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 25 ป ีไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ คนงานเดินหน้าทวงปฏิรูประบบความปลอดภัย 

 สถิตลิูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน ม.ค. – เม.ย. 2561 

 “ไม่ครอบคลุมเลยไม่คุ้มครอง”ความเหลื่อมล ้าของกฎหมายการจ้างงาน 

กรณีศึกษากลุ่มแรงงานข้ามชาติระดับล่าง 3 สัญชาติท่ีได้รับการจ้างงานในประเทศไทย 

 มติครม. เพ่ิมเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทเปน็ 600 บาท 

 เสวนาย่ืนข้อเรียกร้องสวน วิกฤติหรือโอกาสพัฒนาขบวนการแรงงาน 

 24  องค์กร ร่วมหนุนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าลดความเลื่อมล ้า 

 

 

ภาพ www.voicelabour.org 
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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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แ ร ง ง า นป ริ ทัศ น์ อ อ น ไ ล น์ ฉบับ ที่  2 4 
(371)ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 ผ่านพ้นเดือน
พฤษภาคมมาได้โดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงทาง
การเมืองดังท่ีคนบางกลุ่มหวั่นวิตก   มีเพียงการ
กระทบกระทั่งกันระหว่างฝ่ายรัฐกับประชาชนท่ี
เคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให้มีการจัดการเลือกตัง้
โดย เ ร็ ว  ในโอกาสครบรอบ  4 ปีของการ เ กิด
รัฐประหาร 22พฤษภาคม  2557เท่นัน้ แต่เหตุการณ์
ท่ีสร้างความตระหนกต่อสงัคมไทยมากกว่าคือ การ
จบักมุและจบัสกึพระซึง่มีสมณศกัด์สงูและเป็นท่ีรู้จัก
ของคนในสงัคม โดยเฉพาะในกรณีของอดีต “พุทธ
อิสระ” เจ้าอาวาสวดัอ้อน้อยและผู้น าการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในยุคก่อนเกิดรัฐประหาร ซึ่งก่อให้เกิด
การถกเถียงกนัอยูใ่นเวลานี ้

เดื อนพฤษภาคมยัง มีความส าคัญต่อ
ขบวนการแรงงานไทย เน่ืองจากการเคลื่อนไหวเพื่อ
ผลกัดันประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ท างานเ ร่ิมขึ น้อย่างจริงจังภายหลัง เหตุการณ์
โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาของบรษัทเค
เดอร์อินดสัเตรียล ไทยแลนด์ ท่ีจังหวดันครปฐมเม่ือ
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2536 ท าให้คนงานเสยีชีวิต 188 
คน ในปีนีอ้งค์กรแรงงานหลายแห่งได้ร่วมกันจัดงาน
ร าลกึท่ีหน้าพิพิธภณัฑ์แรงงานไทยและมีข้อเสนอต่อ

รัฐบาลเพื่อเร่งรัดการปฏิรูปเร่ืองความปลอดภัย
หลายข้อ  

การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานใน
ประเด็นสขุภาพและความปลอดภยัในการท างานมา
นานกว่า 2 ทศวรรษได้ท าให้ชีวิตของแรงงานไทยมี
หลักประกันดีขึน้บ้างแม้ว่ายังจะต้องได้รั บการ
ยกระดับต่อไป แต่ส าหรับแรงงานข้ามชาติท่ีท างาน
อยู่ในกิจการท่ีมีความเสี่ยงสูงยังคงไม่ได้รับการ
คุ้มครองอย่างเพียงพอจากกฏหมายแรงงานท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน ผู้ สนใจติดตามอ่านรายละเอียดได้ใน
แรงงานปริทศัน์ฉบบันี ้

ส าหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสงัคมท่ี
มีบุตร มีข่าวดีคือ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี 28 
พฤษภาคมท่ีผา่นมา เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 
บาทเป็น600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน จ านวน
คราวละไม่เกิน 2 คน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับเด็กซึง่อยู่
ในครอบครัวท่ียากจน จ าเป็นท่ีสงัคมจะต้องมีระบบ
สวสัดิการสนบัสนนุท่ีมากกวา่เงินสงเคราะห์บุตรจาก
กองทุนประกันสงัคม ผู้สนใจติดตามรายละอียดได้
จากข่าวการสัมมนาเร่ืองเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วน
หน้าฯ 

ในด้านการแรงงานสัมพันธ์  การยื่นข้อ
เ รี ยก ร้อ งสวน  เ ป็น ปัญหา ท่ีลูก จ้ า ง ในสถาน
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ประกอบการท่ีมีสหภาพแรงงานประสบมานานไม่ต ่า
กว่า 3 ทศวรรษ แรงงานปริทัศน์ฉบับนีไ้ด้รายงาน
ข้อคิดเห็นจากการสมัมนาเร่ืองการยื่นข้อเรียกร้อง
สวนฯซึง่จดัโดยสหพนัธ์ยานยนต์แหง่ประเทศไทย ซึ่ง
มีมุมมองของการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการ
พฒันาขบวนการแรงงานไทย 

สุดท้ายนีข้อแสดงความยินดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้านคือ สหพนัธรัฐมาเลย์เซียท่ีสามารถเปลี่ยน

ผ่ า นยุ ค สมั ย ท า ง ก า ร เ มื อ ง ด้ ว ย วิ ถี ท า ง แห่ ง
ประชาธิปไตยได้อย่างสวยงาม หวังว่าจะเป็น
บทเรียนส าหรับคนในสงัคมไทยบางกลุม่ท่ีไม่เช่ือมั่น
ว่า การออกเสียงเลือกตัง้ของประชาชนจะสามารถ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่าง
ยิ่งใหญ่ได้ จนต้องไปเรียกหารูปแบบการปกครองท่ี
เสมือนหนึง่การถอยหลงัลงคลอง 
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ณ วนัน้ี ไม่มีใครปฏิเสธไดแ้ลว้ว่าสังคมไทยไดเ้ผชิญกับ

สภาวะการขยายตวัของจ านวน “แรงงาน” รวมทั้งการจดัประเภท
ของแรงงานที่หลากหลาย  ก ล่ าวคื อ  จากการส ารวจของ
คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภา
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ เม่ือมิถุนายน 25601 พบว่า สามารถ
จ าแนกประเภทแรงงานที่ มีการจ้างงานในประเทศไทยได้ 8 
ประเภท กล่าวคือ  

(1) แรงงานภาคอุตสาหกรรม ทั้งแรงงานในระบบและ
แรงงานนอกระบบ ที่ครอบคลุมการจ้างงานทุก
รูปแบบ ไดแ้ก่  

                                                             

1 คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นสังคม สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ รายงานเร่ืองการปฏิรูประบบบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงาน . มิถุนายน 2560 

(เอกสารอดัส าเนา) ซ่ึงผูเ้ขียนเป็นคณะท างานจดัท ารายงานฉบบัน้ี 

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 

นักวิชาการอิสระด้านแรงงาน 

30 พฤษภาคม 2561 
 

https://ru.pngtree.com 
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(1.1) จา้งประจ า ไดแ้ก่ ลูกจา้งประจ าในสถานประกอบการ   
(1.2) จา้งชัว่คราว ไดแ้ก่ ลูกจา้งแบบมีก าหนดระยะเวลาจา้งงานชดัเจน เช่น จา้ง 11 เดือน , จา้ง

รายชัว่โมง ,จา้งรายช้ิน , จา้งในลกัษณะการเหมาช่วงเหมาค่าแรง (Subcontract) คือ จา้ง
ผา่นบริษทัอ่ืนแต่เขา้มาท างานในกระบวนการผลิตเดียวกบัลูกจา้งประจ า 

(1.3) รับช่วงการผลิตในลกัษณะรับงานจากสถานประกอบการไปท าที่บา้น  
(2) แรงงานภาคเกษตรกรรม  
(3) แรงงานภาคบริการ 
(4) แรงงานขา้มชาติ  
(5) แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 
(6) พนกังานของรัฐตามกฎหมายที่ก  าหนดโดยเฉพาะ เช่น พนกังานขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ

ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว หรือลูกจา้งตามสญัญา 

(7) แรงงานที่เป็นประชากรกลุ่มเฉพาะ ไดแ้ก่ แรงงานเด็ก แรงงานเยาวชน แรงงานหญิง แรงงานคน
พิการ แรงงานผูสู้งอายุ แรงงานชนกลุ่มน้อย/ชาติพนัธุ์ แรงงานที่เคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อน 
แรงงานกลุ่มผูพ้น้โทษ แรงงานเยาวชนในสถานพนิิจต่างๆ 

(8) นกัศึกษาฝึกงานแบบระบบทวภิาคี 
จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติเม่ือธนัวาคม 25602 พบว่า ปัจจุบนัมีประเภทของแรงงานที่

ส าคญั 5 กลุ่ม ดงัน้ี คือ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานขา้มชาติ แรงงานผูสู้งอาย ุแรงงานเด็ก ดงัน้ี 
 ประเทศไทยมีจ านวนแรงงานที่มีงานท าแล้ว รวมทั้งส้ิน 37.68 ล้านคน (ชาย 20.41 ล้านคน และ

หญิง 17.27 ล้านคน)  

                                                             

