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25 ปี ไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ คนงานเดินหน้าทวงปฏิรูประบบความปลอดภัย



สถิตล
ิ ูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ม.ค. – เม.ย. 2561



“ไม่ครอบคลุมเลยไม่คุ้มครอง”ความเหลื่อมล้าของกฎหมายการจ้างงาน
กรณีศึกษากลุ่มแรงงานข้ามชาติระดับล่าง 3 สัญชาติที่ได้รับการจ้างงานในประเทศไทย



มติครม. เพิ่ มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทเป็น 600 บาท



1 ฒนาขบวนการแรงงาน
เสวนายื่นข้อเรียกร้องสวน วิกฤติหรือโอกาสพั
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์ พงัน
AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE

ก่อตังปี
้ 2526 (Establishment on 1983)
51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2516-1589 โทรศัพท์/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

วัตถุประสงค์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์ พงัน
1.เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการศึกษา เผยแพร่ ความรู ้ ทั้ง
ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ การฝึ กฝนอบรมแก่ลูกจ้าง
ตลอดจนเผยแพร่ สารคดีเกี่ยวกับวิชาการด้านแรงงาน การ
แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาแรงงาน
2.เพื่อให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายและสวัสดิการ แก่ผใู ้ ช้
แรงงาน
3.เพื่อจัดตั้งสถาบันการค้นคว้า ให้ผใู ้ ช้แรงงานได้ทาการค้นคว้า
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความมัน่ คงของผูใ้ ช้แรงงาน
4.เพื่อร่ วมมือกับองค์กรแรงงานและสถาบันอื่นๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มแรงงาน ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
5.เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่ วมพัฒนา
สื่ อมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผใู ้ ช้แรงงานและ
สาธารณชน

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATIONLABOUR 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 การจัดทาจดหมายข่ าวแรงงานปริทัศน์ ออนไลน์
“แรงงานปริทัศน์ ออนไลน์ ” เป็ นจดหมายข่าวออนไลน์ของมูลนิธิฯ กาหนดออกเดือนละ 1 ฉบับ เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานสาคัญในรอบเดือน และเผยแพร่บทความที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ แรงงานส่วนรวม
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
คณะผู้จดั ทาเนื ้อหา : นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ลาดี นางสาวสุธิลา ลืนคา
คณะออกแบบจัดทารูปเล่ม : voicelabour มูลนิธิพพิ ธิ ภัณฑ์แรงงานไทย
สนับสนุนโดย : มูลนิธิฟรี ดริค เอแบร์ ท
แรงงานปริทัศน์ ออนไลน์ จัดทาขึน้ โดยมิได้ ม่ ุ งหวังผลกาไร เพื่อประโยชน์ แห่ งสังคมโดยรวม ร่ วมสนั บสนุนการจัดทา
โปรดโอนเงินเข้ าบัญชีชื่อ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรี เพชร เลขที่ 006-2-40890-1
หรื อ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิ วเจอร์ รังสิต เลขที่ 026-0-91018-7 (กรุณาแนบสาเนาส่งมายังมูลนิธิฯ ด้ วย)
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แ ร ง ง า น ป ริ ทั ศ น์ อ อ น ไ ล น์ ฉ บั บ ที่ 2 4
(371)ประจ าเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 ผ่ า นพ้ น เดื อ น
พฤษภาคมมาได้ โดยไม่มีเหตุการณ์ ความรุ นแรงทาง
การเมื อ งดังที่ คนบางกลุ่ม หวั่นวิ ตก มี เ พีย งการ
กระทบกระทั่ง กั น ระหว่ า งฝ่ ายรั ฐ กั บ ประชาชนที่
เคลื่ อ นไหวเพื่ อ ผลัก ดัน ให้ มี ก ารจั ด การเลื อ กตั ง้
โดยเร็ ว ในโอกาสครบรอบ 4 ปี ของการเกิ ด
รัฐประหาร 22พฤษภาคม 2557เท่นนั ้ แต่เหตุการณ์
ที่สร้ างความตระหนกต่อสังคมไทยมากกว่าคือ การ
จับกุมและจับสึกพระซึง่ มีสมณศักด์สงู และเป็ นที่ร้ ู จัก
ของคนในสังคม โดยเฉพาะในกรณี ของอดีต “พุทธ
อิสระ” เจ้ าอาวาสวัดอ้ อน้ อยและผู้นาการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในยุคก่อนเกิดรัฐประหาร ซึ่งก่อให้ เกิด
การถกเถียงกันอยูใ่ นเวลานี ้
เดื อ นพฤษภาคมยั ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
ขบวนการแรงงานไทย เนื่องจากการเคลื่อนไหวเพื่อ
ผลักดันประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ท างานเริ่ มขึ น้ อย่ า งจริ งจั ง ภายหลัง เหตุ ก ารณ์
โศกนาฏกรรมไฟไหม้ โรงงานผลิตตุ๊กตาของบรษัทเค
เดอร์ อินดัสเตรี ยล ไทยแลนด์ ที่จังหวัดนครปฐมเมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ทาให้ คนงานเสียชีวิต 188
คน ในปี นี ้องค์กรแรงงานหลายแห่งได้ ร่วมกันจัดงาน
ราลึกที่หน้ าพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยและมีข้อเสนอต่อ
3

รั ฐ บาลเพื่ อ เร่ ง รั ด การปฏิ รู ป เรื่ อ งความปลอดภัย
หลายข้ อ
การเคลื่อ นไหวของขบวนการแรงงานใน
ประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานมา
นานกว่า 2 ทศวรรษได้ ทาให้ ชีวิตของแรงงานไทยมี
หลัก ประกั น ดี ขึ น้ บ้ างแม้ ว่ า ยั ง จะต้ องได้ รั บการ
ยกระดับต่อไป แต่สาหรับแรงงานข้ ามชาติที่ทางาน
อยู่ ใ นกิ จ การที่ มี ค วามเสี่ ย งสูง ยัง คงไม่ ไ ด้ รั บ การ
คุ้มครองอย่างเพียงพอจากกฏหมายแรงงานที่มีอยู่
ในปั จ จุ บัน ผู้ส นใจติ ด ตามอ่ า นรายละเอี ย ดได้ ใ น
แรงงานปริ ทศั น์ฉบับนี ้
สาหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่
มีบุตร มีข่าวดีคือ คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเมื่อวันที่ 28
พฤษภาคมที่ผา่ นมา เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400
บาทเป็ น600 บาทต่อ เดื อ นต่อ บุ ต ร 1 คน จ านวน
คราวละไม่เกิน 2 คน อย่างไรก็ตาม สาหรับเด็กซึง่ อยู่
ในครอบครัวที่ยากจน จาเป็ นที่สงั คมจะต้ องมีระบบ
สวัสดิการสนับสนุนที่มากกว่าเงินสงเคราะห์บุตรจาก
กองทุนประกันสังคม ผู้สนใจติดตามรายละอี ยดได้
จากข่า วการสัม มนาเรื่ อ งเงิ นอุ ด หนุน เด็ก เล็ก ถ้ ว น
หน้ าฯ

ในด้ านการแรงงานสั ม พั น ธ์ การยื่ น ข้ อ
เรี ยกร้ อ งสวน เป็ นปั ญ หา ที่ ลู ก จ้ า งในสถา น
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ประกอบการที่มีสหภาพแรงงานประสบมานานไม่ต่า
กว่า 3 ทศวรรษ แรงงานปริ ทัศน์ ฉ บับ นีไ้ ด้ รายงาน
ข้ อ คิดเห็นจากการสัมมนาเรื่ องการยื่นข้ อ เรี ยกร้ อง
สวนฯซึง่ จัดโดยสหพันธ์ ยานยนต์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
มีมุมมองของการเปลี่ยนวิกฤตให้ เป็ นโอกาสในการ
พัฒนาขบวนการแรงงานไทย

ผ่ า น ยุ ค ส มั ย ท า ง ก า ร เมื อ ง ด้ ว ย วิ ถี ท า ง แ ห่ ง
ประชาธิ ป ไตยได้ อย่ า งสวยงาม หวั ง ว่ า จะเป็ น
บทเรี ยนสาหรับคนในสังคมไทยบางกลุม่ ที่ไม่เชื่อมั่น
ว่า การออกเสียงเลือกตังของประชาชนจะสามารถ
้
ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งอย่ า ง
ยิ่งใหญ่ได้ จนต้ องไปเรี ยกหารู ปแบบการปกครองที่
เสมือนหนึง่ การถอยหลังลงคลอง

สุด ท้ า ยนี ข้ อแสดงความยิ น ดี กั บ ประเทศ
เพื่อนบ้ านคือ สหพันธรัฐมาเลย์เซียที่สามารถเปลี่ยน
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บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์
นักวิชาการอิสระด้านแรงงาน
30 พฤษภาคม 2561

ณ วันนี้ ไม่ มีใครปฏิเสธได้แล้วว่าสังคมไทยได้เผชิญกับ
สภาวะการขยายตัวของจานวน “แรงงาน” รวมทั้งการจัดประเภท
ของแรงงานที่ ห ลากหลาย กล่ าวคื อ จากการส ารวจของ
คณะกรรมาธิ การขับ เคลื่ อนการปฏิ รูปประเทศด้านสัง คม สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อมิถุนายน 25601 พบว่า สามารถ
จ าแนกประเภทแรงงานที่ มี ก ารจ้า งงานในประเทศไทยได้ 8
ประเภท กล่าวคือ
(1) แรงงานภาคอุตสาหกรรม ทั้งแรงงานในระบบและ
แรงงานนอกระบบ ที่ ค รอบคลุ ม การจ้า งงานทุ ก
รู ปแบบ ได้แก่

https://ru.pngtree.com

1 คณะกรรมาธิ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ รายงานเรื่ องการปฏิรูประบบบริ หารจัดการข้อมูลด้านแรงงาน. มิ ถุนายน 2560
(เอกสารอัดสาเนา) ซึ่ งผูเ้ ขียนเป็นคณะทางานจัดทารายงานฉบับนี้
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(1.1) จ้างประจา ได้แก่ ลูกจ้างประจาในสถานประกอบการ
(1.2) จ้างชัว่ คราว ได้แก่ ลูกจ้างแบบมีกาหนดระยะเวลาจ้างงานชัดเจน เช่น จ้าง 11 เดือน , จ้าง
รายชัว่ โมง ,จ้างรายชิ้น , จ้างในลักษณะการเหมาช่วงเหมาค่าแรง (Subcontract) คือ จ้าง
ผ่านบริ ษทั อื่นแต่เข้ามาทางานในกระบวนการผลิตเดียวกับลูกจ้างประจา
(1.3) รับช่วงการผลิตในลักษณะรับงานจากสถานประกอบการไปทาที่บา้ น
แรงงานภาคเกษตรกรรม
แรงงานภาคบริ การ
แรงงานข้ามชาติ
แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
พนักงานของรัฐตามกฎหมายที่กาหนดโดยเฉพาะ เช่น พนักงานข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราว หรื อลูกจ้างตามสัญญา
http://loadebookstogo.blogspot.com

(7) แรงงานที่เป็ นประชากรกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ แรงงานเด็ก แรงงานเยาวชน แรงงานหญิง แรงงานคน
พิการ แรงงานผูส้ ู งอายุ แรงงานชนกลุ่ มน้อ ย/ชาติพนั ธุ์ แรงงานที่ เคยเป็ นทหารเกณฑ์ม าก่ อ น
แรงงานกลุ่มผูพ้ น้ โทษ แรงงานเยาวชนในสถานพินิจต่างๆ
(8) นักศึกษาฝึ กงานแบบระบบทวิภาคี
จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่ งชาติเมื่อธันวาคม 25602 พบว่า ปั จจุบนั มีประเภทของแรงงานที่
สาคัญ 5 กลุ่ม ดังนี้ คือ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ แรงงานผูส้ ูงอายุ แรงงานเด็ก ดังนี้
 ประเทศไทยมีจานวนแรงงานที่มีงานทาแล้ว รวมทั้งสิ้ น 37.68 ล้านคน (ชาย 20.41 ล้ านคน และ
หญิง 17.27 ล้ านคน)
2 สานักงานสถิติแห่งชาติ.สรุ ปผลการสารวจภาวะการทางานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ.2560.มกราคม 2561 (เอกสารอัดสาเนา)
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 โดยทางานในภาคเกษตรกรรม 10.69 ล้านคน (ชาย 6.24 ล้ านคน และหญิง 4.45 ล้ านคน) และ
นอกภาคเกษตรกรรม 26.99 ล้านคน (ชาย 14.17 ล้ านคน และหญิง 12.82 ล้ านคน)
 หากจาแนกเป็ นแรงงานในระบบจานวน 16.88 ล้านคน (กลุ่มนี ้อยู่ในระบบประกันสั งคมมาตรา
33 เพียง 10,781,241 คน) และแรงงานนอกระบบ 20.8 ล้านคน (กลุ่มนี ้อยู่ในระบบประกันสั งคม
มาตรา 39 จานวน 1,369,083 คน และมาตรา 40 เพียง 2,414,358 คน รวม 3,783,441 คน)
นอกจากนั้นแล้วกระทรวงแรงงานโดยสานัก
บริ ห ารแรงงานต่า งด้า ว ได้ร ะบุต ัวเลขของแรงงาน
ข้ามชาติระดับล่าง 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา ที่
ถูกกฎหมาย เมื่อ มกราคม 2561 มี จานวนรวมทั้งสิ้ น
2,756,283 คน
นี้ ไ ม่นับว่ายังมี แรงงานข้ามชาติระดับล่ าง 3
สัญชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน เป็ นแรงงานที่ทางานโดย
ไม่มีใบอนุ ญาตทางาน ไม่ ทราบจานวนที่แท้จริ งของ
https://news.mthai.com
ประชากรกลุ่มนี้
สาหรับในกลุ่มผูส้ ูงอายุหรื อผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปในประเทศไทย จากผลการสารวจของสานักงานสถิติ
แห่ งชาติเมื่ อปี 25593 พบว่า มีผูส้ ู งอายุที่ทางาน 4.02 ล้านคน (ชาย 2.34 ล้ านคน และหญิ ง 1.68 ล้ านคน) จาก
จานวนผูส้ ูงอายุท้งั สิ้น 10.91 ล้านคน และจากการสารวจในปี 2558 ยังพบแรงงานเด็กอายุ 5-17 ปี ที่ทางานอย่าง
เดียว จานวน 268,100 คน (ชาย 217,925 คน และหญิง 50,175 คน) จากประชากรวัยเด็กทั้งสิ้น 10,876,275 คน4
รายงานการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ของธนาคารโลกเมื่อปี 2558 ระบุว่า
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศกาลังพัฒนาไม่กี่ประเทศที่มีแรงงานข้ามชาติระดับล่างเข้ามาทางานเป็ นจานวน
มาก โดยที่ประเทศไทยมีอตั รารับแรงงานข้ามชาติมากถึง 55 % ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายประชากรดังกล่าวเป็ นผลมา
จากการเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ ว และประเภทความหลากหลายของการจ้างงาน ในขณะที่กัมพูชา
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย และพม่า เป็ นประเทศส่งแรงงานข้ามชาติมากที่สุดในภูมิภาค
สอดคล้องกับที่สานักงานสถิติแห่ งชาติ ระบุในปี เดียวกันว่าประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุมา
ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีประชากรผูส้ ูงอายุร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุโดย
สมบูรณ์ในช่วงปี 2565 เป็ นต้นไป ขณะเดียวกันกาลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย (ประชากรที่เกิดช่วงปี 25253 สานักงานสถิติแห่งชาติ.สรุ ปผลที่สาคัญการทางานของผูส้ ูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2559. (เอกสารอัดสาเนา)
4 สานักงานสถิติแห่งชาติ.การสารวจการทางานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2558. (เอกสารอัดสาเนา)
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2546) มีลกั ษณะความเป็ นปั จเจกสูง ไม่ให้ความสาคัญกับการมีครอบครัว ส่ งผลต่ออัตราการเจริ ญพันธุ์รวมของ
ประเทศไทยในอนาคต ท าให้ ป ระเทศไทยก าลั ง ประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงานฝ่ ายผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรมและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
ไม่ เ พีย งแต่ ใ นภาคอุ ต สาหกรรมเท่ า นั้น ที่ ป ระสบปั ญ หาจากสั ง คมสู ง อายุ ในภาคเกษตรกรรมก็
เช่ นเดี ยวกัน จากการที่แรงงานภาคเกษตรที่มีอยู่เริ่ ม
เข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุเพิม่ ขึ้น ประกอบกับที่แรงงานภาค
การเกษตรวัยหนุ่มสาวที่ได้รับการศึกษาเคลื่อนย้ายเข้า
สู่ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเกษตรกรมีตน้ ทุนการผลิต
สู ง ขึ้ นจากราคาปุ๋ ยเคมี สารก าจัด ศัต รู พื ช ค่ า จ้า ง
https://www.smartsme.co.th
แรงงาน
ด้วยสถานการณ์ที่กล่าวมาทาให้การใช้แรงงานข้ามชาติระดับล่าง 3 สัญชาติในกิจการจ้างงานต่างๆ เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตและทดแทนแรงงานของไทยอย่างต่อเนื่องมาจวบจนปั จจุบนั
โดยจาแนกเป็ น
 แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว รวม 1,317,785 คน (พม่ า 1,096,732 คน ลาว 80,220 คน
กัมพูชา 140,833 คน)
 แรงงานข้ามชาติที่นาเข้าตามระบบข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า ลาว กัมพูชา (MOU)
595,748 คน (พม่ า 290,628 คน ลาว 90,947 คน กัมพูชา 214,173 คน)
 แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทางานในลักษณะ ไป-กลับหรื อตามฤดูกาล จานวน 22,188 คน (พม่ า 3,332
คน กัมพูชา 18,856 คน)
 แรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนตามคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560
หรื อที่เรี ยกว่า “กลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู” จานวน 727,473 คน
ทั้งนี้ ประเภทงานที่แรงงานข้ามชาติท้ งั 3 สัญชาติ ไ ด้รับอนุ ญาตทางานมากที่สุด 10 อันดับแรกใน
ประเทศไทย ได้แก่5
1. กิจการก่อสร้าง
จานวน 333,701 คน
5

รัฐบาลไทยอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติระดับล่างทางานได้ใน 25 กิจการ ดังนี้เท่านั้น ได้แก่ กิจการประมง , กิจการเกษตรและปศุสัตว์ , กิจการก่อสร้ าง , กิจการต่ อเนื่ องประมง

ทะเล , กิจการต่อเนื่องการเกษตร , กิจการต่อเนื่องปศุสัตว์ , กิจการรี ไซเคิล รับซื้ อของเก่า คัดแยกขยะ , กิจการเหมืองแร่ และเหมืองหิน , กิจการผลิตหรื อจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์เกีย่ วกับ
โลหะ , กิจการผลิตหรื อจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม , กิจการผลิ ตหรื อจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์จากดิ น , กิจการผลิ ตหรื อจาหน่ ายวัสดุ กอ่ สร้ าง , กิจการแปรรู ปหิ น , กิจการผลิ ตหรื อ
จาหน่ายเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป , กิจการผลิตหรื อจาหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก , กิจการผลิตหรื อจาหน่ ายผลิตภัณฑ์กระดาษ , กิจการผลิตหรื อจาหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์ , กิจการขน
ถ่ายสิ นค้าทางบก น้ า คลังสิ นค้า , กิจการค้าส่ ง ค้าปลีก แผงลอยในตลาด , กิจการอู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด , กิจการสถานีบริ การน้ ามัน แก๊ส เชื้อเพลิง , กิจการสถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม
สถานพยาบาล , กิจการให้บริ การต่างๆ ยกเว้นกิจการรับเหมาฯ , กิจการแปรรู ปสัตว์น้ า , ผูร้ ับใช้ในบ้าน
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2. กิจการการให้บริ การต่างๆ
จานวน 239,711 คน
3. กิจการเกษตรและปศุสตั ว์
จานวน 186,915 คน
4. กิจการต่อเนื่องการเกษตร
จานวน 115,192 คน
5. กิจการผลิตหรื อจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม จานวน 93,192 คน
6. กิจการประมงทะเลและต่อเนื่องประมงทะเล จานวน 93,089 คน
7. กิจการผูร้ ับใช้ในบ้าน
จานวน 66,966 คน
8. กิจการผลิตหรื อจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรู ป
จานวน 66,337 คน
9. กิจการค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอยในตลาด
จานวน 61,853 คน
10. กิจการผลิตหรื อจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ จานวน 40,036 คน
(1) ภาพรวมสถานการณ์ปัญหาที่แรงงานข้ ามชาติต้องเผชิญ : ช่ องว่ างกฎหมายการจ้ างงาน
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) เป้ าหมายที่ 8 เรื่ อง "ส่ งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่ อง
ครอบคลุมและยัง่ ยืน มีการจ้างงานที่มีคุณค่า" กาหนดเป้ าหมายว่าภายในปี 2573 ต้องการให้เกิดการจ้างงานเต็ม
รู ปแบบและมี ประสิ ทธิ ภ าพ และการทางานที่เ หมาะสมสาหรับผูห้ ญิงและผูช้ ายทุก คน ซึ่ งมี เป้ าประสงค์ที่
ครอบคลุมหลายประเด็น โดยเป้ าประสงค์ที่สอดคล้องกับเรื่ องการคุม้ ครองคนทางานโดยตรง คือ ปกป้ องสิ ทธิ
แรงงานและส่งเสริ มสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย และมัน่ คงสาหรับผูท้ างานทุกคนรวมถึงโดยเฉพาะ
แรงงานข้ามชาติและผูท้ ี่ทางานเสี่ยงอันตราย6
ทั้ง นี้ ห ลักการ “การจ้า งงานที่มี คุ ณค่ า ”
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ7 ได้ระบุไว้วา่
“งานที่ มี คุ ณ ค่ า ” หมายถึ ง งานซึ่ ง
สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการ
ท า ง า น ข อ ง ม นุ ษ ย์ ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ 8 ด้ า น
ประกอบด้วย การมีโอกาสและรายได้ (opportunity
and income), การมีสิทธิในด้านต่างๆ (rights), การ www.rfa.org
ได้แ สดงออก (voice), การได้ รั บ การยอมรั บ
(recognition), ความมัน่ คงของครอบครัว (family stability), การได้พฒั นาตนเอง (personal development), การ
ได้รับความยุติธรรม (fairness) และการมีความเท่าเทียมทางเพศ (gender equality)
6
7

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
International Labour Organization (ILO). Decent work indicators. สื บค้นจาก http://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--en/index.htm เมื่อกุมภาพันธ์
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โดย ILO เสนอว่า การสร้างงานที่มีคุณค่าจะบรรลุผลสาเร็จได้ดว้ ยยุทธศาสตร์สาคัญ 4 ประการ คือ
(1) การส่ งเสริ ม สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการท างาน ได้แ ก่ ค่าตอบแทนที่เ ป็ นธรรม ห้ามการบังคับใช้
แรงงาน คุม้ ครองแรงงานเด็ก การห้ามเลือกปฏิบตั ิ และสิ ทธิรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่ วม ส่ วนใหญ่เป็ น
มาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ส่งเสริ มให้ประเทศสมาชิกดาเนินการ
(2) การส่งเสริ มศักยภาพการมีงานทา ได้แก่ การ
มี งานท าที่มั่น คงต่อ เนื่ อ ง การพัฒนาทักษะฝี มื อ แรงงาน
การเข้าถึงตลาดและสินเชื่อ ฯลฯ
(3) การขยายความคุ ้ม ครองทางสัง คม ได้แ ก่
การมีหลักประกันสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน การศึกษา ที่อยูอ่ าศัยที่มนั่ คง
ฯลฯ
(4) การมี ผู ้แ ทนและการมี ส่ ว นร่ ว ม (Social
http://www.ilo.org
Dialogue) เพือ่ เป็ นหลักประกันในการกาหนดนโยบายหรื อกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับคนงาน
เมื่อมาพิจารณากฎหมายการจ้ างงานในประเทศไทย เป็ นที่ทราบดีโดยทั่วไปว่ ากฎหมายคุ้มครองคนที่
เป็ น “แรงงาน” ที่ทางานในประเทศไทย” อย่ างน้ อยมี 15 ฉบับที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
(1) ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) บรรพ 3 ลักษณะ 6 ว่าด้วยการจ้างงาน /การโอนสิ ทธิ
ความเป็ นนายจ้าง-ลูกจ้าง/ การจ่ายค่าจ้าง /การสิ้นสุดสัญญา/ ใบผ่านงาน/ การเลิกจ้างและการส่งกลับ
(2) พ.ร.บ.แรงงานสั มพันธ์ พ.ศ.2518 ว่าด้วยนิ ติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง ข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง /วิธีระงับข้อพิพาท /การปิ ดงานและนัดหยุดงาน/ครส./คณะกรรมการลู กจ้าง/สมาคมนายจ้าง/
สหภาพแรงงาน/สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน/การกระทาอันไม่เป็ นธรรม/บทกาหนดโทษ
(3) พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 ว่าด้วยศาลแรงงาน-อานาจและเขต
อานาจ/ผูพ้ พิ ากษา/วิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน/การอุทธรณ์/ฎีกา/วิธีชวั่ คราวก่อนพิพากษา/การบังคับคดี
(4) พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (คุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานไทยไปทางาน
ต่ างประเทศ) ว่าด้วยสานัก งานทะเบียนฯ/การจัดหางานในประเทศ/การหางานเพื่อ ไปทางานต่างประเทศ/
สถาบัน ทดสอบฝี มื อ /การไปท างานในต่ า งประเทศ/กองทุ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ คนไปท างานต่ า งประเทศ/
คณะกรรมการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน/การควบคุม/บทกาหนดโทษ
(5) พ.ร.บ.ประกันสั งคม พ.ศ.2533 ว่าด้วยคณะกรรมการประกันสังคม/สานักงานประกันสังคม/
กองทุน/การเป็ นผูป้ ระกัน ตน/เงิน สมทบ/ประโยชน์ ทดแทน/เจ้าหน้าที่ก ารตรวจตราควบคุ ม/การอุ ทธรณ์ ,
คณะกรรมการอุทธรณ์ / บทกาหนดโทษ
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(6) พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 ว่าด้วยบทนิ ยาม/เงินทดแทน/กองทุนเงินทดแทน/คณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์/เงินสมทบ/การยืน่ คาร้อง การพิจารณาคาร้องและการอุทธรณ์
(7) พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ว่าด้วยคานิยาม/สัญญาจ้าง/ความเป็ นนายจ้าง-ลูกจ้าง-ผูร้ ับเหมา/
การใช้แรงงานทัว่ ไป-วันเวลาทางาน/ วันหยุด/วันลา/การใช้แรงงานหญิง/การใช้แรงงานเด็ก/ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าทางานในวันหยุด/คณะกรรมการค่าจ้าง/คณะกรรมการสวัสดิการ/การพักงาน/ค่าชดเชย/การยืน่ คาร้องและการ
พิจารณาคาร้อง/กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง/พนักงานตรวจแรงงาน/บทกาหนดโทษ
(8) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสั มพันธ์ พ.ศ. 2543 (คุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานรั ฐวิสาหกิจ) ว่าด้วย
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ/คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์/ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการระงับข้อพิพาท
แรงงาน/สหภาพแรงงาน/สหพันธ์แรงงาน/บทกาหนดโทษ
(9) พ.ร.บ.ส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ.2545 ว่าด้วยการดาเนิ นการฝึ กอบรมฝี มื อแรงงาน/
มาตรฐานฝี มือแรงงาน/กองทุนพัฒนาฝี มือ แรงงาน / สิ ทธิ และประโยชน์ของผูด้ าเนิ นการฝึ ก/คณะกรรมการ
ส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน/ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ / การเพิกถอนการเป็ นผูด้ าเนิ นการฝึ ก การ
พักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต / การอุทธรณ์ / บทกาหนดโทษ
(10) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ.2553 (คุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ) ว่าด้วย
บทนิ ยาม/สิ ทธิ และหน้าที่ผูร้ ับงานและผูจ้ า้ งงาน/ค่าตอบแทน/ความปลอดภัยในการทางาน/คณะกรรมการ
คุม้ ครองผูร้ ับงานฯ/การยืน่ คาร้องและการพิจารณาคาร้อง/พนักงานตรวจแรงงาน/บทกาหนดโทษ
(11) พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ว่าด้วย
คานิ ยาม / กาหนดสิ ทธิ -หน้าที่ /การบริ หารจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ/คณะกรรมการความปลอดภัยฯ/
การควบคุมกากับดูแล/พนักงานตรวจความปลอดภัย/
กองทุ น ความปลอดภัย ฯ/สถาบัน ส่ ง เสริ ม ความ
http://www.komchadluek.net
ปลอดภัยฯ/บทกาหนดโทษ
(12) พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่ งชาติ พ.ศ.2554 ว่าด้ว ยการจัดตั้ง กองทุ นและลักษณะของกิ จการ
กองทุน/การควบคุมและการบริ หาร/สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก/การเงินและการบัญชี/การตรวจสอบ
และรายงาน/การควบคุมกากับการจัดการกองทุน/บทกาหนดโทษ
(13) พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 (คุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ทางานในเรื อประมงเดินทะเล)
ว่าด้วยบทนิยาม/เงื่อนไขในการทางานบนเรื อ/คนประจาเรื อ/สภาพการจ้าง/การส่ งตัวกลับ/ค่าสิ นใหม่ทดแทน
กรณี เรื อเสี ยหายหรื อเรื อจม/อัตรากาลัง/มาตรฐานที่พกั สิ่ งอานวยความสะดวก อาหารและโภชนาการบนเรื อ/
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การรักษาพยาบาลบนเรื อและบนฝั่ง/ความรับผิดชอบของเจ้าของเรื อต่อคนประจาเรื อ/การป้ องกันอุบตั ิเหตุและ
คุม้ ครองความปลอดภัยฯ/ใบรับรองด้านแรงงานและใบประกาศปฏิบตั ิงานฯ/การร้อ งเรี ยนบนเรื อ /สิ ทธิการ
รวมตัวและการเจรจาต่อรอง/พนักงานเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการแรงงานทางทะเล/บทกาหนดโทษ
(14) พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.2560 (คุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ าม
ชาติ) ว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว /ใบอนุ ญาตทางาน/กองทุนเพื่อ ส่ งคนต่างด้าวกลับฯ/คณะกรรมการ
พิจารณาการทางานของคนต่างด้าว/คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ/การกากับดูแล/บทกาหนดโทษ
(15) พ.ร.บ.ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบเกษตรพันธสั ญญา พ.ศ.2560 (คุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานที่
เกษตรพันธสัญญา) ว่าด้วยนิยาม/คณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา/ระบบเกษตรพันธ
สัญญา/ผูป้ ระกอบธุรกิ จทางการเกษตร/การทาสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา/การไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท/บท
กาหนดโทษ
โดยทัว่ ไปแล้วกฎหมายมองความสัมพันธ์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในฐานะ “ลูกจ้าง”
กับ “นายจ้าง” หรื อในฐานะที่มี “การจ้างแรงงานต่อกัน” เท่านั้น
ดังนั้นเมื่อมีสถานะดังกล่าว กฎหมายแรงงานทุกฉบับจึงคุม้ ครองคนที่เป็ น “แรงงานทุกชาติ” ไม่ว่าจะมี
สัญชาติหรื อไร้สญ
ั ชาติ นายจ้างจึงมีหน้าที่พงึ ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานโดยไม่แบ่งแยกเลือกปฏิบตั ิ สาหรับผู ้
ที่ลกั ลอบเข้ามาทางานในประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมายและไม่มีใบอนุ ญาตทางาน ย่อมทาผิด พ.ร.บ.คนเข้า
เมือง พ.ศ.2522 และ พ.ร.ก.การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เท่านั้น แต่ไม่เป็ น
เหตุหรื อเงื่อนไขที่จะทาให้ผทู ้ ี่เป็ นแรงงานไม่ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงานดังกล่าว
กล่ า วได้ว่ า เมื่ อ กฎหมายแรงงานคุ ้ม ครอง
“แรงงานทุกคนในประเทศไทย” แรงงานข้ามชาติยอ่ ม
ได้รับความคุม้ ครองและเข้าถึงสิ ทธิประโยชน์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายระบุไว้เช่นเดียวกับแรงงานที่
มีสถานะเป็ น “พลเมือง” ดัง่ เช่นเดียวกับกลุ่ม “แรงงาน
ในระบบ” และ“แรงงานนอกระบบ”
https://waymagazine.org
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ แ รงงานข้ า มชาติ จ ะมี
กฎหมายด้านการจ้างงานคุม้ ครองในเบื้องต้น และการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลที่ได้ให้
ความสนใจในประเด็นของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า และการป้ องกันการค้ามนุ ษย์อย่างเข้มข้นอยูก่ ็ตาม แต่
กลับพบว่า สิ ทธิ แรงงานบางด้านหรื อ สิ ทธิประโยชน์พ้ืนฐานบางประเภทตามหลักการ “งานที่มีคุณค่า” ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ “กฎหมายที่ มีอยู่นั้น ยังให้ การคุ้มครองแรงงานไม่ ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชี พ
และที่มีอยู่ยงั ไม่ เพียงพอ อันส่ งผลต่ อความเหลื่อมลา้ ของการจ้ างงานตามมา”
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หากจะอภิปรายเฉพาะปัญหาสาคัญเร่ งด่ วนที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานข้ ามชาติโดยตรง และเป็ นผลมาจาก
กฎหมายการจ้ างงานในประเทศไทยที่จาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขนั้น
พบปัญหาดังนี้
(1) ปัญหาที่ 1 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังมีการยกเว้ นการบังคับใช้ ในกลุ่มแรงงานที่ทางาน
รั บใช้ ในบ้ านโดยไม่ มีก ารประกอบธุ ร กิจรวมอยู่ ด้ว ย, แรงงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่ ได้ ท างานตลอดทั้ งปี ,
แรงงานที่ทางานในกิจการที่ไม่ แสวงหากาไรทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเรื่ องอัตราค่ าจ้ างขั้นต่า , ชั่ วโมงในการ
ทางาน และค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้ างโดยไม่ มีความผิด
สื บเนื่ องจากที่ พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 22 ได้บญ
ั ญัติไ ว้ว่า “งานเกษตรกรรม
งานประมงทะเล งานบรรทุ กหรื อขนถ่ ายสิ นค้ าเรื อ
เดินทะเล งานที่รับไปทาที่บ้าน งานขนส่ ง และงานอื่ น
ตามที่ ก าหนดในพระราชกฤษฎี ก าจะก าหนดใน
กฎกระทรวงให้ มี ก ารคุ้ ม ครองแรงงานกรณี ต่ า ง ๆ
www.flickr.com
แตกต่ า งไปจากพระราชบั ญ ญัติ นี้ก็ไ ด้ ” นี้ จึ ง ท าให้
กระทรวงแรงงานจึงได้มีการออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 เมื่อ 19 สิ งหาคม 2541 เพื่อยกเว้นการบังคับใช้บางมาตราในบางกิจการจ้างงาน ได้แก่ งานบ้านอัน
มิ ไ ด้มี การประกอบธุ รกิ จ รวมอยู่ด้วย และลู กจ้า งที่ทางานในกิ จการที่มิ ไ ด้แสวงหาก าไรทางเศรษฐกิ จ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 เมื่อ 12 ธันวาคม 2557 ทาให้ลูกจ้างจึง
ได้รับการคุม้ ครองแตกต่างจากการจ้างงานประเภทอื่นๆ
มีรายละเอียดแต่ละกลุ่ม ดังนี้
(1.1) แรงงานที่ทางานรับใช้ ในบ้ านโดยไม่ มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย จากจานวนผูม้ ีงานทาที่อยูใ่ น
แรงงานในระบบและนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม เพศ และภาค ทัว่ ราชอาณาจักร พ.ศ.2559 รวบรวม
โดยสานักงานสถิติแห่ งชาติ ระบุว่า มีแรงงานประเภท “กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรื อนส่ วนบุคคล” จานวน
243,285 คน ขณะที่สถิติแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ปี 2561 โดยกรมการจัดหางาน พบมี “แรงงานข้ามชาติ ”
(พม่า ลาว กัมพูชา) จดทะเบียนทางานรับใช้ในบ้าน 66,966 คน จึงเห็นได้ว่ามีแรงงานที่ทางานรับใช้ในบ้านโดย
ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยูด่ ว้ ย ทั้งสิ้น 310,251 คน
แรงงานกลุ่มนี้ กระทรวงแรงงานได้ ออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.2541 กาหนดสิ ทธิที่แรงงานจะได้ รับการคุ้มครอง ได้ แก่
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1. วันหยุดประจาสัปดาห์ ไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน
2. วันหยุดตามประเพณี ปี ละไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน รวม “วันแรงงานแห่ งชาติ” ด้วย และหากวันหยุดตาม
ประเพณี ตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้ลูกจ้าง “หยุดชดเชย”เพิม่ อีก 1 วัน
3. ลูกจ้างที่ทางานครบ 1 ปี มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจาปี ปี ละไม่เกิน 6 วันทางาน
4. ลูกจ้างมี สิทธิ์ ลาป่ วยตามที่ป่วยจริ งได้ แต่หากลา 3 วันขึ้นไป นายจ้างสามารถขอใบรับรองแพทย์
ยืนยันจากลูกจ้างได้
5. กรณี ลูกจ้างเป็ นเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กบั เด็กโดยตรง
6. ลูกจ้างที่ทางานในวันหยุด ต้องได้รับเงินค่าจ้างด้วย
7. ลูกจ้างต้องได้ค่าจ้างในวันที่ลาป่ วย โดยไม่เกิน 30 วันทางาน
อย่ างไรก็ตามกลับพบปั ญหาที่แ รงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิ ญจากการยกเว้ นการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งฉบับ ไม่ ว่าจะเป็ น
1. ลูกจ้างทางานบ้านไม่ได้รับความคุม้ ครองใน
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ค่ า จ้า งขั้น ต่ า ดั ง นั้ นอั ต รา
ค่าจ้า งจึง ขึ้นอยู่กับ ความพอใจของนายจ้า ง
เป็ นหลัก
2. ลูกจ้างทางานบ้านไม่ได้รับความคุม้ ครองใน
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ชั่ ว โมงท างานและเวลา
พักผ่อ น และจากการที่แรงงานพักอาศัยใน
http://www.iamchild.org
บ้านของนายจ้าง ทาให้แรงงานต้อ งทางาน
ตลอดเวลา
3. ลูกจ้างทางานบ้านไม่ได้รับความคุ ม้ ครองในส่ วนที่เกี่ยวกับสวัสดิ การขั้นพื้นฐาน ประกันสุ ขภาพ
อาหารและที่พกั แต่ข้ นึ อยูก่ บั นายจ้างเป็ นหลักว่าจะจัดหาสวัสดิการดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างหรื อไม่
4. ลูกจ้างทางานบ้านไม่อาจเรี ยกค่าชดเชยในกรณี ถูกเลิกจ้าง
5. ไม่มีมาตรการกาหนดห้ามจ้างเด็กต่ากว่าอายุ 15 ปี ทางานบ้าน ทาให้เด็กไม่ได้รับความคุม้ ครอง
ดัง นั้ นปั ญ หาสุ ข ภาพส าคัญ ที่ พ บ คื อ การสั ม ผัส สารเคมี จ ากการซั ก ล้ า ง อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการใช้
เครื่ อ งใช้ไฟฟ้ า และงานดู แลสัตว์เลี้ ยงของนายจ้าง และระยะเวลาการทางานที่ยาวนาน ไม่ มี เวลาพักผ่อ นที่
แน่นอน เป็ นต้น
(1.2) แรงงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่ ได้ ทางานตลอดทั้งปี จากจานวนผูม้ ีงานทาที่อยูใ่ นแรงงานในระบบ
และนอกระบบ จาแนกตามอุตสาหกรรม เพศ และภาค ทัว่ ราชอาณาจักร พ.ศ.2559 รวบรวมโดยสานักงานสถิติ
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แห่งชาติ ระบุวา่ มีแรงงานประเภท “แรงงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่ได้ทางานตลอดทั้งปี ”8 จานวน 12,705,997 คน
ขณะที่สถิติแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ปี 2561 โดยกรมการจัดหางาน พบมี “แรงงานข้ามชาติ ” (พม่ า ลาว
กัมพูชา) จดทะเบียนทางานกิจการประมง 35,555 คน กิจการเกษตรและปศุสตั ว์ 186,915 คน กิจการแปรรู ปสัตว์
น้ า 32,900 รวม 255,370 คน
แรงงานกลุ่ มนี้ ก ระทรวงแรงงานได้ ออก
กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. 2557 กาหนดสิ ทธิ ที่แรงงานจะ
ได้ รั บ การคุ้ ม ครอง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 12
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป ได้ แก่
1. สิทธิหยุดพักผ่อนไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทางาน
http://oknation.nationtv.tv
โดยได้รับค่าจ้างหลังจากทางานมาครบ 180 วันแล้ว
และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเพิ่ม ขึ้นในกรณี ที่ให้ลูกจ้างทางานในวันหยุดไม่ น้อ ยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อ
ชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา
2. หากนายจ้างไม่ ได้จดั ให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อน หรื อจัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนน้อยกว่าที่กาหนดตาม
กฎหมาย นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ย 1 เท่า ของอัตราค่าจ้างในวันทางาน
3. ได้รับความคุม้ ครองเกี่ยวกับสิทธิในการลาป่ วยเท่าที่ป่วยจริ ง โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 15 วันทางาน
4. ให้นายจ้างจัดให้มีน้ าสะอาดสาหรับดื่มที่มีปริ มาณเพียงพอแก่ลูกจ้าง และกรณี ที่ลูกจ้างพักอาศัยอยู่
กับนายจ้าง นายจ้างต้องจัดหาที่พกั อาศัยที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง
5. กาหนดงานที่หา้ มลูกจ้างซึ่ งเป็ นหญิงมีครรภ์ทา และลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่ ง
ไม่เกิน 90 วัน โดยห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
6. กาหนดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้าง และส่งผลการตรวจให้แก่พนักงานตรวจแรงงาน
7. หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและค่าอื่นๆ สามารถร้อ งขอต่อคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนได้
อย่ างไรก็ตามกลับพบปัญหาที่แรงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิ ญจากการยกเว้ นการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งฉบับ ไม่ ว่าจะเป็ น
1. ไม่มีการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า ให้เป็ นไปตามความตกลงระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างโดยตรง

