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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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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัที่23(370) เขา้
สู่เดือนพฤษภาคม 2561 ใกลค้รบรอบ 4 ปีของการอยู่
ภายใตรั้ฐบาลที่มาจากการรัฐประหารและบรรยากาศ
ทางการเมืองที่รัฐบาลถูกกดดันจาก “กลุ่มคนอยาก
เลือกต้ัง”ให้ตอ้งจดัการเลือกตั้งโดยเร็ว พร้อมๆกับ
กระแส “การดูด” อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาก
พรรคการเมืองต่างๆ ที่ก  าลงัถูกวิพากษว์ิจารณ์กนัอยู่
ในเวลาน้ี 

วนัที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการจดังานวนั
กรรมกรสากลหรือที่ประเทศไทยเปล่ียนช่ือเป็นวนั
แรงงานแห่งชาติเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา  ใน
ส่วนกลางมีขบวนวันแรงงาน 2 ขบวน น าโดย
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย(คสรท.)และ
สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ 1 ขบวน และ
อีก 1ขบวนน าโดยสภาองค์การลูกจ้าง 15 องค์กร 
สหพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 1 องค์กร และเครือข่าย
แรงงานนอกระบบ 1 องคก์ร ขบวนที่น าโดยคสรท.มี
การเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยงั
ท าเนียบรัฐบาล ไม่มีการยื่นข้อ เรียกร้องใหม่ต่อ
รัฐบาล แต่เป็นการมาติดตามขอ้เรียกร้องเดิมที่ยืน่ไว ้
เม่ือวนัแรงงานปีที่แลว้ 10 ขอ้ ส่วนขบวนที่น าโดย 15 
สภาองคก์ารลูกจา้งซ่ึงจดังานที่ลานคนเมืองหนา้ศาลา
วา่การกทม. มีการยืน่ขอ้เรียกร้อง 10 ขอ้ 

นอกจากน้ี  ที่จ ังหวัดเชียงใหม่ เครือข่าย
แรงงานภาคเหนือมีการจัดงานวันกรรมกรสากล

เช่นเดียวกัน ประเด็นที่น่าสนใจคือในภาคเหนือมี
สหภาพแรงงานที่ปรากฏในทะเบียนของกระทรวง
แรงงานเพยีง 2 สหภาพ ที่จงัหวดัเชียงใหม่ 1 สหภาพ 
และที่จงัหวดัตาก 1 สหภาพ แต่กลบัสามารถจดังาน
วนักรรมกรสากลขึ้นมาได ้โดยความร่วมมือระหว่าง
องคก์รที่ท  างานดา้นแรงงานขา้มชาติและนักวิชาการ
ในภาคเหนือ ผูเ้ขา้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานขา้ม
ชาติไม่ใช่แรงงานไทย มีการยืน่ขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาล
ไทย 10 ขอ้ โดยมีหลายขอ้ที่เก่ียวขอ้งกบัแรงงานขา้ม
ชาติ ผูส้นใจติดตามอ่านไดใ้นแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี  

ใน ขณ ะที่ สั ง ค ม โ ล ก แล ะสั ง ค ม ไ ท ย
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขบวนการแรงงานจะ
ปรับตัวอย่างไรเพื่อให้มีที่ยืนและรักษางานและ
อ านาจการต่อรองของแรงงานไวไ้ด้ มีการจัดเวที
สัมมนาเพื่อร่วมกันหาค าตอบเก่ียวกับแนวคิดและ
การปรับตัวของสหภาพแรงงานยุค“ดิจิตอล”ดัง
ปรากฏในรายงานข่าวของแรงงานปริทัศน์ฉบับน้ี 
เช่นเดียวกนักบักฎหมายแรงงานไทยที่ตอ้งไดรั้บการ
แก้ไขให้มีความทนัสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์
ก า ร จ้ า ง ง า น แล ะ ก า รพัฒ น า สิท ธิ แ ร ง ง าน ที่
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมากในรอบหลายทศวรรษที่ผา่น
มา พ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ์พ.ศ. 2518 ซ่ึงถูกใช้มา
ยาวนานกว่า 40ปี ก าลังไดรั้บการแก้ไข แต่ยงัคงไม่
ถูกใจผูน้ าแรงงานและนกัวชิาการ จึงเป็นที่มาของการ
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จดัเสวนาเร่ือง วิพากษ์ร่างพ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์
(มีนาคม 2561) ฉบับ “ไม่สุจริตใจ-ไม่ปรองดอง” 

สุดทา้ยน้ีขอแนะน าบทความเร่ือง “ประเด็น
แรงงานในบริบทของทุนนิยมสมัยใหม่” โดยวรวิทย ์

เจริญเลิศ นักวิชาการที่ยนืหยดัอยูข่า้งผูใ้ชแ้รงงานมา
อยา่งยาวนาน ขอใหพ้ี่น้องแรงงานทุกท่านร่วมกนัฝ่า
ฟันต่อไปเพือ่อนาคตที่ดีกวา่ของพวกเราทุกคน 
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ทุนนิยมสมัยใหม่ : สังคมยุคหลังอุตสาหกรรม (post 

– industrial society) 

 ในหนังสือ เ ร่ื อง  “Trois leçons au 
sociétè post–industriel” (สามบทเรียนว่าด้วยสังคม
ยคุหลงัอุตสาหกรรม) ดาเนียล โคเฮน (Daniel Cohen) 
กล่าวว่า มาร์กซ์มองประวัติศาสตร์แบบเป็นขั้ น 
(stages)และระบบทุนนิยมเป็นเพียงขั้นตอนหน่ึงใน
ประวตัิศาสตร์ และในที่สุดจะถูกแทนที่ด้วยระบบ
สังคมนิยม แต่เขามีความเห็นว่า ระบบทุนนิยมก็มี
ประวตัิศาสตร์ของตนเอง ระบบทุนนิยมในปัจจุบนัมี
โฉมหน้าที่แตกต่างจากทุนนิยมในยคุเร่ิมตน้ของการ
ปฏิวตัิอุตสาหกรรม และทุนนิยมในยคุโลกาภิวตัน์* ก็
ยงัเป็นประวติัศาสตร์ที่ยงัไม่ถูกคล่ีคลาย หรือ รู้ว่าจะ
จบอยา่งไร  
 ระบบทุนนิยมในศตวรรษที่  19 และ 20 

ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีบทบาทหลกั

ในสังคม ระบบทุนนิยมในยุคที่ผ่ านมา วิศวกร

โรงงานจะท าหน้าที่จัดกระบวนแรงงาน ( labour 

process) ภายใตก้รอบคิดวา่ จะใชแ้รงงานที่ขาดทกัษะ

อย่างไรเพื่อท าให้ท  างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังเช่น แนวคิดของเทเลอร์ (F.W Taylor) เร่ือง 

Scientific Management หรือ การจดักระบวนการผลิต

ในระบบสายพาน หรือ ระบบการผลิตแบบฟอร์ด 

(Fordism) ที่พยายามสร้างแรงจูงใจในการท างาน การ

ขึ้ นค่าจ้างมีจุดหมายเพื่อลดทอนการต่อต้านของ

คนงานดว้ยวธีิการผละงาน ผูบ้ริหารโรงงานถูกจา้งเขา้

มาเป็นลูกจา้งบริษทั (salary workers) โรงงานมีการ

พฒันามาเป็นองคก์รขนาดใหญ่เพื่อลดความเส่ียงใน

การท าธุรกิจ  

 แต่ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 กลบัมีพฒันาการ

ที่สวนทางกัน กล่าวคือ จากธุรกิจขนาดใหญ่สู่การ

วรวิทย์ เจริญเลิศ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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จัดการผลิตแบบเล็ก หรือ ระบบการผลิตแบบลีน 

(lean production) ในระบบน้ี ระบบรับช่วงการผลิต 

( subcontracting)  จะ ถูกน าม าใช้กับงานที่ บ ริษัท

ประเมินว่ามีความส าคัญน้อยในการท าธุรกิจ และ

ระบบเหมาช่วง (outsource) เช่น งานท าความสะอาด 

การรักษาความปลอดภยั หรือ จดัสวน เป็นตน้ ที่จา้ง

บริษทัที่มีความช านาญเฉพาะดา้นเขา้มาท างานแทน 

ส่วนงานวิศวกรรมและการท า วิจัยและพัฒนา 

(R&D)จะถูกจดัอยู่ในส านักงานที่เป็นเอกเทศ หรือ 

กระจายอยู่ตามมหาวิทยาลัยที่ไดรั้บทุนอุดหนุนจาก

บริษทั แต่ทุนนิยมสมยัใหม่ภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์  
1“แรงงาน” กลับกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ได้รับ

ผลกระทบทั้งการจา้งงานโดยเฉพาะความมั่นคงใน

งาน ค่าจา้ง ส่วนสวสัดิการก็ถูกลดหรือผลกัให้ไปใช้

บริษัทประกันภัยของเอกชน กล่าวได้ว่า ประเทศ

พฒันาแล้ว ได้พฒันาเขา้สู่ “สังคมบริการ” (service 

society) เราสามารถใช้กรอบคิดของโคลิน คล๊าก 

(Colin Clark, The Conditions of Economic Progress) 

เร่ืองการเปล่ียนแปลงอาชีพตามระดับความกา้วหน้า

                                                             
1

  *  โลกาภิวัฒน์ หรือ globalization หมายถึง การข้ามชาติของทุน 

(ทุนการเงิน ทุนการผลิตและการค้า) ทุนและแรงงานสามารถ

เคล่ือนย้ายโดยปราศจากอปุสรรคของพรมแดนประเทศขวางกัน้ โดยมี

ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกือ้หนุน เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 

นโยบายการเปิดตลาด การลงทุนและการค้าเสรี การเปิดเสรีทางการ

เงิน และบทบาทของบรรษัทข้ามชาติในระบบเศรษฐกิจโลก 

 

ทางเศรษฐกิจ โคลิน คล๊าก พบวา่ ในระบบเศรษฐกิจที่

พ ัฒนาไปสู่ขั้ นสูงสุด ก าลังแรงงานส่วนใหญ่จะ

ท างานสาขาบริการ  (primary – secondary – tertiary) 

ดงัจะเห็นได้ว่า การจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมใน

สหรัฐฯ ลดลงเหลือต ่ากว่า 10% ของก าลังแรงงาน

ทั้งหมด (The Economist) ในหลายประเทศที่พฒันา

แล้ว ก็มีประสบการณ์เดียวกันคือ การจ้างงานใน

ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง  ท  า

ใหน้กัวชิาการบางคนกล่าวถึง “การร้ืออุตสาหกรรม” 

(deindustrialization)  

 ส าหรับทุนนิยมในยุคใหม่ (new capitalism) 

การนวตกรรม การประดิษฐ์คิดค้นต้นแบบสินค้า 

( conception)  แ ล ะ ก า ร ข า ย / บ ริ ก า ร ห ลั ง ข า ย 

(commercialization) ไดก้ลายมาเป็นบทบาทหลกัของ

บ ร ร ษั ท ส มั ย ใ ห ม่  ข ณ ะ ที่ ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า 

(manufacturing)  โดยคนงานการผลิต ซ่ึงอาจใช้

แรงงานร่วมกบัการใชหุ่้นยนต ์หรือ ถา้เป็นไปได ้ใช้

ระบบการผลิตแบบหุ่นยนต์ทั้งหมด (automation) ก็

เป็นความใฝ่ฝันของนายทุนทุกคน การผลิตสินคา้จึงมี

ความส าคญัน้อยลง และสามารถโยกยา้ยไปยงัส่วน

ต่าง ๆ ของโลกสู่ประเทศที่มีตน้ทุนค่าแรงต ่าภายใต้

ระบบรับช่วงการผลิต (international subcontracting) 

ในระบบเศรษฐกิจที่เป็น “สังคมบริการ” (post – 

industrial society) ไม่ไดเ้ป็นสงัคมที่เน้นการผลิตทาง

วตัถุ ซ่ึงกิจกรรมน้ีกลับมีต้นทุนที่ต  ่า แต่ก าไรของ
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บริษทัส่วนใหญ่เกิดจากการท าการวิจยัและพฒันาซ่ึง

ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีถูกโอนไปอยูใ่นตน้ทุนของสินคา้ที่

ขาย และการขายขนาดใหญ่ในตลาดโลก ท าให้เกิด

ความไดเ้ปรียบของขนาดและสร้างก าไรอนัมหาศาล

ใหก้บับรรษทัขา้มชาติ  

 สังคมหลังอุตสาหกรรม อาจเปรียบเสมือน 

“สังคมความรู้” (Knowledge society) ซ่ึงมักจะถูก

เรียกว่า “สังคมขอ้มูลข่าวสาร” (information society) 

ระบบเศรษฐกิจในยคุใหม่น้ี มีโครงสร้างของตน้ทุนที่

หลุดรูปแบบ (atypical) กล่าวคือ ตน้ทุนส่วนใหญ่อยู่

ในการคิดต้นแบบสินค้าและการขายแต่ไม่ใช่ใน

กระบวนการผลิตสินคา้อีกต่อไป เป็นเอกภาพระหว่าง

การออกแบบสินคา้กบัการขาย ดงันั้น แหล่งที่มาของ 

“ส่วนเกิน” หรือ “มูลค่าเพิ่ม” (value added) ไม่ไดอ้ยู่

ที่แรงงานการผลิตแต่อยูท่ี่การนวตกรรมและการขาย 

อาจเ รียกได้ว่า  “ เป็นการขูด รีดแรงงานอวัตถุ ” 

(immaterial worker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการสร้างความเข้าใจต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในทศวรรษ 1990 จะขอยกตวัอย่างของ

บริษัท Nike ขึน้มาเพ่ือวิเคราะห์ “ห่วงโซ่มลูค่า” รองเท้าของไนท์กี ้โมเดล Air Pegasus ขายท่ี

สหรัฐฯ คู่ละ $70 เราจ าแนกโครงสร้างของต้นทุนได้ดังนี ้ ค่าจ้างของคนงาน (หญิง) ตก $2.75 

ประเด็นค าถามคือ ท าไมคนงานจึงได้รับส่วนแบ่งท่ีน้อยมาก ๆ  เพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีราคาแพง? การผลิต
รองเท้าไม่ได้ใช้แรงงานการผลิตอย่างเดียว แต่ต้องใช้หนัง ผ้าและเคร่ืองจักร ชิน้ส่วนเหล่านีถู้กประกอบ
เป็นตวัรองเท้า และยงัต้องมีคา่ใช้จ่ายทางด้านการขนสง่และช าระภาษี รวมกนัต้นทนุทัง้หมด (ค่าแรงด้วย) 
เป็น $16 เป็นต้นทนุท่ีไนท์กีต้้องจ่ายเพ่ือครอบครองรองเท้านัน้ 

หลังจากนัน้ สิ่ง ท่ีบริษัทไนท์กีท้ าต่อคือ การเปล่ียนวัตถุทางกายภาพให้เป็นวัตถุสังคม 
หมายความว่า จะท าอย่างไรให้รองเท้าแบรนด์นีมี้คนอยากซือ้ และสิ่งนีค้ือ ส่วนท่ีเป็นหัวใจการท าธุรกิจ
ของบริษัท (core business) แต่จะท าให้คนรู้จักและต้องการซือ้และครอบครองสินค้านีไ้ด้ ก็ต้องใช้
จ่ายทางด้านการโฆษณา การสร้างภาพ เช่น มีนักกีฬาท่ีโดดเด่นของโลกใส่ในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิค มี
การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ให้ผู้คนทัง้โลกได้เห็นและมีความต้องการท่ีจะใส่  ตอนนี ้ต้นทุนของรองเท้าได้
เพิม่ขึน้เป็นเท่าตวั คือ คา่ใช้จ่ายรวมวตัถุทางกายภาพและวตัถุสงัคมเท่ากับ $35 (ค่าใช้จ่ายในการผลิต
และการสร้างความต้องการให้ผู้บริโภค) 

แต่ ต้นทุน ท่ี เหลือ อีกค ร่ึ งหนึ่ งของต้นทุนทั ง้หมด คือ  ค่า ใ ช้จ่ าย ท่ี เกิดขึน้ ในการขาย 
(distribution) เม่ือผู้บริโภคซือ้รองเท้า โดยจ่ายต้นทนุจ านวนทัง้หมด $70 ก็จะสามารถมีรองเท้าแบ
รนด์นีส้วมใส่เท้าได้ โครงสร้างต้นทุนท่ียกมาเป็นตัวอย่างข้างต้น สามารถอธิบาย “สังคมยุคหลัง
อตุสาหกรรม” (post-industrial society)  
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การเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโลกที่บงัเกิดขึ้น

ในช่วง 30 ปีที่ผา่นมา (The Great Transformation) ซ่ึง

น ามาสู่ทุนนิยมยคุใหม่ มีสาเหตุใหญ่ ๆ ดงัน้ี  

(1) การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังที่ 3 โดยการ

ปฏิวตัิอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 18 เป็นยคุของ

การใช้เคร่ืองจักรไอน ้ า (James Watt) การพฒันา

เทคโนโลยีในการทอผ้า ฝ้ าย  (Hargraves)  และ

อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ (ค.ศ. 1779)  เป็น

จุดเร่ิมตน้ของการปฏิวติัอุตสาหกรรมในองักฤษ การ

ปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังที่ 2 ในศตวรรษที่ 19 เป็นการ

ใช้พลังงานไฟฟ้า มีการพัฒนาเคร่ืองมือส่ือสาร 

โทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ และเคร่ืองยนต์ประจุ

น ้ ามนั ไดเ้ปล่ียนแปลงโลกอยา่งรวดเร็ว แต่การปฏิวติั

อุตสาหกรรมคร้ังที่ 3 ที่พลิกโลก ก่อตวัขึ้นนับตั้งแต่

ทศวรรษ 1970 เช่น บริษทัอินเทล (Intel) พฒันาระบบ

ประมวลผลขอ้มูล (microprocessor) ในปีค.ศ. 1976 

บริษัทแอปเป้ิลวางจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้แบ

รนด์  Apple แ ล ะ ไ ด้ ก ล า ย เ ป็ น ต้น แบบ ให้ กั บ

คอมพิวเตอร์ส านักงาน กล่าวว่า เป็น “เทคโนโลยี

ส าหรับใชง้านทัว่ไป” (General Purpose Technology) 

คอมพิวเตอร์ถูกน ามาใชใ้นการจดัการขอ้มูลจ านวน

มาก เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับผูบ้ริโภค รสนิยมใหม่ ๆ ที่มี

ความหลากหลายขึ้น และการจดัส่งให้ทนัเวลา (just-

in-time) ส่วนอินเตอร์เน็ต เปิดโอกาสใหบ้รรษทัขา้ม 

 

ชาติสามารถแยกการประดิษฐ์คิดคน้ออกจาก

การผลิต โดยกระจายการผลิตไปในทุกส่วนของโลก

เพือ่สรรหาความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

(2) การจดัองคก์รการท างานใหม่ มีวิธีคิดใน

แบบยอ้นกลับ การท างานแบบเก่า ท  า”จากเล็กไป

ใหญ่”  เน้นการผลิตเชิงปริมาณ (high volume 

production) หรือ “จากการผลิตสู่ผูบ้ริโภค” ดงัค  าของ

เฮนร่ี ฟอร์ดวา่ ผูซ้ื้อสามารถเลือกซ้ือรถยนตไ์ดต้ามใจ

ชอบแต่ขอให้เป็นสีด าเท่านั้ น (Ford Model T) 

หมายถึง การผลิตรถยนตเ์ป็นระบบสายพานการผลิต 

ผ ลิ ต รถ ยน ต์ที่ มี ม า ต รฐ า น เ ดี ย ว กั น คื อ  สี ด า 

(standardized product) แต่การผลิตในปัจจุบนั จะมีวิธี

คิดกลบักนักบัระบบอเมริกนั คือระบบการผลิตแบบ

โตโยต้า  (Toyotism)  เ ป็นระบบที่พ ัฒนามาจาก

ประสบการณ์ของญี่ปุ่ นในทศวรรษ 1960 สงัคมขอ้มูล

ข่าวสาร เปิดโอกาสให้ผูผ้ลิตสามารถสร้างระบบการ

ผลิตแบบยดืหยุน่ (flexible production) การผลิตแบบ

ทนัเวลาพอดี (just-in-time) คือการจดัส่งสินคา้ให้ตรง

ความต้องการของผู ้บริโภค หรือ ส่งที่ผู ้บริโภค

ตอ้งการในเวลาที่ตอ้งการ ไม่ตอ้งมีการสต๊อกสินคา้ 

น ามาสู่ “ระบบการผลิตแบบลีน” (lean production) 