2 ส านกังานสถิติแห่งชาติ.สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือนธันวาคม พ.ศ.2560.มกราคม 2561 (เอกสารอดัส าเนา) 

http://loadebookstogo.blogspot.com 
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 โดยท างานในภาคเกษตรกรรม 10.69 ลา้นคน (ชาย 6.24 ล้านคน และหญิง 4.45 ล้านคน)  และ
นอกภาคเกษตรกรรม 26.99 ลา้นคน (ชาย 14.17 ล้านคน และหญิง 12.82 ล้านคน) 

 หากจ าแนกเป็นแรงงานในระบบจ านวน 16.88  ลา้นคน (กลุ่มนี้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 
33 เพียง 10,781,241 คน) และแรงงานนอกระบบ 20.8 ลา้นคน (กลุ่มนี้อยู่ในระบบประกันสังคม
มาตรา 39 จ านวน 1,369,083 คน และมาตรา 40 เพียง 2,414,358 คน รวม 3,783,441 คน)  

นอกจากนั้นแลว้กระทรวงแรงงานโดยส านัก
บริหารแรงงานต่างด้าว ได้ระบุตัวเลขของแรงงาน
ขา้มชาติระดบัล่าง 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กมัพูชา ที่
ถูกกฎหมาย เม่ือมกราคม 2561  มีจ  านวนรวมทั้งส้ิน 
2,756,283 คน  

น้ีไม่นับว่ายงัมีแรงงานขา้มชาติระดบัล่าง 3 
สญัชาติที่ไม่ไดจ้ดทะเบียน เป็นแรงงานที่ท  างานโดย
ไม่มีใบอนุญาตท างาน ไม่ทราบจ านวนที่แทจ้ริงของ
ประชากรกลุ่มน้ี  

ส าหรับในกลุ่มผูสู้งอายหุรือผูท้ี่มีอาย ุ60 ปีขึ้นไปในประเทศไทย จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติเม่ือปี 25593 พบว่า มีผูสู้งอายุที่ท  างาน 4.02 ล้านคน (ชาย 2.34 ล้านคน และหญิง 1.68 ล้านคน) จาก
จ านวนผูสู้งอายทุั้งส้ิน 10.91 ลา้นคน และจากการส ารวจในปี 2558 ยงัพบแรงงานเด็กอาย ุ5-17 ปี ที่ท  างานอยา่ง
เดียว จ านวน 268,100 คน (ชาย 217,925 คน และหญิง 50,175 คน) จากประชากรวยัเด็กทั้งส้ิน 10,876,275 คน4 

รายงานการเคล่ือนยา้ยแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้องธนาคารโลกเม่ือปี 2558 ระบุว่า 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศก าลงัพฒันาไม่ก่ีประเทศที่มีแรงงานขา้มชาติระดบัล่างเขา้มาท างานเป็นจ านวน
มาก โดยที่ประเทศไทยมีอตัรารับแรงงานขา้มชาติมากถึง 55 %  ทั้งน้ีการเคล่ือนยา้ยประชากรดงักล่าวเป็นผลมา
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และประเภทความหลากหลายของการจา้งงาน ในขณะที่กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย และพม่า เป็นประเทศส่งแรงงานขา้มชาติมากที่สุดในภูมิภาค 
 สอดคลอ้งกบัที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระบุในปีเดียวกนัว่าประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายมุา
ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีประชากรผูสู้งอายรุ้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดวา่จะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายโุดย
สมบูรณ์ในช่วงปี 2565 เป็นตน้ไป ขณะเดียวกนัก าลงัแรงงานกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (ประชากรที่เกิดช่วงปี 2525-

                                                             

3 ส านกังานสถิติแห่งชาติ.สรุปผลท่ีส าคญัการท างานของผูสู้งอายุในประเทศไทย พ.ศ.2559. (เอกสารอดัส าเนา) 

4 ส านกังานสถิติแห่งชาติ.การส ารวจการท างานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2558. (เอกสารอดัส าเนา) 

https://news.mthai.com 
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2546) มีลกัษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ใหค้วามส าคญักบัการมีครอบครัว ส่งผลต่ออตัราการเจริญพนัธุ์รวมของ
ประเทศไทยในอนาคต ท าให้ประ เทศไทยก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝ่ายผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมและมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

ไม่เพียงแต่ในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้ นที่ประสบปัญหาจากสังคมสูงอายุ ในภาคเกษตรกรรมก็
เช่นเดียวกัน จากการที่แรงงานภาคเกษตรที่มีอยู่เร่ิม
เขา้สู่สงัคมผูสู้งอายเุพิม่ขึ้น ประกอบกบัที่แรงงานภาค
การเกษตรวยัหนุ่มสาวที่ไดรั้บการศึกษาเคล่ือนยา้ยเขา้
สู่ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเกษตรกรมีตน้ทุนการผลิต
สูงขึ้ นจากราคาปุ๋ ยเคมี สารก าจัดศัตรูพืช ค่าจ้าง
แรงงาน  

ดว้ยสถานการณ์ที่กล่าวมาท าใหก้ารใชแ้รงงานขา้มชาติระดบัล่าง 3 สญัชาติในกิจการจา้งงานต่างๆ เพื่อ
ลดตน้ทุนการผลิตและทดแทนแรงงานของไทยอยา่งต่อเน่ืองมาจวบจนปัจจุบนั  

โดยจ าแนกเป็น 
 แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว รวม 1,317,785 คน  (พม่า 1,096,732 คน ลาว 80,220 คน 

กัมพชูา 140,833 คน)  
 แรงงานขา้มชาติที่น าเขา้ตามระบบขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลพม่า ลาว กมัพูชา (MOU) 

595,748 คน  (พม่า 290,628 คน ลาว 90,947 คน กัมพชูา 214,173 คน) 
 แรงงานขา้มชาติที่เขา้มาท างานในลกัษณะ ไป-กลบัหรือตามฤดูกาล จ านวน 22,188 คน (พม่า 3,332 

คน กัมพชูา 18,856 คน)  
 แรงงานขา้มชาติที่จดทะเบียนตามค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560 

หรือที่เรียกวา่ “กลุ่มที่ถือบตัรสีชมพ”ู จ านวน 727,473 คน 
ทั้งน้ีประเภทงานที่แรงงานขา้มชาติทั้ง 3 สัญชาติได้รับอนุญาตท างานมากที่สุด 10 อันดับแรกใน

ประเทศไทย  ไดแ้ก่5  
1. กิจการก่อสร้าง     จ านวน 333,701 คน  

                                                             
5
 รัฐบาลไทยอนุญาตใหแ้รงงานขา้มชาติระดบัล่างท างานไดใ้น 25 กจิการ ดงัน้ีเท่านั้น ไดแ้ก ่กจิการประมง ,  กจิการเกษตรและปศุสัตว ์ , กจิการกอ่สร้าง , กจิการต่อเน่ืองประมง

ทะเล , กจิการต่อเน่ืองการเกษตร , กจิการต่อเน่ืองปศุสัตว ์, กจิการรีไซเคิล รับซ้ือของเกา่ คดัแยกขยะ , กจิการเหมืองแร่และเหมืองหิน , กจิการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกีย่วกบั
โลหะ , กจิการผลิตหรือจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม , กจิการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน , กจิการผลิตหรือจ าหน่ายวสัดุกอ่สร้าง , กจิการแปรรูปหิน , กจิการผลิตหรือ
จ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป , กจิการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก , กจิการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ระดาษ , กจิการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ , กจิการขน
ถ่ายสินคา้ทางบก น ้า คลงัสินคา้ , กจิการคา้ส่ง คา้ปลีก แผงลอยในตลาด , กจิการอู่ซ่อมรถ ลา้ง อดัฉีด , กจิการสถานีบริการน ้ามนั แกส๊ เช้ือเพลิง , กจิการสถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม 
สถานพยาบาล , กจิการใหบ้ริการต่างๆ ยกเวน้กจิการรับเหมาฯ , กจิการแปรรูปสัตวน์ ้า , ผูรั้บใชใ้นบา้น 

https://www.smartsme.co.th 
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2. กิจการการใหบ้ริการต่างๆ    จ านวน 239,711 คน  
3. กิจการเกษตรและปศุสตัว ์   จ านวน 186,915 คน  
4. กิจการต่อเน่ืองการเกษตร    จ านวน 115,192 คน  
5. กิจการผลิตหรือจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 93,192 คน 
6. กิจการประมงทะเลและต่อเน่ืองประมงทะเล  จ านวน 93,089 คน  
7. กิจการผูรั้บใชใ้นบา้น     จ านวน 66,966 คน 
8. กิจการผลิตหรือจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป  จ านวน 66,337 คน 
9. กิจการคา้ส่ง คา้ปลีก แผงลอยในตลาด   จ านวน 61,853 คน 
10. กิจการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัโลหะ จ านวน 40,036 คน 

