การปรับ
ค่าจา้งที่ผา่นมาไม่เคยมีการอุม้นายจา้งมากขนาดน้ี จึง
ไม่ตอ้งป้อนกนัจนเต็มปาก ค่าจา้งขั้นต ่า 308 – 330 
บาท ไม่ไดท้  าใหแ้รงงานพออยูพ่อกิน สุดทา้ยคนที่ได้
ไม่ใช้แรงงาน แต่เป็นนายจ้าง คสรท. ยงัยืนยนัให้
ปรับค่าจ้างอัตรา เดียวกันทั่งประ เทศ และจะมี
มาตรการออกมากดดันก่อนจะมีการน าค่าจ้างเข้า 
ครม. ในวนัองัคารที่ 23 ม.ค.61 โดยเฉพาะเงินสมทบ
ประกันสังคม ถ้าไปแตะต้องเพื่ออุ้มนายจ้าง ภาค
แรงงานไม่ยอมแน่นอน” 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

จบแล้ว กรณคีนงานแอร์มิตซูบิชิ นายจ้างให้รายงาน
ตัว เพื่อรอกลับเข้าท างาน 
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 เม่ือวนัที่ 31 มกราคม 2561 กรณีขอ้พิพาท
แรงงาน บริษทัมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอมซูมเมอร์โปร
ดักส์ (ประเทศไทย) จ  ากัด จ.ชลบุรี  กับสหภาพ
แรงงานสหภาพแรงงานมิตซูบิชิ  อีเล็คทริค ประเทศ
ไทยที่มีการเจรจากันมาหลายคร้ังจนเม่ือวนัที่ 29 
มกราคม ที่ผ่านมา พนักงานประนอมขอ้พิพาทได้
เจรจาร่วมกบัทั้ง 2 ฝ่าย จนสามารถตกลงกนัได ้โดย
ขอ้ตกลงคือ บริษทัตกลงปรับค่าจา้งปี 2561 ในอตัรา 
6 เปอร์เซ็น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 40 เปอร์เซ็น จาก 
6 เ ป อ ร์ เ ซ็ น เ ป็ น อั ต ร า ค่ า จ้ า ง ค ง ที่  แ ล ะ  60 
เปอร์เซ็น  จะประเมินจากผลการปฏิบัติงาน มีผล
ตั้ งแ ต่  1 เมษายน 2561 จ่ า ยโบนัสในอัตรา  7.7 
เปอร์เซ็น  บวกเงินพิเศษ 20,000 บาท โดยเงินบวก
พเิศษจะจ่ายในวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2561  เงินโบนัสจะ
จ่ายในวนัที่  9 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าฝีมือตามระดับ 
เร่ิมตน้ที่ 400 500 และ 600 บาท  

 รวมทั้งทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกการหักเงินค่า
บ ารุงสมาชิกสหภาพแรงงานมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 
2561 และเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาท างาน โดยยกเลิก
จากเดิมวนัละ 2 กะการท างาน เป็นวนัละ 2 หรือ 3 กะ
ตามความเหมาะสมของบริษทัในการบริหารจดัการ 
ซ่ึงข้อตกลงดังก ล่าวมีอายุ  1 ปี  นับตั้ งแต่  1 
พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ี บริษทัให้
พนักงาน  รายงานตวักับบริษทัในวนัที่ 31 มกราคม 
2561 แลว้ 

 ล่าสุดแหล่งข่าวรายงานว่า หลังจากที่ทาง
สหภาพแรงงาน 1,800 คน ได้เขา้รายงานตวัเพื่อกลบั
เขา้ท  างาน ทางบริษทัมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอมซูมเมอร์
โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ  ากัด ได้ทยอยเรียกเพื่อ
รับเขา้ท างาน โดยขณะน้ีไดเ้ขา้ท างานแลว้ประมาณ 
400 คน ยงัรอเรียกเขา้อีก 1,400 คน 

 

 ทั้ ง นี้ เ มื่ อ วั น ที่  17 ม ก ร า คม  2561 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และ
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ออก
ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เร่ือง ขอให้ทุกฝ่ายเร่งหา
แนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานระหว่าง 
บริษัทมิตซูบิชิ อี เล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 
(ประเทศไทย)จ ากัด กับสหภาพแรงงาน  

 