หรือการลดขนาดของบริษัท ลดจ านวนพนักงาน 

สามารถกระจายการตัดสินใจสู่ระดับล่างในการ

ควบคุมการท างานและลดขั้นตอนของการบังคับ

บญัชาลง   
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ในระบบการผลิตแบบใหม่ จะมีการลดการ

จา้งคนงานประจ าลงโดยบริษทัจะเก็บคนงานที่เป็น

ก าลงัส าคญัไว ้(core workers) และจะใชร้ะบบรับช่วง

และการเหมาช่วงกับงานที่มีความส าคัญน้อย การ

ท างานในบริษทั จะมีการควบคุมคุณภาพสินคา้โดย

ตวัของคนงานที่ท  ากนัเป็นทีม (QCC) การหมุนเวียน

กนัท างาน คนงานมีความรู้และความสามารถท างาน

ในหลายหน้าที่ (polyvalent worker) เช่น แต่ก่อนน้ี 

ในธนาคาร พนกังานจะท าหน้าที่เดียวคือ รับฝากเงิน/

เช็ค แต่ในปัจจุบัน การท างานในธนาคารภายใต้

เทคโนโลยขีอ้มูลข่าวสาร ท าให้สามารถลดพนักงาน

ลง ส่วนพนักงานที่เหลือ ก็ถูกคาดหมายให้ท  างานใน

หลายหน้าที่  นับตั้ งแต่การฝาก/ถอนเงิน การขาย

ประกัน การให้ค  าแนะน าลูกคา้เพื่อลงทุนในกองทุน

ต่าง ๆ และการขายสินคา้ เป็นตน้ 

(3) ในยุคทุนนิยมใหม่ แรงงานไดก้ลายเป็น

ประเด็นใหญ่ทางสังคมอีกคร้ังหน่ึง (The Social 

Question)  เ ป็นที่ แ น่นอนว่ า  ก ารน า เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และระบบขอ้มูลข่าวสารมาใช้ จะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ “คนงานความรู้” 

(qualified worker) มีการท างานที่เล่ือนไหลและเร็ว

ขึ้นโดยแรงงานกลุ่มน้ี มีค่าจา้งสูงขณะที่แรงงานที่ขาด

ทักษะใหม่ ๆ อันเป็นที่ต้องการ จะกลายมาเป็น

แรงงานจ านวนมากขึ้น ๆ ที่ประสบกับปัญหาค่าจา้ง 

(แทจ้ริง)ลดลง ขาดความมั่นคงในงาน ตกงาน หรือ

ผนัตัวเองไปเป็นแรงงานนอกระบบ หรือ เป็นทั้ ง

แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบเพื่อความอยู่

รอด (underclass) ยคุน้ี แทนที่เราจะเห็นความเหล่ือม

ล ้ าลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นคือ ดังเช่น ช่องว่างระหว่าง

แรงงานที่มีทกัษะกับแรงงานที่มีทกัษะต ่าเพราะชั้น

กลางถูกท าให้หายไป ขณะที่แรงงานที่มีฝีมือเอง ก็

ตอ้งเผชิญกบัปัญหาความเครียดจากการท างาน เพราะ

ตอ้งใหบ้ริการลูกคา้รวดเร็วขึ้นโดยใชเ้วลาน้อยลง ถูก

ตั้ ง เป้าและประเมินผลงาน น ามาสู่การเจ็บป่วย

ทางดา้นจิตใจและอุบตัิเหตุในการท างาน 

(4) การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ในแง่

ที่ว่า ความเป็นปัจเจกจะถูกลดทอนลงเพราะงานจะ

ส าเร็จได้จะตอ้งท ากันเป็นทีม (team - work) มีการ

อาศยัเครือข่ายที่กวา้งขวาง (networking) และ การเขา้

มาเป็นหุ้นส่วนการผลิต (partnership) สร้างการผลิต

แบบห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)  

 

 

 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

10 
 

 

 

(5) การจดัสวสัดิการทางสงัคม อาจจะตอ้งคิด

กนัใหม่ (New Politics of Welfare) ในยโุรป การต่อสู้

ดา้นสิทธิ (Rights) มีพฒันาการดงัน้ีคือ ในยคุของการ

ฟ้ืนฟูศิลปวทิยา แนวคิดมนุษยนิ์ยมที่เน้นเสรีภาพและ

ความเสมอ เป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้มาสิทธิความเป็น

พลเมือง (civil right) และก าเนิดของแนวคิดเสรีนิยม 

(liberalism) ซ่ึงต่อมาน ามาสู่สิทธิทางการเมืองใน

ศตวรรษที่ 18 (political right) ภายหลังการปฏิวตัิ

ฝร่ังเศสปี ค.ศ. 1789  แต่การแทรกเขา้มาของทุนใน

สังคมยุโรป ได้น ามาสู่ความขัดแยง้ระหว่างทุนกับ

แรงงาน การต่อสูข้องคนงานที่รวมตวักนัเป็นสหภาพ

แรงงานและพรรคแรงงานน ามาสู่ “สิทธิทางสังคม” 

(social right) เช่น การออกกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

และ ในศตวรรษที่ 20 การสร้างรัฐสวสัดิการที่มีการ

จดัสวสัดิการแบบเบ็ดเสร็จและทัว่ถึง (universal and 

comprehensive welfare system)  ซ่ึง มี ระบบ

ประกนัสงัคม (insurance system) เป็นระบบใหญ่ของ

การจดัสวสัดิการโดยรัฐ แต่เม่ือโลกเขา้สู่โลกาภิวฒัน์ 

ระบบการจดัสวสัดิการในกรอบเดิม อาจมีขอ้จ ากัด

เพราะในระบบเก่า การจดัสวสัดิการและการให้สิทธิ

ประโยชน์ของระบบประกันสังคม วางอยู่บนเกณฑ์

ของความเป็นพลเมืองของรัฐ (citizen) และการออก

เงินสมทบ แต่ในยุคโลกาภิวฒัน์ ที่มีการเคล่ือนยา้ย

แรงงานอย่างขนานใหญ่ขา้มพรมแดนกนัโดยเฉพาะ

แรงงานขา้มชาติ ถ้าเราจดัสวสัดิการจากฐานคิดเดิม 

(ความเป็นพลเมืองของรัฐ) จะท าให้เกิดปัญหา “คน
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ใน” (insider) กบั “คนนอก” (outsider) โดย “คนใน” 

จะพยายามปกป้องสถานภาพเดิมและสิทธิประโยชน์

ที่ตวัเองไดรั้บจากระบบและพยายามกีดกนั “คนนอก” 

ไม่ให้เข้ามาในขณะที่ “คนนอก” ก็อยากเข้ามาเป็น 

“คนใน” ซ่ึงจะน ามาสู่ความขดัแยง้และความตึงเครียด

ในสงัคม การจดัสวสัดิการเพือ่ใหค้นทุกคนเขา้ถึงและ

เท่าเทียมกัน อาจจะตอ้งวางอยู่บนแนวคิดด้านสิทธิ

มนุษยชนและไม่ใช่ความเป็นพลเมืองของรัฐ ใน

ปัจจุบนั คน ๆ หน่ึงอาจจะท างานในหลายประเทศ 

เช่น ท างานช่วงหน่ึงในประเทศไทยจ่ายเงินสมทบเขา้

กองทุนประกนัสงัคมในประเทศไทย แต่อีกส่วนหน่ึง

ของชีวติ ท  างานและอาศยัอยูท่ี่มาเลเซีย เม่ือเจ็บป่วยก็

ไปรับการรักษาตัวโดยจ่ายค่า รักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลที่สิงคโ์ปร์ การจดัให้คนเขา้ถึงสวสัดิการ 

อ าจจะต้อ ง มี มิ ติที่ ให้ผู ้ประกันตนสามารถน า

สวสัดิการพกติดตวัไปดว้ย (portable social security) 

หรือ อาจจะน าแนวคิดเร่ือง “รายไดข้ั้นต ่าส าหรับทุก

คน” (minimum basic income) หลังจากนั้น ก็ให้คน

สามารถเลือกหาระบบสวัสดิการที่ เหมาะสมกับ

ตนเอง เป็นตน้ 

(6)  การเติบโตของทุนการเงิน ( financial 

capitalism)   ในปัจจุบัน การเปิดเสรีทางการเงิน

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1980 (financial deregulation) ท  าให้

ทุนสามารถโยกยา้ยอยา่งอิสรเสรี ปราศจากพรมแดน

ของประเทศขวางกั้ น เช่น เข้าไปลงทุนในตลาด

หลกัทรัพย ์เขา้ไปถือหุ้นในบริษทัต่าง ๆเพื่อปกป้อง

ตวัเองในการท าธุรกิจโดยไม่ท าการลงทุน หรือ เปิด

บริษัทใหม่ แต่ในช่วงภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1980 การลงทุนมีแนวโน้มที่จะหลุด

ออกจากเศรษฐกิจแทจ้ริง (การผลิต) น ามาสู่ส่ิงที่เคนส์

เคยก ล่ าว ถึ งคื อ  “ เศรษฐกิจการพนัน”  ( casino 

economy) ทุนการเงิน เช่นเดียวกับการค้าและการ

ลงทุน มีการกระจุกตัวสูงใน 3 หัวขั้ว กล่าวคือ 

สหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวนัตกและเอเชียและแปซิฟิก 

เป็นขั้วที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ขณะที่ประเทศ

ด้อยพัฒนาโดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกา 

กลายเป็นประเทศชายขอบ (marginalize) เป็นสาเหตุ

การขยายตัวของความเหล่ือมล ้ าระหว่างประเทศ

พฒันาแลว้กบัประเทศดอ้ยพฒันาที่ขยายห่างกนัยิง่ขึ้น

ในยุคโลกาภิวัฒน์ กลายเป็นความเหล่ือมล ้ าเชิง

โครงสร้าง และปัญหาความยากจนที่ทวีความรุนแรง

ยิง่ขึ้น 

ส าหรับประเทศอุตสาหกรรมใหม่รุ่นแรก 

(East Asia NICs) เช่น ไตห้วนั เกาหลีใต ้สามารถ

พฒันาเติบโตไปได้อย่างต่อเน่ืองเพราะการส่งออก

สินคา้ของประเทศเหล่าน้ี ประกอบด้วยเทคโนโลย ี

(incorporated technology) และการสร้างแบรนด์ของ

ตวัเองให้ติดตลาดโลก ท าให้แรงงานไดรั้บค่าจา้งสูง

ขณะเดียวกนั มีการปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหล่ือมล ้ า

ในสังคม และโอนการผลิตที่ใช้แรงงานหนาแน่น 
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เทคโนโลยตี  ่าให้กบัประเทศนิกส์รุ่นที่ 2 เช่นประเทศ

ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ ประเทศก าลงัพฒันา

เหล่าน้ี ภายใตก้ลยทุธก์ารพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อการ

ส่งออก (export-led growth) สามารถสร้างการเติบโต

สูงได้ในช่วงหน่ึง เช่น ประเทศไทยที่ เติบโตด้วย

ตวัเลข 2 หลกัระหว่างช่วงปีค.ศ. 1989 – 1990 การ

เติบโตน้ี เป็นไปได้ภายใต้การขยายตัวการลงทุน

โดยเฉพาะการลงทุนต่างชาติภายใต้การเคล่ือนยา้ย

โรงงานเขา้มา (delocalization of industries) เช่น การ

ลงทุนของญี่ปุ่ น เกาหลีใตแ้ละไตห้วนั แต่ประเทศที่มี

รายไดป้านกลางน้ี ก็ก  าลงัเผชิญกบัปัญหาการกา้วขา้ม 

“ประเทศที่อยู่ในกับดักของรายได้ปานกลาง” เพราะ

สินคา้ส่งออกส่วนใหญ่ยงัคงเป็นสินคา้ที่ใช้แรงงาน

หนาแน่น ค่าแรงถูก ไม่ได้เป็นสินค้าที่ผนวกเอา

เทคโนโลยีสูงในการส่งออก เม่ือถึงจุดหน่ึงคือ เม่ือ

ผลิตภาพแรงงานตกลง หรือต ่ากว่าการเพิ่ม GDP 

ทางออกในการแก้ปัญหาน้ีมักจะใช้วิธีการสร้าง 

“ความยดืหยุน่การผลิต” เช่น การจา้งชัว่คราวโดยใช้

สัญญาจา้งที่ก  าหนดระยะเวลาจา้ง (ต่อสัญญาโดยไม่

บรรจุให้เป็นลูกจา้งประจ า) จา้งคนงานเหมาค่าแรง 

หรือ กระจายงานให้กบัแรงงานนอกระบบในรูปของ

ผูรั้บช่วงการผลิต (Homeworkers)  

นอกจากน้ี ประเทศเหล่าน้ี แม้จะประสบ

ความส าเร็จในยุคการเติบโตสูงและลดจ านวนคน

ยากจนลงอย่างมีนัยยะส าคัญ แต่ก็ก าลังเผชิญกับ

ปัญหาใหญ่คือ ช่องว่างทางรายไดร้ะหว่างคนรวยกบั

คนจน โดยกลุ่มคนรวย 20% มีส่วนแบ่งของรายได้

ทั้งหมดกว่าร้อยละ 50 ขณะที่กลุ่มคนจนล่างสุด 20% 

มีส่วนแบ่งของรายได้เพียงร้อยละ 6-7 และในช่วง

เติบโตสูง กลบัมีการขยายตวัของช่องว่างระหว่างคน

รวยกับคนจน นอกจากความเหล่ือมล ้ ารายได้แล้ว 

ความเหล่ือมล ้ าในการถือครองทรัพยสิ์นโดยเฉพาะ

ที่ดิน ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ยงัแกไ้ม่ได ้

ปัญหาค่าแรงถูก ความเหล่ือมล ้ าทางรายได ้

ขาดการพฒันาตลาดภายในก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงที่ท  า

ใหไ้ม่สามารถพฒันาหลุดจาก “ประเทศที่อยูใ่นกบัดกั

รายไดป้านกลาง” เพราะ ทุนต่างชาติที่ไหลเขา้และทุน

ภายในด้วย ไม่ได้ถูกน ามาลงทุนในภาคเศรษฐกิจ

แท้จ ริง เพราะตลาดขาดก าลัง ซ้ือ  แต่เ ป็นตลาด

หลักทรัพย์ ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนระยะสั้ น 

(speculation) เป็นการลงทุนที่เก่งก าไร ท าใหค้่าเงินสูง

และส่งผลกระทบต่อการส่งออก ประเทศก าลงัพฒันา

จึงตกอยู่ในวงจรอุบาทว์และไม่สามารถก้าวพ้น 

“ประเทศที่อยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง” 

ดังได้กล่าวมาแล้ว ยุคโลกาภิวฒัน์ของทุน

สมยัใหม่ แรงงานไดก้ลายประเด็นทางสังคมอีกคร้ัง

หน่ึง โดยเฉพาะการประสบกับปัญหาค่าจา้งแทจ้ริง

ลดลง หางานใหม่ยากขึ้นเพราะขาดทกัษะที่ตอ้งการ 

(The unemployed) ขาดความมัน่คงในงานและหลาย

คนตอ้งใช้ชีวิตด้ินรนในเศรษฐกิจนอกระบบ ขณะที่
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แรงงานความรู้ (immaterial workers) ที่อยู่ในสาขา

บริการ แม้จะได้รับค่าจา้งสูงขึ้น แต่ก็ถูกขูดรีดโดยมี

การท างานอยา่งเร่งรัด ให้ได้ผลงานมากที่สุดโดยใช้

เวลาน้อยสุดและท างานในหลายหน้าที่ หรือ ท างาน

ในระบบรับเหมางานมาท า (Outsource) ซ่ึงต้องจัด

สวสัดิการให้กับตนเองโดยใช้ระบบประกันเอกชน  

แรงงานทั้งสองกลุ่มน้ี ก็มีความเหล่ือมล ้ าทางรายได้

กันมากยิ่งขึ้ น เพราะชั้ นตรงกลางหายไป “การ

รวมกลุ่ม” (how to organize) เพื่อสร้างอ านาจต่อรอง 

และการเรียกร้องค่าจา้งขั้นต ่าเท่ากนัทัว่ประเทศยงัคง

มีความส าคญัแต่ขณะเดียวกนั ก็ตอ้งคน้หาทางเลือก

การพฒันา (alternative model) ที่ย ัง่ยืน ไม่ท าลาย

ธรรมชาติและสามารถลดความเหล่ือมล ้าในสงัคมดว้ย 

“การรวมกลุ่มแบบเก่า” เช่น การใชอ้ตัตาลกัษณ์ร่วม 

(common identity) ในการรวมกลุ่มและการจดัองคก์ร

แนวด่ิง และค้นหาตัวแทนขึ้ นมา เช่น ระบบพรรค

การเมือง หรือ สหภาพแรงงาน ที่เน้นจดัตั้งคนงานใน

โรงงาน (สหภาพแรงงาน – สหพนัธ์ – สภาแรงงาน) 

จะมีประสิทธิภาพน้อยลงเพราะคนงานมีความ

หลากหลายขึ้ น และคนงานแต่ละกลุ่มก็ มีความ

ตอ้งการไม่เหมือนกนัหรืออาจจะตรงกนัขา้ม แรงงาน

ส่วนที่ขยายตวัคือ แรงงานที่หลุดรูปแบบการจา้งงาน 

( atypical)  ดั ง นั้ น  “ ก า ร ร วม ก ลุ่ ม ”  จึ ง ต้อ ง ใ ห้

ความส าคัญกับแรงงานและความต้องการอัน

หลากหลายน้ีมากกวา่การใชโ้ครงสร้างแบบล าดบัชั้น 

ตายตวั นั่นคือ ตอ้งมีความยืดหยุ่นในการจดัตั้ง โดย

ให้ความส าคญัมากขึ้นกับการท างานแบบเครือข่าย 

และการริเร่ิมที่มาจากตัวบุคคลเพราะในโลกแห่ง

ข้อมูลข่าวสาร ล้วนเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัมากขึ้น  
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วนัที่  1พฤษภาคม 2561 คณะจัดงานวัน
กรรมกรสากล 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการ
สมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) สมานพนัธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) ได้เดินขบวนรณรงค ์
พร้อมทั้ ง เฉ ลิมฉลอง ว ันกรรมกรสากล ห รือ
MAYDAY โดยกิจกรรมเ ร่ิมเ ปิดที่อ นุสาวรีย์
ประชาธิปไตย และเดินร่วมกนัไปยงัท าเนียบรัฐบาล
พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ทั้งน้ีช่วงเคล่ือนขบวนมี
การส่วนกับขบวนกันกับคณะกรรมการจดังานวนั
แรงงานแห่งชาติ ของ 15 สภาองค์การลูกจ้าง 1
สหพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 1องค์กรแรงงานนอก
ระบบ เป็นช่วงๆ มีภาพแห่งมิตรภาพการทกัทายกัน
ของผูใ้ชแ้รงงาน 2ขบวน 

 