(1) ภาพรวมสถานการณ์ปัญหาที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญ : ช่องว่างกฎหมายการจ้างงาน  
 เป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื (SDGs) เป้าหมายที่ 8 เร่ือง "ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ือง
ครอบคลุมและย ัง่ยนื มีการจา้งงานที่มีคุณค่า" ก าหนดเป้าหมายว่าภายในปี 2573 ตอ้งการให้เกิดการจา้งงานเต็ม
รูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการท างานที่เหมาะสมส าหรับผูห้ญิงและผูช้ายทุกคน ซ่ึงมีเป้าประสงค์ที่
ครอบคลุมหลายประเด็น โดยเป้าประสงคท์ี่สอดคลอ้งกบัเร่ืองการคุม้ครองคนท างานโดยตรง คือ ปกป้องสิทธิ
แรงงานและส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภยั และมัน่คงส าหรับผูท้  างานทุกคนรวมถึงโดยเฉพาะ
แรงงานขา้มชาติและผูท้ี่ท  างานเส่ียงอนัตราย6 
 ทั้งน้ีหลักการ “การจา้งงานที่มีคุณค่า” 
ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ7 ไดร้ะบุไวว้า่ 
 “งานที่ มี คุณค่า” หมายถึง งานซ่ึง
สามารถตอบสนองความตอ้งการเก่ียวกบัชีวิตการ
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 
ประกอบดว้ย การมีโอกาสและรายได ้(opportunity 
and income), การมีสิทธิในดา้นต่างๆ (rights), การ
ได้แสดงออก (voice), การได้รับการยอมรับ 
(recognition), ความมัน่คงของครอบครัว (family stability), การไดพ้ฒันาตนเอง (personal development), การ
ไดรั้บความยตุิธรรม (fairness) และการมีความเท่าเทียมทางเพศ (gender equality)  

                                                             
6
 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8  

7
 International Labour Organization (ILO). Decent work indicators. สืบคน้จาก http://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--en/index.htm  เม่ือกุมภาพนัธ์ 

2561 

www.rfa.org 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
http://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--en/index.htm
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 โดย ILO เสนอวา่ การสร้างงานที่มีคุณค่าจะบรรลุผลส าเร็จไดด้ว้ยยทุธศาสตร์ส าคญั 4 ประการ คือ 
  (1) การส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ห้ามการบงัคับใช้
แรงงาน คุม้ครองแรงงานเด็ก การห้ามเลือกปฏิบติั และสิทธิรวมตวัและการเจรจาต่อรองร่วม ส่วนใหญ่เป็น
มาตรฐานแรงงานหลกัขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศที่ส่งเสริมใหป้ระเทศสมาชิกด าเนินการ 

 (2) การส่งเสริมศกัยภาพการมีงานท า ไดแ้ก่ การ
มีงานท าที่มั่นคงต่อเน่ือง การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน 
การเขา้ถึงตลาดและสินเช่ือ ฯลฯ 
  (3) การขยายความคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ 
การมีหลกัประกนัสังคม ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน การศึกษา ที่อยูอ่าศยัที่มัน่คง 
ฯลฯ 
 (4)  การมีผู ้แทนและการมีส่วนร่วม (Social 

Dialogue) เพือ่เป็นหลกัประกนัในการก าหนดนโยบายหรือกฎเกณฑท์ี่สอดคลอ้งกบัคนงาน 
 เมื่อมาพิจารณากฎหมายการจ้างงานในประเทศไทย เป็นที่ทราบดีโดยทั่วไปว่ากฎหมายคุ้มครองคนที่
เป็น “แรงงาน” ที่ท างานในประเทศไทย” อย่างน้อยมี 15 ฉบับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 (1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ (ป.พ.พ.) บรรพ 3 ลักษณะ 6 วา่ดว้ยการจา้งงาน /การโอนสิทธิ
ความเป็นนายจา้ง-ลูกจา้ง/ การจ่ายค่าจา้ง /การส้ินสุดสญัญา/ ใบผา่นงาน/ การเลิกจา้งและการส่งกลบั 
 (2) พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ว่าด้วยนิติสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้ง-ลูกจา้ง ขอ้ตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจา้ง /วิธีระงบัขอ้พิพาท /การปิดงานและนัดหยดุงาน/ครส./คณะกรรมการลูกจา้ง/สมาคมนายจา้ง/
สหภาพแรงงาน/สหพนัธน์ายจา้งและสหพนัธแ์รงงาน/การกระท าอนัไม่เป็นธรรม/บทก าหนดโทษ 
 (3) พ.ร.บ.จัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 วา่ดว้ยศาลแรงงาน-อ านาจและเขต
อ านาจ/ผูพ้พิากษา/วธีิพจิารณาคดีแรงงาน/การอุทธรณ์/ฎีกา/วธีิชัว่คราวก่อนพพิากษา/การบงัคบัคดี 
 (4) พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (คุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศ) ว่าด้วยส านักงานทะเบียนฯ/การจดัหางานในประเทศ/การหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ/
สถาบันทดสอบฝีมือ/การไปท างานในต่างประเทศ/กองทุนเพื่อ ช่วยเหลือคนไปท างานต่างประเทศ/
คณะกรรมการจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน/การควบคุม/บทก าหนดโทษ 
 (5) พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ว่าด้วยคณะกรรมการประกันสังคม/ส านักงานประกันสังคม/
กองทุน/การเป็นผูป้ระกันตน/เงินสมทบ/ประโยชน์ทดแทน/เจ้าหน้าที่การตรวจตราควบคุม/การอุทธรณ์ ,
คณะกรรมการอุทธรณ์ / บทก าหนดโทษ 

http://www.ilo.org 
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 (6) พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 ว่าดว้ยบทนิยาม/เงินทดแทน/กองทุนเงินทดแทน/คณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย/์เงินสมทบ/การยืน่ค  าร้อง การพจิารณาค าร้องและการอุทธรณ์ 
 (7) พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 วา่ดว้ยค านิยาม/สญัญาจา้ง/ความเป็นนายจา้ง-ลูกจา้ง-ผูรั้บเหมา/
การใชแ้รงงานทัว่ไป-วนัเวลาท างาน/ วนัหยดุ/วนัลา/การใชแ้รงงานหญิง/การใชแ้รงงานเด็ก/ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา 
ค่าท างานในวนัหยดุ/คณะกรรมการค่าจา้ง/คณะกรรมการสวสัดิการ/การพกังาน/ค่าชดเชย/การยืน่ค  าร้องและการ
พจิารณาค าร้อง/กองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง/พนกังานตรวจแรงงาน/บทก าหนดโทษ 
 (8) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  (คุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานรัฐวิสาหกิจ) ว่าดว้ย
คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ/คณะกรรมการกิจการสมัพนัธ/์ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งและการระงบัขอ้พิพาท
แรงงาน/สหภาพแรงงาน/สหพนัธแ์รงงาน/บทก าหนดโทษ 
 (9) พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ว่าดว้ยการด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน/
มาตรฐานฝีมือแรงงาน/กองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน / สิทธิและประโยชน์ของผูด้  าเนินการฝึก/คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน/ นายทะเบียนและพนกังานเจา้หนา้ที่ / การเพิกถอนการเป็นผูด้  าเนินการฝึก การ
พกัใชแ้ละการเพกิถอนใบอนุญาต / การอุทธรณ์ / บทก าหนดโทษ 
 (10) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ.2553 (คุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ) ว่าดว้ย
บทนิยาม/สิทธิและหน้าที่ผูรั้บงานและผูจ้า้งงาน/ค่าตอบแทน/ความปลอดภยัในการท างาน/คณะกรรมการ
คุม้ครองผูรั้บงานฯ/การยืน่ค  าร้องและการพจิารณาค าร้อง/พนกังานตรวจแรงงาน/บทก าหนดโทษ 
 (11) พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ว่าดว้ย
ค  านิยาม / ก าหนดสิทธิ-หน้าที่ /การบริหารจดัการ
ดา้นความปลอดภยัฯ/คณะกรรมการความปลอดภยัฯ/
การควบคุมก ากบัดูแล/พนกังานตรวจความปลอดภยั/
กองทุนความปลอดภัยฯ/สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภยัฯ/บทก าหนดโทษ 
 (12) พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 ว่าด้วยการจดัตั้งกองทุนและลักษณะของกิจการ
กองทุน/การควบคุมและการบริหาร/สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก/การเงินและการบญัชี/การตรวจสอบ
และรายงาน/การควบคุมก ากบัการจดัการกองทุน/บทก าหนดโทษ 
 (13) พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 (คุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ท างานในเรือประมงเดินทะเล) 
วา่ดว้ยบทนิยาม/เง่ือนไขในการท างานบนเรือ/คนประจ าเรือ/สภาพการจา้ง/การส่งตวักลบั/ค่าสินใหม่ทดแทน
กรณีเรือเสียหายหรือเรือจม/อตัราก าลงั/มาตรฐานที่พกั ส่ิงอ านวยความสะดวก อาหารและโภชนาการบนเรือ/

http://www.komchadluek.net 
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การรักษาพยาบาลบนเรือและบนฝ่ัง/ความรับผดิชอบของเจา้ของเรือต่อคนประจ าเรือ/การป้องกนัอุบติัเหตุและ
คุม้ครองความปลอดภยัฯ/ใบรับรองดา้นแรงงานและใบประกาศปฏิบตัิงานฯ/การร้องเรี ยนบนเรือ/สิทธิการ
รวมตวัและการเจรจาต่อรอง/พนกังานเจา้หนา้ที่/คณะกรรมการแรงงานทางทะเล/บทก าหนดโทษ 
 (14) พ.ร.ก.การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 (คุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ) ว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว /ใบอนุญาตท างาน/กองทุนเพื่อส่งคนต่างดา้วกลบัฯ/คณะกรรมการ
พจิารณาการท างานของคนต่างดา้ว/คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ/การก ากบัดูแล/บทก าหนดโทษ 
 (15) พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 (คุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานที่

เกษตรพันธสัญญา) วา่ดว้ยนิยาม/คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรพนัธสัญญา/ระบบเกษตรพนัธ
สัญญา/ผูป้ระกอบธุรกิจทางการเกษตร/การท าสัญญาในระบบเกษตรพนัธสัญญา/การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท/บท
ก าหนดโทษ 