8

แรงงานภาคเกษตรกรรมในที่น้ ี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 หมายถึง งานที่เกีย่ วกับการเพาะปลูก การเลี้ ยงสัตว์ การป่ าไม้ การทา

นาเกลือสมุทร และการประมงที่มิใช่การประมงทะเล
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2. ไม่มีการกาหนดชัว่ โมงทางานที่แน่นอน แต่เป็ นข้อตกลงร่ วมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ทาให้ลูกจ้าง
ต้องทางานด้วยชัว่ โมงที่ยาวนาน และไม่มีโอกาสได้รับค่าล่วงเวลา
3. ไม่มีการกาหนดวันหยุดประจาสัปดาห์ ทั้งๆที่งานภาคเกษตรเป็ นงานหนักและตรากตราต่อสุ ขภาพ
พอสมควร
4. ไม่มีการกาหนดเวลาพักในระหว่างชัว่ โมงทางาน บางงานต้องทางานกลางแจ้ง อากาศร้อนจัด
5. ไม่มีโอกาสหยุดในวันหยุดตามประเพณี
เพือ่ มีโอกาสให้ลูกจ้างได้กลับภูมิลาเนาหรื อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาหรื อพิธีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6. ไม่มีการกาหนดเวลาทางานของแรงงาน
หญิงที่ชดั เจน สามารถทางานในช่วงกลางคืนได้ก่อน
เวลาเที่ยงคืน
http://oknation.nationtv.tv
7. หากมี ก ารเลิ ก จ้า ง นายจ้า งไม่ ต ้อ งจ่ า ย
ค่าชดเชยแต่อย่างใด
(2) ปัญหาที่ 2 พ.ร.บ.ประกันสั งคม พ.ศ.2533 ยังมีข้อยกเว้ นที่ไม่ บังคับใช้ ในกลุ่มลูกจ้ างบางประเภทที่มี
รู ป แบบการจ้ างงานที่แน่ นอน โดยเฉพาะลู กจ้ างทางานบ้ านอันมิได้ มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ ด้วย รวมถึง
ลูกจ้ างภาคเกษตร กิจการประมง และผู้รับงานไปทาที่บ้าน ส่ วน พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 ยังกาหนดกิจการ
ที่ยกเว้ นให้ นายจ้ างไม่ ต้องจ่ ายเงินสมทบ
สื บเนื่ องจากที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดลูกจ้างตามมาตรา 4 (6) แห่ ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
พ.ศ.2545 กาหนดให้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ไม่บงั คับใช้กบั ลูกจ้างบางกลุ่ม เช่น ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่ า
ไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี และไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยูด่ ว้ ย , ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็ นบุคคล
ธรรมดา ซึ่ งงานที่ลูกจ้างทานั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยูด่ ว้ ย , ลูกจ้างของนายจ้างซึ่ งประกอบการค้าเร่
หรื อ การค้า แผงลอย ท าให้ลู ก จ้า งกลุ่ ม นี้ จะไม่ รั บ การคุ ้ม ครองตามประโยชน์ ท ดแทนมาตรา 33 ได้แ ก่
รักษาพยาบาลหากเจ็บป่ วยนอกงาน , คลอดบุตร , สงเคราะห์บุตร , ทุพพลภาพ , ว่างงาน , เสี ยชีวิต , บานาญชรา
ภาพ
อีกทั้งพ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 ยังกาหนดกิ จการที่ยกเว้นให้นายจ้างไม่ ตอ้ งจ่ายเงินสมทบตาม
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่ อง ประเภท ขนาดของกิจการ และท้องที่ที่ให้นายจ้างจ่ายเงิน
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สมทบ (ฉบับที่ 2) นี้จึงส่งผลต่อการที่ลูกจ้างกลุ่มนี้ ไม่สามารถเข้าสู่ กองทุนเงินทดแทนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน
พ.ศ.2537 ได้ดว้ ยเช่นกัน9
ทั้งที่หากพิจารณาสภาพการจ้างงานของลูกจ้างทั้ง 3 ประเภทข้างต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วเป็ นอาชีพที่มีการ
จ้างแรงงานข้ามชาติในสัดส่ วนที่สูง สามารถส่ งผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุและโรคอันเนื่ องมาจากการทางานของ
ลูกจ้างโดยเฉพาะในกิจการงานรับใช้ในบ้านและงานภาคเกษตร เช่น การตกจากที่สูง , การหกล้ม สิ่ งก่อสร้าง
สิ่งของพังทับหล่นทับ กระแทก ชน หนีบ ดึง , วัตถุ สิ่งของ ตัด บาด ทิ่มแทง เข้าตา , อุบตั ิเหตุจากยานพาหนะ ,
การเคลื่อนย้ายยกของหนัก , ไฟฟ้ าช็อต ความร้อนสู งหรื อความเย็นจัด , สัมผัสสิ่ งมีพิษ รังสี แสงสว่างเกินไป ,
ถูกสัตว์ทาร้าย กระทัง่ ภัยธรรมชาติ
รวมทั้งการเผชิญกับโรคจากการทางาน เช่ น
โรคทางเดินหายใจที่เกิดจากสารภูมิแพ้หรื อสารระคาย
เคืองในที่ทางาน , โรคผิวหนัง , โรคระบบกล้ามเนื้ อ/
โครงสร้ างกระดู ก จากการทางาน , โรคฉี่ ห นู โ รค
ไข้หวัดนก, โรคสัตว์มีกีบ , โรคปอดจากฝุ่ นละอองที่
เกิดจากการทางาน , โรคหูตึงจากเสี ยง , โรคจากตะกัว่
http://voicelabour.org
หรื อสารตะกัว่
ผลเสี ยที่เกิ ดขึ้น คือ นายจ้างและลู กจ้างจะต้อ งแบกรับความเสี่ ยงไว้เอง หากลูกจ้างออกจากงานหรื อ
ประสบอันตรายหรื อ เป็ นโรคเนื่ อ งจากการทางาน ทาให้ไม่ ไ ด้ใช้สิทธิ ประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทางาน ค่าทดแทน และค่าทาศพ นายจ้างจะต้อ ง
รับผิดชอบในการจ่ายเงินทดแทนเอง ในกรณี ที่นายจ้างไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาล หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าจึง
เป็ นเครื่ องมือหนึ่งเดียวของภาครัฐที่จะช่วยให้ลูกจ้างในกิจการดังกล่าวเข้าถึงสิทธิพ้นื ฐานด้านสุขภาพได้ แต่การ
ใช้สิ ท ธิ ห ลัก ประกัน สุ ข ภาพถ้ว นหน้า ยัง คงมี ข ้อ จ ากัด ว่า ระยะการรอใช้บ ริ ก ารที่ น าน เนื่ อ งจากจ านวน
สถานพยาบาลและบุคลากรด้านการแพทย์ที่จากัด
โดยสรุปจึงเห็นได้ ว่า แรงงานข้ ามชาติทางานในประเภทกิจการที่มีความเสี่ ยงสู งจากความไม่ ปลอดภัย
ในการทางานแต่ กลับไม่ ได้ รับการคุ้มครอง ได้ แก่

9

“ข้อ 2 ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างทางานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปในทุกท้องที่ทวั่ ราชอาณาจักรมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ ทั้งนี้ เว้นแต่

(1) นายจ้างซึ่ งประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่ าไม้ และเลี้ยงสัตว์ซ่ ึ งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี และไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ดว้ ย
(2) นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่ งงานที่ลูกจ้างทานั้นมิได้มีการประกอบธุ รกิจรวมอยู่ดว้ ย
(3) นายจ้างซึ่ งประกอบการค้าเร่ การค้าแผงลอย
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การคุ้มครอง

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
แรงงานที่ทางาน
- วันหยุดประจาสัปดาห์ละ
รับใช้ ในบ้ าน
1 วัน
มีแรงงานข้ ามชาติ
- วันหยุดตามประเพณี 13
ทางาน 54,372 คน
วัน

เรื่องที่ไม่ ได้ รับการคุ้มครอง

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ด้ านสุ ขภาพโดยตรง

- ค่าจ้างขั้นต่า

ปั ญหาสุขภาพสาคัญ
ที่พบ คือ การสัมผัส
สารเคมีจากการซัก
ล้าง อุบตั ิเหตุจากการ
ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และงานดูแลสัตว์เลี้ยง
ของนายจ้าง และ
ระยะเวลาการทางาน
ที่ยาวนาน ไม่มีเวลา
พักผ่อนที่แน่นอน

- ชัว่ โมงทางานและเวลา
พักผ่อน

- ทางานครบ 1 ปี มีสิทธิลา
หยุดพักผ่อนประจาปี 6
วัน

- ไม่ได้รับความคุม้ ครองใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐาน เช่น ประกัน
สุขภาพอาหารและที่พกั

- หากทางานในวันหยุด
ต้องได้รับเงินค่าจ้าง

- ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ในกรณี ถูกเลิกจ้าง

- ลาป่ วยตามที่ป่วยจริ ง แต่
ได้ค่าจ้างในวันที่ลาป่ วย
ไม่เกิน 30 วัน
แรงงานภาค
เกษตรกรรมที่ไม่ ได้
ทางานตลอดทั้งปี
มีแรงงานข้ ามชาติ
ทางาน รวม 255,370
คน