 น า ย ส า วิ ท ย์  แ ก้ ว ห ว า น  ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
กล่าวว่า ด้วยวนัท่ี 1 พฤษภาคม หรือเรียกว่า”วนั
กรรมกรสากล”หรือ“วนัเมยเ์ดย”์ มีจุดก าเนิดมาจาก
การต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพในยุโรปและอเมริกา 
ในยุคของ “การปฏิวตัิ อุตสาหกรรม” จากสังคม
เกษตรไปสู่สงัคมอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ผูค้นอพยพ
จากการผลิตภาคเกษตรกรรมไปเป็นแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงผูใ้ชแ้รงงานตอ้งทุนกบัการถูก
กดขี่ขดูรีดจากนายทุนโรงงานอุตสาหกรรม ถูกบงัคบั
ใหใ้ชแ้รงงานเยีย่งทาส ตอ้งท างานหนักถึงวนัละ 14-
16 ชั่วโมงโดยไม่มีวนัหยุด รวมทั้งไม่มีสวสัดิการ
และมาตรฐานคุม้ครองความปลอดภยัในการท างาน 
จนท าให้คนงานมีการเคล่ือนไหวเพื่อต่อสู้การกด
ค่าจ้างแรงงานและให้ลดชั่วโมงการท างานลง ซ่ึง
แนวความคิดน้ีไดข้ยายไปหลายประเทศทั้งในยโุรป 
อเมริกา ลาตินอเมริกา ญี่ปุ่ น และออสเตรเลีย ไดน้ัด
หยุดงานคร้ังใหญ่และจัดการชุมนุมเดินขบวนเพื่อ
เรียกร้อง “ระบบสามแปด” คือ ท างาน 8 ชั่วโมง 

ขบวนแรงงานฉลองวนักรรมกรสากล 

ทวงรฐัแกป้ัญหา 10 ขอ้ 
วาสนา ล าด ี

http://voicelabour.org/%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%82-%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81/20180501_115428/
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พกัผอ่น 8 ชัว่โมง และศึกษาหาความรู้ 8 ชัว่โมง การ
ต่อ สู้ค ร้ังนั้ นอ านาจรัฐนายทุนได้ใช้ก าลัง เข้า
ปราบปรามอย่างรุนแรง แต่หลังจากนั้ น สหพนัธ์
คนงานแห่งอเมริกาก็ไดฟ้ื้นการต่อสู้เรียกร้องระบบ
สามแปดอีกคร้ังหน่ึง โดยมีมติให้เ ดินขบวนทั่ว
ประเทศในวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433 
 จนกระทั่ง พ.ศ. 2432 ที่ประชุมของสภา
สังคมนิยมสากล ณ กรุงปารีส ฝร่ังเศส ได้มีมติให้
วนัที่ 1 พฤษภาคม 2433 เป็นวนัเดินขบวนเรียกร้อง
ให้ลดชั่วโมงท างาน จึงถือว่า 1 พฤษภาคม“วัน
กรรมกรสากล”เป็นสัญลักษณ์แห่งการสามัคคีต่อสู้
เพือ่ปลดปล่อยชนชั้นกรรมกร ซ่ึงกรรมกรทัว่โลกจะ
จดัใหมี้การชุมนุมเดินขบวน เพือ่สร้างวฒันธรรมการ
ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยจากการกดขี่ขูดรีดของระบบทุน
นิยม 

 
 แมว้า่ คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย 
(คสรท.)จะไม่ไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาล เน่ืองจาก
ได้ยื่นขอ้เรียกร้องทุกปีแต่ยงัไม่ได้รับการแก้ไข จึง
ขอใหรั้ฐแกปั้ญหาตามขอ้เรียกเดิมเม่ือปี2561 
 โดยความตอ้งการของคนงานและขบวนการ
แรงงาน ได้ถูกน าไปพิจารณาด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม เพราะรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีไดพ้ยายาม
เน้นย  ้าเสมอมาว่าจะแกไ้ขปัญหาความยากจน ความ

เหล่ือมล ้ าของประเทศให้หมดไป และจะท าให้
ประเทศมี “ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื” และ “จะ
ไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลัง” จะใชเ้วลาไม่นาน แต่จนถึง
ขณะน้ีแนวโน้มสัญญาณต่างๆไม่ชัดเจน การให้
น ้ าหนัก การให้ความส าคญั ต่อการแก้ปัญหาต่างๆ
ของคนงานไม่มีรูปธรรมมากนัก แต่ก็ยงัไม่สาย
เกินไปที่รัฐบาลจะทบทวนและจะให้ความส าคญัต่อ
ขอ้เรียกร้อง ขอ้เสนอของขบวนการแรงงานอยา่งเป็น
รูปธรรมต่อไป และหวังเ ป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาล
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้
ตระหนักและให้ความส าคญัต่อขอ้เสนอที่ได้ยืน่ไป
เม่ือปี 2560 จะน ามาปฏิบัติให้เป็นจริงตามความ
ต้องการของคนงาน ทั้ ง น้ีก็ เอาประโยชน์ของ
ประเทศชาติ ประชาชน และคนงานเป็นส าคญั ซ่ึงขอ้
เรียกร้อง จ านวน 10 ขอ้ มีดงัน้ี 
 ขอ้ที่ 1. รัฐตอ้งจดัให้มีรัฐสวสัดิการถ้วน
หน้าที่มีคุณภาพให้ประชาชนทุกคน ได้เขา้ถึงอย่าง
เท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบติั อนัประกอบดว้ย 
 ดา้นสาธารณสุขประชาชนทุกคนเขา้ถึงการ
รักษาพยาบาลที่ มี คุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาตามความต้องการในทุกระดับโดยไม่มี
ค่าใชจ่้าย 
 ขอ้ที่ 2. รัฐตอ้งก าหนดค่าจา้งแรงงานท่ีเป็น
ธรรม ครอบคลุมทุกภาคส่วนก าหนดนิยามค่าจา้งขั้น
ต ่าแรกเขา้ที่มีรายได้เพียงพอต่อการเล้ียงชีพตนเอง
และครอบครัวอีก 2 คนตามหลักการขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และตอ้งเท่ากันทั้ง
ประเทศ ก าหนดใหมี้โครงสร้างค่าจา้งและปรับค่าจา้ง
ทุกปี 

http://voicelabour.org/%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%82-%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81/20180501_120308/


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

16 
 

 ข้อที่  3. รัฐต้องให้สัตยาบันอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที่ 87 
และ 98 ว่าด้วยการรวมตัวเจรจาต่อรองร่วม และ
อนุสัญญา 183 ว่าด้วยการคุม้ครองความเป็นมารดา 
(ตามรัฐธรรมนูญหมวด 3 มาตรา 48) 
 ขอ้ที่ 4. รัฐตอ้งปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิด
การพฒันาศักยภาพในการบริการที่ดี มีคุณภาพ มี
คุณภาพเพื่ อประโยชน์ขอ งประ เทศชาติ และ
ประชาชนดงัน้ี 
 ยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและ
การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบจดัตั้งกองทุน
พฒันารัฐวิสาหกิจ ให้มีการบริหารจดัการที่โปร่งใส 
ตรวจสอบไดแ้ละมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ 
 ขอ้ที่ 5. รัฐตอ้งยกเลิกนโยบายที่ว่าดว้ยการ
ลดสวสัดิการพนกังานรัฐวสิาหกิจและครอบครัว 
 ขอ้ที่ 6. รัฐตอ้งปฏิรูประบบประกันสังคม
ปฏิ รูปโครงส ร้ า งก า รบ ริหา รง านส านั ก ง า น
ประกันสังคม ให้เป็นอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
และให้ผู ้ประกันตนมีส่วนร่วมจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนประกนัสงัคม ในสดัส่วนที่เท่ากนั ระหว่างรัฐ 
นายจ้าง  ลูกจ้าง  ตามหลักการพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และน าส่งเงินสมทบที่รัฐ
ค้าง จ่ายให้ เต็มตามจ านวนเพิ่มสิทธิประโยชน์ 
ผูป้ระกนัตนมาตรา 40 ให้เท่ากบั มาตรา 33 เพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ ชราภาพร้อยละ 50 ของเงินเดือนสุดทา้ย
นั้น ปัจจุบนัผูป้ระกนัตนไดรั้บเงินบ านาญไม่ต ่ากว่า
มาตรฐานสากลขององคก์ารแรงงานฯซ่ึงผูป้ระกนัตน 
มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเม่ือ
ส้ินสุดความเป็นผูป้ระกันตนและครบอายุ 55 ปี

บริบูรณ์ โดยมีสิทธิรับเงินบ าเหน็จ หรือบ านาญ 
ขึ้นอยูก่บัระยะเวลา การจ่ายเงินสมทบให้ส านักงาน
ประกันสังคมประกาศใช้อนุบญัญติัทั้ง 17 ฉบบั ที่
ออกตามพระราชบญัญติัประกันสังคม ฉบบัแก้ไข 
พ.ศ. 2558 ขยายกรอบเวลาการเขา้ถึงสิทธิประโยชน์
ในกองทุนเงินทดแทน จนส้ินสุดการรักษา ตามค า
วนิิจฉยัของแพทย ์

 
 ขอ้ที่ 7. รัฐตอ้งดูแลให้มีการปฏิบตัิตามและ
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดกรณีที่นายจา้งไม่จ่าย
ค่าชดเชยตามกฎหมาย ปิด หรือยบุกิจการทุกรูปแบบ 
 ขอ้ที่ 8. รัฐตอ้งจดัตั้งกองทุนประกันความ
เส่ียงจากการลงทุน โดยใหน้ายจา้งจ่ายเงินเขา้กองทุน
เพือ่เป็นหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิแรงงาน เม่ือ
มีการเลิกกิจการไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผูใ้ช้แรงงานมี
สิทธิได้รับค่าชดเชยจากกองทุน รวมทั้งสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง
ได ้
 ขอ้ที่ 9. รัฐตอ้งเร่งรัดให้มีการพฒันากลไก
การเขา้ถึงสิทธิ การบงัคบัใช้ พ.ร.บ.ความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานภายใต้
การมีส่วนร่วมของแรงงานทุกภาคส่วน และยกเลิก
การใชแ้ร่ใยหินในทุกรูปแบบ 

http://voicelabour.org/%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%82-%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81/20180501_120834/
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 ขอ้ที่ 10. รัฐต้องจัดสรรงบให้กับสถาบัน
ความปลอดภัยฯเพื่อใช้บริหารจัดการเร่ืองความ
ปลอดภยัใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
  

ทั้งน้ีในส่วนขบวนสภาองค์การลูกจ้าง 15 
แห่ง พร้อมกับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ และ
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ รวม 17 องคท์ี่จดัร่วมกบั
กระทรวงแรงงาน จดัวนัแรงงานประจ าปี 2561 ที่
ลานคนเมือง โดยมีนายพนัส ไทยล้วน ประธาน
คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ  ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา เดินทาง
มาเป็นประธานเปิดงานต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4  พร้อมรับ
ขอ้เรียกร้องจ านวน 10 ขอ้ดงัน้ี 
 1.ขอให้ รัฐบาลแก้ไข  พ.ร .บ . คุ ้มครอง
แรงงาน 2541 โดยใหก้ าหนดอายเุกษียณของลูกจา้งที่ 
60 ปี ในกรณีลูกจา้งมีอาย ุ55 ปี ตอ้งการลาออก ให้
นา ยจ้ า ง อ นุญ าต  โ ด ย ไ ด้ รั บ สิ ท ธิป ระ โ ยชน์
เช่นเดียวกบัคนที่เกษียณ 60 ปี 
 2.ขอให้ส านักงานประกันสังคม ปรับฐาน
การรับเงินบ านาญ โดยให้มีอัตราเร่ิมตน้ที่ 5พนับาท
ต่อเดือน 
 3.ผูป้ระกนัตนที่พน้สภาพจากมาตรา 33 และ
รับบ านาญ ให้มีสิทธิสมคัรมาตรา 39 โดยไม่ตดัสิทธิ
รับเงินบ านาญ 

 4.ลูกจา้งพน้สภาพจากการเป็นผูป้ระกนัตน
มาตรา 33 ให้ประกันสังคมใช้ฐานเงินเดือนตาม
มาตรา 33 เดิม ค  านวณเป็นฐานรับบ านาญ 
 5.ให้รัฐก าหนดให้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
เ ป็นภาคบังคับทีนา ยจ้า งต้อ งจัดให้ มี ขึ้ นและ
ก าหนดให้ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บเงินกองทุนเม่ือส้ินสุด
การเป็นลูกจา้ง 
 6.ให้รัฐเร่งรัดออกกฎหมายที่สนับสนุนการ
สร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจและยุติ
การแปรสภาพรัฐวิสาหกิจให้กลายเป็นองค์กร
มหาชนหรืออ่ืนที่เป็นการแบ่งผลก าไรจากรัฐไปให้
เอกชน 
 7.ให้รัฐออกกฎหมายคุม้ครองส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพแรงงานนอกระบบและมีสิทธิจดัตั้ ง
องคก์รได ้

 
 8.ใหรั้ฐด าเนินการให้มีการรับรองอนุสัญญา
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบั 87 และ 98 
 9.ขอให้แกไ้ข พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน 2541 
มาตรา 11/1ให้เป็นภาคบงัคบั และมีโทษทางอาญา
กรณีนายจา้งไม่ปฏิบติัตาม 
 10.ให้รัฐสั่งให้กระทรวงแรงงานปฏิบติัการ
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 74 อย่าง
เคร่งครัด โดยให้นายจ้างและลูกจ้างและรัฐบาล 

http://voicelabour.org/%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%82-%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81/20180501_102106/
http://voicelabour.org/%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%82-%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81/20180501_102238/
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ร่วมกันด าเนินการตัดสินใจโดยเฉพาะในระบบ
แรงงานสมัพนัธ ์

 
 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า กล่าวว่า ทุกวนัน้ีมีกฎหมายหลายฉบบัเพื่อ
คุม้ครองแรงงาน โดยทุกอยา่งตอ้งค่อยๆเป็นค่อยๆไป 
ซ่ึงเ ร่ืองค่าแรงจะต้องหารือกัน 3 ฝ่าย  ทั้ ง รัฐ 
ผูป้ระกอบการ และแรงงาน จึงขอให้ ทุกคนอดทน 
แรงงานเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาประเทศชาติ 
แรงงานถือเป็นทุนมนุษย์อย่างหน่ึง  รัฐบาลให้
ความส าคญักับเร่ืองน้ี ตนรักทุกคน เขา้ใจถึงปัญหา
ความเดือดร้อน แต่ทุกอย่างตอ้งค่อยๆเป็นค่อยๆไป
เพราะเราไม่มีงบฯมากมายท่ีจะท าทุกอย่างในเวลา
เดียวเพราะต้องค านึงถึงการลงทุน เศรษฐกิจ และ
เร่ืองอ่ืนๆ เน่ืองจากวนัน้ีหลายประเทศต่างชกัจูงนัก
ลงทุนเขา้ประเทศตวัเอง โดยเสนอสิทธิประโยชน์
ต่างๆให ้และหลายประเทศค่าแรงก็ต  ่ากว่าไทยท าให้
เราเกิดปัญหาพอสมควร อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลตอ้งหา
วิธีคุม้ครองแรงงาน ให้มีหลกัประกนัสุขภาพที่ดีขึ้น
เร่ือยๆ 

นายกฯกล่าวกบัผูม้าร่วมงานว่า แรงงานทุก
คนเป็นพลงังานส าคญัในการพฒันาประเทศ รัฐบาล
น้ีจริงจงัและจริงใจแกปั้ญหา เพราะทุกคนมีความเป็น
คนเหมือนกับตนเวลาน้ีท าไปแลว้ 6 ขอ้ เหลืออีก 4 

ข้อ ต้องหา รือกันต่อไป ถ้า ดึงดันให้ท  าตามข้อ
เรียกร้องทั้งหมดก็ท  าไม่ไดจ้ะเป็นอนัตรายต่อระบบ
แรงงานและเกิดความลม้เหลว แต่ทั้งน้ีรัฐบาลยนิดีท า
ทุกเร่ือง ทั้ งการคุ ้มครองทางสังคม ความมั่นคงใน
อาชีพ ค่าตอบแทนและรายได้ที่ต ้องสูงขึ้ นตาม
สดัส่วนที่เหมาะสม ความปลอดภยัและมาตรการทาง
สังคมค่าตอบแทนและรายได้ที่ต ้องสูงขึ้ นตาม
สดัส่วนที่เหมาะสม ความปลอดภยัและมาตรการทาง
สงัคม สิทธิตามกฎหมาย รัฐบาลจะท าให้ไดม้ากที่สุด 
แต่แรงงานตอ้งพฒันาตวัเองดว้ย ส่ิงที่รัฐบาลท ามาได้
เยอะพอสมควร แต่ไม่ไดบ้อกวา่ดีที่สุดหรือดีแลว้ แต่
จะท าได้มากที่ สุดกว่าห้วงที่ผ่านมา ส าหรับแผน
แม่บทพฒันาแรงงานไทย 5 ปีเราเนน้สหภาพแรงงาน 
ความมัน่คง ความเขม้แขง็ เกียรติยศ ศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์สร้างความสมดุลที่ดีขึ้นเร่ือยๆและไดรั้บการ
ยอมรับจากสากลชมแรงงานไทยยอดเยีย่ม  
 ทั้งน้ีไดรั้บการร้องเรียนว่ามีหลายกิจการบีบ
ให้คนไทยออกและรับแรงงานต่างด้าวแทน เพราะ
ค่าจา้งถูกกว่า ตนก็ไม่เขา้ใจว่าท าไมตอ้งใจร้ายกัน
แบบน้ี เด๋ียวจะใหไ้ปส ารวจทั้งหมดและขอให้แจง้มา
วนัน้ีไม่ตอ้งกลวัตกงานกนัหมดเพราะเป็นไทยแลนด ์
4.0 เพราะยงัใช้แรงงานที่มีฝีมืออยู่ ส่วนเร่ืองละเมิด
ลิขสิทธ์ิตอ้งปราบปรามให้ได้ ถ้าแจง้กระทรวงและ
หน่วยงานแล้วไม่ท าก็แจง้ที่นายกฯจะได้สอบสวน
และเล่นงานคนรับผดิชอบโดยตรง 
 
 
 
 

http://voicelabour.org/%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%82-%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81/20180501_145227/
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ขบวนแรงง าน วิพากษ์ร่าง  พ. ร.บ .
แรงงานสัมพันธ์ (มีนาคม 2561) ฉบับ “ไม่สุจริต
ใจ-ไม่ปรองดอง”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 

2561 ณ ห้องเพทาย ช้ัน G โรงแรมบางกอกพาเลซ 
มักกะสัน  กรุงเทพฯ คณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับโซลิดาริต้ี เซ็นเตอร์ป

ระเทศไทย (SC) และสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (CILT) ได้จัดเสวนาเร่ือง วิพากษ์
ร่ า ง  พ . ร . บ . แ ร ง ง า น สั ม พั น ธ์  ( มี น า คม  2561) 
ฉบับ “ไม่สุจริตใจ-ไม่ปรองดอง” 

 

 
 
 

 
สรุปสาระส าคญัของการเสวนาได้ดังนี้ 

น า ย ส า วิ ท ย์  แ ก้ ว ห ว า น  ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าว
ว่ า เ น่ื อ งด้วยการที่ กฎหมายแรงงานที่ มี อ ยู่ไ ม่
สอดคลอ้งต่อสถานการณ์แรงงานในประเทศ และไม่
สอดคล้องต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) ฉบบัที่ 87 และ 98 ว่าดว้ยสิทธิในการ
รวมตัว และเจรจาต่อรอง แต่ก็ เข้าใจว่ากฎหมาย
แรงงานที่มีก็เป็นเพียงบรรทดัฐานเบื้องตน้ในการใช้
ดูแลสิทธิแรงงาน และการร่างกฎหมายแรงงาน
สัมพนัธ์ ซ่ึงตอนน้ีมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูใ่นปัจจุบนันั้น ดว้ยความ
ต่างด้านสิทธิแรงงานและการแบ่งแยกแรงงาน
รัฐวิสาหกิจกับแรงงานเอกชนออกจากกัน แบ่ง
กฎหมายออก เ ป็น  2 ฉบับ เ ช่น เ ดิ ม  ท า ให้
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้
ถอนตวัออกจากการมีส่วนร่วมในการแก้กฎหมาย
แรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 ท าให้การรวมตวัของ
แรงงานไม่สามารถที่จะสร้างเอกภาพไดอ้ยา่งตอ้งการ 