โดยทัว่ไปแลว้กฎหมายมองความสมัพนัธข์องผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายในฐานะ “ลูกจา้ง” 
กบั “นายจา้ง” หรือในฐานะที่มี “การจา้งแรงงานต่อกนั” เท่านั้น  

 ดงันั้นเม่ือมีสถานะดงักล่าว กฎหมายแรงงานทุกฉบบัจึงคุม้ครองคนที่เป็น “แรงงานทุกชาติ” ไม่ว่าจะมี
สญัชาติหรือไร้สญัชาติ  นายจา้งจึงมีหนา้ที่พงึปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานโดยไม่แบ่งแยกเลือกปฏิบติั ส าหรับผู ้
ที่ลกัลอบเขา้มาท างานในประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมายและไม่มีใบอนุญาตท างาน ยอ่มท าผิด พ.ร.บ.คนเขา้
เมือง พ.ศ.2522 และ พ.ร.ก.การบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 เท่านั้น แต่ไม่เป็น
เหตุหรือเง่ือนไขที่จะท าใหผู้ท้ี่เป็นแรงงานไม่ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานดงักล่าว  

กล่าวได้ว่าเม่ือกฎหมายแรงงานคุ้มครอง 
“แรงงานทุกคนในประเทศไทย” แรงงานขา้มชาติยอ่ม
ไดรั้บความคุม้ครองและเขา้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่
เก่ียวขอ้งตามที่กฎหมายระบุไวเ้ช่นเดียวกบัแรงงานที่
มีสถานะเป็น “พลเมือง” ดัง่เช่นเดียวกบักลุ่ม “แรงงาน
ในระบบ” และ“แรงงานนอกระบบ”  

อย่างไรก็ ตามแม้แรงงานข้ามชา ติจะ มี
กฎหมายดา้นการจา้งงานคุม้ครองในเบื้องตน้ และการขบัเคล่ือนนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลที่ไดใ้ห้
ความสนใจในประเด็นของการแกปั้ญหาความเหล่ือมล ้ า และการป้องกนัการคา้มนุษยอ์ยา่งเขม้ขน้อยูก่็ตาม แต่
กลบัพบว่า สิทธิแรงงานบางดา้นหรือสิทธิประโยชน์พื้นฐานบางประเภทตามหลักการ “งานที่มีคุณค่า” ของ
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ “กฎหมายท่ีมีอยู่นั้น ยังให้การคุ้มครองแรงงานไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ 
และท่ีมีอยู่ยงัไม่เพียงพอ อันส่งผลต่อความเหล่ือมล า้ของการจ้างงานตามมา” 

https://waymagazine.org 
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 หากจะอภิปรายเฉพาะปัญหาส าคญัเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยตรง และเป็นผลมาจาก
กฎหมายการจ้างงานในประเทศไทยที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขน้ัน  
 พบปัญหาดังนี้ 
 (1) ปัญหาที่ 1  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังมีการยกเว้นการบังคับใช้ในกลุ่มแรงงานที่ท างาน
รับใช้ในบ้านโดยไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย, แรงงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่ได้ท างานตลอดทั้งปี , 
แรงงานที่ท างานในกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเร่ืองอัตราค่าจ้างขั้นต ่า , ช่ัวโมงในการ
ท างาน และค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด 
 สืบเน่ืองจากที่ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 มาตรา 22 ได้บญัญติัไวว้่า “งานเกษตรกรรม 
งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือ
เดินทะเล งานท่ีรับไปท าท่ีบ้าน งานขนส่ง และงานอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาจะก าหนดใน
กฎกระทรวงให้มีการคุ้ มครองแรงงานกรณีต่าง ๆ 
แตกต่างไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได้” น้ีจึงท าให้
กระทรวงแรงงานจึงไดมี้การออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 เม่ือ 19 สิงหาคม 2541 เพื่อยกเวน้การบงัคบัใชบ้างมาตราในบางกิจการจา้งงาน ไดแ้ก่ งานบา้นอนั
มิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย และลูกจา้งที่ท  างานในกิจการที่มิได้แสวงหาก าไรทางเศรษฐกิจ และ
กฎกระทรวงว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 เม่ือ 12 ธนัวาคม 2557 ท าให้ลูกจา้งจึง
ไดรั้บการคุม้ครองแตกต่างจากการจา้งงานประเภทอ่ืนๆ  
 มีรายละเอียดแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 
 (1.1) แรงงานที่ท างานรับใช้ในบ้านโดยไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย จากจ านวนผูมี้งานท าที่อยูใ่น
แรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามอุตสาหกรรม เพศ และภาค ทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ.2559 รวบรวม
โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า มีแรงงานประเภท “กิจกรรมการจา้งงานในครัวเรือนส่วนบุคคล” จ านวน 
243,285 คน ขณะที่สถิติแรงงานขา้มชาติ 3 สัญชาติ ปี 2561 โดยกรมการจดัหางาน พบมี “แรงงานขา้มชาติ” 
(พม่า ลาว กมัพชูา) จดทะเบียนท างานรับใชใ้นบา้น 66,966 คน จึงเห็นไดว้่ามีแรงงานที่ท  างานรับใชใ้นบา้นโดย
ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย ทั้งส้ิน 310,251 คน  
 แรงงานกลุ่มนี้ กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ก าหนดสิทธิที่แรงงานจะได้รับการคุ้มครอง ได้แก่  

www.flickr.com 
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1. วนัหยดุประจ าสปัดาห์ ไม่นอ้ยกวา่สปัดาห์ละ 1 วนั  
2. วนัหยดุตามประเพณี ปีละไม่นอ้ยกว่า 13 วนั รวม “วนัแรงงานแห่งชาติ” ดว้ย และหากวนัหยดุตาม

ประเพณี ตรงกบัวนัหยดุประจ าสปัดาห์ ใหลู้กจา้ง “หยดุชดเชย”เพิม่อีก 1 วนั 
3. ลูกจา้งที่ท  างานครบ 1 ปี มีสิทธิลาหยดุพกัผอ่นประจ าปี ปีละไม่เกิน 6 วนัท างาน  
4. ลูกจา้งมีสิทธ์ิลาป่วยตามที่ป่วยจริงได้ แต่หากลา 3 วนัขึ้นไป นายจา้งสามารถขอใบรับรองแพทย์

ยนืยนัจากลูกจา้งได ้ 
5. กรณีลูกจา้งเป็นเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งใหก้บัเด็กโดยตรง  
6. ลูกจา้งที่ท  างานในวนัหยดุ ตอ้งไดรั้บเงินค่าจา้งดว้ย  
7. ลูกจา้งตอ้งไดค้่าจา้งในวนัที่ลาป่วย โดยไม่เกิน 30 วนัท างาน 

 อย่างไรก็ตามกลับพบปัญหาที่แรงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิญจากการยกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งฉบับ ไม่ว่าจะเป็น 

1. ลูกจา้งท างานบา้นไม่ไดรั้บความคุม้ครองใน
ส่วนที่ เ ก่ียวกับค่าจ้างขั้ นต ่ า  ดังนั้ นอัตรา
ค่าจา้งจึงขึ้นอยู่กับความพอใจของนายจา้ง
เป็นหลกั 

2. ลูกจา้งท างานบา้นไม่ไดรั้บความคุม้ครองใน
ส่วนที่ เ ก่ี ยวกับชั่วโมงท างานและเวลา
พกัผ่อน และจากการที่แรงงานพกัอาศยัใน
บา้นของนายจา้ง ท าให้แรงงานตอ้งท างาน
ตลอดเวลา 

3. ลูกจา้งท างานบา้นไม่ไดรั้บความคุม้ครองในส่วนที่เก่ียวกบัสวสัดิการขั้นพื้นฐาน ประกนัสุขภาพ
อาหารและที่พกั แต่ขึ้นอยูก่บันายจา้งเป็นหลกัวา่จะจดัหาสวสัดิการดงักล่าวใหแ้ก่ลูกจา้งหรือไม่ 

4. ลูกจา้งท างานบา้นไม่อาจเรียกค่าชดเชยในกรณีถูกเลิกจา้ง 
5. ไม่มีมาตรการก าหนดหา้มจา้งเด็กต ่ากวา่อาย ุ15 ปี ท  างานบา้น ท าใหเ้ด็กไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 

 ดังนั้ นปัญหาสุขภาพส าคัญที่พบ คือ  การสัมผัสสารเคมีจากการซักล้าง อุบัติ เหตุจากการใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และงานดูแลสัตวเ์ล้ียงของนายจา้ง และระยะเวลาการท างานที่ยาวนาน ไม่มีเวลาพกัผ่อนที่
แน่นอน เป็นตน้  
 (1.2) แรงงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่ได้ท างานตลอดทั้งปี จากจ านวนผูมี้งานท าที่อยูใ่นแรงงานในระบบ
และนอกระบบ จ าแนกตามอุตสาหกรรม เพศ และภาค ทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ.2559 รวบรวมโดยส านักงานสถิติ

http://www.iamchild.org 
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แห่งชาติ ระบุวา่ มีแรงงานประเภท “แรงงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่ไดท้  างานตลอดทั้งปี”8 จ านวน 12,705,997 คน 
ขณะที่สถิติแรงงานขา้มชาติ 3 สัญชาติ ปี 2561 โดยกรมการจดัหางาน พบมี “แรงงานขา้มชาติ” (พม่า ลาว 
กมัพชูา) จดทะเบียนท างานกิจการประมง 35,555 คน กิจการเกษตรและปศุสตัว ์ 186,915 คน กิจการแปรรูปสัตว์
น ้ า  32,900 รวม 255,370 คน 