งานภาคเกษตรเป็ น
งานหนักและ
ตรากตราต่อสุขภาพ
- ไม่มีการกาหนดชัว่ โมง
พอสมควร บางงาน
ทางานที่แน่นอน และไม่มี
ต้องทางานกลางแจ้ง
โอกาสได้รับค่าล่วงเวลา
อากาศร้อนจัด โอกาส
- ไม่มีการกาหนดวันหยุด
ที่จะประสบอุบตั ิเหตุ
ประจาสัปดาห์
ระหว่างการทางานจึง
- ไม่มีการกาหนดเวลาพักใน มีสูงมาก และปัญหา
ระหว่างชัว่ โมงทางาน
ด้านสุขภาพ

- หยุดพักผ่อนไม่นอ้ ยกว่า 3
วันทางาน โดยได้รับ
ค่าจ้าง หลังทางานมาครบ
180 วันแล้ว

- ไม่มีการกาหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า

- หากไม่ได้หยุด นายจ้าง
ต้องจ่ายค่าทางานใน
วันหยุดให้แก่ลูกจ้าง
เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ย 1 เท่า ของ
อัตราค่าจ้างในวันทางาน
- ลาป่ วยเท่าที่ป่วยจริ ง แต่
ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 15 วัน
ทางาน

- ไม่มีโอกาสหยุดในวันหยุด
ตามประเพณี
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เรื่องที่ไม่ ได้ รับการคุ้มครอง

- กาหนดงานที่หา้ มลูกจ้าง
ซึ่งเป็ นหญิงมีครรภ์ทา
และลูกจ้างหญิงมีสิทธิลา
เพือ่ คลอดบุตร

- แรงงานหญิงสามารถ
ทางานในช่วงกลางคืนได้
ก่อนเวลาเที่ยงคืน
- หากมีการเลิกจ้าง นายจ้าง
ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยแต่
อย่างใด

- หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง
และค่าอื่นๆ สามารถร้อง
ขอต่อคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
เพือ่ บรรเทาความ
เดือดร้อนได้
พ.ร.บ.ประกันสั งคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
แรงงานที่ทางาน
- ไม่ได้รับการคุม้ ครองตาม - ไม่ได้รับการคุม้ ครองตาม
รับใช้ ในบ้ าน
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ
ประโยชน์ทดแทนมาตรา
มีแรงงานข้ ามชาติ
33 ได้แก่ รักษาพยาบาล
ทางาน 54,372 คน
หากเจ็บป่ วยนอกงาน ,
แรงงานภาค
เกษตรกรรมทีไ่ ม่ได้
ทางานตลอดทั้งปี
มีแรงงานข้ ามชาติ
ทางาน รวม 255,370
คน

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ด้ านสุ ขภาพโดยตรง

คลอดบุตร , สงเคราะห์
บุตร , ทุพพลภาพ ,
ว่างงาน , เสียชีวติ ,
บานาญชราภาพ
- หากบาดเจ็บจากการ
ทางานไม่ได้รับการ
คุม้ ครองตาม พ.ร.บ. เงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537
ประกอบด้วย ค่า
รักษาพยาบาล ค่าฟื้ นฟู
สมรรถภาพในการทางาน
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อุบตั ิเหตุ เช่น ตกจาก
ที่สูง , หกล้ม
สิ่งก่อสร้าง สิ่งของพัง
ทับหล่นทับ และโรค
อันเนื่องมาจากการ
ทางาน เช่น ทางเดิน
หายใจที่เกิดจากสาร
ภูมิแพ้หรื อสารระคาย
เคือง , โรคไข้หวัดนก
,โรคสัตว์มีกีบ , โรค
ปอดจากฝุ่ นละอองที่
เกิดจากการทางาน ,
โรคหูตึงจากเสียง ,
โรคจากตะกัว่ หรื อ
สารตะกัว่ ฯลฯ
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เรื่องที่ไม่ ได้ รับการคุ้มครอง

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ด้ านสุ ขภาพโดยตรง

ค่าทดแทน และค่าทาศพ
นายจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ในการจ่ายเงินทดแทนเอง
(2) การดาเนินงานที่ผ่านมาของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง และช่ องว่ างในการดาเนินงานที่ต้องขับเคลื่อนต่ อ
จากการทบทวนการดาเนินงานที่ผา่ นมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม พบว่า
การดาเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐจะเป็ นการศึกษาวิจยั ในข้อ จากัดเชิ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่อ แสวงหา
รู ปแบบในการคุม้ ครองแรงงานที่ยงั ตกหล่น แต่ยงั ไม่มีการดาเนินการในส่วนอื่นๆ ส่วนภาคประชาสังคมจะเป็ น
ลัก ษณะการยื่นข้อ เรี ย กร้อ งต่อ ผูก้ าหนดนโยบายให้มีก ารคุ ้ม ครองแรงงานกลุ่ ม ดัง กล่ าวแต่ไ ม่ มี ม าตรการ
ขับ เคลื่ อ นต่อ เพื่อ ให้กระทรวงแรงงานมี การด าเนิ น การดัง กล่ าว องค์ก รพัฒ นาเอกชนบางกลุ่ ม ก็ เ ลื อ กให้
ความสาคัญไปที่เรื่ องการบริ หารจัดการแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติและการ
คุม้ ครองในฐานะเหยือ่ ของกระบวนการค้ามนุษย์
มีรายละเอียดดังนี้
การ
หน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาคประชาสั งคม
ดาเนินงาน
- เมื่อปี 2558 มูลนิธิเพือ่ การพัฒนา
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
แรงงานและอาชีพ , สมาคมเครื อข่าย
กลุ่มแรงงาน เมื่อปี 2559 สานักงานประกันสังคม ได้ให้
แรงงานนอกระบบ , เครื อข่าย
ที่ทางานรับ สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย
ประชากรข้ามชาติ และเครื อข่าย
ศึกษาวิจยั เรื่ องความเป็ นไปได้ในการขยายความ
ใช้ ในบ้ าน
คุม้ ครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างทางานบ้าน พบว่า ปฏิบตั ิงานเพือ่ แรงงานข้ามชาติ
เรี ยกร้องรัฐบาลไทย ให้พิจารณา
ลูกจ้างทางานบ้านเกือบครึ่ งหนึ่ง มีความสนใจใน
สิทธิประโยชน์การประกันสังคม มาตรา 33 โดยที่รัฐ ปรับปรุ ง พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
ลูกจ้างและนายจ้างร่ วมกันจ่ายสมทบฝ่ ายละ ร้อยละ 5 2541 กาหนดให้มีชวั่ โมงการทางานที่
เหมาะสมกับลูกจ้างทางานบ้าน
ของเงินเดือน เนื่องจากกลุ่มลูกจ้างทางานบ้านที่
ทางานแบบเต็มเวลานั้น เป็ นกลุ่มทีม่ ีนายจ้างชัดเจน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวติ และ
สวัสดิการของลูกจ้างทางานบ้าน โดย
หรื ออาจพิจารณาขยายความคุม้ ครองในบางสิทธิ
การปรับปรุ งกฎหมายประกันสังคม
ประโยชน์ของประกันสังคมภาคสมัครใจ ให้
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หน่ วยงานภาครัฐ

หน่ วยงานภาคประชาสั งคม

สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของลูกจ้างทางานบ้านที่
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เช่น การได้รับความคุม้ ครอง
และสิทธิประโยชน์ดา้ นการคลอดบุตรและการ
สงเคราะห์บุตร

กฎหมายเงินทดแทน และกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ เพือ่ ทาให้ลูกจ้าง
ทางานบ้าน เข้าถึงประโยชน์จาก
กองทุนประกันสังคมและเงินทดแทน
เช่นเดียวกันกับลูกจ้างในภาคกิจการที่
ประกอบธุรกิจรวมอยูด่ ว้ ย และเพือ่
สร้างโอกาสให้ลูกจ้าง ทางานบ้าน
สามารถรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองกับ
นายจ้าง เพือ่ ให้เกิดการคุม้ ครองลูกจ้าง
อย่างเป็ นธรรมมากขึ้น

และมีขอ้ เสนอแนะต่อกระทรวงแรงงานให้แก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดนิยาม “ลูกจ้าง” ให้
ครอบคลุมถึงลูกจ้างทางานบ้าน ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มี
นายจ้างชัดเจน เพือ่ ให้ลูกจ้างทางานบ้านได้รับความ
คุม้ ครองตามกฎหมายแรงงาน
กลุ่มแรงงาน เมื่อปี 2547 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ได้
ให้บริ ษทั แอ๊ดว้านซ์ โกลบอล บิซิเนส ศึกษาเรื่ องการ
ภาค
เกษตรกรรม คุม้ ครองแรงงานในงานภาคเกษตร ผลการศึกษา
พบว่า ควรมีการตรากฎหมายคุม้ ครองแรงงานภาค
ที่ไม่ ได้
ทางานตลอด เกษตรออกมาเป็ นการเฉพาะ ในรู ปของกฎกระทรวง
ออกตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ทั้งปี
โดยเป็ นกฎหมายแรงงานเกษตรโดยรวมไม่แยกสาขา
ยกเว้นกรณี ประมงทะเล ซึ่งลักษณะงานมีความ
แตกต่างจากงานเกษตรกรรมทัว่ ไปอย่างชัดเจน ทั้งนี้
ให้มีการพิจารณาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับค่าจ้างและค่าชดเชย
พ.ร.บ.ประกันสั งคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
กลุ่มแรงงาน กล่าวไปแล้วในข้างต้น
ที่ทางานรับ
ใช้ ในบ้ าน
กลุ่มแรงงาน - เมื่อปี 2557 สานักงานประกันสังคมได้มอบหมาย
ภาค
ให้สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาแห่งประเทศไทย
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- เมื่อปี 2560 เครื อข่ายแรงงาน
ภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย องค์กรที่
ทางานด้านส่งเสริ มสิทธิดา้ นแรงงาน
กว่า 15 องค์กร นักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาในจังหวัด ได้มีการ
ยืน่ ข้อเสนอต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
เชียงใหม่และแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
เรี ยกร้องให้รัฐบาลกาหนดให้พนักงาน
บริ การ คนทางานบ้าน แรงงานนอก
ระบบ แรงงานในภาคเกษตรที่ไม่มีการ
จ้างงานตลอดทั้งปี เป็ นอาชีพที่อยู่
ภายใต้การคุม้ ครองของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานทุกฉบับ เนื่องจาก
คนทางานบ้านและคนทางานในภาค
เกษตรกรรมไม่สามารถเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
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หน่ วยงานภาครัฐ

หน่ วยงานภาคประชาสั งคม

(TDRI) ศึกษาวิจยั เรื่ องความเป็ นไปได้ในการขยาย
ความคุม้ ครองกองทุนเงินทดแทนสาหรับกิจการ
เพาะปลูก ประมง ป่ าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้
ลูกจ้างตลอดปี และไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยูด่ ว้ ย
เพือ่ ประเมินความเป็ นไปได้ในการขยายความ
คุม้ ครองกองทุนเงินทดแทนไปสู่ลูกจ้างที่อยูน่ อก
ข่ายความคุม้ ครอง

รวมถึงไม่ได้รับการคุม้ ครองตาม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน เช่น เรื่ อง
ค่าจ้างขั้นต่า วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง
วันหยุดพักผ่อนประจาปี เป็ นต้น

- ผลการศึกษานายจ้างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะเข้าร่ วม
เป็ นสมาชิกกองทุนเงินทดแทน ถ้าหากกองทุนเงิน
ทดแทนนี้มีการส่งเสริ มให้แรงงานมีคุณภาพชีวติ ที่
ดีข้ นึ
- อย่างไรก็ตามทั้งนายจ้างและลูกจ้างในภาคเกษตร
ยังขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องกองทุนเงิน
ทดแทนและกองทุนประกันสังคมเป็ นอย่างมาก ทา
ให้มีความกังวลในเรื่ องความยุง่ ยากที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยเฉพาะลูกจ้างแรงงานข้ามชาติมกั
เปลี่ยนนายจ้างบ่อยครั้ง และนายจ้างไม่มีเอกสาร
ทางการต่างๆเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติซ่ ึงเป็ น
อุปสรรคต่อการเข้าประกันกับกองทุน
- การเตรี ยมความพร้อมบุคลากรของสานักงาน
ประกันสังคมให้เข้าใจในเรื่ องการขยายความ
คุม้ ครองเป็ นสิ่งจาเป็ น นอกเหนือจากการมี
นโยบายดังกล่าวขึ้นเกิดขึ้นมาแล้ว
จากที่กล่ าวมาจึงเห็นได้ ว่ามีงานศึกษาวิจัยจากสถาบันวิจัยทางการที่แสดงให้ เห็นชัดเจนว่ า แรงงานข้ าม
ชาติที่ทางานรับใช้ ในบ้ าน และงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่ ได้ ทางานตลอดทั้งปี จาเป็ นต้ องได้ รับการคุ้มครองตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 , พ.ร.บ.ประกันสั งคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
22

รู้ลก
ึ โลกคนงาน

แรงงานปริทศ
ั น์ออนไลน์

ดังนั้นทิศทางการทางานในเรื่องนี้เพื่อถมช่ องว่ างดังกล่ าว จึงจาเป็ นต้ องมีการขับเคลื่ อนให้ เกิดข้ อเสนอ
เชิ งนโยบาย “ครอบคลุมเพื่อคุ้มครอง” กรณีกลุ่มแรงงานข้ ามชาติระดับล่ าง 3 สั ญชาติที่ได้ รับการจ้ างงานใน
ประเทศไทย ในพระราชบัญญัติท้ัง 3 ฉบับ โดยเฉพาะการทางานกับผู้กาหนดนโยบายอย่ างใกล้ ชิด คือ กระทรวง
แรงงาน รวมถึงการทางานสื่ อสารเชิงนโยบาย เพื่อช่ วยสร้ างความเข้ าใจกับผู้กาหนดนโยบายให้ เห็นความสาคัญ
ในเรื่องดังกล่ าวและตอบรับในเร็ววันจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
ตลอดจนการลงพื้นที่เพื่ อสร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจกับผู้ เกี่ยวข้ อง เช่ น เจ้ าหน้ าที่แรงงานในจังหวั ด
นายจ้ าง และลูกจ้ างที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองดังกล่ าว ในบางจังหวัดที่มีแรงงานข้ ามชาติทางานทั้งในอาชี พ
ผู้รับใช้ ในบ้ านและแรงงานภาคเกษตรกรรม เช่ น จังหวัดสมุทรสาคร , เชี ยงใหม่ ฯลฯ เพื่อให้ เกิดการเข้ าใจและ
เข้ าถึงการคุ้มครองต่ อไป จึงเป็ นอีกแนวทางการทางานที่ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายได้ เป็ นอย่ างดี
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25 ปี ไฟไหม้โรงงานเคเดอร์
คนงานเดินหน้าทวงปฏิรูประบบความปลอดภัย
วาสนา ลาดี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สภาเครื อข่ายกลุ่ ม
ผูป้ ่ วยจากการท างานแห่ ง ประเทศไทย สมาพัน ธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และกลุ่มสหภาพ
แรงงานย่า นต่ า งๆได้จ ัด งานร าลึ ก 25 ปี ไฟไหม้
โรงงานผลิ ต ตุ๊ก ตาของบริ ษทั เคเดอร์ อิ น ดัส เตรี ย ล
ไทยแลนด์ ที่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนน
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ โดยมีการใส่ บาตร
ทาบุญอุทิศส่วนกุศลแก่คนงานเคเดอร์ที่ตอ้ งเสี ยชีวิต
ถึง 188 คน และร่ วมวางดอกไม้หน้าอนุ สรณ์เตือนใจ
ความปลอดภัย ของคนงาน ที่ ด้า นหน้า พิพิธ ภัณ ฑ์
แรงงานไทย พร้อมเยี่ย มชมนิ ท รรศการที่เ กี่ ยวข้อ ง
ด้านในพิพิธภัณฑ์ฯ จากนั้นทั้งหมดได้เดินทางไปยัง
กระทรวงแรงงานเพื่อ ยื่น หนังสื อ ต่อ พล.ต.อ.อดุ ล ย์
แสงสิงแก้วรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
น า ย ส า วิ ท ย์ แ ก้ ว ห ว า น ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉั น ท์แ รงงานไทย (คสรท.)
กล่าวว่า เรื่ อง ข้อเสนอเพื่อปฏิรูปเรื่ องความปลอดภัย
เนื่องในวันความปลอดภัยในการทางานแห่งชาติ นั้น

ทางคสรท.ได้จดั การราลึ กถึงกรณี ความสู ญเสี ยเนื่ อ ง
ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 หรื อย้อนไปเมื่อ 25
ปี ที่แล้ว เกิ ดเพลิ งไหม้โรงงานผลิ ตตุ๊กตาของบริ ษทั
เคเดอร์ อิ น ดัส เตรี ย ล ไทยแลนด์ อ.สามพราน จ.
นครปฐม ส่ ง ผลให้ ค นงานนั บ พัน ต้อ งวิ่ ง หนี ต าย
อลหม่ า น เหตุ ก ารณ์ ค รั้ งนั้ น เป็ นเหตุ ใ ห้ ค นงาน
เสี ยชี วิต 188 คน และมี ผูบ้ าดเจ็บอี ก 469 คน เพื่อ
ไม่ให้ชีวติ ของคนงานต้องสูญเปล่า สภาเครื อข่ายกลุ่ม
ผูป้ ่ วยจากการทางานและสิ่ ง แวดล้อ มแห่ งประเทศ
ไทย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
และขบวนการแรงงานจากภาคส่วนต่างๆยืน่ ข้อเสนอ
ให้รัฐบาลประกาศให้ วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี
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เป็ น “วันความปลอดภัยในการทางานแห่ งชาติ ” โดย
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วัน ที่ 26 สิ ง หาคม 2540
เห็นชอบให้วนั ที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็ น “วัน
ความปลอดภัยในการทางานแห่ งชาติ ” เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ เตือ นให้สังคมตระหนักถึ งความสาคัญของ
การป้ องกันอันตรายและการดู แลความปลอดภัยใน
การทางานของคนทางานในทุกสาขาอาชีพ ใช้เวลาถึง
21 ปี เพือ่ ผลักดัน “พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554” รวมทั้ง
การจัดตั้งสถาบันส่ งเสริ มความปลอดภัย อาชี วอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการทางานจนเป็ นผลสาเร็จ