 ตามที่สหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค 
ประเทศไทย ได้ยืน่ขอ้เรียกร้องต่อบริษทัมิตซูบิชิ อี
เล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
จ ากดั เม่ือวนัที่ 7 กนัยายน 2560 ซ่ึงประเด็นการยื่น
ขอ้เรียกร้องเป็นเร่ืองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ตอบ
แทนจากการท างานในระหว่างปีและเร่ืองปรับปรุง
สวสัดิการที่จ  าเป็น และได้มีการเจรจากันหลายคร้ัง
แต่ไม่สามารถหาขอ้ยติุได ้ต่อมาเม่ือวนัที่ 25 กนัยายน 
2560 บริษทัฯตอบโตก้ลบัดว้ยการยืน่ขอ้เรียกร้องต่อ
สหภาพแรงงานในประเด็นที่เก่ียวกับการปรับเงิน
ค่าจา้งประจ าปีและโครงสร้างในระดบัต าแหน่งงาน
ต่างๆ  การจดัเวลาเขา้ท างานใหม่(กะ)และขอยกเลิก
หกัเงินค่าบ ารุงของสมาชิกให้แก่สหภาพแรงงาน ซ่ึง
ขอ้เรียกร้องของนายจา้งสหภาพแรงงานและสมาชิก
เห็นวา่เป็นการเปล่ียนที่ไม่เป็นคุณไม่สามารถยอมรับ
ได้ การเจรจายืดเยื้อหาขอ้ยุติไม่ได้จนเกิดขอ้พิพาท
แรงงานระหวา่งกนั ซ่ึงต่อมาไดมี้การเจรจาไกล่เกล่ีย
ขอ้พิพาทนับตั้งแต่วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2560 จนถึง
วนัที่ 27 ธนัวาคม 2560 ก็ยงัไม่สามารถหาขอ้ยติุได้
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และในวนัเดียวกนัเวลาประมาณ 22.35 น.บริษทัจึง
ประกาศปิดงาน โดยไม่จ่ายค่าจา้งและสวสัดิการใดๆ
ให้แก่สมาชิกของสหภาพแรงงานและผู ้เก่ียวข้อง
ตั้งแต่วนัที่ 29 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 การปิดงานของนายจา้งเป็นเร่ืองที่สะเทือน
ต่อความรู้สึกของสหภาพแรงงานและสมาชิกเป็น
อยา่งมากเพราะเป็นการปิดงานในห้วงเวลาที่คนงาน
น่าจะมีความสุขกบัการเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งทา้ย
ปีเก่าตอ้นรับปีใหม่และน่าจะไดเ้ดินทางกลบับา้นไป
เยี่ยมเยือนครอบครัว พ่อแม่พี่น้องพร้อมกับสิทธิ
ประโยชน์ตอบแทนการท างานระหว่างปีที่บริษทัเคย
จ่ายให้ทุกปีตามขอ้ตกลงระหว่างบริษทักับสหภาพ
แรงงาน แต่ปีน้ีไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งทุกปีที่ผ่านมา ซ่ึง
ความจริงแลว้หากพิจารณาถึงผลก าไรของบริษทันั้น
มีผลก าไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเน่ือง คือ ในปี 2556 
ก าไรสุทธิ 4,488,157,811 บาท / ปี2557 จ านวน 
7,786,189,579 บาท / ปี 2558 จ านวน 7,503,285,560 
บาท / ปี 2559 จ านวน 8,871,812,241 บาท และปี 
2560 ก าไรสุทธิ 8,986,060,301 บาท (ข้อมูลจาก
แถลงการณ์สหภาพแรงงานมิตซูบิชิฯ) 

 เม่ือพิจารณาจากผลก าไรอย่างต่อเน่ืองของ
บริษทั หากบริษทัเขา้ใจสหภาพแรงงานซ่ึงมีสมาชิก 
1,800 คน และพนักงานอีก 200 กว่าคน ในฐานะที่
เป็นหุ้นส่วนต่อกันที่ท  าให้บริษัทมีการพัฒนา มี
ความกา้วหน้ามัน่คงมาเป็นล าดบั ซ่ึงบริษทัก็ควรให้
ความส าคญัถึงความกา้วหนา้ ความมัน่คงของคนงาน
ดว้ย การแบ่งปันจากขอ้เสนอของสหภาพแรงงานมี
สดัส่วนนอ้ยนิดเพยีงแค่ 417,737,500 บาท ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 4 เท่านั้นจากก าไรสุทธิของบริษทัในปี 2560 
ประมาณ 8,986,060,301 บาท(แปดพนัเก้าร้อยกว่า
ล้านบาท) แต่จนถึงขณะน้ีคนงานย ังคงปักหลัก

ประชุมร่วมกันในบริเวณวดัมาบสามเกลียว ต.ดอน
หัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อรอผลการเจรจาระหว่าง
นา ยจ้า งกับสหภาพแรงง าน ซ่ึ ง เท่ า ที่ ติ ดต าม 
สถานการณ์และบรรยากาศในการเจรจามีแนวโน้มที่
ดีขึ้น 

 อย่างไรก็ตามหลังจากที่คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ภายหลังที่ได้รับ
หนงัสือขอรับการสนบัสนุนจากสหภาพแรงงานมิตซู
บิชิฯและคณะกรรมการไดล้งพื้นที่ พบปัญหาขอ้มูล
หลายด้านที่เก่ียวกับการปฏิบติังานของคนงาน การ
จา้งงานนกัศึกษาฝึกงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
แต่กระนั้ นก็ตามข้อมูลอีกด้านหน่ึงที่รับทราบจาก
สหภาพแรงงานและสมาชิกที่มาร่วมประชุมกนันั้น
ไม่มีแนวคิดและความประสงคใ์นการนดัหยดุงานทุก
คนตอ้งการที่จะท างานให้บริษทั แต่มูลเหตุของขอ้
พิพาทและปัญหาต่างๆที่ เ กิดขึ้ นล้วนเป็นความ
ประสงคต์อ้งการของนายจา้งและบริษทัที่ไม่ยอมรับ
เหตุผล ความจ าเป็นและความเป็นจริง จนถึงปัจจุบนั
สหภาพแรงงานและสมาชิกยงัคงมีความมุ่งหวงัใหข้อ้
เรียกร้องและข้อพิพาทแรงงานยุติลงบนความพึง
พอใจของทั้งสองฝ่าย 