 แรงงานกลุ่ มนี้กระทรวงแรงงานได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ก าหนดสิทธิที่แรงงานจะ
ได้รับการคุ้มครอง มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่  12 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ได้แก่ 

1. สิทธิหยดุพกัผอ่นไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท างาน
โดยได้รับค่าจา้งหลังจากท างานมาครบ 180 วนัแล้ว 

และให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งเพิ่มขึ้นในกรณีที่ให้ลูกจา้งท างานในวนัหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อ
ชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงที่ท  า 

2. หากนายจา้งไม่ไดจ้ดัให้ลูกจา้งหยดุพกัผ่อน หรือจดัให้ลูกจา้งหยดุพกัผ่อนน้อยกว่าที่ก  าหนดตาม
กฎหมาย นายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าท างานในวนัหยดุใหแ้ก่ลูกจา้งเพิม่ขึ้นไม่นอ้ย 1 เท่า ของอตัราค่าจา้งในวนัท างาน 

3. ไดรั้บความคุม้ครองเก่ียวกบัสิทธิในการลาป่วยเท่าที่ป่วยจริง โดยไดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 15 วนัท างาน  
4. ใหน้ายจา้งจดัใหมี้น ้ าสะอาดส าหรับด่ืมที่มีปริมาณเพียงพอแก่ลูกจา้ง และกรณีที่ลูกจา้งพกัอาศยัอยู่

กบันายจา้ง นายจา้งตอ้งจดัหาที่พกัอาศยัที่สะอาด ถูกสุขลกัษณะและปลอดภยัใหแ้ก่ลูกจา้ง 
5. ก าหนดงานที่หา้มลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภท์  า และลูกจา้งหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภห์น่ึง

ไม่เกิน 90 วนั โดยหา้มนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งหญิงเพราะเหตุมีครรภ ์
6. ก าหนดใหมี้การตรวจสุขภาพลูกจา้ง และส่งผลการตรวจใหแ้ก่พนกังานตรวจแรงงาน 
7. หากนายจา้งไม่จ่ายค่าจา้งและค่าอ่ืนๆ สามารถร้องขอต่อคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง 

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนได ้
 อย่างไรก็ตามกลับพบปัญหาที่แรงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิญจากการยกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งฉบับ ไม่ว่าจะเป็น 
1. ไม่มีการก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่า ใหเ้ป็นไปตามความตกลงระหวา่งลูกจา้งกบันายจา้งโดยตรง 

                                                             
8
 แรงงานภาคเกษตรกรรมในท่ีน้ี ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 หมายถึง งานท่ีเกีย่วกบัการเพาะปลูก การเล้ียงสัตว ์การป่าไม้ การท า

นาเกลือสมุทร และการประมงท่ีมิใช่การประมงทะเล 

http://oknation.nationtv.tv 
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2. ไม่มีการก าหนดชัว่โมงท างานที่แน่นอน แต่เป็นขอ้ตกลงร่วมระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง ท าให้ลูกจา้ง
ตอ้งท างานดว้ยชัว่โมงที่ยาวนาน และไม่มีโอกาสไดรั้บค่าล่วงเวลา  

3. ไม่มีการก าหนดวนัหยดุประจ าสปัดาห์ ทั้งๆที่งานภาคเกษตรเป็นงานหนักและตรากตร าต่อสุขภาพ
พอสมควร 

4. ไม่มีการก าหนดเวลาพกัในระหวา่งชัว่โมงท างาน บางงานตอ้งท างานกลางแจง้ อากาศร้อนจดั 
5. ไม่มีโอกาสหยดุในวนัหยดุตามประเพณี 

เพือ่มีโอกาสใหลู้กจา้งไดก้ลบัภูมิล าเนาหรือประกอบ
พธีิกรรมทางศาสนาหรือพธีิอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 

6. ไม่มีการก าหนดเวลาท างานของแรงงาน
หญิงที่ชดัเจน สามารถท างานในช่วงกลางคืนไดก่้อน
เวลาเที่ยงคืน 

7. หากมีการเลิกจ้าง นายจ้างไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยแต่อยา่งใด 
 (2) ปัญหาที่ 2 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ยังมีข้อยกเว้นที่ไม่บังคบัใช้ในกลุ่มลูกจ้างบางประเภทที่มี
รูปแบบการจ้างงานที่แน่นอน โดยเฉพาะลูกจ้างท างานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย รวมถึง
ลูกจ้างภาคเกษตร กิจการประมง และผู้รับงานไปท าที่บ้าน ส่วน พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 ยังก าหนดกิจการ
ที่ยกเว้นให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 
 สืบเน่ืองจากที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา 4 (6) แห่ง พ.ร.บ.ประกนัสังคม พ.ศ.2533 
พ.ศ.2545 ก าหนดให ้พ.ร.บ. ฉบบัน้ีไม่บงัคบัใชก้บัลูกจา้งบางกลุ่ม เช่น ลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่า
ไม ้และเล้ียงสตัว ์ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปี และไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย , ลูกจา้งของนายจา้งที่เป็นบุคคล
ธรรมดา ซ่ึงงานที่ลูกจา้งท านั้นมิไดมี้การประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย , ลูกจา้งของนายจา้งซ่ึงประกอบการคา้เร่
หรือการค้าแผงลอย ท าให้ลูกจ้างกลุ่มน้ีจะไม่รับการคุ้มครองตามประโยชน์ทดแทนมาตรา 33 ได้แก่ 
รักษาพยาบาลหากเจบ็ป่วยนอกงาน , คลอดบุตร , สงเคราะห์บุตร , ทุพพลภาพ , วา่งงาน , เสียชีวิต , บ านาญชรา
ภาพ  
 อีกทั้งพ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 ยงัก าหนดกิจการที่ยกเวน้ให้นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบตาม
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม เร่ือง ประเภท ขนาดของกิจการ และทอ้งที่ที่ให้นายจา้งจ่ายเงิน
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สมทบ (ฉบบัที่ 2) น้ีจึงส่งผลต่อการที่ลูกจา้งกลุ่มน้ีไม่สามารถเขา้สู่กองทุนเงินทดแทนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน 
พ.ศ.2537 ไดด้ว้ยเช่นกนั9 
 ทั้งที่หากพจิารณาสภาพการจา้งงานของลูกจา้งทั้ง 3 ประเภทขา้งตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้เป็นอาชีพที่มีการ
จา้งแรงงานขา้มชาติในสัดส่วนที่สูง สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุและโรคอนัเน่ืองมาจากการท างานของ
ลูกจา้งโดยเฉพาะในกิจการงานรับใชใ้นบา้นและงานภาคเกษตร เช่น การตกจากที่สูง , การหกลม้ ส่ิงก่อสร้าง 
ส่ิงของพงัทบัหล่นทบั กระแทก ชน หนีบ ดึง  , วตัถุ ส่ิงของ ตดั บาด ทิ่มแทง เขา้ตา , อุบตัิเหตุจากยานพาหนะ , 
การเคล่ือนยา้ยยกของหนกั , ไฟฟ้าช็อต ความร้อนสูงหรือความเยน็จดั , สัมผสัส่ิงมีพิษ รังสี แสงสว่างเกินไป , 
ถูกสตัวท์  าร้าย กระทัง่ภยัธรรมชาติ 

 รวมทั้งการเผชิญกบัโรคจากการท างาน เช่น 
โรคทางเดินหายใจที่เกิดจากสารภูมิแพห้รือสารระคาย
เคืองในที่ท  างาน , โรคผิวหนัง , โรคระบบกลา้มเน้ือ/
โครงสร้างกระดูกจากการท างาน , โรคฉ่ีหนูโรค
ไขห้วดันก, โรคสัตวมี์กีบ , โรคปอดจากฝุ่ นละอองที่
เกิดจากการท างาน , โรคหูตึงจากเสียง , โรคจากตะกัว่
หรือสารตะกัว่ 

ผลเสียที่เกิดขึ้น คือ นายจา้งและลูกจา้งจะตอ้งแบกรับความเส่ียงไวเ้อง หากลูกจา้งออกจากงานหรือ
ประสบอันตรายหรือเป็นโรคเน่ืองจากการท างาน ท าให้ไม่ไดใ้ช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ซ่ึง
ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน ค่าทดแทน และค่าท าศพ นายจา้งจะตอ้ง
รับผดิชอบในการจ่ายเงินทดแทนเอง ในกรณีที่นายจา้งไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาล หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าจึง
เป็นเคร่ืองมือหน่ึงเดียวของภาครัฐที่จะช่วยใหลู้กจา้งในกิจการดงักล่าวเขา้ถึงสิทธิพื้นฐานดา้นสุขภาพได ้แต่การ
ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายงัคงมีข้อจ ากัดว่าระยะการรอใช้บริการที่นาน เน่ืองจากจ านวน
สถานพยาบาลและบุคลากรดา้นการแพทยท์ี่จ  ากดั 
 โดยสรุปจึงเห็นได้ว่า แรงงานข้ามชาติท างานในประเภทกิจการที่มีความเส่ียงสูงจากความไม่ปลอดภัย
ในการท างานแต่กลับไม่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ 