จนถึงปั จจุบนั 7 ปี แล้วของการประกาศใช้
กฎหมาย แต่ ก็ ย งั ไม่ ส ามารถบัง คับ ใช้ไ ด้จ ริ ง ด้ว ย
เงื่ อ นไข และข้อ จ ากัด อี ก ทั้ง ขาดการสนั บ สนุ น
งบประมาณจากรั ฐ มี บุ ค ลากรที่ จ ากั ด ท าให้
สถานการณ์เรื่ องความปลอดภัยยังอยูใ่ นสภาพที่ตอ้ ง
ผลักดันต่อไป โดยเฉพาะเรื่ อง สถาบันส่ งเสริ มความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ที่ ย ัง ขาดทิ ศ ทางการมี ส่ ว นร่ วมจากผู ้ใ ช้
แรงงาน ทาให้คนงานขาดโอกาสในการเข้าถึ งสิ ทธิ
ตามกฎหมาย และการเข้าถึงบริ การอาชีวอนามัย การ
เข้า ถึ ง การวินิ จ ฉั ย โรค รั ก ษาเยีย วยาและทดแทน

แรงงานปริทศ
ั น์ออนไลน์

สถานการณ์ ล่ ว งเลยปรากฏการณ์ แ ละโรคใหม่ ๆ
ทางด้านอาชี วอนามัยจากการทางาน อันตราย จาก
การใช้ การสัมผัสสารเคมี ทาให้คนงานต้องเจ็บป่ วย
ทุกข์ทรมานอย่างมาก
ดัง นั้ น เนื่ อ งในวัน ความปลอดภัย ในการ
ทางานแห่ งชาติ ปี 2561 คณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย(คสรท.)และสภาเครื อข่ายกลุ่มผูป้ ่ วยจาก
การท างานและสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ประเทศไทย มี
ข้อ เสนอต่อ รัฐ บาลและพล.ต.อ.อดุ ล ย์ แสงสิ ง แก้ว
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อ เร่ งรัดในการ
ปฏิรู ปเรื่ อ งความปลอดภัย อย่า งจริ งจัง ภายใต้ก ารมี
ส่ ว นร่ ว มขององค์ก รเครื อ ข่ า ยของผู ้ผู ้ใ ช้แ รงงาน
ดังต่อไปนี้
1.ขอ ให้ ผู ้ เ จ็ บ ป่ วยสา มา รถ เบิ ก จ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาล เจ็บป่ วย /บาดเจ็บจากการงาน จนกว่า
แพทย์จ ะสิ้ น สุ ด การรั ก ษา / ถึ ง แม้ว่ า ปั จ จุ บ ัน จะมี
ประกาศปี 2558 ให้เบิกได้ถึง 2 ล้าน แต่เข้าถึงสิ ทธิได้
ยาก
2.ให้ รั ฐ ออกนโยบาย แนวปฏิ บ ั ติ หรื อ
กฎกระทรวงให้ชดั เจน ห้ามไม่ให้สถานประกอบการ
เบี่ย งเบนให้คนงานที่บ าดเจ็บและเจ็บ ป่ วยจากการ
ทางานไปใช้สิทธิ อื่ น เช่ น ประกันสุ ขภาพหมู่ หรื อ
รั ก ษาเอกชนโดยไม่ ร ะบุ ว่า เจ็ บ ป่ วยเนื่ อ งจากการ
ทางาน มี บทลงโทษกรณี สถานประกอบการไม่ ส่ ง
เรื่ องแจ้งคนงาน บาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทางาน
เข้ากองทุนเงินทดแทน
3.การประเมิ น การสู ญเสี ย สิ้ น สุ ด การรั กษา
ต้อ งให้ค นงานรั ก ษาให้ถึ ง ที่ สุ ด จนหายดี และเงิ น
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ประเมิน ต้อ งทดแทนให้คนงานที่สูญเสี ยอวัยวะ อยู่
ได้อย่างไม่ลาบาก ตลอดชีพ
4.ขอให้คณะกรรมสมานฉันท์แรงงานไทย
( ค ส ร ท . ) ห รื อ ผู ้ แ ท น เ ข้ า ไ ป มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
คณะกรรมการแพทย์ หรื อ คณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทน
5.ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดกิ จกรรม
รณรงค์ สร้างจิตสานึ ก ให้ความรู ้เรื่ องความปลอดภัย
เนื่ อ งใน “วันความปลอดภัย แห่ ง ชาติ ” ทุ ก ปี เฉก
เช่นเดียวกับวันแรงงานแห่ งชาติ โดยพิจารณาจัดสรร
ให้แก่ อ งค์กรของคนงานที่มีการทางานและผลงาน
อย่างต่อเนื่อง
6.ให้คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
(คสรท.)หรื อ ผูแ้ ทนเข้าเป็ นคณะกรรมการ(บอร์ ด )
สถาบันส่ งเสริ มความปลอดภัยฯ อย่างน้อย 1 คนใน
ฐานะองค์กรผลักดัน
7.ขอให้รัฐยกเลิกการใช้แร่ ใยหินทุกรู ปแบบ
8.ขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ
พร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือให้แก่ “สถาบัน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อ มใน
การทางาน” และบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีคุณธรรม การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เป็ นธรรม มี ความโปร่ งใส มี ส่วนร่ วมจากภาคส่ วน
ต่ า งๆ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในภารกิ จ เข้ ม งวด ใช้
งบประมาณอย่างคุม้ ค่า ทั้งในเรื่ อง การให้ความรู ้ การ
ป้ องกัน การรักษา การเยียวยาและการฟื้ นฟู เพื่อ ให้
คนที่ประสบเหตุสามารถดาเนิ นชี วิตในสังคมต่อไป
ไ ด้ ร ว ม ทั้ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร จั ด ก า ร ข อ ใ ห้
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)หรื อ
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ผู ้แ ทนเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ หารและการ
ตัดสินใจ
9.การตรวจสุ ข ภาพประจาปี ให้มีก ารตรวจ
แบบอาชีวเวชศาสตร์และต้องตรวจทุกคน แจ้งผลให้
คนงานทราบ โดยมี ส มุ ด พกประจ าตัว การตรวจ
สุขภาพให้ลูกจ้างทุกคน

10.ให้รัฐ ตรวจสอบสถานประกอบการทุ ก
แห่ง ให้มีนโยบายปลอดภัย และมีคนปฏิบตั ิงานด้าน
ความปลอดภัยอย่างจริ งจังและมีส่วนร่ วมจากคนงาน
ในสถานประกอบการนั้ น โดยให้ค ณะกรรมการ
ความปลอดภัยมาจากองค์กรของลู กจ้างหากสถาน
ประกอบการใดไม่มีให้คนงานเลือกตั้งกันเอง
11.ขอให้รั ฐ เร่ ง ออกกฎหมายโรคจากการ
ประกอบอาชีพ
12.ขอให้รัฐจัดให้มีคลินิกวินิจฉัย รักษาโรค
จากการท างาน ทุ ก พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม ที่ มี ร ะดั บ
มาตรฐานเท่ า เที ย มกัน สามารถวินิ จ ฉัย โรคได้ ที่
สาคัญเมื่อวินิจฉัยคนงานว่าเจ็บป่ วย / บาดเจ็บจากการ
ทางานแล้ว คณะกรรมการแพทย์ตอ้ งยึดเป็ นเกณฑ์ใน
การให้สิทธิกองทุนเงินทดแทน
13.ขอให้มี แพทย์ด้านอาชี วเวชศาสตร์ และ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ป ร ะ จ า ทุ ก โ ร ง พ ย า บ า ล
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบและ
กลไกรวมทั้งการบริ หารจัดการเรื่ องความปลอดภัยจะ
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ได้รับ การสนับ สนุ น จากรัฐ มนตรี ว่า การกระทรวง
แรงงาน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดัง่ ที่รัฐบาล
ประกาศนโยบาย “Safety Thailand”ให้เ ป็ นวาระ
แห่ งชาติขอ้ เสนอทั้งหมดเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้
นโยบายดังกล่ าวไปสู่ เป้ าหมายเรื่ องความปลอดภัย
ของคนทางาน

ด้า นพลต ารวจเอก อดุ ล ย์ แสงสิ ง แก้ ว
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ที่มาขอเข้าพบ
เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าของการยืน่ ข้อเรี ยกร้องเมื่อ
ปี 2560 และยื่นข้อ เสนอเพิ่ม เติม 13 ข้อ ในโอกาส
ครบรอบวันความปลอดภัยแห่ งชาติ ปี 2561 ณ ห้อ ง
รับรองรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคาร
กระทรวงแรงงาน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย
ในวันเดี ยวกัน กระทรวงแรงงาน โดยกรม
สวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงาน จั ด งาน “10
พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทางานแห่ งชาติ
ประจาปี 2561 ใช้กลไกประชารัฐสร้างความร่ วมมือ
ทุกภาคส่ วนขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand” ณ
อาคารกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (ส่ วนแยก
ตลิ่งชัน) กรุ งเทพฯ
ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ว่ า คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ว ัน ที่ 10
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พฤษภาคมของทุ กปี เป็ นวันความปลอดภัย ในการ
ท างานแห่ ง ชาติ ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งได้
ราลึ ก ถึ ง เหตุโ ศกนาฏกรรมเพลิ ง ไหม้โ รงงานผลิ ต
ตุ๊กตาเคเดอร์ และตระหนักถึงความสาคัญของความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางาน รวมทั้งเป็ น
แรงผลักดันให้ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกัน
ด าเนิ น งานด้า นความปลอดภัย ในการท างานให้ มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น เพื่อให้ผใู ้ ช้แรงงานได้ทางานใน
สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ปลอดภัย จากอุ บ ัติ เ หตุ แ ละมี
สุ ขภาพอนามัยดี ในส่ วนของกระทรวงแรงงาน ได้
กาหนดให้การขับเคลื่อน “ความปลอดภัยและอาชี วอ
นามัยของประเทศไทยหรื อ Safety Thailand” เป็ น
นโยบายเร่ ง ด่ ว นในการด าเนิ น การ ด้ว ยการตรวจ
บังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทางานอย่าง
จริ ง จัง ควบคู่ ไ ปกับ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ด้า นความ
ปลอดภัยแก่ผเู ้ กี่ยวข้องและบูรณาการความร่ วมมือกับ
ทุกภาคส่ วนเพื่อ ผลสัมฤทธิ์ ที่จะมี ต่อ ประชาชน คือ
การลดอัตราการประสบอันตรายและการเสี ยชีวิตจาก
การทางานอย่างเป็ นรู ปธรรม
สาหรับการจัดงานวันความปลอดภัยในการ
ท างานแห่ ง ชาติ ประจ าปี 2561 จัด ขึ้ น เพื่อ แสดง
เจตนารมณ์ ที่ มุ่ ง มั่ น ของภาครั ฐ ในการที่ จ ะดู แ ล
แรงงานให้มีค วามปลอดภัย และสุ ข ภาพอนามัยที่ ดี
และแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่ ายในการเป็ นพลัง ขับ เคลื่ อ น Safety Thailand
ร่ ว มกับ กระทรวงแรงงานตามแนวทางประชารั ฐ
เพื่ อ ให้ ค วา มปลอดภั ย ในการท างานเกิ ด เป็ น
วัฒ นธรรมความปลอดภัย เพื่อ ให้ค นไทยมี ค วาม
มัน่ คงและปลอดภัยอย่างแท้จริ ง
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กร ม ส วัส ดิก า ร แล ะคุ ้ ม คร อ ง แร ง ง า น
(กสร.)เผยสถิติการประสบอันตรายจากการทางาน
ของลูกจ้ างกรณีร้ายแรง 6 ปี ลดลงต่ อเนื่อง พร้ อมชู
4 มาตรการ ลดการประสบอันตรายจากการทางาน
อย่ างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 12พฤษภาคม 2561 เว็บไซต์คมชัดลึก
รายงานว่า นายอนันต์ ชัย อุทัยพัฒนาชี พ อธิบดีกรม
สวัส ดิการและคุ้ม ครองแรงงาน (กสร.) ได้เปิ ดเผย
สถานการณ์ สถิติการประสบอันตราย จากการทางาน
ของลูกจ้างกรณี เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น เสี ยชีวิต
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่ วน และหยุดงานเกิน
สามวันในช่ วงเวลา 6 ปี ที่ผ่านมามี แนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2555 มีอตั ราการประสบอันตราย
เท่ากับ 4.49 ต่อ 1,000 ราย ปี 2556 เท่ากับ 4.00 ต่อ
1,000 ราย ปี 2557 เท่ากับ 3.62 ต่อ 1,000 ราย ปี 2558
เท่ากับ 3.26 ต่อ 1,000 ราย ส่ วนปี 2559 เท่ากับ 3.04
ต่อ 1,000 ราย และในปี 2560 เท่ากับ 2.88 ต่อ 1,000
ราย อย่างไรก็ตามการประสบอันตรายจากการทางาน
ของลูกจ้างนับเป็ นความสูญเสียสาคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่ อ ตัว ลู ก จ้า ง ครอบครั ว สั ง คม เศรษฐกิ จ และ
ภาพลัก ษณ์ ข องประเทศ จึ ง ต้อ งด าเนิ น การอย่า ง
จริ งจังโดยความร่ วมมือของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการ
ลดการประสบอันตรายจากการทางานให้เป็ นไปอย่าง
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ยัง่ ยืน สาหรับแนวทางในการลดการประสบอันตราย
จากการทางานนั้น กสร.ได้กาหนดมาตรการสาคัญไว้
4 มาตรการ คือ
1. สร้ า งความรู ้ ความเข้า ใจเรื่ อ งความ
ปลอดภัยในการทางานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง
2.รณรงค์ ส ร้ า งจิ ต ส านึ ก แก่ น ายจ้า งและ
ลู กจ้าง ให้ตระหนักถึ งอันตรายจากการทางานและ
ร่ วมมือกันในการป้ องกันและแก้ไข
3. มาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย โดย
กระตุน้ เตือ นให้นายจ้าง ลู กจ้างปฏิบตั ิตามกฎหมาย
รวมทั้ง ตรวจสอบให้ ส ถานประกอบกิ จ การมี ก าร
ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่ งครัด และ
4.สร้ า งเครื อ ข่ า ยทั้ง ภาครั ฐและเอกชนเพื่อ
ช่ วยกระจายความรู ้ความเข้าใจ และช่ วยในการเฝ้ า
ระวังไม่ให้เกิดอันตรายจากการทางาน
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สถิติข้อมูลลูกจ้ างประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางาน
ม.ค. – เม.ย. 2560
ม.ค. – เม.ย. 2561
ค่าแตกต่ าง
25,922 ราย
26,142 ราย
+220 ราย

คิดเป็ นร้ อยละ
0.85

จังหวัดที่ลูกจ้ างประสบอันตรายจากการทางานสู งสุ ด
จังหวัด
จานวนลูกจ้ างประสบอันตราย
กรุ งเทพฯ
7,123 ราย
สมุทรปราการ
3,837 ราย
ชลบุรี
1,609 ราย
ประเภทสถานประกอบการที่ลูกจ้ างประสบอันตรายจากการทางานสู งสุ ด
จานวนลูกจ้ างในสถานประกอบการ
จานวนลูกจ้ างประสบอันตราย
มากกว่า 1,000 คน
6,081 ราย
201 – 500 คน
4,227 ราย
21 – 50 คน
3,107 ราย
ประเภทกิจการที่ลูกจ้ างประสบอันตรายจากการทางานสู งสุ ด
กิจการ
จานวนลูกจ้ างประสบอันตราย
หมวดการผลิต
14,465 ราย
หมวดการขายส่งและการขายปลีก
3,892 ราย
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
หมวดก่อสร้าง
2,831 ราย
กรณีที่ลูกจ้ างประสบอันตรายจากการทางานจนสู ญเสียอวัยวะสู งสุ ด
อวัยวะ
จานวนลูกจ้ างประสบอันตราย
นิ้วมือ
6,220 ราย
ตา
3,480 ราย
บาดเจ็บหลายส่วน
2,040 ราย
ที่มา : สุรเดช วลีอิทธิ กลุ เลขาธิ การสานักงานประกันสังคม
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มติครม. เพิม่ เงินสงเคราะห์ บุตรจาก 400 บาท
เป็ น 600 บาท ย้ อนให้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61

เมื่อ วันที่ 28 พ.ค.61 เวลา 09.00 น . ณ ห้อ ง
ประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนี ยบรัฐบาล พล.อ.
ประยุท ธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน
การประชุ มคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังเสร็ จสิ้ น
การประชุ ม พล.ท.สรรเสริ ญ แก้ว ก าเนิ ด โฆษก
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุ ม
ครม.ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญดังนี้ เรื่ อง ร่ างกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ าย