วพิากษร์า่ง พ.ร.บ.แรงงานสมัพันธ ์

ฉบบั “ไมส่จุรติใจ-ไมป่รองดอง” 
บุษยรัตน์ กาญจนดิษย์ 

http://voicelabour.org/%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%9e/20180426_105555/
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เพื่อเรียกร้องสวสัดิการที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
แรงงานกลุ่มไหน 
 การที่  คสรท.ได้ถอนตัวในการที่ จะร่าง
กฎหมายต่อไปตามกระบวนการ อันนั้นก็ว่ากันไป 
แต่ว่าช่วงน้ีก็ถือว่าสามารถที่จะแก้ไขกฎหมายได ้
เพราะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ ปีหน้าจะครบ 
100 ปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) 
ประเทศไทยมองอยา่งไร ภายใตป้ระเทศเพื่อนบา้นที่
มีการรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 87 และ 98 น้ีจึง
ถือว่ากระทรวงแรงงานเองก็ย ังสามารถที่จะน า
ขอ้เสนอของแรงงานทุกกลุ่มไปปรับปรุงร่างกฎหมาย
ให้สอดคลอ้งกบัอนุสัญญา ILO ทั้ง 2 ฉบบั เพื่อการ
คุม้ครองสิทธิแรงงานอยา่งจริงจงัต่อไป 
 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การมาร่วม
เวทีในวนัน้ีถือว่าเป็นการมาแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เพื่อ รับฟังประเด็นข้อ เสนอ
เพือ่ท่ีจะน าไปปรับปรุงส่ิงท่ีขาดและมีความตอ้งการ
ที่จะแกไ้ขปัญหาจริงๆ 
 กฎหมาย คือ กติกาที่จะต้องอยู่ร่วมกันใน
สังคม และตอ้งได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่าย 
และตอ้งมีการเปิดเผยเพื่อให้เกิดการปรับปรุง ให้เกิด
การยอมรับกันทุกฝ่าย และการแก้ไขร่างพ.ร.บ.
แรงงานสัมพนัธ์ปี 2518 ก็เพื่อปรับปรุงให้ทนัสมัย
มากขึ้น ทันกระแสโลกาภิวตัน์ การแก้ไขจึงส าคัญ 
รวมถึงในเร่ืองการเรียกร้องให้รับรองอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบบัที่ 187 เร่ือง
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ซ่ึ ง ข ณ ะ น้ี ก็ ไ ด้ มี 
ความคืบหนา้หลงัจากที่มีการรับรองอนุสญัญาฉบบัน้ี

แลว้ ดงันั้นการรับรองอนุสัญญาฉบบัที่ 87 และ 98 ก็
เช่นเดียวกนั 
 กระทรวงแรงงานมีความแน่วแน่ในการที่จะ
รับฟังความคิดเห็น เพราะถือว่าเป็นกติกาตอ้งไดรั้บ
การยอมรับ และเน้นให้ทุกคนใช้เป็นบรรทดัฐานที่
ยอมรับไดร่้วมกนั และเม่ือมีการรับฟังทุกฝ่าย รับฟัง
ขอ้ทักท้วงของทุกภาคส่วนแล้ว รวมถึงเวทีน้ีก็จะ
น าไปเสนอเพื่อปรับปรุงและต้องยอมรับกติกา
ดังกล่าวต่อไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
ผู ้บ ริห า รก็ ฝ าก ให้ เ จ้าหน้ าที่ ก รมสวัส ดิ กา รฯ
ด าเนินการใหโ้ปร่งใส ตรวจสอบได ้
 วนัน้ีพวกเรามีการจัดเสวนาพูดคุยกัน เม่ือ
วานได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน เพราะนโยบายรัฐบาลนั้นเน้นกลไกประชา
รัฐ เน้นความโปร่งใสในการดูแลผู ้ใช้แรงงาน 
คนท างาน ส่ิงที่ท  าให้แรงงานไทยเช่ือมกับแรงงาน
โลกได ้เป็นส่ิงที่สร้างสรรค ์เป็นส่ิงที่ดี เกิดประโยชน์
กับพี่น้องประชาชนผู ้ใช้แรงงาน เหล่าน้ีคือความ
ห่วงใยจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 
 นายยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสมาพันธ์
แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (CILT) กล่าว
ว่า CILT เป็นการรวมตวัของคนงานในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมตวัของคนงานในโลก
ที่มีการรวมตวัขา้มอุตสาหกรรม เพื่อการปรับตวัตาม
สถานการณ์โลกที่แรงงานมีความถดถอย ขณะที่ทุน
รวมตัวกันม ากขึ้ น  คนง านก็ ต้อ ง รวมตัวข้า ม
อุตสาหกรรม เช่น คนงานโลหะ คนงานตดัเยบ็เส้ือผา้ 
เคมีภณัฑ ์เป็นการรวมกันเป็น IndustriALL Global 
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Union รวมทั้งส้ินกว่า 50 ล้านคน จาก 140 กว่า
ประเทศ รวมถึงประเทศไทย 
 CILT พยายามรวมตวัใหส้อดคลอ้งกบัระดบั
สากล เป็นการรวมตัวขององค์กรแรงงาน TEAM 
แน่นอนบางส่วนมีความซ้อนกับพี่น้องในภาค
ตะวนัออก, กลุ่ม G-CUT คือ กลุ่มพลังงานและ
เค มี ภัณฑ์  แล ะก ลุ่ ม ส่ิ งทอ  ที่ ท ร า บกัน ว่ า ใน
สถานการณ์วนัน้ีและอนาคตส่ิงทอจะล าบาก ลม้หาย
ตายจาก ก็ตอ้งปรับตวักนั 
 อีกประการส าคญั คือ เร่ืองการละเมิดสิทธิ
แรงงานที่มีจ  านวนมาก นอกเหนือจากประเด็นอ่ืนๆ 
ซ่ึงมีการร้องเรียนไปยงัองค์กรแรงงานโลกให้ทราบ
สถานการณ์แลว้ 
 ส าห รับกรณีที่ ป ระ เทศไทยจะ รับรอ ง
อนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 98 นั้น มองว่าดูเหมือนเป็น
การให้ลูกปืน แปลกๆ เพราะอย่างคนงานก็มีการ
รวมตัวกันมาก่อนแล้ว แต่พอในสมัย รสช. เม่ือปี 
2534 ก็มีการแยกเป็นภาคเอกชนและภาครัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงในร่างกฎหมายแรงงานสมัพนัธฉ์บบัใหม่น้ีก็มี
การแกไ้ขหลายมาตรา เช่น แรงงานขา้มชาติสามารถ
รวมตวักนัได ้เป็นตน้ แมจ้ะมีการตั้งค  าถามว่าเป็นไป
ได้ไหม  แ น่นอนก็ ต้อ งพิจ ารณากัน ต่อ ไปใน
รายละเอียดในเร่ืองน้ี 

  

 MR.Robert Pajkovski ผู้อ านวยการโซลิดา
ริตีเ้ซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC) กล่าวว่า ก่อนเขา้มาใน
หอ้งเสวนาน้ี ผมเห็นที่จอดรถของโรงแรมมีรถหลาย
ประเภทมาก โดยเฉพาะรถราคาแพงๆ เช่น Porsche 
แต่ผมเดินทางมาด้วยโตโยตา้ หวงัว่าห้องน้ีไม่มีคน
รวย มีแต่คนท างานทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราตอ้งท างาน
เพือ่จะไดมี้เงินเล้ียงดูตวัเองใหไ้ด ้
 เ ม่ือวัน เวลาจ านวนมากของพวกเราคือ
ท างาน จึงมีเวลานอน 6-7 ชั่วโมง หรือเวลาอยู่กับ
ครอบค รัว เพียง  4-5 ชั่วโมง  น้ี จึ ง เ ป็น เ ร่ือ ง
สมเหตุสมผลที่เราตอ้งเขา้ใจว่า กฎหมายแรงงานถูก
สร้างจากรัฐบาล ซ่ึงเข้ามาก าหนดวนัเวลาท างาน 
ชัว่โมงท างาน เป็นเท่าไหร่ เราจะไดรั้บการคุม้ครอง
แรงงานขนาดไหน ก าหนดกรอบต่างๆตรงน้ี 
 คิดว่า หลายๆท่านคงได้ยนิถึงแรงกดดนัใน
การปรับปรุงมาตรฐานแรงงาน แต่อยา่งไรก็ตามเป็น
การพูดถึงกลุ่มแรงงานขา้มชาติในภาคอุตสาหกรรม
ประมงมากกว่า แต่หลายส่ิงหลายอย่างสถานการณ์
แรงงานไทยแม้ดีกว่าแต่ไม่ดีกว่าเยอะ ซ่ึงคิดว่าเม่ือ
สถานการณ์แรงงานไทยไม่ดี แรงงานขา้มชาติคงดีได้
ยาก ดังนั้นเราตอ้งสร้างให้เกิดสภาพการจา้งที่ดีและ
งานที่มีคุณค่า 
 ประเทศไทยถือเป็นประเทศส าคญัในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีบทบาทในระดับสากล 
การคา้ เศรษฐกิจที่เช่ือมกบัสากล สินคา้ไทยส่งออก
ไปอเมริกา บริษัทข้ามชาติมาตั้ งในประเทศไทย
จ านวนมาก แต่ผลประโยชน์ไม่คืนกลับคนท างาน
เท่าไหร่นกั ผลประโยชน์ท่ีไดม้าจากการลงทุนการคา้ 
กระจุกอยูก่บัคนเล็กๆเท่านั้น 

http://voicelabour.org/%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%9e/20180426_105720/
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 ความเหล่ือมล ้ าเกิดขึ้นในทุกที่ทั่วโลก ถ้า
มองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีพม่า ลาว กมัพูชา 
ประเทศไทยอาจพัฒนามากกว่าโดยเฉพาะด้าน
แรงงานสัมพนัธ์ แต่เราก็มีตวักฎหมายท าให้แรงงาน
กวา่ 80 % เขา้ไม่ถึงเสรีภาพการรวมตวั ผมเขา้ใจดีว่า
การร่างกฎหมายตอ้งสมดุลทั้งนายจา้ง รัฐบาล และ
ลูกจา้ง โดยปกตินายจา้งเป็นเจา้ของทุน เป็นสิทธิที่จะ
ควบคุมทุกอย่างในสถานที่ท  างาน และการใช้ชีวิต
ของแรงงานในสถานประกอบการ  แต่นายจา้งไม่ได้
เป็นเจา้ของคนงาน การที่มาตรฐาน ILO ตั้งขึ้นมา 
ไม่ไดถู้กสร้างแค่คนงาน แต่เป็นการสร้างร่วมกนัของ
ทั้ง 3 ฝ่าย และมีประวติัการท างานมาก่อนที่ ILO จะ
ตั้งมาเม่ือ 100 กวา่ปีที่แลว้ 
 ตนเข้าใจดีว่า เป็นเ ร่ืองปกติที่จะบอกว่า
ประเทศนั้นใช้มาตรฐานแรงงานสากลไม่ได้ เพราะ
เป็นประเทศที่แตกต่างหรือพเิศษกว่า แต่เท่าที่ผมเห็น
สถานการณ์การละเมิดสิทธิในบริษทัขา้มชาติในไทย 
ก็เกิดขึ้นทัว่โลก น้ีเป็นปัญหาหลกั 
 ดังนั้นถ้ากฎหมายแรงงานคุ้มครองลูกจ้าง
ไม่ได้ นายจา้งก็จะควบคุมคนงาน และนายจ้างมัก
มองสหภาพแรงงาน ผูน้ าแรงงาน เป็นตวัสร้างปัญหา
ให้พวกเขา ซ่ึงรู้สึกว่าวุฒิภาวะหรือพฒันาการต่างๆ
ตอ้งเปล่ียนแปลง เศรษฐกิจไปไกล แต่พฒันาสังคม
ไม่เปล่ียนแปลง น้ีไม่ใช่ยคุเกษตรกรรม รายไดเ้กิดขึ้น
ในสถานประกอบการ หรือท างานเป็นขา้ราชการใน
ที่ต่างๆ 
 ส่ิงที่จ  าเป็นต้องท า คือ เราต้องมีกฎหมาย
แรงงานที่เคารพคนงานในการรวมตัวและเจรจา
ต่อรอง การบริหารจัดการ แก้ปัญหาความขัดแยง้

ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ได้รับส่วนแบ่งที่เป็น
ธรรมจากการคา้ขายและการลงทุน ผมคิดว่าตอ้งมี
กฎหมายแรงงานที่เป็นธรรมทั้งนายจา้งและลูกจา้ง 
เพือ่ลดความขดัแยง้ในสงัคม เม่ือคนงานมีความสุข ก็
จะสามารถสนบัสนุนครอบครัว สังคมไดต่้อไปอยา่ง
ย ัง่ยนื 
  เวที เสวนา  “วิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.แรงงาน

สัมพันธ์ (มีนาคม 2561) ฉบับ “ไม่สุจริตใจ-ไม่
ปรองดอง”ประกอบไปด้วยวิทยากร 5 คน ได้แก่ 
 นายณรงค์ฤทธ์ิ  วรรณโส ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานพัฒนาและยกร่างกฎหมาย กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า  ปีที่ผ่านมา ที่ไปร่วมเวที
เสวนาท่ีสีลม วนัน้ีไดม้าอีกคร้ัง ถา้ดูในเอกสารท่ีผูจ้ดั
น าเสนอไว ้คือ 40 กว่าปี มีความพยายามแก้ไข
กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์หลายคร้ัง ควบคู่กับการ
เรียกร้องให้รัฐบาลให้สัตยาบนัอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ฉบบัที่ 87 และ 98 ก็มี
ความพยายามหลายคร้ัง ท่ีผา่นมาจะเขา้สู่การพจิารณา
ในรัฐสภา 2 คร้ัง แต่มีบางฝ่ายไม่สบายใจ และรัฐบาล
ก็ถอนออกมาและปรึกษาหารือกบัพีน่อ้งแรงงานใหม่
อีกคร้ัง และกระทรวงแรงงานก็จะเสนอเขา้รัฐสภาปี 
2558 แต่ก็มีพีน่อ้งแรงงานไปยืน่หนังสือนายกฯ เราก็
ถอนออกมา มาปรับปรุง ไปรับฟังความคิดเห็นปี 
2560 แรงงานก็มีส่วนร่วมในการอภิปรายที่โรงแรม
เจา้พระยาปาร์ค และตอนน้ีก็พยายามผลักดันเขา้สู่
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
รวมถึงรัฐบาลก็มีความเป็นไปไดใ้นการให้สัตยาบนั
ฉบับที่  98 เหล่าน้ีเป็นการแสดงพัฒนาการด้าน
กฎหมาย เกิดภาพลกัษณ์กบัพีน่อ้งแรงงานที่ดีขึ้น 
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 ขณะน้ีร่างกฎหมายอยูใ่นขั้นตอนการรับฟัง
ความคิดเห็น จดัไปแลว้รอบหน่ึง และก็มีการจดัอีก 4 
คร้ังที่ผ่านมา ล่าสุดจัดที่กระทรวงแรงงาน เม่ือ 9 
มีนาคม 2561 หลักการของร่างน้ี เม่ือรับฟังเสร็จก็
ตอ้งประมวลความคิดเห็นต่อไป 
 ในเวทีเสวนาคร้ังน้ีของ คสรท. กระทรวง
แรงงานก็จะน าขอ้มูลจากพี่น้องไปพิจารณาร่วมดว้ย 
นอกจาก 4 คร้ังที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผม
รับผิดชอบตรงน้ี เป็นการด าเนินงานที่สอดคลอ้งกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 77 หรือกระทัง่แมใ้นขั้นตอนการ
พจิารณาของ สนช. ก็ยงัสามารถเปิดรับฟังไดเ้ช่นกนั 
 หลักการใหญ่ๆของกฎหมายฉบับนี้ ที่ส าคัญ
ได้แก่ 
 1) ร่างกฎหมายเดิมเลยไดอ้อกแบบมาเพื่อจะ
ให้สอดคล้องกับการให้สัตยาบนัฉบบัที่ 87 และ 98 
ร่างมาตั้งแต่ปี 2553-58 คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
เสร็จ ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ิก็มีความพยายามให้
สัตยาบนัทั้ง 2 ฉบบั แต่มีเหตุการณ์บา้นเมืองท าให้
ตอ้งถอนออกมา สมยัรมต.เฉลิมชยั ศรีอ่อน ก็มีความ
พยายามให้สัตยาบัน แต่ก าหนดว่าต้องผ่านรัฐสภา
ก่อน ตอ้งท าควบคู่กนั มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลในปี 
2557 ก าลงัจะเสนอ ก็เดินต่อไปไม่ได ้ตอ้งยอ้นกลบั
มาพจิารณาใหม่ 
 2) หลกัการร่างน้ี คือ ชดัเจนว่าสอดคลอ้งกบั
หลกัการอนุสญัญา ILO ฉบบัที่ 87 และ 98 แต่เน้ือหา
บางมาตราอาจไม่ตรง ไม่สอดคลอ้ง 
 3) เป็นการแกไ้ขปัญหาแรงงานในทางปฏิบติั
ท่ีไม่เป็นธรรมจากตวักฎหมายเอง เช่น ยกตวัอยา่งให้
เห็นชัด ก่อนด าเนินการจดัตั้งสหภาพแรงงาน เช่น 

สุมหวัปรึกษาหารือ มีคนมือดีไปรู้วา่จะก่อตั้งสหภาพ
แรงงาน ไปลม้กระดาน เลิกจา้ง ซูเอ๋ียกบันายจา้งเพื่อ
ไม่ใหส้หภาพแรงงานเกิดได ้กฎหมายก็แกไ้ขใหม่ใน
หมวดการกระท าไม่เป็นธรรม หรือไม่สามารถปิด
งานเฉพาะบุคคลเฉพาะส่วนได้อีกต่อไปแล้ว หรือ
รายช่ือเขา้ช่ือยืน่ขอ้เรียกร้องตกหล่นไม่ครบ 15 % ก็
ยงัคุม้ครองต่อไป แน่นอนฝ่ายนายจา้งไม่เห็นด้วย 
บอกว่า ถา้เหลือ 1 คน จะเจรจาไกล่เกล่ียไดอ้ยา่งไร
ต่อไป น่าจะไปก าหนดเพดานไหม เช่น 5 % ว่าตอ้งมี
การเจรจาไกล่เกล่ีย เป็นตน้ 