                                                             
9
 “ขอ้ 2 ใหน้ายจา้งท่ีมีลูกจา้งท างานตั้งแต่หน่ึงคนข้ึนไปในทุกทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัรมีหนา้ท่ีจ่ายเงินสมทบ ทั้งน้ี เวน้แต่ 

 (1) นายจา้งซ่ึงประกอบกจิการเพาะปลูก ประมง ป่าไม ้และเล้ียงสัตวซ่ึ์งมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยู่ดว้ย 
 (2) นายจา้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงงานท่ีลูกจา้งท านั้นมิไดมี้การประกอบธุรกจิรวมอยู่ดว้ย 
 (3) นายจา้งซ่ึงประกอบการคา้เร่ การคา้แผงลอย 

http://voicelabour.org 
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กฎหมายที่เกีย่วข้อง การคุ้มครอง เร่ืองที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ปัญหาทีเ่กิดขึน้ 
ด้านสุขภาพโดยตรง 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

แรงงานที่ท างาน 
รับใช้ในบ้าน 
มีแรงงานข้ามชาติ
ท างาน 54,372 คน 

- วนัหยดุประจ าสปัดาห์ละ 
1 วนั 

- วนัหยดุตามประเพณี 13 
วนั 

- ท างานครบ 1 ปี มีสิทธิลา
หยดุพกัผอ่นประจ าปี 6 
วนั 

- หากท างานในวนัหยดุ 
ตอ้งไดรั้บเงินค่าจา้ง 

- ลาป่วยตามที่ป่วยจริง แต่
ไดค้่าจา้งในวนัที่ลาป่วย 
ไม่เกิน 30 วนั 

- ค่าจา้งขั้นต ่า 

- ชัว่โมงท างานและเวลา
พกัผอ่น 

- ไม่ไดรั้บความคุม้ครองใน
ส่วนที่เก่ียวกบัสวสัดิการ
ขั้นพื้นฐาน เช่น ประกนั
สุขภาพอาหารและที่พกั 

- ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชย
ในกรณีถูกเลิกจา้ง 

 

ปัญหาสุขภาพส าคญั
ที่พบ คือ การสมัผสั
สารเคมีจากการซกั
ลา้ง อุบตัิเหตุจากการ
ใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
และงานดูแลสตัวเ์ล้ียง
ของนายจา้ง และ
ระยะเวลาการท างาน
ที่ยาวนาน ไม่มีเวลา
พกัผอ่นที่แน่นอน 

แรงงานภาค
เกษตรกรรมที่ไม่ได้
ท างานตลอดทั้งปี 
มีแรงงานข้ามชาติ
ท างาน รวม 255,370 
คน 

- หยดุพกัผอ่นไม่นอ้ยกวา่ 3 
วนัท างาน โดยไดรั้บ
ค่าจา้ง หลงัท างานมาครบ 
180 วนัแลว้ 

- หากไม่ไดห้ยดุ นายจา้ง
ตอ้งจ่ายค่าท างานใน
วนัหยดุใหแ้ก่ลูกจา้ง
เพิม่ขึ้นไม่นอ้ย 1 เท่า ของ
อตัราค่าจา้งในวนัท างาน 

- ลาป่วยเท่าที่ป่วยจริง แต่
ไดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 15 วนั
ท างาน  

- ไม่มีการก าหนดอตัรา
ค่าจา้งขั้นต ่า  

- ไม่มีการก าหนดชัว่โมง
ท างานที่แน่นอน และไม่มี
โอกาสไดรั้บค่าล่วงเวลา  

- ไม่มีการก าหนดวนัหยดุ
ประจ าสปัดาห์  

- ไม่มีการก าหนดเวลาพกัใน
ระหวา่งชัว่โมงท างาน 

- ไม่มีโอกาสหยดุในวนัหยดุ
ตามประเพณี  

งานภาคเกษตรเป็น
งานหนกัและ
ตรากตร าต่อสุขภาพ
พอสมควร บางงาน
ตอ้งท างานกลางแจง้ 
อากาศร้อนจดั โอกาส
ที่จะประสบอุบตัิเหตุ
ระหวา่งการท างานจึง
มีสูงมาก และปัญหา
ดา้นสุขภาพ 
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กฎหมายที่เกีย่วข้อง การคุ้มครอง เร่ืองที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ปัญหาทีเ่กิดขึน้ 
ด้านสุขภาพโดยตรง 

- ก าหนดงานที่หา้มลูกจา้ง
ซ่ึงเป็นหญิงมีครรภท์  า 
และลูกจา้งหญิงมีสิทธิลา
เพือ่คลอดบุตร 

- หากนายจา้งไม่จ่ายค่าจา้ง
และค่าอ่ืนๆ สามารถร้อง
ขอต่อคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง 
เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนได ้

- แรงงานหญิงสามารถ
ท างานในช่วงกลางคืนได้
ก่อนเวลาเที่ยงคืน 

- หากมีการเลิกจา้ง นายจา้ง
ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยแต่
อยา่งใด 

 

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 

แรงงานที่ท างาน 
รับใช้ในบ้าน 
มีแรงงานข้ามชาติ
ท างาน 54,372 คน 

- ไม่ไดรั้บการคุม้ครองตาม
กฎหมายทั้ง 2 ฉบบั 

- ไม่ไดรั้บการคุม้ครองตาม
ประโยชน์ทดแทนมาตรา 
33 ไดแ้ก่ รักษาพยาบาล
หากเจบ็ป่วยนอกงาน , 
คลอดบุตร , สงเคราะห์
บุตร , ทุพพลภาพ , 
วา่งงาน , เสียชีวติ , 
บ านาญชราภาพ  

- หากบาดเจบ็จากการ
ท างานไม่ไดรั้บการ
คุม้ครองตาม พ.ร.บ. เงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 
ประกอบดว้ย ค่า
รักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในการท างาน 

อุบติัเหตุ เช่น ตกจาก
ที่สูง , หกลม้ 
ส่ิงก่อสร้าง ส่ิงของพงั
ทบัหล่นทบั และโรค
อนัเน่ืองมาจากการ
ท างาน เช่น ทางเดิน
หายใจที่เกิดจากสาร
ภูมิแพห้รือสารระคาย
เคือง , โรคไขห้วดันก 
,โรคสตัวมี์กีบ , โรค
ปอดจากฝุ่ นละอองที่
เกิดจากการท างาน , 
โรคหูตึงจากเสียง , 
โรคจากตะกัว่หรือ
สารตะกัว่ ฯลฯ 

แรงงานภาค
เกษตรกรรมทีไ่ม่ได้
ท างานตลอดทั้งปี 
มแีรงงานข้ามชาติ
ท างาน รวม 255,370 
คน 
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กฎหมายที่เกีย่วข้อง การคุ้มครอง เร่ืองที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ปัญหาทีเ่กิดขึน้ 
ด้านสุขภาพโดยตรง 

ค่าทดแทน และค่าท าศพ 
นายจา้งจะตอ้งรับผดิชอบ
ในการจ่ายเงินทดแทนเอง 

 

(2) การด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่องว่างในการด าเนินงานที่ต้องขับเคลื่อนต่อ 
 จากการทบทวนการด าเนินงานที่ผา่นมาของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม พบว่า 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะเป็นการศึกษาวิจยัในขอ้จ ากัดเชิงกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อแสวงหา
รูปแบบในการคุม้ครองแรงงานที่ยงัตกหล่น แต่ยงัไม่มีการด าเนินการในส่วนอ่ืนๆ ส่วนภาคประชาสังคมจะเป็น
ลักษณะการยื่นข้อเรียกร้องต่อผูก้  าหนดนโยบายให้มีการคุ ้มครองแรงงานกลุ่มดังกล่าวแต่ไม่มีมาตรการ
ขบัเคล่ือนต่อเพื่อให้กระทรวงแรงงานมีการด าเนินการดังกล่าว องค์กรพฒันาเอกชนบางกลุ่มก็เลือกให้
ความส าคญัไปที่เร่ืองการบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะการจดทะเบียนแรงงานขา้มชาติและการ
คุม้ครองในฐานะเหยือ่ของกระบวนการคา้มนุษย ์ 
 มีรายละเอียดดงัน้ี 

การ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 - เม่ือปี 2558 มูลนิธิเพือ่การพฒันา
แรงงานและอาชีพ , สมาคมเครือข่าย
แรงงานนอกระบบ , เครือข่าย
ประชากรขา้มชาติ และเครือข่าย
ปฏิบตัิงานเพือ่แรงงานขา้มชาติ 
เรียกร้องรัฐบาลไทย ใหพ้ิจารณา
ปรับปรุง พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ก าหนดใหมี้ชัว่โมงการท างานที่
เหมาะสมกบัลูกจา้งท างานบา้น 
ตลอดจนยกระดบัคุณภาพชีวติและ
สวสัดิการของลูกจา้งท างานบา้น โดย
การปรับปรุงกฎหมายประกนัสงัคม 