แรงงานปริทศ
ั น์ออนไลน์

ประโยชน์ ทดแทนในกรณีสงเคราะห์ บุตร พ.ศ. .... ว่า
คณะรัฐมนตรี มีมติอ นุ มัติหลักการร่ างกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่าย
ประโยชน์ท ดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร พ.ศ. ....
ตามที่ ก ระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ ส่ ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็ น
เรื่ องด่วน แล้วดาเนิ นการต่อไปได้ และให้ กระทรวง
แรงงานรั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง ไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย โดยมติครม.มีดงั นี้
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ซึ่ ง แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บงั คับ
ตั้งแต่วนั ที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป นั้น มาตรา 75
ตรี ได้บญั ญัติให้ผปู ้ ระกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร จานวนคราวละไม่
เกิ น 3 คน และต่ อ มาได้มี ก ฎกระทรวงก าหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และอั ต ราการจ่ า ย
ประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2549
และที่แ ก้ไ ขเพิ่มเติม กาหนดให้ผูป้ ระกันตนมี สิท ธิ
ได้รั บ ประโยชน์ ท ดแทนในกรณี ส งเคราะห์ บุ ต ร
สาหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปี บริ บูรณ์ จานวนคราว
ละไม่เกิน 2 คน และให้เหมาจ่ายเป็ นเงินในอัตรา 400
บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน
2. โดยที่กฎกระทรวงดังกล่าวได้ใช้บงั คับมา
นานแล้ว สมควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
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และอั ต ราการจ่ า ยประโยชน์ ท ดแทนในกรณี
สงเคราะห์ บุต รเพื่อ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ที่
เปลี่ ยนแปลงไปในปั จจุบนั อันจะเป็ นการช่วยเหลื อ
บุตรของผูป้ ระกันตน ซึ่ งจะส่ งผลให้มีผปู ้ ระกันตนมี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร จานวน 1,202,009 ราย
จานวนบุตร 1,326,695 คน มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ
สาระสาคัญของร่ างกฎกระทรวง

1. กาหนดให้กฎกระทรวงนี้ มีผลใช้บงั คับ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
2. ก าหนดให้ ผู ้ป ระกั น ตนมี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตรจากอัตรา
เหมาจ่ายเป็ นเงิน 400 บาทต่อ เดื อ น ต่อ บุตร 1 คน
เป็ นอัตราเหมาจ่าย 600 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน
โดยให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
3. ก าหนดให้ ผู ้ป ระกั น ตนมี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตรซึ่ งมีอายุไม่
เกิ น 6 ปี บริ บูรณ์ จากจานวนคราวละไม่ เกิน 2 คน
เป็ นจานวนคราวละไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ โดยให้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ 20 ตุลาคม 2558
(สรุ ปโดย วาสนา ลาดี)

ถกยื่ น ข้ อ เรี ย กร้ องสวน วิ ก ฤติ ห รื อ โอกาส
พัฒนาขบวนการแรงงาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 สหพันธ์
แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (สยท.) ได้มีการจัด
เสวนาเชิ ง วิช าการเรื่ อ ง การยื่น ข้อ เรี ย กร้ อ งสวน :
วิกฤติหรื อโอกาสพัฒนาขบวนการแรงงาน ณ ศูนย์
ฝึ กอบรมเพื่อคนทางาน ต.บางเกลื อ อ.บางปะกง จ.

แรงงานปริทศ
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ฉะเชิ งเทรา ทั้งนี้ มีวิทยากรร่ วมเสวนา 4 คน ได้แก่
ทนายชฤทธิ์ มี สิท ธิ์ , รศ.แล ดิ ล กวิทยรัตน์ , นาย
สนธยา เผ่าดี และนายประสิ ทธิ์ ปาตังคะโร โดยมี อ.
ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ทาหน้าที่ผดู ้ าเนิ นรายการ
มีผเู ้ ข้าร่ วมกว่า 100 คน
นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน กล่าวว่า ในมุมมองของรัฐ การแจ้ง
ข้อเรี ยกร้อ งสวน เรามองจากสิ ทธิตามกฎหมายก่อ น
ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งที่ส ามารถทาได้ แต่แน่ นอนการต่อ รอง
ของลูกจ้างย่อมลดน้อยลง เกิดความระแวง ไม่มนั่ ใจ
ซึ่งกันและกัน นายจ้างจะเอาจริ งไหม หรื ออาจพัฒนา
กลายเป็ นเรื่ อ งความโกรธเคื อ งโกรธแค้น กัน เลย
เพราะที่ ผ่ า นมาในสถานประกอบการไม่ เคย
ดาเนิ นการแบบนี้ และพอเหตุการณ์ แบบนี้ เกิ ดขึ้นก็
พัฒนาเป็ นความขัดแย้ง ไม่คุยกันเลย เมื่อลูกจ้างไม่คุย
กับ นายจ้า ง นายจ้า งก็ ไ ม่ คุ ย การหาข้อ ยุติ ก็ ยากขึ้ น
และพัฒ นาไปจนถึ งการเฉื่ อ ยงาน ปิ ดงาน นัด หยุด
งานตามมา

ดัง นั้ น ต้อ งเริ่ ม ต้น จากการเชื่ อ ใจกัน ก่ อ น
เพือ่ ให้จากหนักไปเบา เพื่อปรับทัศนคติกนั ก่อน เหตุ
และผลในการเจรจาคื อ สิ่ ง ส าคัญ จะยื่น เพื่ อ ฉวย
โอกาส กดดัน หรื อ อย่า งอื่ น จะไม่ อ ยู่ร่ ว มกัน อี ก
ต่อ ไปแล้ว เพราะเรื่ อ งแรงงานสัม พันธ์ เรื่ อ งการยื่น
ข้อ เรี ยกร้อ งไม่ ใช่ เรื่ อ งง่ าย มี วิธี คิด ในการพิจารณา
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ทั้งนั้น ดังนั้นทั้ง 2 ฝ่ ายจะรู ้กนั ดีว่า ข้างหน้าคืออะไร
อนาคตต้องเผชิญอะไร ดังนั้นท่านต้องคาดการณ์ให้
ได้ เจตนาคือสิ่ งสาคัญที่สุด ถ้าเริ่ มจากไม่ดี ก็ไม่ดีท้ งั
กระบวนการ และอีกทั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ใช่
ว่า จะน ามาคาดการณ์ ไ ด้ท้ ัง หมด ก็ ต ้อ งดู บ ริ บ ทที่
เกี่ยวข้องร่ วมด้วย
ทนายชฤทธิ์ มีสิทธิ นักกฎหมายด้านแรงงาน
กล่ าวว่า การเรี ยกร้องเป็ นสิ ทธิ ธรรมชาติของมนุ ษย์
และก็มีบางอาชีพเช่ นกันก็ไม่มีสิทธิเรี ยกร้องต่อรอง
ไม่ อ ยู่ ใ นกรอบกฎหมายแรงงานสั ม พัน ธ์ เช่ น
คนทางานในภาครัฐ แรงงานนอกระบบ ที่ผ่านมาการ
ต่อรองก็ไปเรี ยกร้องรัฐบ้าง ผูป้ ระกอบการบ้าง

ค าว่ า ยื่น ข้อ เรี ย กร้ อ งเป็ นค าเรี ย กขาน ที่
สะท้อนสถานการณ์ดาเนินการทางกฎหมายที่มีตวั บท
รองรับ เป็ นสิ่ งที่บอกว่าการยืน่ ข้อเรี ยกร้อง คือ หลัก
ความเสมอภาคกัน ทั้ง นายจ้า งและลู ก จ้า ง ที่ ต ้อ ง
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนโดยเคร่ งครัด มีผลทันที การยืน่ ข้อ
เรี ยกร้อ งสวนเป็ นสิ ทธิ ที่ทาได้ เท่าเทียมกัน แต่เนื้ อ
ของข้อเรี ยกร้องที่ยนื่ สวนคืออะไร ต้องดูความจาเป็ น
ประกอบ ดูที่มาที่ไป ซึ่ งพบว่า ในหลายกรณี เป็ นการ
ใช้สิทธิ ไ ม่ สุจริ ต มี เป้ าหมายเพื่อ ลดทอนอานาจฝ่ าย
แรงงาน
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หากย้อ นไปดู ตอนที่ฝ่ายธุ รกิ จ ปรับกลยุท ธ์
เรื่ องแรงงานสัมพันธ์ การยืน่ ข้อเรี ยกร้องสวนก็คือกล
ยุทธ์แบบหนึ่ง ที่ผเู ้ กี่ยวข้องในกระบวนการเหล่านี้ ทั้ง
ที่ปรึ กษา ทนายความ นักกฎหมาย ก็รู้ว่าใครมีขอ้ มูล
อะไร พวกไหน เหล่านี้ มีอ ัตลักษณ์ในการออกแบบ
แนวการยื่นข้อเรี ยกร้อ งสวน ที่มีวาระอื่นๆแอบแฝง
ด้ ว ย ซึ่ งก็ ไ ม่ สุ จริ ตใจแต่ ต ้ น แทบทั้ ง นั้ น อี ก ทั้ ง
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไ ทยก็ไ ปจากัดอีกว่า อะไร
คือ สภาพการจ้างบ้าง ดังนั้นเมื่อจะเปลี่ยนแปลงก็ตอ้ ง
ยืน่ ข้อเรี ยกร้อง การยืน่ ข้อเรี ยกร้องหากสุ จริ ตใจใครๆ
ก็รับได้ แต่พฤติกรรมที่พบ คือ มีการกระทาอื่นๆ เพื่อ
ไปสู่ เ ป้ าหมายบางอย่า งที่ ว างแผนไว้ การยื่ น ข้อ
เรี ยกร้องสวนมีวาระซ่ อนเร้น ร้าวฉาว ไม่ซื่อสัตย์ ไม่
ไว้วางใจกัน ไม่ใช่วถิ ีที่มนุษย์พึงเคารพและปฏิบตั ิต่อ
กัน เพราะระหว่างนั้นมีสถานการณ์มากมายเกิดขึ้น
ระหว่างทาง เช่ น โทรศัพท์ไ ปป่ วน จดหมายไปถึ ง
กล่อมพ่อแม่ให้กล่อมลูกให้เลิกยุง่ กับสหภาพแรงงาน
ให้ขอ้ มู ล เรื่ อ งการทุ บหม้อ ข้าวตนเอง แต่ สัง คมไม่
เห็ น เบื้ อ งหลั ง ตรงนี้ ไม่ นั บ มี ภ าระทางกฎหมาย
เพิม่ ขึ้น เพือ่ วางให้เห็นว่าปี หน้าอย่ายืน่ เพราะจะจบไม่
ลง เราลองดูเหตุการณ์หลังจบข้อ พิพาทแล้ว ลู กจ้าง
ไม่ได้เข้าทางาน มีปฏิบตั ิการทางจิตวิทยาหลายอย่าง
เช่ น น าพระมาเทศน์ ไปอบรม ฟื้ นฟูจิ ตใจ เหมื อ น
เป็ นคนไม่สานึ กในบุญคุ ณนายจ้าง ต้อ งกล่ อ มเกลา
จิตใจใหม่ จิตใจเดิมใช้ไม่ได้ มีระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพ
กาย จิต วิญญาณ เหล่านี้เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามตนมองว่า การยืน่ ข้อ เรี ยกร้อ ง
บนพื้น ฐานความจ าเป็ น คื อ ความสง่า งาม เดิ น ได้
เพราะเดินด้วยความสุจริ ตใจ แต่หากมีการยืน่ แบบไม่
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สุ จ ริ ต ใจ เราอาจต้อ งตั้ง หลัก ทางกฎหมาย คือ การ
ยืนยันไปเลยว่านี้ เป็ นการยืน่ ข้อเรี ยกร้องที่ไม่ชอบ มี
วาระซ่ อ นเร้ น มี เ บื้ อ งหน้ า เบื้ อ งหลัง ไม่ มี ข ้อ มู ล
รองรับ สูข้ อ้ กฎหมายเลยว่าไม่ชอบ เพื่อให้วินิจฉัยว่า
ข้อเรี ยกร้องไม่ชอบ ดังนั้นคุณไม่มีสิทธิปิดงาน และมี
ความห่ วงอยูอ่ ย่างหนึ่ ง คือ สังคมควรได้เรี ยนรู ้ รับรู ้
อย่ า งมี เ หตุ มี ผ ล เพราะในโลก social เวลามี
ปรากฏการณ์แบบนี้จะมองในเชิงลบเลยว่า เศรษฐกิจ
กาลังไปแล้วดี แล้ว แรงงานสร้างปั ญหาอีกแล้ว เป็ น
ต้น นี้คือการที่สงั คมเรี ยนรู ้วา่ การใช้สิทธิแรงงาน คือ
การสร้างปั ญหา ดังนั้นต้อ งสื่ อ สารให้สังคมเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ในเรื่ องเหล่านี้ ข้อพิพาทแรงงานคืออะไร การ
ปิ ดงานคือ อะไร สังคมไม่ เข้าใจ มองว่าเป็ นสิ่ งไม่ ดี
มองว่าสมควรแล้วที่นายจ้างกระทาแบบนั้น เพราะ
สร้างปั ญหาให้นายจ้าง นี้ตอ้ งแก้ไข
เรื่ องกฎหมายก็ไม่สอดคล้องกับระบบความ
เป็ นจริ ง มี ข้ นั ตอนกติกามาก หากลู กจ้างพลาดทาง
กฎหมายจะเกิดปั ญหามาก ดังนั้นเราต้องเตรี ยมความ
พร้อมไม่ให้พลาดพลั้งทางกฎหมาย โดยเฉพาะแกน
น าเจรจา ผู ้แ ทน สมาชิ ก ที่ มี บ ทบาท ขบวนการ
แรงงานต้อ งทาการบ้านในส่ ว นนี้ ทั้งสื่ อ สารสังคม
และสื่ อสารต่อภาครัฐ เวลามีปัญหาก็ตอ้ งไปสู ้ในชั้น
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) แต่ตอ้ งรู ้ไว้ว่า
ไม่ ไ ด้ จ บที่ ครส. ต้ อ งไปที่ ศ าลแรงงาน กลไก
กระทรวงแรงงานก็ยงั มีขอ้ ติดขัด ไม่ทนั ท่วงทีในการ
แก้ไขข้อขัดแย้ง เกิดความตึงเครี ยด
อีกเรื่ อ งที่สาคัญ คือ กระบวนการยุติธรรมก็
ยังไม่ชดั เจน คือ ในระหว่างที่นายจ้างใช้สิทธิปิดงาน
สามารถจ้างคนนอกมาทาการผลิตได้ ดังนั้นนี้คือสิ่งที่
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ไม่ เกิ ดประโยชน์ใดๆ การปิ ดงานก็ไ ม่มี ความหมาย
เพราะกระบวนการผลิตก็ดาเนินการต่อไป ข้อขัดแย้ง
ก็มากขึ้นไปอีก เหล่านี้คือกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อก้าว
ข้ามผ่านความกลัว ข้อเรี ยกร้องสวนหลายเรื่ อง ถ้าเรา
สื่อสารสังคม สังคมจะเข้าใจเจตนาเบื้องหลัง ว่านี้ คือ
ตัวอย่างที่ไม่ ดี ซึ่ งแน่ นอนไม่ ควรมี สิ่งเหล่ านี้ ดีควร
ส่ งเสริ ม ไม่ดีตอ้ งให้สังคมเรี ยนรู ้ ข้อเรี ยกร้อ งต้องดู
เหตุผล ความจาเป็ น สร้างสรรค์ กระบวนการเจรจาก็
จะเดินไปได้อย่างสุ จริ ตใจ หากข้อเรี ยกร้องไม่สุจริ ต
ใจ ควรตกไป และสื่อสารกับสังคมให้รู้