 ดงันั้นคณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย
(คสรท.)และสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์
(สรส.) รวมถึง องค์กรสมาชิกและเครือข่ายด้าน
แรงงาน จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ
ใช้ความพยายามในการให้เกิดการเจรจาภายใต้ระบบ
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีตามหลักการทางสากลหลักนิติ
ธ ร ร ม แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 74และยอมรับ
กันได้ทั้งสองฝ่าย และในเบื้องต้นเพื่อแสดงออกถึง
ความจริงใจและสร้างบรรยากาศในการเจรจาบริษัท
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ควรยกเลิกการประกาศปิดงานและใ ห้สหภาพ
แรงงาน สมาชิก และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง
กลับเข้าไปท างานก่อนเพื่อประโยชน์ของทั้งสอง
ฝ่าย และพร้อมกนันั้นก็ด าเนินการเจรจาเพื่อหาขอ้ยติุ
ยอมรับร่วมกนัในการแบ่งปันที่เป็นธรรม และเช่ือมัน่
วา่การแสดงออกถึงความจริงใจและความร่วมมือบน
พื้นฐานการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจะน าไปสู่การ
แกปั้ญหาที่ย ัง่ยนื 

 และเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2561 สหภาพ
แรงงานมิตซูบิชิ  อีเล็คทริค ประเทศไทย พร้อมกับ
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย(คสรท.) และ
ก ลุ่มสหภาพแรงงานย่านต่างๆ ได้ยื่นหนัง สือ
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผ่านทาง
ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์ส านักนายกรัฐมนตรี ที่
ส านักงานคณะกรรมการข้ าราชการพล เรือน 
(ส านักงาน ก.พ.) ตรงขา้มท าเนียบรัฐบาล เร่ือง ถูก
นายจา้งปิดงาน และยืน่ขอ้เรียกร้องเพื่อขอปรับสภาพ
การจา้ง 

 นายเชิด นามสงคราม ประธานสหภาพ
แรงงานมิตซูบิชิ  อีเล็คทริค ประเทศไทย กล่าวว่า ได้
ถูกนายจา้งประกาศปิดงานเม่ือวนัที่ 27 ธันวาคม 
2561 และมีผลวนัที่ 29 ธันวาคม 2560 เหตุด้วย
สหภาพแรงงานฯไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องต่อบริษทัมิตซูบิชิ 
อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)

จ ากัด เม่ือวนัที่ 7 กันยายน 2560 และเม่ือวนัที่ 25 
กนัยายน 2560 บริษทัฯตอบโตก้ลบัด้วยการยื่นขอ้
เรียกร้องต่อสหภาพแรงงานในประเด็นที่เก่ียวกบัการ
ปรับเงินค่าจ้างประจ าปีและโครงสร้างในระดับ
ต าแหน่งงานต่างๆ  การจดัเวลาเขา้ท างานใหม่(กะ) 
และขอยกเลิกหักเงินค่าบ ารุงของสมาชิกให้แก่
สหภาพแรงงาน ซ่ึงขอ้เรียกร้องของนายจา้งสหภาพ
แรงงานและสมาชิกเห็นว่าเป็นการเปล่ียนที่ไม่เป็น
คุณไม่สามารถยอมรับได้ การเจรจายืดเยื้อหาขอ้ยุติ
ไม่ได้จนเกิดขอ้พิพาทแรงงานระหว่างกัน ซ่ึงต่อมา
ได้มีการเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทนับตั้ งแต่วนัที่ 6 
พฤศจิกายน 2560 จนถึงวนัที่ 27 ธนัวาคม 2560 ก็ยงั
ไม่สามารถหาข้อยุติได้และในวันเดียวกันเวลา
ประมาณ 22.35 น.บริษทัจึงประกาศปิดงาน โดยไม่
จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการใดๆให้แก่สมาชิกของ
สหภาพแรงงานและผู ้เ ก่ี ยวข้องตั้ งแต่ว ันที่  29 
ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป ซ่ึงขณะน้ีคนงานมีความ
เดือดร้อนจึงได้มายืน่หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ขอใหเ้ขา้มาช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 จนเม่ือวนัที่ 31 มกราคม 2561 ทางบริษทัได้
ให้คนงานทั้งหมดรายงานตวั เพื่อรอกลบัเขา้ท างาน
ตามที่ไดร้ายงานเร่ืองดงักล่าวไวข้า้งตน้ 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

 

 

 