กลุ่มแรงงาน
ที่ท างานรับ
ใช้ในบ้าน  

เม่ือปี 2559 ส านกังานประกนัสงัคม ไดใ้ห้
สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยา ลยั 
ศึกษาวจิยัเร่ืองความเป็นไปไดใ้นการขยายความ
คุม้ครองประกนัสงัคมไปสู่ลูกจา้งท างานบา้น พบวา่ 
ลูกจา้งท างานบา้นเกือบคร่ึงหน่ึง มีความสนใจใน
สิทธิประโยชน์การประกนัสงัคม มาตรา 33 โดยที่รัฐ 
ลูกจา้งและนายจา้งร่วมกนัจ่ายสมทบฝ่ายละ ร้อยละ 5 
ของเงินเดือน เน่ืองจากกลุ่มลูกจา้งท างานบา้นที่
ท  างานแบบเตม็เวลานั้น เป็นกลุ่มทีมี่นายจา้งชดัเจน 
หรืออาจพจิารณาขยายความคุม้ครองในบางสิทธิ
ประโยชน์ของประกนัสงัคมภาคสมคัรใจ ให้



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

21 
 

การ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม 

สอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของลูกจา้งทางานบา้นที่
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เช่น การไดรั้บความคุม้ครอง
และสิทธิประโยชน์ดา้นการคลอดบุตรและการ
สงเคราะห์บุตร  
 
และมีขอ้เสนอแนะต่อกระทรวงแรงงานให้แกไ้ข
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยก าหนดนิยาม “ลูกจา้ง” ให้
ครอบคลุมถึงลูกจา้งท างานบา้น ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มี
นายจา้งชดัเจน เพือ่ใหลู้กจา้งท างานบา้นไดรั้บความ
คุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน 

กฎหมายเงินทดแทน และกฎหมาย
แรงงานสมัพนัธ ์เพือ่ท  าใหลู้กจา้ง
ท างานบา้น เขา้ถึงประโยชน์จาก
กองทุนประกนัสงัคมและเงินทดแทน 
เช่นเดียวกนักบัลูกจา้งในภาคกิจการที่
ประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย และเพือ่
สร้างโอกาสใหลู้กจา้ง ท างานบา้น
สามารถรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองกบั
นายจา้ง เพือ่ใหเ้กิดการคุม้ครองลูกจา้ง
อยา่งเป็นธรรมมากขึ้น 
 
- เม่ือปี 2560 เครือข่ายแรงงาน
ภาคเหนือ ซ่ึงประกอบดว้ย องคก์รที่
ท  างานดา้นส่งเสริมสิทธิดา้นแรงงาน 
กวา่ 15 องคก์ร นกัวชิาการจาก
สถาบนัการศึกษาในจงัหวดั ไดมี้การ
ยืน่ขอ้เสนอต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั
เชียงใหม่และแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่ 
เรียกร้องใหรั้ฐบาลก าหนดใหพ้นกังาน
บริการ คนท างานบา้น แรงงานนอก
ระบบ แรงงานในภาคเกษตรที่ไม่มีการ
จา้งงานตลอดทั้งปี เป็นอาชีพที่อยู่
ภายใตก้ารคุม้ครองของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัแรงงานทุกฉบบั เน่ืองจาก
คนท างานบา้นและคนท างานในภาค
เกษตรกรรมไม่สามารถเขา้สู่ระบบ
ประกนัสงัคม และกองทุนเงินทดแทน  

กลุ่มแรงงาน
ภาค
เกษตรกรรม
ที่ไม่ได้
ท างานตลอด
ทั้งปี  

เม่ือปี 2547 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ได้
ใหบ้ริษทั แอ๊ดวา้นซ์ โกลบอล บิซิเนส ศึกษาเร่ืองการ
คุม้ครองแรงงานในงานภาคเกษตร ผลการศึกษา
พบวา่ ควรมีการตรากฎหมายคุม้ครองแรงงานภาค
เกษตรออกมาเป็นการเฉพาะ ในรูปของกฎกระทรวง
ออกตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
โดยเป็นกฎหมายแรงงานเกษตรโดยรวมไม่แยกสาขา 
ยกเวน้กรณีประมงทะเล ซ่ึงลกัษณะงานมีความ
แตกต่างจากงานเกษตรกรรมทัว่ไปอยา่งชดัเจน ทั้งน้ี
ใหมี้การพจิารณาบทบญัญติัที่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะใน
เร่ืองที่เก่ียวกบัค่าจา้งและค่าชดเชย     

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 

กลุ่มแรงงาน
ที่ท างานรับ
ใช้ในบ้าน  

กล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ 

กลุ่มแรงงาน
ภาค

- เม่ือปี 2557 ส านกังานประกนัสงัคมไดม้อบหมาย
ใหส้ถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาแห่งประเทศไทย 
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การ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม 

เกษตรกรรม
ที่ไม่ได้
ท างานตลอด
ทั้งปี  

(TDRI) ศึกษาวจิยัเร่ืองความเป็นไปไดใ้นการขยาย
ความคุม้ครองกองทุนเงินทดแทนส าหรับกิจการ
เพาะปลูก ประมง ป่าไม ้และเล้ียงสตัว ์ซ่ึงมิไดใ้ช้
ลูกจา้งตลอดปี และไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย 
เพือ่ประเมินความเป็นไปไดใ้นการขยายความ
คุม้ครองกองทุนเงินทดแทนไปสู่ลูกจา้งที่อยูน่อก
ข่ายความคุม้ครอง 

- ผลการศึกษานายจา้งส่วนใหญ่เห็นดว้ยที่จะเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกกองทุนเงินทดแทน ถา้หากกองทุนเงิน
ทดแทนน้ีมีการส่งเสริมใหแ้รงงานมีคุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น 

- อยา่งไรก็ตามทั้งนายจา้งและลูกจา้งในภาคเกษตร
ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองกองทุนเงิน
ทดแทนและกองทุนประกนัสงัคมเป็นอยา่งมาก ท า
ใหมี้ความกงัวลในเร่ืองความยุง่ยากที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยเฉพาะลูกจา้งแรงงานขา้มชาติมกั
เปล่ียนนายจา้งบ่อยคร้ัง และนายจา้งไม่มีเอกสาร
ทางการต่างๆเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติซ่ึงเป็น
อุปสรรคต่อการเขา้ประกนักบักองทุน 

- การเตรียมความพร้อมบุคลากรของส านกังาน
ประกนัสงัคมใหเ้ขา้ใจในเร่ืองการขยายความ
คุม้ครองเป็นส่ิงจ าเป็น นอกเหนือจากการมี
นโยบายดงักล่าวขึ้นเกิดขึ้นมาแลว้ 

รวมถึงไม่ไดรั้บการคุม้ครองตาม
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน เช่น เร่ือง
ค่าจา้งขั้นต ่า วนัหยดุที่ไดรั้บค่าจา้ง 
วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี เป็นตน้ 

 จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่ามีงานศึกษาวิจัยจากสถาบันวิจัยทางการที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า แรงงานข้าม
ชาติที่ท างานรับใช้ในบ้าน และงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่ได้ท างานตลอดทั้งปี จ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 , พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537  
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ดังน้ันทิศทางการท างานในเร่ืองนี้เพื่อถมช่องว่างดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนให้เกิดข้อเสนอ
เชิงนโยบาย “ครอบคลุมเพื่อคุ้มครอง” กรณีกลุ่มแรงงานข้ามชาติระดับล่าง 3 สัญชาติที่ได้รับการจ้างงานใน
ประเทศไทย ในพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับ โดยเฉพาะการท างานกับผู้ก าหนดนโยบายอย่างใกล้ชิด คอื กระทรวง
แรงงาน รวมถึงการท างานส่ือสารเชิงนโยบาย เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจกับผู้ก าหนดนโยบายให้เห็นความส าคัญ
ในเร่ืองดังกล่าวและตอบรับในเร็ววันจึงเป็นส่ิงส าคญั  

ตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่แรงงานในจังหวัด 
นายจ้าง และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองดังกล่าว ในบางจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติท างานทั้งในอาชีพ
ผู้รับใช้ในบ้านและแรงงานภาคเกษตรกรรม เช่น จังหวัดสมุทรสาคร , เชียงใหม่  ฯลฯ เพื่อให้เกิดการเข้าใจและ
เข้าถึงการคุ้มครองต่อไป จึงเป็นอีกแนวทางการท างานที่ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายได้เป็นอย่างดี 
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 เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
สมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.) สภาเครือข่ายกลุ่ม
ผูป่้วยจากการท างานแห่งประเทศไทย สมาพันธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) และกลุ่มสหภาพ
แรงงานย่านต่างๆได้จัดงานร าลึก 25 ปีไฟไหม้
โรงงานผลิตตุ๊กตาของบริษทั เคเดอร์อินดัสเตรียล 
ไทยแลนด์ ที่ด้านหน้าพิพิธภณัฑ์แรงงานไทย ถนน
มกักะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีการใส่บาตร
ท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่คนงานเคเดอร์ที่ตอ้งเสียชีวิต
ถึง 188 คน และร่วมวางดอกไมห้น้าอนุสรณ์เตือนใจ
ความปลอดภัยของคนงาน ที่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์
แรงงานไทย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการที่เก่ียวขอ้ง
ดา้นในพิพิธภณัฑฯ์ จากนั้นทั้งหมดไดเ้ดินทางไปยงั
กระทรวงแรงงานเพื่อยื่นหนังสือต่อพล.ต.อ.อดุลย ์
แสงสิงแกว้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 
 น า ย ส า วิ ท ย์  แ ก้ ว ห ว า น  ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
กล่าววา่ เร่ือง ขอ้เสนอเพื่อปฏิรูปเร่ืองความปลอดภยั
เน่ืองในวนัความปลอดภยัในการท างานแห่งชาติ นั้น  