ตนได้ป ระสานงานกับ กรมสวัส ดิ ก ารฯว่า
พฤติ ก ารณ์ เ หล่ า นี้ มัน ไปละเมิ ด ศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ น
มนุ ษ ย์ ดัง นั้น กระทรวงแรงงานต้อ งสื่ อ สารสัง คม
เหมือนกันว่า สิ ทธิในการยืน่ ข้อเรี ยกร้องไม่สุจริ ตใจ
ท่ า ที ก ระทรวงแรงงานไม่ ส่ ง เสริ ม กลไกแรงงาน
สั ม พัน ธ์ แ บบนี้ ต้อ งหาทางแก้ไ ข เพราะไม่ เ กิ ด
ประโยชน์ใดๆในการเจรจา ไม่สอดคล้องกับหลักการ
แรงงานสัมพันธ์ และเราเองก็ตอ้ งเรี ยกร้องการเจรจา
ที่ ส ร้ า งสรรค์ด้ว ย เช่ น มี บ างข้อ ที่ ค วรบรรจุ อาทิ
ข้อบังคับไม่เป็ นธรรมละเมิดสิ ทธิก็ตอ้ งขจัดออก ผม
คิดว่ามีประเด็นสวัสดิ การสังคมหลายเรื่ องที่ตอ้ งจัด
ท่ามกลางที่รัฐยังไปไม่ถึง เช่น ค่ารักษาพยาบาลคน
ในครอบครัว เหล่านี้คือข้อเรี ยกร้องสร้างสรรค์ ความ
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รับผิดชอบต่อ สังคม เป็ นการจ้างงานที่ไม่ เป็ นธรรม
ต้องมาทาเป็ นขบวนการยืน่ เรี ยกร้องแบบสุจริ ตใจ
นายสนธยา เผ่าดี ชมรมผูบ้ ริ หารงานบุคคล
ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กล่าวว่า การ
ยืน่ ข้อเรี ยกร้องสวน ต้องดูวา่ จากภาวะเศรษฐกิจหรื อ
นโยบาย เพราะหากเป็ นภาวะเศรษฐกิจ การพูดคุยกับ
ลู ก จ้า งน่ า จะมี วิ ธี ก ารอื่ น ๆด้ ว ยในการพู ด คุ ย กั น
มากกว่าการยื่นข้อ เรี ยกร้อ งสวน กรณี ปลายปี 2560
ไม่ ใช่กรณี ของสายยานยนต์ แต่เป็ นของไฟฟ้ า ซึ่ งก็
ก ลั บ ไ ป ม อ ง ดู ก ร ณี น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
อุตสาหกรรม เช่ น อุ ตสาหกรรมยานยนต์ แต่น้ ี เป็ น
อุ ต สาหกรรมหลัก อุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย ส่ ว น
อุตสาหกรรมอื่นๆคือต้องพิจารณาไปว่าเกิดอะไรขึ้น
อีกทั้งต้อ งไปดูต่อ ว่าแนวนโยบายประเทศแม่มองว่า
อย่างไร
ซึ่ งพบว่า การยืน่ ข้อเรี ยกร้องสวนมักมาจาก
นโยบายประเทศแม่ ส่ วนบริ ษทั ไทยมักจะใช้การเลิก
จ้างมากกว่า ทั้งนี้ การยื่นข้อ เรี ยกร้องสวนมักมาจาก
แนวประเทศต้นทาง ก็ต ้อ งกลับไปดู ว่าประเทศต้น
ทางกาหนดอย่างไร เป็ นนโยบายไหม คนที่มาเป็ น
ผูบ้ ริ ห ารรั บ นโยบายมาด าเนิ น การไหม อะไรเป็ น
อุ ปสรรคก็ ตอ้ งจัดการ เพราะทุ กคนมาแค่ 4-5 ปี ก็
กลับไป เขาจะสร้างความล้มเหลวไม่ ไ ด้ ต้อ งสร้า ง
ความสาเร็จเท่านั้น
การยืน่ ข้อเรี ยกร้องสวนให้ดูว่า ยืน่ จากปั จจัย
อะไร หากไม่ใช่นโยบายจากประเทศแม่ การหาจุดไม่
ลงตัวในการพูดคุยไหมเพื่อ ตัดสิ นใจบางอย่าง และ
มองว่า หากสุ จ ริ ต ใจก็ ยื่น สวนได้ แน่ น อนเกิ ด ผล
กระทบแน่นอน และยิง่ เกิดจากความไม่สุจริ ตใจมักมี
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การวางแผนไว้ก่อน เช่น การตัดสิ นใจของประธาน
บริ ษทั ที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง , กระบวนการผลิต
ที่มี การปิ ดงาน จะอยู่ไ ด้น านเท่ าใด อย่างไร ลู กค้า
กระทบไหม เหล่านี้ มีการวางแผนทั้งนั้นดังนั้นต้องดู
ว่ า เป็ นนโยบายองค์ ก รหรื อภาวะเศรษฐกิ จ ให้
พิจารณาตรงนี้
สาหรับในชมรมบริ หารบุคคล จะไม่เห็นด้วย
กับการยืน่ ข้อเรี ยกร้องสวน และเน้นการทางานเรื่ อ ง
การอยู่ร่ ว มกัน มากกว่า ส าหรั บ ในสายไฟฟ้ าต้อ ง
ยอมรับว่า ยอดการขายลดลงในหลายสิ นค้า จึงเสนอ
ว่า HR ต้อ งสร้างความเข้าใจให้ไ ด้ในเรื่ อ งนี้ แต่ถ้า
HR ไม่ดาเนิ นการ แต่บริ ษทั ลงมาจัดการเอง โอกาส
ยืน่ ข้อเรี ยกร้องสวนก็มีสูง
ในชมรมฯได้มี ก ารศึ ก ษาและเรี ย นรู ้ ถอด
บทเรี ยนในกรณี เหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา HR ต้อง
คุ ย อะไรกับนายจ้า งบ้า ง สื่ อ สารให้บ ริ ษ ัทเข้าใจว่า
ทาไมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีการคุยในเชิงวิชาการ
ให้เห็ นผลกระทบด้วย และมองว่าคนกลาง คือ HR
สาคัญที่สุด
ดัง นั้ น การยื่น ข้อ เรี ย กร้ อ งสวนจึ ง เป็ นทั้ง
โอกาสและวิ ก ฤติ เป็ นทั้ง เหตุ ผ ลและไม่ มี เ หตุ ผ ล
เพราะมี ผลกระทบแน่ น อน ที่น ายจ้างวางแผนแล้ว
แน่นอน เพื่อไม่ให้กระทบลูกค้า เพราะมีกลุ่มลูกจ้าง
อื่น เช่น เหมาค่าแรง นักศึกษาฝึ กงาน ก็ทางานต่อได้
แต่ก็ตอ้ งบอกว่าลูกจ้างเหล่านี้ ไม่ใช่น้ าหนักสาคัญใน
การผลิ ต เท่ า ลู ก จ้า งประจ า ซึ่ งแน่ น อนนายจ้า งเขา
ประเมินทั้งหมดแล้วก่อนการตัดสิ นใจว่าจะทาอะไร
อย่างไร
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สงครามข่ า วสารจึ ง เกิ ดขึ้ น ตามมาแน่ น อน
เช่น บริ ษทั ให้โบนัสขนาดนี้ยงั ประท้วงอีกเหรอ เดี๋ยว
เขาก็ยา้ ยฐานการผลิตหรอก เหล่านี้ คือการปกป้ องแบ
รนด์ ใ ห้ เ กิ ด ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ สั ง คมทั้ง นั้ น คน
ภายนอกเข้าใจแบบนี้ ทั้ง นั้น ไม่ เ ข้า ใจรายละเอี ย ด
เบื้องหลังว่าคืออะไรอย่างไร ว่าทาไมลูกจ้างต้องต่อสู ้
ขนาดนั้น ดัง นั้น ต้อ งตี โ จทย์ใ ห้ แ ตก เพราะถ้า เขา
มัน่ ใจว่าสินค้าไม่กระทบ เขาเดินต่อแน่นอน
เรื่ องแรงงานสัมพันธ์ จึงไม่ใช่ เรื่ อ งง่าย ต้อ ง
เรี ยนรู ้ร่วมกัน เพราะบริ ษทั มองอีกอย่าง แรงงานมอง
อีกอย่าง ทั้ง 2 ฝ่ ายจะรู ้กนั ดีว่าข้างหน้าคืออะไร สิ่ งที่
จะต้อ งดู คือ วิกฤติ ที่เกิ ดระลอกหลัง หากวิกฤติใ น
บางอุตสาหกรรมแย่ลง สิ่ งที่ตามมาหลังจากนั้น เช่ น
มีการอบรมปรับทัศนคติ บางครั้ง 5 วัน เหล่ านี้ คือ
ความล าบากที่ ลู ก จ้า งต้อ งเจอทั้ง นั้น สถานการณ์
เหล่านี้ หลายที่ตื่นตัวแล้ว ปรับตัว สุ ดท้ายผมมองว่า
เมื่ อ เกิ ดปั ญหาแล้ว กระทบทุ กฝ่ าย เสี ยหายทุก ฝ่ าย
แน่นอน ดังนั้นอย่าใช้วธิ ีการนี้ ดีที่สุด ซึ่ งห้ามนายจ้าง
ยืน่ ข้อเรี ยกร้องไม่ได้ แต่น้ ี ไปถึงปี ค.ศ. 2020 นายจ้าง
ทุกที่จะมีการปรับโครงสร้างกาลังแรงงานโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมรถยนต์ที่จะใช้แรงงานระดับไลน์ การ
ผลิตลดลง ดังนั้นผูน้ าแรงงานต้องทาการบ้านให้มาก
ขึ้น เตรี ยมการไว้ก่อน
ตั้ง แต่ ท าชมรมบริ หารงานบุ ค คลมา ก็แ ชร์
เรื่ อ งราวที่ ไ ด้ศึก ษามา ตลอดจนการทางานกับผูน้ า
แรงงานให้ กั บ ชมรมอื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจ
ร่ ว มกัน ไม่ ไ ด้แ บ่ ง ว่า เราเป็ น HR และท าเฉพาะ
นายจ้างเท่านั้น มีการแบ่งปั นข้อมูลมาฝั่งลูกจ้าง และ
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ไม่เห็นด้วยว่าไปจบที่กระบวนการศาล การเจรจาให้
จบในระดับสถานประกอบการดีที่สุด

รศ.แล ดิ ล กวิท ยรั ต น์ คณะเศรษฐศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย กล่ า วว่ า เวลาพู ด เรื่ อ ง
แรงงานสัมพันธ์ อาจต้องเริ่ มต้นที่แรงงานสัมพันธ์ว่า
การประกอบกิ จ การให้ ป ระสบความส าเร็ จคื อ
ความสัม พัน ธ์กับ ลู ก จ้า งและนายจ้า งจะราบรื่ น แค่
ไหน ก็อยูท่ ี่การบริ หารแรงงานสัมพันธ์

คาถามคือ จะมี เ ครื่ อ งมื อ อะไรไหมในการ
เคลี ยร์ ความขัดแย้งเป็ นระลอกๆ นั่นก็คือ การเจรจา
ต่อรอง ซึ่ งก็ตอ้ งมีการยืน่ ข้อเรี ยกร้องเพื่อให้เกิดการ
เจรจา ซึ่ งเหล่ านี้ ก็มีกฎหมายกาหนดวิธีการไว้ เป็ น
มาตรฐานที่กาหนดไว้ เช่น ค่าครองชี พสู งขึ้น ปรับ
ค่ า จ้า งได้ ไ หม ดัง นั้ น การยื่น ข้อ เรี ย กร้ อ ง จึ ง คื อ
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ยุ ติ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ป ร ะ ค อ ง
ความสัมพันธ์ลูกจ้างกับนายจ้าง แต่น้ นั เองกฎหมาย
ไทยก็ก าหนดว่า ลู ก จ้า งมี สิ ทธิ นายจ้า งมี สิ ท ธิ ต้อ ง
ได้รับความยินยอมทั้ง 2 ฝ่ าย บางกรณี นายจ้างเกิ ด
ปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิ จ ก็ทาทันทีไ ม่ ได้ ก็ตอ้ งยื่นข้อ
เรี ยกร้อง
คาถามคื อ มันควรยื่น ก่ อ นหรื อ ยื่นสวนกัน
เพราะหากนายจ้า งมี ปั ญ หา ควรมี วิ ธี ก ารในการ
สื่ อ สารทัน ที งานบริ ห ารงานบุ ค คลแบบมื อ อาชี พ
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ไม่ ใ ช่ ก ารมี ลู ก เล่ น หรื อ มี เ ล่ ห์ ก ลในการปะทะกับ
ลูกจ้าง หลักการเจรจาต่อรอง คือ การลดความขัดแย้ง
ด้ ว ยเจตนาสุ จ ริ ต เพื่ อ ยุ ติ ค วามขั ด แย้ง ในเวลา
อันรวดเร็ว เพราะยิง่ ยาวนานเท่าใด ยิง่ เข้าเนื้ อนายจ้าง
จะเตรี ย มการงบประมาณอย่า งไร จะวางแผนการ
บริ หารองค์กรอย่างไร เพือ่ ให้เกิดการยุติอย่างรวดเร็ ว
เป็ นที่พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่ าย เพราะหากคุณมีลูกเล่น ทา
ให้การเจรจายืดเยือ้ ไม่ใช่การเจรจา แต่น้ ีคือ การสร้าง
สงคราม ขัดกับหลักแรงงานสัมพันธ์ที่ดีอย่างชัดแจ้ง
ไม่ ท าให้ ค วามขัด แย้ง ยุติ ไ ด้เ ร็ ว เพราะไปท าลาย
บรรยากาศความไว้วางใจ พูดคุยกัน ช่วยกันได้ ไม่ได้
อี ก ต่ อ ไป ท ามาหากิ น ยากขึ้ น ทั้ง ๆที่ ธุ ร กิ จ คื อ การ
ค้าขายไม่ใช่คา้ ความ
ซึ่งตนหาไม่เจอคาว่า “ข้อเรี ยกร้องสวน” ใน
พจนานุ กรมแรงงานสัมพันธ์ว่าแปลว่าอะไร เพราะ
เรื่ องนี้ ไม่ใช่ เครื่ องมือในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่
ราบรื่ น แต่ ก ลั บ ท าให้ เ กิ ด ความไม่ ไ ว้ว างใจ ไม่
สัม พัน ธ์ กัน เพราะตัว ข้อ เรี ย กร้ อ งสวนท าให้ เ กิ ด
ภาวการณ์คุกคามกัน แน่นอนการเจรจาต่อรองมีหลัก
ของมัน คือ สุ จริ ตใจ ต้องเชื่อมัน่ ว่าการเจรจาต่อรอง
เท่านั้นจะนามาสู่ ความสันติ มาช่ วยกันทามาหากิ น
ไม่ ใช่ เรื่ อ งการยอมความ หรื อผลักอีกฝ่ ายไปจนมุ ม
มาถึงตรงนี้ เรื่ องของการยืน่ ข้อเรี ยกร้อง คือ ผูร้ ้ายใน
กระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การเจรจาต่อรองจะ
ได้ไ ม่ไ ด้จึงไม่ ได้ข้ ึนกับเหตุผลอย่างเดียว มันขึ้นกับ
อานาจต่อรองด้วย หากการเจรจาต่อรองอย่างเดียว ไม่
ต้องตั้งสหภาพแรงงาน มีแค่กรรมการลูกจ้างก็ได้ การ
มีอ งค์กรแรงงานที่เข้มแข็งเป็ นปึ กแผ่นต่างหาก คือ
อานาจการต่อรองในกระเป๋ า เราเปิ ดไพ่ ยังไม่เปิ ดไต๋
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การเจรจาต่ อ รองต้อ งซื่ อ ตรง และมี อ านาจต่ อ รอง
ความมี เ อกภาพ ไม่ ห ลุ ด ไปจากเป้ าหมายแรงงาน
สัมพันธ์ที่วางหลักการไว้อย่างดีแล้ว และคิดว่า การ
สร้างนวัตกรรมยื่นข้อเรี ยกร้องขึ้นมานั้น คือ การทา
ให้ทุกฝ่ ายอ่อนกาลังลง และสู ญเสี ยความสามารถใน
การยุติขอ้ ขัดแย้ง ทาให้ระบบแรงงานสัม พันธ์น้ ี เสี ย
ไปเลย กลายเป็ นเรื่ องการตกงาน ความตายของผูน้ า
แรงงาน มีตน้ ทุนทางชีวิต นี้ จึงทาให้แรงงานสัมพันธ์
40 กว่าปี มานี้ สังคมได้เรี ยนรู ้ โดยเฉพาะความเจ้าเล่ห์
เพทุบ ายจนตั้ง ตัว ไม่ ทนั เพราะลู ก จ้า งจะไม่ เ ชื่ อ ใน
กระบวนการเจรจาต่อ รองแล้ว จะไปสู ้ในแบบที่เขา
ถนัดแทน เช่น ไปประท้วง (strike) ก่อนเจรจา ซึ่ งใน
ปี 2517-18 เกิ ดขึ้นมาก เพราะการเจรจาต่อ รองไม่
ได้ผลแล้ว แต่ใช้วธิ ีการนี้นายจ้างจะยอมต่อรอง
คาถามคือ เราจะใช้วิธีการแบบนี้ เพื่อ สร้า ง
ความมั่นใจให้ลู กจ้างหรื อ ที่ผ่านมาพัฒนาการของ
สหภาพแรงงาน ของกฎหมายแรงงาน ทาให้ลูกจ้าง
เคลื่อนจากวิธีการที่ถนัดมาสู่ วิธีการสากล คือ การยืน่
ข้อเรี ยกร้องด้วยความสุจริ ตใจ แต่พออยูไ่ ปนานๆ ก็มี
คนคิ ด จะเอาชนะลู ก จ้า ง ส่ ว นลู ก จ้า งก็ มี ก ารจะแฉ
นายจ้า งกลั บ ในบางเรื่ อง การเจรจาต่ อ รอง จึ ง
กลายเป็ นการสร้างกลไกบางอย่างเพือ่ ทาให้การเจรจา
ต่ อ รองยืด เยื้อ จากรั ก ษาไข้เ ป็ นการเลี้ ยงไข้แ ทน
แทนที่ จ ะช่ ว ยกั น แก้ไ ขปั ญ หา กลายเป็ นการท า
สงคราม เกิดความสู ญเสี ยทุกฝ่ าย นี้ คือสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นตอนนี้ ทาให้ท้ งั ลูกจ้างและนายจ้างไม่ เชื่อใน
กระบวนการแรงงานสัมพันธ์ท้งั ระบบอีกต่อไป
ดังนั้น การทาให้กระบนการเจรจาต่อรองยุติ
ในเวลาอัน สั้น ทั้ง นายจ้า งและลู ก จ้า งเลื อ กได้ ซึ่ ง
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ไม่ใช่ปัญหาลูกจ้างอย่างเดียว แต่เป็ นปั ญหาทั้งสังคม
อุ ต สาหกรรมทั้ง หมดเลย และการที่น ายจ้างยื่น ข้อ
เรี ยกร้อ งไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งผิด ปกติ แต่ เ ป็ นกลไกการปรั บ
ทุกข์ร่วมกันว่าต่างฝ่ ายต่างเดือดร้อนอย่างไร แต่ไม่ใช่
การยื่ น ข้ อ เรี ยกร้ อ งสวนแบบนี้ เพราะมั น เสี ย
บรรยากาศ ค้างเติ่ง เดินต่อไม่ได้ ไปไม่ถึงจุดสุ ดท้าย
ซึ่ ง มันเกิ ดในระดับ สถานประกอบการ ถ้า สหภาพ
แรงงานบ้านเราไม่ ใช่แบบสถานประกอบการจะไม่
เกิดแบบนี้ ในญี่ปุ่น ผมก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ ผมเสนอ
ว่ า หา ก เร า รว ม ตั ว เป็ น ส หภา พแร งงา น แบ บ
อุตสาหกรรม ยื่นต่อ นายจ้างอุ ตสาหกรรมนี้ จะเป็ น
การเจรจาแบบหลั ก การทัน ที ไม่ เ กิ ด การยื่ น ข้อ
เรี ยกร้องสวนแน่นอน ซึ่ งสถานการณ์เหล่านี้ ก็เกิดใน
เมืองไทยเท่านั้น
ภายหลัง ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นในบางประเด็ น จาก
ผูเ้ ข้า ร่ ว มรั บ ฟั ง แล้ว อ.ศัก ดิ น า ฉัต รกุ ล ณ อยุธ ยา
นักวิชาการอิสระด้านแรงงาน ได้สรุ ปอย่างน่ าสนใจ
ในช่วงท้ายว่า ข้อเรี ยกร้องที่สุจริ ตใจ คือ สิ่งสาคัญ แต่
หากไม่ สุ จริ ตใจจึ งน ามาสู่ ค วามขัดแย้ง ต่า งๆนานา
โดยเฉพาะการทาลายระบบแรงงานสัมพันธ์ท้ งั ระบบ
ไม่ เชื่ อ มั่นระบบการเจรจาต่อ รอง ซึ่ ง เป็ นระบบที่ ดี
ที่สุด ดังนั้นรัฐควรเข้ามาดู แล จัดการ มี นโยบายไม่
ส่ งเสริ มเรื่ องการยืน่ ข้อเรี ยกร้อ งที่ไม่สุจริ ตใจ เพราะ
ทาลายบรรยากาศการไว้วางใจระหว่างกัน ทั้งนี้ ฝ่ าย
แรงงานก็ตอ้ งสร้างสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรม
ซึ่ งจะช่ วยแก้ไ ขปั ญหาการยื่นข้อ เรี ยกร้อ งสวนนี้ ได้
เพราะเกิ ด ขึ้ นเฉพาะการเจรจาในระดั บ สถาน
ประกอบการเท่านั้น
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อีกทั้งการยืน่ ข้อเรี ยกร้องสวนแบบไม่สุจริ ต
ใจต้องยกระดับให้กลายเป็ นเรื่ อ งไม่ ถูกกฎหมายให้
ได้ เป็ นเรื่ องที่ ก ระ ท าไ ม่ ไ ด้ ใ นทา งก ฎหมา ย
ขณะเดี ย วกันภารกิ จ ที่ ต ้อ งท าควบคู่ กัน ไปด้ว ย คื อ
การสร้างความรับรู ้ทางสังคมที่ยงั ไม่ ถูกต้องในเรื่ อ ง
แรงงานสัมพันธ์ ขบวนการแรงงานต้อ งสื่ อ สารกับ
สาธารณชนให้ ชัด เจน และสุ ด ท้า ยต้อ งเสนอชุ ด
นโยบายความคิ ด ออกมาให้ชัด เจน ในสิ่ ง ที่ย งั เป็ น
ปั ญหากระทบกับแรงงานอยูใ่ นขณะนี้
(สรุ ปโดย : บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์)