 4) ร่างกฎหมายน้ียงัมีการน าหลกัสุจริตใจมา
ใช้เป็นกรอบแรงงานสัมพนัธ์ ออกแบบองคก์รให้มี
หน้าที่ตัดสินใจวินิจฉัยที่เก่ียวขอ้ง มีหลักคุ ้มครอง
คนงานใหม้ากที่สุด 
 นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิชาการ
ด้านแรงงาน กล่าวว่า ได้ท  าเอกสารมาแล้ว เปรียบ
พ.ร.บ. แรงงานสัมพนัธ์ 2518 กบัร่างพ.ร.บ. ที่ก  าลัง
อภิปรายอยู ่เน้นการเปรียบเทียบเชิงโครงสร้างเป็น
หลกั ไม่ใช่รายมาตรา และวิเคราะห์ 11 ประเด็นที่ไม่
สอดคลอ้งกบัอนุสญัญา ILO ฉบบัที่ 87 และ 98 กลาง
ปีก่อนคณะรัฐมนตรี (ครม) ได้เห็นชอบอนุสัญญา 
ILO ฉบบัที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบติัในการจา้ง
งานและอา ชีพ  ถือว่ า เ ป็นอ นุสัญญาด้าน สิท ธิ
มนุษยชนที่ เ ก่ียวข้องทั้ งนายจ้างและรัฐ ไม่ใช่แค่
ลูกจา้งเท่านั้น มีเร่ืองการคุม้ครองไม่ใหแ้ทรกแซงการ
จดัตั้งองคก์รลูกจา้ง 
 หากยอ้นไปเม่ือสิงหาคม 2510 ที่มีการก่อตั้ง
ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศ
ก่อตั้ง แต่ประเทศอ่ืนที่ก่อตั้งไดรั้บรองอนุสญัญา ILO 
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ฉบบัที่ 87 และ 98 ไปแลว้ บางประเทศรับรองฉบบั
เดียว บางประเทศรับรองทั้ง 2 ฉบบั มีประเทศไทยไม่
รับรองเพยีงประเทศเดียว สมยัรมต. แรงงานที่มาจาก
พรรคประชาธิปัตย ์ไดเ้คยไปให้สัญญากบั ILO ว่าเรา
ก าลงัพจิารณาใหส้ตัยาบนั ที่ส าคญั คือ ปีหน้าจะครบ 
100 ปี ILO ที่ตั้งมาเม่ือปี 2462 คาดว่าคงจะมีกิจกรรม
เฉลิมฉลองในเร่ืองเหล่าน้ีอยู ่
 แม้ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการเป็น
ประเทศก่อตั้ง ILO แต่ก็ยงัไม่รับรองอนุสัญญา ILO 
หลายฉบบั และปีหน้าเราน่าจะมีการเลือกตั้ง คาดว่า
จะมีบรรยากาศการผลกัดนัไดค้ล่องตวัมากขึ้น ผมไม่
แน่ใจว่า ครม. ชุดน้ีจะเอาด้วยไหม แต่ถ้าชุดหน้า 
น่าจะมีแนวโน้มเอาดว้ย อนัน้ีที่ผมประเมินไว ้ความ
จ าเป็นในร่างกฎหมาย ที่ระบุว่าเพราะใช้มานาน มี
อะไรหลายอยา่งไม่สอดคล้องกับภาวะสังคม , เป็น
ร่างกฎหมายฉบบัเดียวที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
อนุสญัญา ILO ฉบบัที่ 87 และ 98 ผมถือว่าพูดชดัเจน
มาก ท่ีผ่านมาพูดกวา้งๆ การพูดแบบน้ีผูกมัดตนเอง 
และต่อมาเพิ่มอัตราโทษให้เหมาะสม อันน้ีผมไม่
สนใจ เพราะที่ผ่านมาก็บงัคบัใช้ได้จริงไหม ยงัไม่
ทราบ 
 สรุปมา 11 ประเด็นไม่สอดคล้อง ได้แก่ 
 1. กฎหมายยงัแบ่งแยกลูกจ้างเอกชนและ
รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานรัฐอ่ืนๆไม่ใหมี้สิทธิรวมตวั
และเจรจาต่อรองเป็นองคก์รเดียวกนัได ้
 2.  การก าหนดให้หน่วยงานรัฐก าหนด
หลกัเกณฑ์การรวมตวั ตอ้งไม่กระทบประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผน่ดินคงเป็นไปไดย้ากมากๆ 

 3.  สหภาพแรงงานเอกชนและสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจไม่สามารถรวมตัวจัดตั้ งเป็น
สหพนัธแ์รงงานและสภาองคก์ารลูกจา้งได ้
 4 .  ให้อ าน า จกร ะท รว งแ รง ง านออก
กฎกระทรวงเพิ่มกิจการบริการสาธารณะที่ มีข้อ
พพิาทแรงงานที่ตกลงกนัไม่ได ้แลว้จะตอ้งเขา้สู่การช้ี
ขาดของคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ 
 5. ให้อ านาจรัฐมนตรีสั่งให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพนัธ์ ช้ีขาดขอ้พิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไม่ไดใ้นกิจการทัว่ไป 
 6. การยืน่ขอรับใบรับรองการจดัตั้งสหภาพ
แรงงานเป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด 
 7. ข้อบังคับของสมาคมนายจ้างหรือของ
สหภาพแรงงาน ก าหนดให้อยา่งน้อยตอ้งมีขอ้ความ
มากถึง 11 รายการ 
 8. วตัถุประสงค์จดัตั้งสหภาพแรงงานยงัไม่
สามารถก าหนดเองไดแ้บบกวา้งขึ้น จ  ากดัเฉพาะเพื่อ
การแสวงหาและคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกบัสภาพ
การจา้งและส่งเสริมความสมัพนัธอ์นัดี 
 9. ลูกจา้งที่ไม่มีสัญชาติไทยที่จดัตั้งสหภาพ
แรงงานได ้เน้นการเขา้เมืองโดยถูกกฎหมายว่าด้วย
คนเขา้เมืองดว้ยหรือไม่ อยา่งไร 
 10. สหภาพแรงงานต้องจัดให้มีทะเบียน
สมาชิกตามแบบที่อธิบดีก าหนด 
 11.  อธิบดีมีอ านาจเข้าไปในส านักงาน
สหภาพแรงงาน เพื่อประกอบกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
ไดอ้ยู ่
 ประเด็นที่อยากจะเนน้คือ นโยบายรัฐบาลชุด
น้ีไม่ไดท้  าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือท าบางเร่ือง
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ที่อยากท า บางเร่ืองก็ใช้มาตรา 44 มาก ากับ เช่น 
พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ผมสนใจหมวดการปฏิรูป
ประเทศมากกวา่ มาตรา 258 พูดชดัเจนว่า ให้มีกลไก
ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายที่ใชบ้งัคบัอยูก่่อน และ
สอดคลอ้งกบัมาตรา 7 และพฒันาให้สอดคล้องกับ
หลกัการสากล ซ่ึงร่างกฎหมายน้ีก็ตั้งเป้าอยู ่แต่ก็เจอ
ปัญหาผูน้ าแรงงาน ผูน้ านายจา้ง ไม่ค  านึงถึงหลกัการ 
แค่ค  านึงถึงความเป็นจริงของตนเองมากกวา่ 
 ทนายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย หัวหน้าฝ่าย
กฎหมาย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 
กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบบัน้ีก็ยงัถือว่าเป็นการแกไ้ข
จากกฎหมายเดิม มีประเด็นดีใจ คือ การรับฟังในวนัน้ี
จะน าไปประกอบการปรับปรุงอีกรอบ ความคิดเห็น
ของเราจะน าไปบรรจุ หากพิจารณาจะเห็นว่าจากปี 
2518 มีการแกไ้ข 2-3 คร้ัง แยกแรงงานภาคเอกชนกบั
ภาครัฐวิสาหกิจ และบังคบัใช้มายาวนานมาก จน
มาถึงการเรียกร้องอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 87 คือ 
เสรีภาพในการสมาคมและรวมตวั และฉบบัที่ 98  คือ 
การรวมตวัและเจรจาต่อรอง 
 ที่ผ่านมาในการออกกฎหมายก็มีการโตแ้ยง้
วา่จะรับอนุสญัญาก่อนหรือจะแกไ้ขกฎหมายแรงงาน
สัมพนัธ์ก่อน และค่อยไปรับรอง สถานการณ์น้ีก็
ถกเถียงไม่เลิก และล่าสุดน้ีคือร่างท่ีเราพจิารณากนัอยู ่
ก่อนหน้านั้ นมีฉบับ 6 มีนาคม 60 และมีการ
เปล่ียนแปลง ทั้งกา้วหนา้ ทรงตวั ถอยหลงั 
 ส าหรับร่างกฎหมายฉบับนี้ พบว่า 
 1. พนักงานของรัฐสามารถรวมตวัเจรจากัน
ได้ สมัยก่อนไม่มีการก าหนดเร่ืองน้ี เช่น พนักงาน
ของรัฐ ก็ถูกเอาเปรียบมาก ก็จะสามารถเจรจาต่อรอง

ไดแ้ลว้ แต่อยา่งไรก็ตามสุดทา้ยยงัอยู่ในหลักเกณฑ ์
วิธีการที่มีเง่ือนไขก าหนด ค  าถามคือ ใครก าหนด 
หากไม่ เอ้ือต่อคนงานก็จะเป็นปัญหาในอนาคต
ติดตามมา 
 2. คนงานรับเหมาค่าแรง สามารถเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานในสถานประกอบการนั้นๆ
ได ้น้ีคือหลกัการ แต่วิธีปฏิบติัจะเป็นอยา่งไร อาจไม่
เลิกจา้งแต่ขอคืนตน้สังกัด ซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ียงัไม่
ตามไปคุม้ครอง จะท าอยา่งไรต่อ 
 3. มีการปิดงานในมาตรา 5 ที่แกไ้ขนิยามให้
มีความชดัเจนขึ้น ปิดงานเฉพาะส่วนไม่ไดแ้ลว้ และ
ไปสัมพนัธ์กบัการกระท าไม่เป็นธรรมดว้ย คือ ห้าม
เลือกปฏิบติั แต่ผมยงันึกถึงรูปธรรมไม่ออก เพราะค า
น้ีเป็นนามธรรมด้วย เพราะเกรงว่า จะให้ ครส. 
วินิจฉัย ซ่ึงก็ต้องผ่านไปยงัศาลต่อไป ตอนน้ีคดี
แรงงานมี 3 ศาล ใชเ้วลานาน การตีความวา่ หา้มเลือก
ปฏิบติัหมายความวา่อยา่งไร 
 4. ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง ไดต้ดับาง
ข้อความออก คือ ประโยชน์อ่ืนของนายจ้างหรือ
ลูกจา้งอนัเก่ียวกบัการจา้งหรือการท างานออกไป เช่น 
การหกัค่าบ ารุงสหภาพแรงงาน ไม่ถือเป็นสภาพการ
จา้ง แต่เป็นขอ้ตกลง ค  าถามคือจะตดัถ้อยค าน้ีออก
ท าไม ทั้งท่ีเป็นการช่วยให้เกิดการคุม้ครองคนงาน
มากขึ้น 
 5. การยืน่ขอ้เรียกร้องตามมาตรา 13 ท าให้
ความคงทนของขอ้เรียกร้องเดินต่อ รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลาการเจรจา จาก 3 วนั เป็น 5 วนั ผมพยายาม
หาเหตุผลคืออะไร ท าไมไม่ 4 วนั หรือ 6 วนั ก็ไม่
ปรากฏ รวมทั้งการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เดิม 5 วนั 
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เปล่ียนเป็น 15 วนั เหตุผลคืออะไรก็ไม่ทราบ 7 วนัได้
ไหม คนละคร่ึง การยืดระยะเวลาไกล่เกล่ีย ความ
กดดนัตกมาที่ลูกจา้ง หรือฝ่ายที่ยืน่ขอ้เรียกร้อง มนุษย์
ใจร้อนอยากรู้ผลแตกหัก ตอ้งปรับปรุงไหม นานไป
ไหมในสมยัปัจจุบนั 
 6. คุณสมบัติที่ปรึกษา ไม่ก าหนดแล้ว ไม่
ตอ้งขึ้นทะเบียน ที่ผ่านมาก็มีความเฉ่ียวคุก หากใคร
ไม่ขึ้นทะเบียน ใหม้าเนน้ความสามารถแทน 
 7. เพิ่มกิจการห้ามนัดหยดุงาน ผมมองว่าล้า
หลงั เพราะยงัแยกภาคเอกชนกบัภาครัฐวิสาหกิจ ยงั
ถือคนละฉบบั ถา้กา้วหนา้ตอ้งผนวกกนั เช่น เขา้เป็น
สมาชิกสภาองค์การลูกจ้างต้องอยู่ในกฎหมาย
แรงงานสัมพนัธ์เอกชน แต่บริหารก็แยกรัฐวิสาหกิจ
ออกไป ยงัไม่เดินไปรอยเดียวกนั ทั้งที่หลกัการตอ้ง
คุม้ครองทั้งคู่ใหส้ามารถผนวกรวมกนัได ้
 8. ที่หายไปอีกเร่ือง คือ มาตรา 35 คือ อ านาจ
รัฐมนตรีสัง่ใหรั้บกลบัเขา้ท างาน ฉบบัใหม่ คือ รมต. 
ส่งเร่ืองให้ ครส. ช้ีขาด แต่อ านาจสั่งกลับเขา้ท างาน
ไม่มีแลว้ มีแค่ช้ีขาดเท่านั้น 
 9. เร่ืองผูช้ี้ขาด พยายามสร้างกลไกบางอยา่ง
ในการวินิจฉัย เรียกว่า คณะกรรมการส่งเสริมการ
แ ร ง ง า น สั ม พั น ธ์  ท  า ห น้ า ที่ ช้ี ข า ด แ ล ะ ส่ ง
คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ (ครส.) ต่อไป แต่
คณะกรรมการที่ตั้งใหม่ มีอ านาจมากน้อยขนาดไหน 
และเป็นเร่ืองใหม่มาก และครอบคลุมตามที่ก  าหนด
ไวไ้หม 
 10. ครส. ปรับเปล่ียนโครงสร้าง เพิ่มผูท้รง
วุฒิเขา้มา ค  าถาม คือ ผูท้รงคือใคร ? มีอ านาจขนาด

ไหน ยกมือได้ไหม เพราะ ครส. ใช้วิธีพิจารณาจาก
เสียงขา้งมาก 
 11. ขบวนการแรงงานพยายามเรียกร้องให้
จดัตั้งสหภาพแรงงานเหมือนจดัตั้งสหกรณ์ ปรากฎว่า 
คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ แม้
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ดูเผินๆเหมือน
การออกแบบหลกัสูตรบางอยา่ง และการก าหนดเร่ือง
การส่งคนไปประชุมที่ ILO ประจ าปี 
 12. มีค  าว่า การท างานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการแรงงานสมัพนัธใ์หค้  านึงถึงหลกัสุจริตใจ
และการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพนัธ์ของทุกฝ่าย 
หลักสุจริตใจ คืออะไร ค  าถามผมคือ หลักสุจริตใจ 
ตอ้งมาพร้อมกบัความเป็นธรรม เช่น ถูกกฎหมายแต่
ไม่เป็นธรรม เหมือนข่าวตอนน้ีที่เกิดปัญหาความ
ขดัแยง้ในสงัคมอยา่งมาก 
 13. การจัดตั้ งสหภาพแรงงานมีการ
เปล่ียนแปลง ผมสนใจมาตรา 95 เดิม คือ หัวหน้างาน
ที่ให้คุณให้โทษ ค าถามคือ การเตือนระดับไหน จึง
ถือเป็นระดบับงัคบับญัชา บางคร้ังตวันายจา้งจะกีด
กันบังคับบัญชาระดับต้นพ้นจากการรวมตัวใน
ปฏิบติัการ อนัน้ียงัไม่เห็นการเปล่ียนแปลง การเตือน
ดว้ยวาจา กีดกนัอยา่งไร ควรเป็นระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการ
ขึ้นไปมากกวา่ 
 14. แรงงานขา้มชาติเป็นสมาชิกได้ จดัตั้ ง
สหภาพแรงงานได ้
 15. การไม่มอบหมายงานให้ท  าถือเป็นการ
กระท าอันไม่เป็นธรรม เป็นการลดคุณค่าการเป็น
มนุษย์ ต้องตามไปคุ้มครองต่อไป เพราะหาก
ทา้ยที่สุด ครส. วนิิจฉยัวา่เป็นการกระท าไม่เป็นธรรม 
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นายจา้งไม่ปฏิบตัิตาม ใครจะด าเนินคดีอาญา เพราะ 
ครส. เป็นคนช้ีแต่ไม่มีอ านาจด าเนินการได ้
 16. การไดรั้บประโยชน์จากขอ้ตกลงเก่ียวกบั
สภาพการจา้ง หากสมาชิกเกิน 2 ใน 3 ก็ยงัคงอยู ่คือ 
ถือว่าไม่ลงทุน เป็นการผิดหลักการ ร่างฉบบัวงัน ้ า
เขียว เสนอวา่ คนเหล่าน้ีตอ้งมีส่วนร่วม เสนอว่าตอ้ง
ปรับแก ้เพื่อถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม ปัญหาจะ
นอ้ยลง 
 17. ห้ามผูรั้บเหมา ทหาร นักศึกษาฝึกงาน 
เขา้มาท างานแทนในช่วงปิดงาน ในกฎหมายก็ยงัมีอยู ่
ไม่หา้มในกรณีเหล่าน้ี ไม่อยา่งนั้นการคานอ านาจจะ
ไม่เกิดขึ้นจริง 
 18. การแทรกแซง ยงัเกิดขึ้ นหลายเร่ือง 
โดยเฉพาะวิธีการต่างๆ ที่รัฐก าหนดในวิธีปฏิบัติ 
ดังนั้นโดยสรุปในภาพรวม คือ ตอ้งปรับแก้ในบาง
มาตราจะมีความสมบูรณ์กวา่น้ี 
  นายศักดิ์ดา หวานแก้ว ที่ปรึกษาสภาองค์การ
นายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) กล่าวว่า วนัน้ีบา้น
เราสถานการณ์การจา้งงานเปล่ียนไปอยา่งมาก วนัน้ี
เราจะเจอปัญหาระดับมหภาค ทั้งการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการผลิต การยา้ยฐานการผลิต เหล่าน้ีตอ้งเขา้
มาเก่ียวขอ้งกับมิติแรงงานสัมพนัธ์ดว้ยทั้งนั้น โดย
มองว่า ฐานคิดเดิมของกฎหมายมีปัญหา ดงันั้นฐาน
คิดใหม่ ตอ้ง win-win ไปได้ทั้งนายจา้งและลูกจา้ง 
ไม่อยา่งนั้นจะยงัคงไม่เกิดความย ัง่ยนื หากพิจารณาที่
ตวัแรงงาน ก็จะเห็นว่ามีทั้งแรงงานตกงาน แรงงาน
เกินก็มี แรงงานขาดแคลนก็มี วศิวกรมีการจา้งงานแค่
เดือนละ 12,000 บาท เป็นตน้ ถือว่าแรงงานบางคนก็
ยงัยากจนอยู่ กฎหมายจะช่วยอะไรได้บ้าง  มาดู

แรงงานต่างดา้ว ยงัจดทะเบียนไม่หมดเลย เช่น พม่า 
ที่มหาชยั มาอยูน่านๆ ความช านาญจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 
ต่อไปคนงานกลุ่มน้ีสามารถยืน่ขอ้เรียกร้องได ้3 ลา้น
คนอย่างน้อย เราตอ้งคิดต่อจะเอาอย่างไรส่วนที่มา
ช่วยท างาน ใครไดป้ระโยชน์บา้ง มาดูอตัราค่าจา้งขั้น
ต ่า ปวส. เด๋ียวน้ีเดือนละ 45,000 ก็มี หากมียา้ยฐาน
การผลิตจะท าอย่างไร น าหุ่นยนต์เข้ามาใช้จะท า
อยา่งไร แรงงานสมัพนัธจ์ะคุม้ครองไหม  
 แรงงานเชิงสร้างสรรค์จะพิจารณาอย่างไร 
การก าหนดบทลงโทษ กฎหมายตอ้งศกัด์ิสิทธ์ิ เรามกั
ทะเลาะเร่ืองเล็ก แต่ผมวา่เราควรคุยเร่ืองใหญ่มากกวา่ 
 ที่เกาหลีมีแรงงาน 26 ประเทศเขา้มาท างาน 
เจ้าหน้าที่แรงงานพูดได้ 26 ภาษา แต่กฎหมาย
แรงงานสมัพนัธไ์ทยยงัไม่ไดพู้ดถึง เพราะภาคปฏิบติั 
กฎหมายลูกตอ้งจดัท าต่อไป เหล่าน้ีตอ้งอาศยัความ
เช่ียวชาญมาก หากแรงงานต่างดา้วมีการรวมตวั แต่
เรา เจา้หนา้ที่กลบัพดูภาษาเขาไม่ไดเ้ลย 
 วิกฤติเศรษฐกิจจะจัดการอย่างไร อาจมี
ปัญหาซ ้ า เราตอ้งกลบัมาดู ทั้งดว้ยตวัเราเอง นายจา้ง
สนับสนุน ภาครัฐสนับสนุน เหล่า น้ีคือกลไกที่
เก่ียวขอ้งทั้งหมด 
 กฎหมายมีการแก้ไขไม่ก่ีฉบับ แต่ก็ยงัไม่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทั้งยา้ยฐานการผลิต การน า
หุ่นยนต์เข้ามาใช้ คุณภาพชีวิตแรงงาน วิกฤ ติ
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าจ้าง สวัสดิการ ประชากร
สูงอาย ุเหมือนเราซุกปัญหาและแก้ส่วนๆ ไม่แก้ทั้ง
ระบบ กรรมการที่ไปนั่ง วางยุทธศาสตร์แรงงาน
อยา่งไร ยงัไม่เห็นความชดัเจนตรงน้ี 
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มีตวัอยา่งว่า คน GEN Z ตอ้งการท างาน 3 ชัว่โมงแต่
ละบริษทั วนัหน่ึงๆท าทั้ง 4 บริษทั ไม่อยากท างาน 8 
ชั่วโมงในบริษัทเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่การแก้ไข
กฎหมายย ัง เอาคน รุ่นเ ก่ ามา คุย รุ่น ลูกหลานที่
เปล่ียนไปเป็น 4.0 จะเอาอยา่งไร สหภาพแรงงานจะ
ปรับตัวตามเทรนด์เหล่าน้ีอย่างไร จากคนงาน 38 
ล้านคน เป็นสหภาพแรงงาน 3-4 แสน  มารวม
แรงงานขา้มชาติอีก มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ จะ
เอาอยา่งไรต่อ การตั้งร่มต่างๆในองคก์ร มีสภาต่างๆ 
ภาคปฏิบติัจะมีทิศทางอย่างไร เหล่าน้ีเราต้องช่วย
ออกแบบในวิธีปฏิบติัต่างๆ การตดัสินของ ครส. ใช้
เวลาก่ีวนัจบ เหล่าน้ีคืออยู่ที่การบริหารจดัการ บาง
เร่ืองด่วนตอ้งจดัการ บางเร่ืองไม่แฟร์ตอ้งจบ ปิดงาน
ก็ต้องปิดทั้ งหมดเลย ให้จบภายใน 3 วัน เอาคน
เก่ียวข้องมาคุย ให้จบแบบ win- win เหล่าน้ีคือ
หลกัการทั้งส้ิน 
 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมาน ฉัน ท์ แร ง ง านไทย  ก ล่ า ว ว่ า  สมัย ก่ อ น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้
เคยมีการยกร่างกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ เรียกว่า 
“ฉบบัสีม่วง” คนยกร่าง เช่น พี่ตุลา ปัจฉิมเวช , บวั
ลอย จรัญ ก่อมขุนทด ก็เสียชีวิตไปแล้ว ส่วนทวีป 
กาญจนวงศ ์ยงัอยู ่ในร่างกฎหมายฉบบัล่าสุดน้ี ผมยงั
เ ห็น ถึ งคว ามไ ม่สอดคล้อ งกับอ นุสัญญา  ILO 
เน่ืองจากยงัมีการแบ่งแยกแรงงานรัฐวิสาหกิจกับ
แรงงานเอกชน หมวดที่น าไปใส่ไว้คือเร่ืองการ