24 องค์ กร ร่ วมหนุนนโยบายเงินอุดหนุ นเด็ก
เล็กถ้ วนหน้ า ลดความเลือ่ มลา้

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดิ
เอมเมอรัลดิ์ เครื อข่ายเด็กเล็กถ้วนหน้า 24 องค์กร ซึ่ ง
ประกอบด้ว ย เครื อ ข่ า ยด้า นเด็ ก เยาวชน และ
ครอบครั ว เครื อ ข่ า ยแรงงานในและนอกระบบ
เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ เครื อ ข่ า ยสถาบัน วิ ช าการและ
การศึกษา เครื อข่ายสลัม 4 ภาค สถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒ นาประเทศไทย (TDRI) จัด เวที สัม มนา เงิ น
อุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า : จุดเริ่ มต้นการคุม้ ครองทาง
สังคมทั้งระบบ นาเสนอผลการประเมิ นผลกระทบ
โครงการเงิ น อุ ด หนุ น เด็ ก เล็ ก ถ้ว นหน้ า ทั้ง ในและ
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ต่างประเทศ พบตรงกัน การจัดสวัสดิการให้เด็กเล็ก
ทุ ก คน สร้ า งประโยชน์ ก ว่ า จ ากัด เฉพาะกลุ่ ม เด็ ก
ยากจน

ดร.สมชัย จิตสุ ชน ผูอ้ านวยการวิจยั ด้านการ
พัฒนาอย่างทั่วถึ ง กล่ าวว่า โครงการเงิน อุ ดหนุ น ฯ
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์หลัก เช่ น พบว่าช่ วยพัฒนาด้าน
โภชนาการในกลุ่มเด็กยากจน ซึ่ งครึ่ งหนึ่ งของเด็กที่
ยากจนมี ภ าวะผอมแห้ ง ท าให้แ ม่ เ ข้า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณสุ ขก่อ นคลอด ส่ งผลดี ต่อ ภาวะโภชนาการ
ของแม่ ซึ่ งมีผลทาให้เด็กมีสุขภาพดีข้ ึน และแม่เลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่นานขึ้น ฯลฯ ดังนั้น การจัดสวัสดิการ
เงิ น อุ ด หนุ น เด็ ก เล็ ก ถ้ว นหน้ า คื อ การลงทุ น สร้ า ง
ประชากรและเป็ นจุดเริ่ มต้นการคุ ม้ ครองทางสังคม
ทั้งระบบ นาไปสู่การแก้ไขปั ญหาเชิงระบบหลายด้าน
เกิดระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ไม่มีเด็กตกหล่น และ
สามารถส่ งต่ อ ข้ อ มู ล เชื่ อ มกั บ ระบบการศึ ก ษา
ประกันสังคม ระบบหลัก ประกัน สุ ข ภาพ ฯลฯ ซึ่ ง
เป็ นฐานของการสร้างระบบรัฐสวัสดิการในอนาคต
ของการพัฒนาที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ด้ า น ดร. ไมเคิ ล แซมซั่ น ( Dr.Michael
Samson,Econnomics Policy and Research Institute)
สนับสนุนว่า แม้ประเทศไทยจะสามารถทาให้คนจน
ที่ไ ด้รับ เงิ น ภายใต้ก รอบเงื่ อนไข และคุ ณ สมบัติ ที่
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กาหนด เผชิญภาวะตกหล่นเพียง 30 % ขณะที่หลาย
ประเทศอยู่ที่ 40 % แต่กระบวนการคัดกรอง ที่ยิ่ง
เข้มงวด ก็จะยิง่ กีดกันไม่ให้คนจนเข้าถึงเงินอุดหนุ น
มากกขึ้น ตกหล่นมากขึ้น การคัดกรองจะเป็ นการตี
ตราคนจน แต่การใช้หลักการอุ ดหนุ นถ้วนหน้า จะ
เป็ นก้าวสาคัญที่ยิ่งใหญ่ที่จะส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชน
อย่างถ้วนหน้า
ด้านนายวิทศั น์ เตชะบุญ อธิ บดีก รมกิจการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ ได้ให้มุมมองว่า การขยายสิ ทธิเรื่ อง
เงินอุดหนุนเด็กยังได้รับสิทธิเหมือนเดิม แต่ปรับปรุ ง
ให้ เ พิ่ ม ข้อ มู ล ในการคัด กรองรายได้ ซึ่ งวัน ที่ 23
พฤษภาคมนี้ จะไปพูดคุ ยปรึ ก ษาหารื อ เพื่อ กระจาย
อานาจสู่ทอ้ งถิ่น เป็ นการเตรี ยมถ่ายโอนไปที่ทอ้ งถิ่น
โดยต่ อ ไปขึ้น ทะเบีย นได้ไ ม่ ตอ้ งมา กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ และเป็ นการ
นาร่ อง เรื่ องการโอนเข้าบัญชีผรู ้ ับสิทธิ ถือเป็ นการนา
ร่ อ งที่ไ ด้ผล ซึ่ งคงไม่ ทนั ในปี 2562 คงเป็ นปี 2563
ด้วยปี 2561 ได้มีการของบประมาณไปแล้วในการ
จัดการผ่านระบบเดิมไปก่อน
เมื่อถ่ายโอน จะไม่มีปัญหาเรื่ องงบประมาณ
หรื อ ปั ญ หาคอรับ ชั่น ด้ว ยป่ านระบบบัญ ชี ขณะนี้ มี
จานวนไม่มาดหนักที่ไม่ มีบญั ชีเงินฝากเพื่อการโอน
เงินเข้าระบบ โดยการลงทะเบียนที่อ งค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล (อบต.) มี การเชื่ อ มระบบข้อ มู ล ซึ่ งเห็ น
ด้ว ยกับทุ ก ข้อ ที่เ สนอ แต่ ว่า จะต้อ งมาคุ ย กันในเชิ ง
ระบบ เรื่ องฐานภาษี และสวัส ดิ ก ารถ้ ว นหน้ า
ตั้งเป้ าหมายว่า 20 ปี ข้างหน้า คนไทยจะมีที่อยู่ถว้ น
หน้า โครงการต่างๆ ทั้งระบบ เหมือนกับการเริ่ มต้น
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เบี้ยชราภาพที่ได้ทุกคน ซึ่งขณะนี้เงินอุดหนุนเด็กแรก
เกิ ดจริ งแล้วควรดู แลตั้งแต่ใ นครรภ์เลย ซึ่ งปั จจุบ ัน
ไม่ได้จากัดจานวนเด็กว่าจะกี่คน แต่อายุไม่เกิน 3 ปี
อย่าเข้าใจผิด ให้ต ามสิ ทธิ จ านวนเด็ กที่ เ กิ ด ตอนนี้
วงเงินยังจากัดอยูต่ ามระเบียบเดิม ซึ่งหากปรับก็ขอให้
เป็ นถ้วนหน้าก่อนแล้วค่อนขยายวงเงินจาก 600 บาท
จาก 0-3 ปี เป็ น 6ปี เป็ น 800 บาท แบบค่อยเป็ นค่อย
ไป และอยากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ แต่บางทีก็ยงั
เข้า ไม่ ถึ ง ปั ญ หาการเงิ น เน้น การเข้า บัญ ชี ท้ งั หมด
เพราะกลัวเงินหายระหว่างทาง แต่บางคนไม่ เคยไป
ธนาคาร ต้องจ่ายเช็ดให้ที่บา้ น แต่เราอยากให้เงินเข้า
บัญ ชี ท้ งั หมด รวมทั้ง เงิ น อุ ป ถัม ภ์ ต่ อ ไปก็ จ ะเข้า สู่
ท้องถิ่น คิดว่าไม่เป็ นปั ญหา การเป็ นถ้วนหน้าอาจจะ
ไม่ได้ทนั ที ต้องช่วยกันพูดดังๆ ไปให้ถึงทาเนี ยบ ถ้า
มีผูแ้ ทนของเครื อข่ายไปช่ วยกันให้ขอ้ มู ลก็จะทาให้
เสียงดัง ตามที่สงั คม สะท้อนความจาเป็ นและเหตุผล
การมองเรื่ อ งความเป็ นสิ ทธิ เราไม่ ไ ด้ ม องการ
สงเคราะห์ เป็ นไปได้อยากให้เป็ นสิทธิ การเสนอต้อง
มี ข ้อ มู ล สนั บ สนุ น บรรยากาศค่ อ นข้า งดี ข้ ึ น ใน
สังคมไทย
ภายในงานมีการฉายภาพ การติดตามผลของ
โครงการอุ ดหนุ นฯ ในพื้นที่ต่างๆ และมี การเสวนา
“เงินอุดหนุ นเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อการเติมเต็มระบบ
ความคุม้ ครองทางสังคม และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” โดย
Mr.Nuno Cunha ผู ้เ ชี่ ย วชาญอาวุ โ สด้า นความ
คุม้ ครองทางสังคมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) นางสาวสุ ภทั รา นาคะผิว โฆษกกลุ่ มคนรั ก
หลักประกันสุ ขภาพ ร่ วมเสวนาและดาเนิ นรายการ
โดย นางสุ นี ไชยรส ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มความ
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เสมอภาคและเป็ นธรรม วิทยาลัย นวัต กรรมสัง คม
มหาวิทยาลัยรังสิต

ทั้งนี้ นางสุ นี ไชยรส ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงการ
จัดงานในครั้งนี้ ว่า สิ่ งที่คาดหวังคือ เราจะมองระบบ
ประกันสังคมนี้อย่างไร เงินอุดหนุ นเด็กเล็กถ้วนหน้า
ให้ไปเลย และคนในประกันสังคมก็ได้สองต่อ เพราะ
ประกัน สั ง คมเป็ นส่ ว นที่ เ ขามี ก ารจ่ า ยเงิ น สมทบ
ประกันสังคมมีอ ยู่กบั 12 ล้านคนและแรงงานนอก
ระบบ 20 กว่าล้านคน ข้อ ต่อ สาคัญ คือ คนทางาน
นอกระบบ แรงงานในระบบ สามารถมีหลักประกัน
ท าอย่า งไรให้ ข ยายวง รวมทั้ง ลู ก จ้า ง รั ฐ วิส าหกิ จ
สังคมไทยมีฐานทางสังคมมาเยอะ ทั้ง การศึกษาฟรี
ผูส้ ูงอายุ และสุขภาพ ไม่ใช่เริ่ มต้นจาก 0 ต้องรับก่อน
ว่า ให้ทุกคน อย่าเถียงกันว่า ทาไมต้องให้คนรวย เป็ น
เพีย งฐานเล็ ก ๆ แต่ ค นจนต้อ งมี ห ลายฐานที่ เ ขาจะ
ได้ รั บ เพิ่ ม เติ ม เสี ย งของแม่ ค นหนึ่ ง พู ด ว่ า เงิ น
อุดหนุ นเด็กคือ ให้เด็ก เด็กทุกคนควรมีสิทธิ พ้นื ฐาน
ด้วยกัน คนจนไม่ได้รังเกียจลูกคนรวย เพราะมันเป็ น
สิ ท ธิ ข องเด็ ก ซึ่ งต้ อ งก้ า วข้ า มวิ ธี คิ ด เรื่ องการ
สงเคราะห์ ต้องยอมรับว่า มันคือการยอมรับคุณภาพ
ชีวติ ของผูค้ น
การคุม้ ครองทางสังคมทั้งระบบ เงินเด็กมัน
ตอบเรื่ องนี้ อย่ า งไร ปั ญหาที่ แ ต่ ล ะกลุ่ มที่ พู ด
ฐานข้อ มู ล เด็ ก ในประเทศไทย ไม่ ส มบู ร ณ์ ถ้า เรา
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ยอมรั บ ให้เ ด็ ก เข้า ถึ ง จะไม่ มี เ ด็ ก คนไหนถู ก ทิ้ ง ไว้
เบื้อ งหลังฐานข้อ มู ล จะนาไปจัดการในเชิงนโยบาย
อื่นๆ อีกต่อไป
วัน นี้ เ ราได้ท าให้เ ด็ก จานวนหนึ่ ง ถู ก เลื อ ก
ปฏิบตั ิไปเลย เพราะเมื่อเกิดมาก็ถูกตีตราว่า ลูกคนจน
คนที่ได้เงินอุดหนุนถูกตีตราว่า ลูกคนจน และพ่อแม่
ไม่ อ ยากไปขอ เพราะมันต่ าต้อ ย ไม่ มีศกั ดิ์ ศรี คาว่า
“จนแล้วชอบมาขอ” ถูกตีตรา เป็ นเรื่ องใหญ่ในเรื่ อง
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ทาไมต้องแบ่งให้เป็ นเหล่านี้
ตอนนี้ มี ก ระบวนการจะตรวจสอบใหม่ ก็
ต้อ งดู ว่า กระบวนการเช่ น นี้ จะนาไปสู่ ก ารซ้ าเติ ม
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ทาไมเราจึงเอาบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐที่ตีทะเบียนคน
จนทัว่ ประเทศ มีปัญหาในตัวของมันเอง การเอาเงิน
อุดหนุ นเด็ก ไปผูกกับบัตรสวัสดิ การ เป็ นการทาให้
ปั ญ หาทวีคุ ณ และต้อ งทบทวน เพราะเป็ นการจัด
กล่ อ งคนจน มีปัญหาทั้งแกนการจัดการ ปั ญหาทาง
ปฏิบตั ิ ทาให้คนทางานทั้งในระบบ และนอกระบบ
แค่ทาให้เป็ นเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า จะเป็ นการ
ต่อยอดสิ่ งที่ดี และกวนบางอย่างที่ไม่ถู กต้อ ง เพราะ
กาลังตีตราคนจนทัว่ ประเทศ ยังไม่นับว่า เงินที่ให้ไป
นั้นจะคุม้ ค่า สอดคล้องหรื อไม่
(รายงานโดย วาสนา ลาดี)
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