ส่งเสริม แต่ยงัมีเร่ืองขององค์กรแรงงานบางส่วนที่
เขา้มาเก่ียวขอ้ง และมีการสนับสนุนเฉพาะกลุ่มใน
การที่จะมีท่อน ้ าเล้ียง ส่ิงที่อนัตราย คือ ให้ความเห็น
เร่ืองส่งผูแ้ทนไปประชุมที่ ILO ได ้ค  าถามคือ ตอ้ง
ชดัเจน หลายขอ้เขียนกวา้งไป ตอ้งชดัเจนกวา่น้ี 
 การคุ ้มครองแรงงาน พบว่า การเจรจาเพิ่ม
เป็น 5 วนั ผมมองว่ามา lobby พวกเราให้มากขึ้น เรา
ตายหมดแน่ เพราะสายป่านสั้ นกว่านายจ้างมาก 
พิพาทแรงงาน 24 ชัว่โมง ขยายเป็น 48 ชัว่โมง ของ
เรา 24 ชัว่โมง ก็แยอ่ยูแ่ลว้ การกระท าไม่เป็นธรรม มี
การเพิ่มหลายเร่ืองเข้ามา เช่น การขัดขวางการ
ด าเนินงานของสภาองคก์ารลูกจา้งที่เพิ่มเขา้มา แล้ว
พวกที่ไม่ไดเ้ป็นสภาฯจะจดัวางตรงไหน คสรท. ถอน
ตัวจากคณะท างานยกร่างของกระทรวงแรงงาน 
เพราะเราไม่เห็นดว้ยที่แบ่งกฎหมายเป็น 2 ฉบบั เรา
จึงถอนตวัออกมา คนที่นั่งพิจารณาในนั้น คือ ผูแ้ทน
สภาแรงงานทั้งนั้น แต่สุดทา้ยกฎหมายก็ตอ้งบงัคบัใช้
กับทุกคนอยู่แล้ว ดังนั้ นต้องสร้างการมีส่วนร่วม
ใหก้บัแรงงานทุกกลุ่มใหไ้ดจ้ริงๆ 
 ต่อมาในเร่ืองบทลงโทษ ควรเขียนว่าไม่ต  ่า
กวา่ ไม่ใช่ไม่เกินเท่านั้นเท่าน้ี ให้แรงงานขา้มชาติตั้ง
สหภาพแรงงานได้ ถือว่าก้าวหน้าและท้าทาย อีก
อนัหน่ึง มาตรา 4 ไม่บงัคบัส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ผมว่าตอ้งเปิดกวา้ง เช่น ลูกจา้งขา้ราชการ ถูกเอารัด
เอาเปรียบ จะเอาอย่างไร คนเหล่าน้ีควรได้รับการ
คุม้ครองเหมือนแรงงานกลุ่มอ่ืนๆเช่นกนั 
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เครือข่ายแรงงานภาคเหนือจัดงานวันกรรมกร
สากล 

เ ม่ือวันที่  1  พฤษภาคม 2561 เค รือข่ าย
แรงงานภาคเหนือน าโดยมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการ
เรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพนัธุ ์สหพนัธค์นงานขา้ม
ชาติร่วมกบัส านกับริการวชิากามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
โดยการสนับสนุนของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ไดจ้ดั
งานวนักรรมกรสากลโดยมีกิจกรรมทั้งภาควิชาการ
และงานรณรงค ์

ใ น ส่ ว น ข อ ง ง า น วิ ช า ก า ร จั ด ขึ้ น ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเวทีเสวนาในภาคเช้าและ
ภาคบ่าย 2 เร่ืองคือ “ชีวิตแรงงานวนัน้ีในยุคไทย
แลนด์ 4.0” และ “กลไกการส่งเสริมและคุ้มครอง
แรงงาน” ซ่ึงมีวิทยากรประกอบด้วยนักวิชาการใน
ภาคเหนือและกรุงเทพฯ ผูแ้ทนจากองค์กรสหภาพ
แรงงานอัญมณีและเคร่ืองประดับ สหพนัธ์คนงาน
ข้ามชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน ประธานองค์การ
บริหารส่วนต าบล(อบต.)ดอนแกว้ เชียงใหม่ โดยมี
ผูเ้ข ้าร่วมงานเกือบ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ขา้มชาติที่ท  างานอยูใ่นภาคเหนือ 

หลังเสร็จจากกิจกรรมทางวิชาการในช่วง
เย็น  เ ดิมผู ้จัด งานได้วางแผนให้ผู ้เข ้า ร่วมงาน
เดินขบวนรณรงค์ขอ้เรียกร้องวนักรรมกรสากลจาก
ลานอนุสาวรียส์ามกษตัริยไ์ปยงัสวนสาธารณะ”สวน
บวกหาด”  แต่ได้ถู กระงับอย่างกะทันหันโดย
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ แมผู้จ้ดัจะไดช้ี้แจงว่าเป็นการจดังาน
ในวนักรรมกรสากลไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่ก็

ไม่เป็นผล ผูร่้วมงานจึงตอ้งแยกยา้ยกนัเดินทางไปยงั
สวนบวกหาดเพื่อร่วมกิจกรรมอ่านบทกวีโดย “แสง
ดาว ศรัทธามัน่” กวช่ืีอดงัแห่งเชียงใหม่ 

 
เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ซ่ึงประกอบดว้ย 

องคก์รท่ีท างานดา้นส่งเสริมสิทธิดา้นแรงงาน กว่า 15 
องค์กร นักวิชาการจากสถาบนัการศึกษาในจงัหวดั
เชียงใหม่ และตวัแทนคนท างานงานทุกสาขาอาชีพ
ในพื้นที่ ไดป้ระเมินและพิจารณาถึงสถานการณ์ดา้น
แรงงานภายในพื้นที่ภาคเหนือ และพบว่ามีปัญหา
ต่างๆคือ 

1) แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ของภาคเหนือยงัคงมีปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดตั้ งสหภาพแรงงาน  และไ ม่ มี ส่ วน ร่วมใน
คณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆ  

2) คนงานท างานบา้นและคนท างานในภาค
เกษตรกรรมไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม 
และกองทุน เ งินทดแทน  รวมถึงไ ม่ได้รับการ
คุม้ครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น เร่ือง
ค่าจา้งขั้นต ่า วนัหยุดท่ีได้รับค่าจา้ง วนัหยุดพกัผ่อน
ประจ าปี เป็นตน้ 
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3)แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บสิทธิ

เฉกเช่นแรงงานทั่วไปตามที่กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานก าหนด เช่น ไม่ไดรั้บค่าจา้งตามอตัราค่าจา้ง
ขั้นต ่า ไม่มีวนัหยดุประจ าสัปดาห์ ไม่ไดรั้บค่าจา้งใน
วนัหยดุและวนัลาตามที่กฎหมายก าหนด ตอ้งท างาน
ล่วงเวลาโดยไม่สมัครใจ และ เข้าไม่ ถึงระบบ
ประกันสังคม เน่ืองจากมีข้อจ ากัดเร่ืองอาชีพ และ
เอกสารท่ีใชใ้นการขึ้นทะเบียน นายจา้งบางรายไม่ได้
น าลูกจา้งไปขึ้นทะเบียนประกันสังคม และคนงาน
ส่วนที่ เข้าสู่ระบบประกันสังคมก็ยงัมีปัญหาการ
เข้า ถึงสิทธิประโยชน์  เ ช่น การใช้สิทธิ เบิกเงิน
สงเคราะห์บุตร และกรณีการรับเงินบ าเหน็จชราภาพ  

4)  มีการเ ลือกปฏิบัติ ในการจ่ายค่ าจ้า ง
ระหวา่งแรงงานหญิงและแรงงานชาย 

5) แรงงานในภาคบริการย ังคงถูกเลือก
ปฏิบัติและตีตราจากสังคม ด้วยเหตุผลของความ
แตกต่างทางเพศ ย ังไม่สามารถเข้า ถึงสิทธิด้าน
สุขภาพเฉกเช่นแรงงานทัว่ไป  

 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา  และส่งเสริมให้
เห็นถึงคุณค่าความส าคญัของคนท างาน เครือข่าย
แรงงานภาคเหนือ ได้ยืน่ขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลไทย 
รัฐบาลเมียนมา กระทรวงแรงงานและผูว้่าราชการ
จงัหวดัเชียงใหม่  

 

ส าหรับขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลไทยมีดงัน้ี 

 1. ขอให้รัฐบาลไทยแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียน
แรงงานข้ามชาติ  โดยเพิ่มจ านวนและ
กระจายศูนย์บริการไปยงัระดับอ าเภอ มี
ขั้นตอนด าเนินการที่สั้น ง่าย ใชเ้อกสารน้อย 
และลดค่าใชจ่้ายลงให้น้อยกว่าที่เรียกเก็บอยู่
ใน ปั จ จุบัน  เพื่ อ ป้ อ งกันก า รแสวงหา
ประโยชน์จากแรงงานขา้มชาติจากนายหนา้ 

 2. รัฐบาลต้อง เข้มงวดในการด า เ นินการ
ตรวจสอบและบังคบัใช้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน เพือ่ใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งต่อแรงงาน
ทุกคนตามกฎหมายค่าแรงขั้นต ่า 

 3. เพือ่เป็นการลดอคติและสร้างทศันคติที่ดีต่อ
แรงงานขา้มชาติในสังคมไทย ขอให้รัฐบาล
แก้ไขค าว่า “แรงงานต่างด้าว” ในกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ให้เป็น 
“แรงงานขา้มชาติ”   

 4. ขอให้รัฐบาลปรับอัตราค่าจ้างขั้นต ่า เป็น
ค่าจา้งเพื่อชีวิต (living wage) ในอัตรา 450 
บาทต่อวนั เพื่อให้เกิดค่าจ้างท่ีเป็นธรรม 
คุม้ครองคนท างาน และสมาชิกครอบครัว 
ตามที่ไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องไวใ้นปี 2560 

 5. ขอให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา ILO 
ฉบบัที่ 87 วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและ
การคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และเร่ง
ด าเนินการรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 98 
ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจา
ต่อรอง ภายในปี 2561 

 6. ขอให้รัฐบาลไทยเร่งด า เนินการรับรอง
อนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าส าหรับลูกจา้งท างานบา้น ภายในปี  
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2561 เพื่อส่งเสริมสิทธิของคนงานท างาน
บา้น  

 7. ขอให้รัฐบาลก าหนดให้แรงงานทุกคน ทุก
อาชีพเขา้สู่ระบบประกนัสังคมและกองทุน
เงินทดแทนอยา่งเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตัิ  

 8. ขอให้รัฐบาลก าหนดให้พนักงานบริการ ผู ้
ท  างานบา้น แรงงานนอกระบบ แรงงานใน
ภาคเกษตรที่ไม่มีการจา้งงานกนัตลอดทั้งปี 
เป็นอาชีพที่อยู่ภายใต้การคุ ้มครองของ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับแรงงานทุกฉบบั ไม่
เลือกปฏิบตั ิ

 9. ให้แรงงานขา้มชาติท  างานได้ทุกอาชีพตาม
ความสามารถของตน ขยายอายขุองแรงงาน
ขา้มชาติใหส้ามารถท างานไดถึ้งอาย ุ60 ปี 

 10 ขอให้รั ฐบาลประเทศไทยและรัฐบาล
ประเทศตน้ทางมาปฏิบตัิตามอนุสัญญา ILO 
181 ว่าด้วยบริษัทจัดหางานเอกชน ตาม
มาตรา 7 บริษทันายหนา้ตอ้งไม่คิดค่าบริการ
ใดๆ จากคนงานไม่ว่า จะทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

(รายงานโดยนภาพร อติวานิชยพงศ)์ 
 

“เศรษฐกิจดิจิทัลกบัแรงงาน 4.0 : วิกฤติเก่า 

หรือโอกาสใหม่?” 

 วนัที่ 25 เมษายน 2561 มูลนิธิฟรีดริค เอ
แบร์ท (FES)และมูลนิธิพพิธิภณัฑแ์รงงานไทย ไดจ้ดั
สมัมนาเร่ือง“เศรษฐกิจดิจิทลักบัแรงงาน 4.0 : วิกฤติ
เก่า หรือโอกาสใหม่?” ที่โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค ถนน
ราชปรารภ กรุงเทพมหานคร 
 นายอรรคนฐั วนัทนะสมบตัิ นักวิจยัสถาบนั
เศรษฐกิจและแรงงานที่เป็นธรรม ไดน้ าเสนอ 

 
ผลการวจิยั เร่ืองระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มกบั
ผลกระทบต่อการจา้งงานภาคบริการในประเทศไทย 
โดยสรุปไดด้งัน้ี ค  านิยามเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเป็น
เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน เป็นเศรษฐกิจแบบคร้ังคราว 
เป็นการจบัคู่ความตอ้งการของลูกคา้ กบัผูเ้สนอขาย
สินคา้และการบริการ เป็นกิจกรรมการซ้ือสินคา้ และ
การบริการที่มกัปรากฏในรูปแบบกิจกรรมการเช่าซ้ือ 

 
 ในกรณีการใช้แพลตฟอร์มส าหรับเรียกรถ
โดยสารส่วนตัวอย่างอูเบอร์ นักวิจัยโดยเฉพาะที่
ศึกษาประสบการณ์ของคนงานที่ มีความเ ห็น
สอดคลอ้งว่า คนขบัรถกบัผูโ้ดยสาร ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
กบัความสัมพนัธ์ในแง่การแบ่งปันในความสัมพนัธ์
ในความหมายที่เราเขา้ใจกันแต่อย่างใด การจ าแนก
ประเภทแรงงานดิจิทัล ตามลักษณะหน้าที่ของ
แพลตฟอร์มและประเภทของงานไดแ้ก่ แรงงานตาม
ความต้องการเฉพาะคราว แรงงานผ่านนายหน้า
ออนไลน์ และงานคดัลอกเน้ือหา ส่วนนักวิชาการ
ดา้นกฎหมายแรงงานในยุโรป และผูเ้ช่ียวชาญด้าน
เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ยึดค  าว่างานที่รับจา้งจบเป็น
คร้ัง หรือ Gig economy เป็นหลกัในรายงานองคก์ร
แรงงานระหว่างประเทศ และจ าแนก เศรษฐกิจที่
ประกอบดว้ย งานที่เรียกวา่งานดิจิทลัชนิดท าจากที่ใด
ก็ไดท้ี่มีแพลตฟอร์มเป็นส่ือกลางระหว่างผูเ้สนองาน 
กบัผูรั้บท างาน สามารถท างานให้เสร็จจากที่ใดก็ได ้
(crowdwork) กับงานตามความต้องการเสนอซ้ือ
สินคา้หรือบริการ ที่ท  าผา่นระบบปฏิบติัการ เป็นตน้ 
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 ในส่วนของผูว้ิจยั เห็นด้วยกบัขอ้วิจารณ์ว่า
เศรษฐกิจแพลตฟอร์มไม่ได้มีลักษณะการแบ่งปัน 
และปฏิเสธที่จะใชค้  าว่าเศรษฐกิจแบ่งปัน แต่ใชค้  าว่า 
เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ท่ีเป็นเศรษฐกิจพึ่งพาดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เปิดโอกาสใหเ้กิดการแลกเปล่ียนซ้ือขาย
สินค้าและบริการ บนสมมุ ติฐานว่า  เศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ม ลดตน้ทุนธุรกรรมการแลกเปล่ียน ท าให้
เกิดลักษณะงาน และความสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง
นายจ้าง และลูกจ้าง ฉะนั้ นค  านิยามจึงมีนัยส าคัญ 
สองประการ แรก คือ  เศรษฐกิจแพลตฟอร์มมี
องคป์ระกอบ คือ แพลตฟอร์มเช่นอูเบอร์ หรือแอร์บี
แอนด์บี หรือ ผูใ้ห้บริการ เช่น คนขับอูเบอร์ และ
ผูรั้บบริการ หรือลูกคา้ ประการ?สอง คือ กิจกรรม
สัมพนัธ์ใหม่ ท าให้เกิดช่องโหว่และความขัดแยง้
ภายในกรอบกฎหมาย และนิยามในการศึกษาแรงงาน
แบบดั่งเดิม ซ่ึงขอเรียกแรงงานทั้ งหมดที่ เข้ามา
สมัพนัธก์บัเศรษฐกิจแพลตฟอร์มวา่ “แรงงานดิจิทลั” 
และยึดเอาการนิยาม และจ าแนก “งานดิจิทัล ” 
ประกอบดว้ย งานเป็นคร้ังคราว หรืองานรับจา้งแลว้
จบเป็นคร้ัง ของเดอเสตฟาโน ที่แบ่งออกไปงาน
ดิจิทลัตามความตอ้งการผ่านแอพพลิเคชัน่ และงาน
ดิจิทลัที่ไม่อิงกับสถานที่ สามารถท าที่ใดก็ได ้ในแง่
งานประเภทแรกนั้นยงัคงปรากฏของงานแลกเปล่ียน
สินคา้และบริการแบบดัง่เดิม คือการพบกนัของผูใ้ห้
และผูรั้บบริการในสถานที่จริง เช่นการบริการขนส่ง 
(อูเบอร์) ที่พกั (แอร์บีแอนด์บี) และท าความสะอาด 
(บีนีท) ซ่ึงเป็นจุดสนใจหลกัของรายงาน ขณะที่งาน
นั้นผูท้  างานรับงานผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์
สามารถท างานโดยเอกเทศ และส่งมอบผลผลิตไปยงั
แพลตฟอร์มออนไลน์ 
 ข้อสรุปกรณีงานวิจัยในต่างประเทศที่คน
สนใจในก าร ศึกษาม ากๆคื อ  เ ศ รษฐ กิ จแบบ
แพลตฟอร์ม สนใจสัญญาการจา้งงาน และผ่านการ

จา้งงานสนใจสภาพการท างาน และรายไดท้ี่เพียงพอ
ต่อการยงัชีพจริงหรือไม่ และความทา้ทายต่อการจา้ง
งานดว้ย เช่น การจา้งงานผ่านแพลตฟอร์ม อูเบอร์ถือ
ว่าเป็นลูกจา้งหรือไม่ และมีผลผูกพนัต่อการปฏิบติั
ของนายจ้างด้วยหรือไม่ในการจ้างงาน ซ่ึงมีการ
ฟ้องร้องเร่ืองการเลือกปฏิบติัและการจา้งงานไม่เป็น
ธรรม แต่ประเทศไทยจะเป็นเร่ืองของความขดัแยง้ที่
เป็นข้อกฎหมายที่ไม่ใช้เร่ืองการเลือกปฏิบัติ ขอ้ที่
สนใจจะเป็นเร่ืองของมาท าแล้วผิดกฎหมายหรือไม่ 
ซ่ึงในต่างประเทศที่มีการลวนลามผูโ้ดยสาร แต่ยงัไม่
ถึงกับข่มขืนเหมือนในต่างประเทศ จริงๆแล้วงานที่
ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการท างานได้ แต่กลับถูก
น ามาใช้ในการสร้างผลก าไรมากกว่างานที่มีคุณค่า 
และปัจจยัใดที่เป็นงานที่มีคุณค่า ซ่ึงไดศึ้กษากรณีอู
เบอร์ที่เชียงใหม่ไดส้ัมภาษณ์ผูข้บัรถอูเบอร์ มีทั้งเป็น
รายไดเ้สริมในการส่งเสริมรายไดห้ลกั เช่นไกด์ที่มา
ขบัเพือ่ขายทวัร์ ส่วนแอร์บีแอนด์บี ก็ไดส้ัมภาษณ์ใน
กรุงเทพฯ และท่ีเชียงใหม่ดว้ยท่ีมีการเปิดบา้นให้เช่า
รายวนั 

 
 ขอ้ถกเถียงในประเทศไทยคือเร่ืองของการ
ให้บริการ และกฎหมายเป็นหลกัในส่วนของอูเบอร์ 
คนใชบ้ริการมีความสุขกบัการใชแ้พลตฟอร์มของอู
เบอร์ เช่น การเรียกแทก็ซ่ีในกรุงเทพมีปัญหามากการ
มาของแพลตฟอร์มไม่มีปัญหาและการใชบ้ริการก็ตดั
ปัญหาว่าแท็กซ่ีเรียกแล้วไม่ไปได้ แต่ที่ เชียงใหม่
ขนส่งสารธารณะคอ้นขา้งล าบากด้วยเส้นทางท่ีไกล
เมือง แต่ท าใหค้นใชง้านอูเบอร์มีความสุขมาก ฝ่ังของ
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คนขบัอูเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นตต์อบวา่ดี แกปั้ญหาการที่
ไม่สามารถท างานปกติได้ การมาของอูเบอร์ท าให้
ยดืหยุน่ในการท างานได ้แต่เม่ือสอบถามลึกๆรู้สึกว่า 
ถูกเอาเปรียบจากแพลตฟอร์มเช่นกนั มุมมองของรัฐก็
แก้ไขโดยยึดกฎหมายเป็นหลักแต่ตามไม่ทนัระบบ
การจา้งงานใหม่ๆแลว้ เร่ืองจากไม่มีกฎหมายก าหนด
จึงไม่ผิด แต่คนขบัรถอูเบอร์ผิดเพราะรถไม่ได้จด
ทะเบียนสาธารณะ และไม่มีใบขบัขี่สาธารณะ แต่ว่า 
ในต่างประเทศจะถกเร่ืองว่า คนขับเป็นแรงงาน
หรือไม่ และกฎหมายแรงงานจะคุม้ครองอยา่งไรซ่ึง
ผูใ้หข้อ้มูลจ านวนมากเล่าว่า การท างานในกรุงเทพฯ 
การที่ไม่ได้พบเจอลูกและภรรยา จึงเห็นโอกาสใน
การที่จะขบัอูเบอร์ที่เชียงใหม่เพื่อไดมี้คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นอยู่พร้อมหน้าครอบครัว คนที่เคยป่วยเป็นอัม
พฤกษ์ก็สามารถท างานได้เม่ือรักษาหายแล้ว และ
หลายท่านก็ท  างานประจ าอยูแ่ต่ก็เปล่ียนมาขบัอูเบอร์
เป็นอาชีพหลักเพิ่มมากขึ้น หรือคนเกษียณอายุก็มา
ขบัอูเบอร์เป็นรายไดเ้พิม่อีกดว้ย 

 
 ตวัแพลตฟอร์มท าใหท้ราบวา่บริเวณไหนที่มี
คนตอ้งการใชร้ถมากๆจะมีการให้คนขบัรถไดไ้ปอยู่
ตรงนั้นและเพิ่มรายไดใ้ห้ 1.4 เท่ามีการเก็บเงินเพิ่มที่
ผูโ้ดยสาร ซ่ึงค่าโดยสารถูกก าหนดที่แพลตฟอร์ม 
เดิมราคาค่าแท็กซ่ีก าหนดโดยรัฐเม่ือแท็กซ่ีไม่ไปก็
ร้องต่อรัฐได ้แต่การใชบ้ริการอูเบอร์ เป็นการก าหนด
โดยแพลตฟอร์ม ซ่ึงเดิมอาจลงทุนในการที่จะให้
แรงจูงใจ แต่เม่ือมีคนขบัมากขึ้นตอนน้ีรายไดก้็ลดลง
แลว้ในปัจจุบนั เน่ืองจากมีคนใชแ้พลตฟอร์มมากขึ้น 

หลงัจากมีการรวมตวักนัของแพลตฟอร์มอูเบอร์กับ 
แกร็บ (Grab) 
 ประ เด็นแพลตฟอ ร์ม ใช้ก า รประ เ มิน
ผูเ้ขา้ร่วมใช้แพลตฟอร์มอูเบอร์ ผ่านการให้บริการ 
อย่างเช่นการไม่ปฏิเสธการรับผูใ้ช้บริการ และการ
ประเมินคะแนนของผูใ้ชบ้ริการ ปัญหาที่พบคือ การ
ที่คนขบัรถอูเบอร์ได้มีการน าลูกที่ป่วยไปดูแลด้วย
เน่ืองจากหากปฏิเสธก็อาจไม่ถูกเรียกใช้อีกท าให้
คนขบักลวัท่ีจะไม่ไดง้านจากแพลตฟอร์มจนส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติ  
 ดว้ยเน่ืองจากมีระบบการประเมินผา่นการให้
คะแนนสูงๆเพื่อที่จะไดรั้บการเรียกใช้เม่ือมีคนเรียก 
ท าใหแ้มแ้ต่การกินอาหารก็ไม่ไดกิ้น และการปฏิเสธ
ผูโ้ดยสารก็มีผลต่อการให้คะแนนด้วยท าให้มีผลต่อ
การที่จะถูกเรียกเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มแอร์บี
แอนด์บี ที่มีการน าเอาห้องพกัอพารท์เม้นท์ หรือ
บ้านพักมาให้บริการเป็นห้องพักรายวัน ซ่ึงก็ มี
ความผดิต่อกฎหมายไม่วา่จะขอ้ใดขอ้หน่ึง และผลคือ
วา่คนที่ตอ้งการเช่ารายเดือนอาจหาที่พกัยากขึ้น ดว้ย
การให้พกัเป็นรายวนัเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้ที่สูง
กวา่ แพลตฟอร์มบีนีท การจา้งงานลูกจา้งท างานบา้น 
ท าให้ก าหนดเวลาการท างานบา้นไดมี้ความสะดวก
มากขึ้ น และตัวแพลตฟอร์มมีการประกันความ
เสียหายด้วย และทางแพลตฟอร์มประกันให้เม่ือมี
การท าความเสียหายจากแม่บ้านได้ และการให้
คะแนนท าให้เหลือที่จะให้แม่บา้นคนไหนมาท างาน
ใหไ้ด ้ซ่ึงแม่บา้นท่ีท างานเดิมท าเป็นรายเดือนก็ยา้ยมา
ท างานรายวนัได้ มีค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ค่า
นายหน้าจากแพลตฟอร์ม และคนที่ เป็นแม่บ้าน
จะตอ้งรับภาระที่ตอ้งจดัหาเคร่ืองมือในการจดัการท า
ความสะอาด รวมถึงค่าเดินทางด้วย และได้มีการ
สอบถามเร่ืองคนที่ท  างานบา้น ซ่ึงมีการท างาน 3 คร้ัง
ต่อวนั ค่าจา้งที่ไดรั้บสูงกว่าค่าจา้งขั้นต ่าไม่มาก และ
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ตอ้งมีการแบกรับภาระค่าเดินทางเอง ซ่ึงท างานไดว้นั
ละไม่เกิน 2 ชัว่โมงเท่านั้นต่อบา้น ค่าแรงชัว่โมงละ 
200 บาท ผูว้่าจา้งจะเป็นคนให้คะแนนประเมินการ
ท างานของแม่บา้น แต่ว่าแม่บา้นไม่สามารถท่ีจะให้
คะแนนผูว้่าจ้างได้ และการรวมกลุ่มแบบสหภาพ
แรงงาน หรือวา่สมาคมเพือ่การต่อรองดา้นสวสัดิการ
การจา้งงานมีน้อยมาก เพราะว่า กลัวจะถูกให้ออก
จากระบบแพลตฟอร์มท าให้ไม่มีงานท าได้ แต่การ
รวมกลุ่มจะเป็นแบบรวมกนัเพื่อพูดคุยปัญหาเท่านั้น 
แต่ก็จะมีคนเขา้มาดูพฤติกรรมการพูดคุยในกลุ่มเพื่อ
ประเมินไม่ใหเ้กิดปัญหาการเรียกร้องค่าจา้ง หรือการ
จ้า ง งานด้าน สิท ธิสวัส ดิ กา ร อ่ืนๆ  เ ช่นระบบ
ประกนัสงัคมที่ควรมีตามกฎหมายได ้นอกจากอาชีพ
การท าความสะอาด ยงัมีอาชีพรับจา้งดูแลผูป่้วยติด
เตียง หรือคนพกิาร 
 ตวัแทนผูป้ระกอบการที่พกัอาศยั กล่าวว่า 
ตนไดใ้ชแ้พลตฟอร์มน าที่พกัอาศยัจากเช่ารายเดือน 
มาใหเ้ช่ารายวนั ซ่ึงตอนน้ีมีรายไดดี้ ท าแอร์บีแอนด์บี 
ลูกคา้มีคุณภาพมากกว่า ซ่ึงมีการดูแลห้องพกัให้ดว้ย 
ซ่ึงมีการแสดงความคิดเห็นได ้2 ทาง และแรกๆเป็น
การให้ห้องพักอย่างเดียว แต่ตอนน้ีเร่ิมที่จะต้อง
เหมือนกบัโรมแรมมากขึ้นคือตอ้งมีการเพิ่มเร่ืองของ 
ผา้ห่ม สบู่ แชมพูให้บริการด้วย จากเดิมไม่มีบริการ
ตรงน้ี ซ่ึงร้อยละ3 ของค่าบริการแพลตฟอร์มเขาได้
อะไรบา้ง ซ่ึงแพลตฟอร์มตรงน้ี มีการแข่งขนักนัมาก
ขึ้น ตอนน้ีขยายมากขึ้นในส่วนของลูกคา้ แมว้่าอาจ
ไม่ได้อยู่ในสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงการเขา้พกัแบบมา
พกัแล้วก็ไป การแข่งขนัอาจกบับิสเน็ตโฮเทลมากก
วา่ โรงแรมขนาดใหญ่ ซ่ึงในส่วนของอพาร์ทเมน้ทท์ี่
เปิดแบบน้ีคิดว่าเกิดประโยชน์ ในประเทศเยอรมนันี
โรงแรมเต็มตรงน้ีมาแกไ้ด ้แต่ส่วนของประเทศไทย
นั้นไม่เคยมีปัญหาเร่ืองของการบริการโรงแรมขาดไม่
เพยีงพอในการใหบ้ริการ กรุงเทพฯมีโรงแรม 13,000 

ห้องในการให้บริการห้องพกั ความสัมพนัธ์นั้ นมี
ความต่างกนั 
 นายเฉลิม ชัง่ทองมะดนั รองประธานสมาคม
มอเตอร์ไซค ์กลุ่มโกไบค์ เป็นการรวมตวักนัในการ
พูด คุ ย เท่ า นั้ น  แ ล ะ จ ากป ระสบก า รที่ ข ับ ร ถ
มอเตอร์ไซคว์นิมา 30 ปี เดิมไม่ไดส้นใจเร่ืองใหม่ๆที่
เข้ามาซ่ึงไม่ได้รู้อนาคตว่าจะมีการปรับเปล่ียน
อย่างไร ซ่ึงได้เข้าร่วมการพฒันากับมอเตอร์ไซค์
หลังจาก ท่ีเข้า ร่วมกิจกรรมกับทางจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ก็มีแกร็บไบคม์าแยง้อาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจา้ง ซ่ึงกระทบต่อวนิมีใชม้อเตอร์ไซคป้์ายด ามาวิ่ง
ภายใต้แต่ละวินมอเตอร์ไซค์ต้องขึ้ นทะเบียนให้
ถูกตอ้งก่อน และไม่สามารถให้บริการไดเ้พียงพอต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้ซ่ึงไดมี้ขอ้เสนอใน
การแก้ไขแต่ภาครัฐไม่ได้ให้ความสนใจที่จะแก้ไข
ปัญหาและไม่ใหก้ารคุม้ครองสิทธิในการที่จะปกป้อง
คนที่ท  าถูกกฎหมายได้ และในอนาคตก็คิดว่า น่าจะ
ปรับตวัไดใ้นการให้บริการของมอเตอร์ไซค ์หากไม่
ปรับตวัก็จะมีปัญหาเหมือนกบัแท็กซ่ีเหมือนกนั การ
พฒันาโกไบคเ์พือ่มาใชใ้นการเรียกมอเตอร์ไซค ์ไดมี้
การพฒันาแอพพลิเคชั่นมาเพื่อการให้บริการ ซ่ึงผู ้
ลงทุนเป็นชาวมาเลเชีย และใช้กับมอเตอร์ไซค์ป้าย
เหลืองการใชร้ะบบแบบรับไม่แกปั้ญหาได ้ดว้ยมอง
ว่าแอพพลิเคชั่นถูกต้องตามกฎหมาย แต่คนที่เข้า
ระบบผดิกฎหมาย 

 
 นายบณัฑิตย ์ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิชาการ
กฎหมายแรงงาน กล่าวว่า การใชแ้พลตฟอร์มท าให้
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คนหน่ึงคนสามารถเขา้ถึงการจา้งงานหลายรูปแบบ 
และการเขา้ถึงงานเหล่าน้ีมีอาชีพหลัก หรือมีความ
จ า เ ป็นที่ ต้อง เข้า ถึ งงานเหล่า น้ี  และย ัง มีความ
จ าเป็นตอ้งขบัแทก็ซ่ีอูเบอร์ และมีการต่อยอดงานเดิม
ที่ มีอยู่  การท างานงานอาชีพเสริมเพื่อหารายได ้
 การที่กล่าวถึงตลาดแรงงานดา้นดิจิทลัน่าจะ
มีขอ้มูลในกระทรวงดิจิทลั และเศรษฐกิจบา้ง ซ่ึงคิด
วา่ในงานวจิยัควรมีในประเทศในแถบเอเชียดว้ย ดา้น
ประสบการณ์ท่ีอาจมากกว่าประเทศแถบยุโรป 
อเมริกา เน่ืองจากอาจมีการต่ืนตวัที่ต่างกัน ประเด็น
ในอเมริกาจะใช้กฎหมายต่างกันแต่ละมลรัฐ แต่
ประเทศไทยนั้นใชก้ฎหมายฉบบัเดียวทั้งประเทศ ไม่
มีแบ่งแยก แม้ว่าจะมีความต่างกันทางภูมิศาสตร์ 
 การให้บริการน้ีเป็นการควบคุมผ่านระบบ
ข้อมูล การให้คะแนนคนให้บริการ เป็นระบบ
โปรแกรมในการตดัสิน แทนการที่จะใชก้ารควบคุม
โดยการใชฝ่้ายบุคคล หวัหนา้งาน เพือ่การจา้งงาน แต่
การผา่นระบบใส่รหสัเขา้ไปเพือ่ควบคุมประเมิน 

 
 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผูต้รวจการ กรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
กล่าวว่า ประเด็นการจา้งงานแบบแพลตฟอร์มเป็น
เร่ืองที่น่าสนใจ และภาครัฐก็มีการปรับตัวช้าด้าน
กฎหมาย เร่ืองการใชแ้พลตฟอร์มใหม่ๆมาใชใ้นการ
ใหบ้ริการต่างๆ รวมถึงการท างานดว้ย ตามกฎหมาย
แรงงานยงัถือว่าไม่ใช่การจา้งงาน แต่ภาครัฐมองว่า
เป็นโอกาสในการเขา้ถึงงาน ระบบการจา้งงานเป็น
ระบบที่อธิบายยากว่า แต่การใชแ้พลตฟอร์มเรียกใช้

บริการ แลว้การประเมินจากผูว้่าจา้ง หรือผูใ้ชบ้ริการ
เหมือนกับการใช้ฝ่ายบุคคลมาประเมินการท างาน
ของลูกจา้งในสถานประกอบการ 
 การใช้แพลตฟอร์มเม่ือมีการปฏิเสธการรับ
งานคือการปฏิเสธ แต่ไม่ได้บอกว่า  ปฏิเสธด้วย
เหตุผลอะไร เลือกไม่ไดด้ว้ยว่า จะท าหรือไม่ท า เม่ือ
เข้าสู่ระบบ และแพลตฟอร์มเม่ือมีก าไรเขาก็ขาย 
ไม่ไดมี้ความผกูพนั หรือมีผลดา้นกฎหมายใดในการ
ที่จะปกป้องผูท้  างานภายใตร้ะบบแพลตฟอร์ม การ
ท างานแบบน้ีเหมือนถูกเอาเปรียบตลอดเวลา และ
ส่วนตวัคิดว่า ความสัมพนัธ์ของความเป็นนายจา้ง
ลูกจา้งหายไป ต่อรองไม่ไดเ้ลย ซ่ึงภาครัฐยงัออกตวั
ช้าในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิด เพราะพอจะหา
ระบบมาดูแล ระบบก็ปรับตวัไปเป็นอย่างอ่ืนแล้ว 
อยา่งอูเบอร์ก็ขายใหแ้กร็บโดยไม่มีความผกูพนักนัใน
ความเป็นลูกจ้าง ซ่ึงแพลตฟอร์มมีทั้ งวิกฤตและ
โอกาส การจดัการด้านแกร็บหรืออูเบอร์นั้นมาจาก
ต่างประเทศ แต่ว่า หากรัฐท าเองจะดูแลง่ายมากขึ้น 
หากเกิดอุบัติ เหตุในการท า งานเกิดขึ้ นใครจะ
รับผดิชอบในกรณีการจา้งงานแบบน้ี 
สหภาพแรงงานยุคดิจิทัล-กรอบแนวคิดและแนว
ทางการปรับตัว? 
 นางสาวปรีดา ศิริสวสัด์ิ มูลนิธิฟรีดริค เอ
แบร์ท กล่าวว่า การที่มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท สนใจ
เร่ืองการเปล่ียนแปลงของสหภาพแรงงาน ด้วยทั่ว
โลกเกิดความทา้ทายมีการผลักแรงงานออกสู่นอก
ระบบมากขึ้น มีการจา้งงานอิสระ มีการจา้งงานผ่าน
ระบบดิจิทลัหรือแพลตฟอร์ม มีสถานการณ์ความ
เปล่ียนแปลงกับแรงงานทางด้านการเปล่ียนแปลง
ดา้นสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนที่ท  าให้เกิดการ
ยา้ยงาน หรือการปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยีใหม่ 
ตามสภาวะภูมิอากาศ และสหภาพแรงงานมีความ
เป็นตวัแทนในการรวมตวัเพื่อการเจรจาต่อรอง ซ่ึงก็
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ตอ้งมีการปรับตวั และก าหนดชะตากรรมของตวัเอง
ได ้ไม่ใช่แค่การรวมตวัเพือ่เรียกร้องแค่เร่ืองตวัเอง 

 สหภาพแรงงานมีการปรับตัวเข้าสู่ระบบ
โลกาภิวตัน์ มีความสร้างสรรค์ และกรอบแนวคิด
ทฤษฎีวิเคราะห์และขยายผลกรณีอ่ืนๆไดด้ว้ย ซ่ึงก็มี
การท างานด้านวิชาการ ซ่ึ งต้องมีการวิเคราะห์
สงัเคราะห์เชิงอ านาจระหวา่งกนั และมีอ านาจในการ
เปล่ียนแปลง ว่าอ านาจของแรงงานมี 4 แหล่งคือ มี
กรอบแนวคิด คือ 1. อ านาจเชิงโครงสร้าง คืออ านาจ
ที่แรงงานอาจมีต าแหน่งแห่งที่ในระบบเศรษฐกิจ 
หากไม่มีการท าตรงนั้น จะท าใหเ้กิดการชะงกัขึ้นหาก
ไม่ปฏิบติังานตรงนั้นได ้2. อ านาจเชิงองคก์ร คือการ
รวมกลุ่มของคนงาน ที่มีการจดัตั้ง อ  านาจในสถาน
ประกอบการ อุตสาหกรรม และทางดา้นการเมืองที่มี
การโยงหลายระดับ 3.อ านาจเชิงสถาบนั คือ เม่ือใน
อดีตเม่ือมีการต่อสู้แล้วได้รับการต้อนรับ และถูก
น ามาในรูปของกฎหมาย 4.อ านาจทางสังคมที่จะท า
ให้เกิดการ อธิบายสาธารณะได ้อ านาจทางสังคมจะ
ช่วยในการขยายอ านาจให้แข่งแกร่งมากขึ้น และมี
จ ากัดในการแก้กฎหมายเชิงสถาบนัได ้เช่นแรงงาน
ประเทศฟิลิปปินส์ที่ไปท างานในต่างประเทศ รัฐบาล
เห็นว่า แรงงานมีคุณค่าเป็นผูท้ี่สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศเป็นตน้ 
 กรณีศึกษา รูปแบบที่ 1 คือตอ้งจดัตั้งแรงงาน
ในระบบ และแรงงานนอกระบบ ซ่ึงมีทั้งแรงงานยใน
ระบบ และแรงงานนอกระบบท างานร่วมกนั และดูวา่ 
จะมีการต่อรองกันอย่างไร ช่วยกันว่า จะต่อรอง

อย่างไร ตวัอย่างที่น่าสนใจ กรณีในประเทศอินเดีย 
กรณีหาบเร่แผงลอยที่รวมตัวต่อรองกับภาครัฐได ้
และกรณีคนงานรักษาความปลอดภยัที่ประเทศเคนยา่
ท่ีมีการตั้ งสหภาพแรงงานเพื่อสร้างอ านาจต่อรอง 
แรงงานภาคขนส่งที่ประเทศยกูันดาที่เดิมมีสหภาพ
แรงงาน และต่อมาออกนอกระบบเลยมีการรวมกลุ่ม
กัน เพื่อลดการคุกคามจากต ารวจ และแรงงานภาค
ขนส่งที่เป็นผูห้ญิงก็ได้รับการยอมรับมากขึ้ น และ
กรณีศึกษาแรงงานท่ีเป็นทุนระดับโลกท่ีมีกิจกรรม
กบัทุนระดบัโลกบางรายมีเง่ือนไข ก าหนดเวลาที่ตอ้ง
เสร็จตามก าหนด ซ่ึงก็มีการพูดถึงความไม่เป็นธรรม
ได้หากพบว่ามีการเอารัดเอาเปรียบ เพื่อสร้างการ
ต่อรอง และกลไกการร้องเรียนOECD ที่เจ้าของ
บริษทัที่อยูใ่นประเทศที่พฒันาแลว้ตอ้งยอมรับ หากมี
การเอาเปรียบก็สร้างร้องเรียนเพื่อให้มีการใช้กลไก
ร้องเรียนเพื่อให้หันมาดูแลได ้ซ่ึงกลไกต่างๆที่มีตอ้ง
มีการสร้างเครือข่าย มีการรวมกลุ่มทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศเพื่อการรณรงค์ร่วมกันได้ จาก
ตวัอยา่งประเทศบราซิลที่มีการร้องเร่ืองการก่อสร้าง
สนามกีฬาโอลิมปิก2016 ที่มีการละเมิดสิทธิแรงงาน 
ด้านความไม่ปลอดภัยในการท างาน ทางสหภาพ
แรงงานBWI ที่มีการเรียกร้องให้นายจา้งรับฟังเร่ือง
สภาพการจา้ง และสิทธิแรงงานมากขึ้น ซ่ึงมีการร้อง
ไปที่คณะกรรมการโอลิมปิกเพือ่ให้แกไ้ขปัญหา ยงัมี
กรณีประเทศตุรกีเองสถานการณ์แรงงานก็ไม่ค่อยดี
เท่าไร แต่ดว้ยสหภาพแรงงานก็ตั้งได ้ซ่ึงเป็นฝ่ายขวา
ก็เห็นดว้ยกบัรัฐ แต่เม่ือมีการปรับเปล่ียนผูน้ าใหม่ก็มี
การลุกขึ้ นมาท ายุทธศาสตร์เพื่อ ฟ้ืนฟูการจัดตั้ ง
สหภาพแรงงานใหม่ มีการเช่ือมโยงกับสมาพนัธ์
แรงงานสากล และสมาพนัธ์ขนส่งระหว่างประเทศ 
เป็นต้น เป็นความสามารถที่จะเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศได ้ดว้ยผูน้ าแรงงานเป็นนกักิจกรรมมาก่อนก็
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มีการวางแผนที่ชัดเจนมากขึ้ นด้วยการจัดกรอบ
ความคิดเพือ่การท างานที่ส าเร็จ 
 แนวร่วมระหว่า งแรงงานกับการเ มือ ง 
บทเรียนน้ีคือ มองว่า แรงงานตอ้งสร้างแนวร่วมกับ
ภาคสังคม องค์กรพฒันาเอกชน และการเมือง ซ่ึง
แรงงานเองตอ้งมีการวางแผน และมียทุธศาสตร์ใน
การท างานตรงน้ี แต่ก็มีว่า ร่วมไดแ้ต่ตอ้งเป็นอิสระ
ด้วย ซ่ึงกรณีสหภาพแรงงานในบราซิล ได้ผู ้น า
แรงงานอยา่ง ลูลา (นายลูอิส อิกนาซิโอ ลูลา ดา ซิล
วา) เป็นประธานาธิบดี ถือเป็นยคุทอง แต่เม่ือมีวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ พรรคแรงงานก็ไดรั้บผลกระทบ เม่ือมี
ความพา่ยแพท้างการเมือง แรงงานก็ไดรั้บอ านาจทาง
การเมือง สังคม แต่เม่ือมีวิกฤติสังคมก็ไม่ให้ความ
เช่ือถือต่อแรงงานด้วย ซ่ึงก็ถือว่า องค์กรสหภาพ
แรงงานมีพลังในการขับเคล่ือนและผลักดันทาง
ปัญหาได้ ประเทศอุรุกวยั ก็มีพรรคพนัธมิตรของ
องคก์รแรงงานเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก่อตั้งรัฐบาล 
และสามารถรักษาความเป็นตัวตนแรงงานได ้
สหภาพแรงงานในบราซิลสามารถที่จะให้ผูห้ญิงมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น และประเทศเวียดนาม
ที่ก  าลังปรับองค์กรและประเทศมาเลเชียก็มีการ
ปรับตวั เรียกร้องใหก้บัแรงงานขา้มชาติ มีการต่อรอง
ใหแ้รงงานขา้มชาติดว้ย ซ่ึงการสหภาพแรงงานมีการ
รวมตัว เจรจาต่อรอง การท างานกับสังคม องค์กร
เอกชนท าให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่ว่า ก็มีการ
ปรับเปล่ียนในระบบการจา้งงาน แรงงานตอ้งมีการ
ปรับตวัมีการวางแผนในการจดัการมากขึ้น ภายใต้
ทรัพยากรที่มี ซ่ึงประเทศไทยมีทรัพยากรมากแค่ไหน 
ทรัพยากรของเรา กลายเป็นอ านาจหรือยงัไง เพราะ
อะไร? 
 นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานเครือข่าย
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง เคร่ือง
เรือน และคนท าไมแ้ห่งประเทศไทย(BWICT) กล่าว

ว่า  การใช้อ  านาจของขบวนการแรงงานไทยใช้
อยา่งไร ทรัพยากรมีแค่ไหน และใชท้รัพยากรอยา่งไร 
ทั้งอดีต และปัจจุบนั ยุคก่อนตอ้งนั่งรถระดมกันไป
เพื่อหนุนช่วยพี่น้องแรงงานท่ีมีการชุมนุมเน่ืองจาก
เดือดร้อน แต่ยุคน้ีเป็นยุคดิจิทัล การชุมนุมมีการ
ส่ือสารกันอย่างไร ส่งก าลงัใจ กดถูกใจให้ และเม่ือ
การส่ือสารทางโซเซียลมีเดียสามารถเขา้ไปได้ทุกที่
ไม่ใช่เพยีงสวสัดิการเท่านั้น การหนุนช่วยกนัอยา่งไร 
อย่างกรณีอินเดียไม่ได้มีกฎหมายแต่เขารวมตวักัน
เรียกร้องให้เกิดกฎหมายมาคุม้ครองและการเรียนรู้
ของแรงงานทัว่โลกตอ้งการศึกษามากกว่ากฎหมาย
ไม่ใช่คุยกนัแค่ภายใตก้ฎหมายเท่านั้น 

 บทบาทขององค์ก ารแรงงานระหว่ า ง
ประเทศ (ILO)เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือที่ถูกใช้ในการ
ปกป้องเม่ือมีการละเมิดสิทธิแรงงาน กรณีการสร้าง
สนามฟุตบอลในประเทศกาตาร์ เป็นการรณรงคท์ุก
ประเทศ เน่ืองจากเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิ การ
ท างานในสภาพที่เลวร้าย รณรงคก์บัทางกรรมการฟี
ฟ่า มีการใช้ ส่ือรณรงค์และมีการให้ใบแดงกับ
ประเทศกาตาร์ ก็ท  าให้แรงงานได้รับการดูแลด้าน
สวสัดิการที่ดีมากขึ้น  

ประเทศไทย ขบวนการแรงงานมีทรัพยากร 
และอ านาจมี แต่ใช้ได้แค่ไหน และการเข้ามีส่วน
ร่วมกับพรรคการเมืองหรือยงัหากไม่ได้เป็นสมาชิก
พรรคการเมืองก็ไม่ทราบว่า เลือกใครเขา้ไปท างาน
ทางการเมือง เม่ือไม่รู้วา่ เลือกใครก็ไม่ไดรั้บการดูแล 
สุดท้ายก็ต้องมีการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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วนัน้ีการชุมนุมก็ท  าไม่ได้ การยื่นขอ้เรียกร้องของ
แรงงานท าได ้แต่วา่ ทางการเมืองรัฐของนายทุนเขา้ก็
ไม่ให้ แม้แต่รัฐบาลชุดน้ีก็ตาม แรงงานควรต้องมี
พรรคการเมืองเป็นของตนเอง 

 
 นางสาวศิริจรรยาพร แจง้ทองหลาง สหภาพ
แรงงานวาย เอส ภัณฑ์ กล่าวว่า กรณีแรงงานนอก
ระบบที่ฮ่องกงก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องใน
การดูแลทางสวัสดิการ อินโดนีเซีย มีการจัดตั้ ง
สหภาพแรงงานลูกจ้างคนท างานบ้าน แบบเคาะ
ประตูบา้น เพื่อหาสมาชิก คนท าITที่อินเดียที่ท  างาน
จ านวนมาก การจดัตั้งคนกลุ่มน้ียากมาก มีการจดัรถ
รับส่ง และมีพื้นท่ีส่วนตวัในการท างานจึงยากมาก มี
การใช้วิ ธีไปหาผู ้ปกครองที่บ้าน  เพื่ อให้บอก
ลูกหลานมาสมัครสมาชิกสหภาพแรงงาน และมี
แอพพลิเคชั่นในการรับสมัครสหภาพแรงงาน มี
ขอ้มูลข่าวสารใหเ้ห็นเก่ียวกบัแรงงานเพื่อให้แรงงาน
ไดรั้บขอ้มูล และสมคัรเป็นสมาชิก ท่ียกูนัดาท่ีมีการ
เขา้ไปเป็นลูกคา้ในส่วนของสหภาพแรงงานขนส่ง 
โดยดูว่ามีปัญหาเร่ืองห้องน ้ า ทางสหภาพแรงงานก็
เข้าไปสร้างห้องน ้ าสาธารณะเพื่อให้บริการดูแล
แรงงานขนส่ง ซ่ึงท าให้แรงงานขนส่งเข้ามาเป็น
สมาชิกสหภาพ มีการส ารวจความต้องการและ
แกปั้ญหาเพือ่ให้เขาเห็นความส าคญัในการมีสหภาพ
แรงงาน ซ่ึงเ ร่ืองสัดสวนผู ้หญิงก็ มีการก าหนด
สัดส่วน ก าหนดไว้เป็นพื้นที่ส าหรับผู ้หญิง ซ่ึงก็
สะท้อนถึงองค์กรแรงงานของเราไม่มีการก าหนด
เ ร่ืองสัดส่วน และเงินในการท ากิจกรรมส าหรับ

ผูห้ญิงเลย ขนาดกมัพูชายงัมีการก าหนดเร่ืองเหล่าน้ี
ไว ้มีการก าหนดแพลตฟอร์ม โกเจ็กในSPMI ซ่ึงเป็น
องคก์รสหภาพแรงงาน ที่ตอ้งการที่จะจดัตั้งสหภาพ
แรงงานกับกลุ่มคนขนส่ง ขับมอเตอร์ไซค์ท่ีมีการ
กรอกใบสมัคร มีการจ่ายค่าจา้ง มีระเบียบขอ้ตกลง 
และเห็นว่าแพลตฟอร์มน้ีเป็นนายจา้ง ซ่ึงการต่อสู้น้ี
ท  าใหท้างกระทรวงแรงงานในอินโดนิเซียยอมรับว่า 
แพลตฟอร์มน้ีเป็นนายจา้งเน่ืองจากมีการสมคัรงาน 
ซ่ึงประเทศไทยก็อาจมีทางออกบ้างหากจะมีการ
รวมกลุ่มกันในกรณีแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้น มีการอา้ง
ศาลสูงที่ตดัสินกรณีอูเบอร์เป็นนายจ้างคนขบัรถอู
เบอร์ 
 รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ ์วิทยาลยัพฒัน
ศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กล่าววา่ สหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคล่ือนไหว
ทางเป็นรูปแบบหน่ึงของการปรับตัวของสหภาพ
แรงงานที่ตอ้งปรับตวัเพือ่ให้ยงัมีบทบาทเป็นตวัแทน
ของแรงงานและมีบทบาททางสังคมในยุคดิจิตอลที่
รูปแบบการจา้งงานเปล่ียนไป ซ่ึงขณะน้ีรูปแบบการ
จา้งงานแรงงานในระบบเหลือน้อย และมีแรงงาน
ข้ามชาติเข้ามาจ านวนมาก และมีรูปแบบการจ้าง
แรงงานนอกระบบมากขึ้ น เช่น การจ้างงานแบบ
แพลตฟอร์ม นอกจากน้ีการปรับตวัด้านเทคโนโลย ี
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 กระทบต่อการจ้างงาน 
สหภาพแรงงานตอ้งการปกป้องสิทธิของแรงงานทุก
ประ เภท  และถ้า เ ป็นสหภาพแร งงานในแนว
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ต้องปกป้องทั้ ง
ผลประโยชน์ของแรงงานและสงัคมดว้ย  
 ในการประชุมของสมาชิกILO ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแปซิฟิค หัวขอ้ อนาคตของ
แรงงานที่เราตอ้งการ ผูน้ าแรงงานประเทศต่างๆที่เขา้
ประชุมมีการกล่าวว่า  การสร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่างๆ ตอ้งเป็นประโยชน์ต่อคนงานและ
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ครอบครัวประโยชน์ไม่ใช่ว่าเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว
คุณภาพชีวติแรงงานต ่าลง ขอ้เสนอคือ ให้มีการขยาย
ฐานมวลชนออกไปนอกจากแรงงานในระบบ ไปสู่
แรงงานนอกระบบ และแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงประเทศ
ไทยมีความพยายามที่จะท า เ ร่ืองน้ี  โดยสหภาพ
แรงงานบางแห่งมีการเปิดรับแรงงานขา้มชาติเขา้เป็น
สมาชิก และในการคุม้ครองแรงงานนอกระบบ มีบาง
องคก์รแรงงานอยา่งเช่น คณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทยมีการรณรงคเ์ร่ืองสิทธิสวสัดิการแรงงาน
นอกระบบดว้ย ผูน้ าแรงงานหญิงจากประเทศญี่ปุ่ น
กล่าวไวว้่าสหภาพแรงงานตอ้งขยนัและเป็นฝ่ายรุก 
จึงจะแกไ้ขปัญหาได ้และผูน้ าแรงงานบางท่านเสนอ
วา่ ตอ้งร่วมมือกบัรัฐอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 

  
ในการปกป้องผลประโยชน์ของสังคม 

สหภาพแรงงานตอ้งมีจุดยนืที่กา้วหน้า มีการกล่าวถึง
ตวัอยา่งของต่างประเทศ กรณีการน าเงินบ านาญชรา
ภาพไปลงทุนในกิจการที่สร้างปัญหาโลกร้อน
สหภาพแรงงานตอ้งออกมาเคล่ือนไหวต่อตา้นเพราะ
กองทุนบ านาญชราภาพเป็นเงินที่คนงานร่วมกนัจ่าย
สมทบ  ส่วนในประเทศไทยเม่ือเร็วๆน้ี สหภาพ
แรงงานเข้าไปสนับสนุนการต่อสู้ของชาวบ้านที่
ออกมาคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่
จังหวัดกระบี่  โดยมีคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย(คสรท.) ออกแถลงการณ์สนับสนุนการ
ต่อสูข้องชาวบา้น และคดัคา้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน แต่สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกลับ

ออกมาสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 
จึงเป็นเร่ืองยากของการแสดงจุดยืนของการเป็น
สหภาพแรงงานในแนวขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สังคม จุดยืนและแนวคิดของสหภาพแรงงานต้อง
ชดัเจนก่อน เพื่อการก าหนดยทุธศาสตร์และยทุธวิธี
ของแรงงานได ้  
 ประเด็นเร่ืองการเช่ือมระหว่างแรงงานใน
ระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานขา้มชาติ คง
ตอ้งสร้างจิตส านึกทางชนชั้นของแรงงานเพื่อก้าว
ขา้มรูปแบบการจา้งงานและอคติดา้นชาติพนัธุ์ เดิมค
สรท.มีโครงสร้างองคก์รซ่ึงสร้างการมีส่วนร่วมของ
แรงงานนอกระบบและ แรงงานขา้มชาติ ในส่วนของ
สหภาพแรงงานบางแห่งมีการรับแรงงานข้ามชาติ
เป็นสมาชิกแล้ว จะท าอย่างไรให้มีการรับแรงงาน
นอกระบบเขา้เป็นสมาชิกไดบ้า้ง?  

กา รแก้ ปัญหาขบวนการแรง งานต้อ ง
แกปั้ญหาทั้งปัญหาภายใน และภายนอกพร้อมกนั ไม่
สามารถรอให้ภายในเขม้แข็งก่อนแลว้จึงไปช่วยคน
อ่ืน การที่ เราท าให้ขบวนการแรงงานในภาพรวม
เขม้แขง็ อาจส่งผลใหส้ามารถแกปั้ญหาภายในไดด้ว้ย 
 

 