 
ทางคสรท.ไดจ้ดัการร าลึกถึงกรณีความสูญเสียเน่ือง
ในวนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 หรือยอ้นไปเม่ือ 25 
ปีที่แล้ว เกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาของบริษทั 
เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ อ.สามพราน จ.
นครปฐม ส่งผลให้คนงานนับพันต้องวิ่งหนีตาย
อลหม่าน เหตุการณ์คร้ังนั้ น เป็นเหตุให้คนงาน
เสียชีวิต 188 คน และมีผูบ้าดเจ็บอีก 469 คน เพื่อ
ไม่ใหชี้วติของคนงานตอ้งสูญเปล่า สภาเครือข่ายกลุ่ม
ผูป่้วยจากการท างานและส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.) 
และขบวนการแรงงานจากภาคส่วนต่างๆยืน่ขอ้เสนอ
ให้รัฐบาลประกาศให้ วนัที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี

25 ปี ไฟไหมโ้รงงานเคเดอร ์

คนงานเดนิหนา้ทวงปฏริูประบบความปลอดภยั 

วาสนา ล าด ี
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เป็น “วันความปลอดภัยในการท างานแห่งชาติ” โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่  26 สิงหาคม 2540 
เห็นชอบให้วนัที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วัน
ความปลอดภัยในการท างานแห่งชาติ” เพื่อเป็นการ
กระตุน้เตือนให้สังคมตระหนักถึงความส าคญัของ
การป้องกนัอันตรายและการดูแลความปลอดภยัใน
การท างานของคนท างานในทุกสาขาอาชีพ ใชเ้วลาถึง 
21 ปีเพือ่ผลกัดนั “พ.ร.บ.ความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2554” รวมทั้ง
การจดัตั้งสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนา
มยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานจนเป็นผลส าเร็จ 

 
 จนถึงปัจจุบนั 7 ปีแลว้ของการประกาศใช้
กฎหมาย แต่ก็ยงัไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง ด้วย
เง่ือนไข และข้อจ ากัด อีกทั้ งขาดการสนับสนุน
งบประมาณจาก รัฐ  มีบุ คลากรที่ จ  า กัด  ท า ให้
สถานการณ์เร่ืองความปลอดภยัยงัอยูใ่นสภาพที่ตอ้ง
ผลกัดนัต่อไป โดยเฉพาะเร่ือง สถาบนัส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ที่ย ังขาดทิศทางการมีส่วนร่วมจากผู ้ใช้
แรงงาน ท าให้คนงานขาดโอกาสในการเขา้ถึงสิทธิ
ตามกฎหมาย และการเขา้ถึงบริการอาชีวอนามยั การ
เข้าถึงการวินิจฉัยโรค รักษาเยียวยาและทดแทน 

สถานการณ์ล่วงเลยปรากฏการณ์และโรคใหม่ๆ 
ทางด้านอาชีวอนามัยจากการท างาน อันตราย จาก
การใช ้การสัมผสัสารเคมี ท าให้คนงานตอ้งเจ็บป่วย
ทุกขท์รมานอยา่งมาก 
 ดังนั้ นเ น่ืองในวันความปลอดภัยในการ
ท างานแห่งชาติ ปี 2561 คณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย(คสรท.)และสภาเครือข่ายกลุ่มผูป่้วยจาก
การท างานและส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย มี
ขอ้เสนอต่อรัฐบาลและพล.ต.อ.อดุลย ์แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเร่งรัดในการ
ปฏิรูปเร่ืองความปลอดภยัอย่างจริงจงัภายใตก้ารมี
ส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายของผู ้ผู ้ใช้แรงงาน
ดงัต่อไปน้ี 
 1.ขอ ให้ผู ้ เ จ็บ ป่ วยสามา รถ เบิ ก จ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาล เจ็บป่วย /บาดเจ็บจากการงาน จนกว่า
แพทยจ์ะส้ินสุดการรักษา / ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมี
ประกาศปี 2558 ใหเ้บิกไดถึ้ง 2 ลา้น แต่เขา้ถึงสิทธิได้
ยาก 
 2.ให้ รัฐออกนโยบาย แนวปฏิบัติ  หรือ
กฎกระทรวงใหช้ดัเจน หา้มไม่ใหส้ถานประกอบการ
เบี่ยงเบนให้คนงานที่บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการ
ท างานไปใช้สิทธิอ่ืน เช่น ประกันสุขภาพหมู่ หรือ 
รักษาเอกชนโดยไม่ระบุว่าเจ็บป่วยเน่ืองจากการ
ท างาน มีบทลงโทษกรณีสถานประกอบการไม่ส่ง
เร่ืองแจง้คนงาน บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน 
เขา้กองทุนเงินทดแทน 
 3.การประเมินการสูญเสียส้ินสุดการรักษา
ต้องให้คนงานรักษาให้ถึงที่สุดจนหายดี และเงิน
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ประเมิน ตอ้งทดแทนให้คนงานที่สูญเสียอวยัวะ อยู่
ไดอ้ยา่งไม่ล าบาก 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 
คณะกรรมการแพทย ์หรือ คณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทน 
 5.ให้รัฐจดัสรรงบประมาณเพื่อจดักิจกรรม
รณรงค ์สร้างจิตส านึก ให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยั
เน่ืองใน “วนัความปลอดภยัแห่งชาติ” ทุกปี เฉก
เช่นเดียวกบัวนัแรงงานแห่งชาติ โดยพิจารณาจดัสรร
ให้แก่องค์กรของคนงานที่มีการท างานและผลงาน
อยา่งต่อเน่ือง 
 6.ให้คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย
(คสรท.)หรือผูแ้ทนเขา้เป็นคณะกรรมการ(บอร์ด)
สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยัฯ อยา่งน้อย 1 คนใน
ฐานะองคก์รผลกัดนั 
 7.ขอใหรั้ฐยกเลิกการใชแ้ร่ใยหินทุกรูปแบบ 
 8.ขอใหรั้ฐบาลจดัสรรงบประมาณที่เพียงพอ 
พร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือให้แก่ “สถาบนั
ความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน” และบริหารจดัการให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีคุณธรรม การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
เป็นธรรม มีความโปร่งใส มีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ต่างๆ มีความรับผิดชอบในภารกิจเข้มงวด ใช้
งบประมาณอยา่งคุม้ค่า ทั้งในเร่ือง การใหค้วามรู้ การ
ป้องกนั การรักษา การเยยีวยาและการฟ้ืนฟู เพื่อให้
คนที่ประสบเหตุสามารถด าเนินชีวิตในสังคมต่อไป
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
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย(คสรท.)หรือ

ผู ้แทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ตดัสินใจ 
 9.การตรวจสุขภาพประจ าปีให้มีการตรวจ
แบบอาชีวเวชศาสตร์และตอ้งตรวจทุกคน แจง้ผลให้
คนงานทราบ โดยมีสมุดพกประจ าตัวการตรวจ
สุขภาพใหลู้กจา้งทุกคน 

 
 10.ให้รัฐตรวจสอบสถานประกอบการทุก
แห่ง ใหมี้นโยบายปลอดภยั และมีคนปฏิบติังานดา้น
ความปลอดภยัอยา่งจริงจงัและมีส่วนร่วมจากคนงาน
ในสถานประกอบการนั้ น โดยให้คณะกรรมการ
ความปลอดภยัมาจากองค์กรของลูกจา้งหากสถาน
ประกอบการใดไม่มีใหค้นงานเลือกตั้งกนัเอง 
 11.ขอให้รัฐเร่งออกกฎหมายโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 
 12.ขอให้รัฐจดัให้มีคลินิกวินิจฉัย รักษาโรค
จากการท างาน ทุกพื้นที่ อุตสาหกรรม ที่ มีระดับ
มาตรฐานเท่าเทียมกัน สามารถวินิจฉัยโรคได้ ที่
ส าคญัเม่ือวนิิจฉยัคนงานวา่เจบ็ป่วย / บาดเจบ็จากการ
ท างานแลว้ คณะกรรมการแพทยต์อ้งยดึเป็นเกณฑใ์น
การใหสิ้ทธิกองทุนเงินทดแทน 
 13.ขอให้มีแพทยด์้านอาชีวเวชศาสตร์และ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ป ร ะ จ า ทุ ก โ ร ง พ ย า บ า ล 
หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าขอ้เสนอเพื่อการปฏิรูประบบและ
กลไกรวมทั้งการบริหารจดัการเร่ืองความปลอดภยัจะ
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ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ดัง่ที่รัฐบาล
ประกาศนโยบาย “Safety Thailand”ให้เป็นวาระ
แห่งชาติขอ้เสนอทั้งหมดเป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้
นโยบายดังกล่าวไปสู่เป้าหมายเร่ืองความปลอดภยั
ของคนท างาน 

 
 ด้านพลต ารวจเอก อดุลย์   แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไดใ้ห้การตอ้นรับ
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย ที่มาขอเขา้พบ
เพือ่ติดตามความกา้วหน้าของการยืน่ขอ้เรียกร้องเม่ือ
ปี 2560 และยื่นข้อเสนอเพิ่มเติม 13 ขอ้ ในโอกาส
ครบรอบวนัความปลอดภยัแห่งชาติ ปี 2561 ณ ห้อง
รับรองรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคาร
กระทรวงแรงงาน พร้อมเล้ียงอาหารกลางวนัดว้ย 
 ในวนัเดียวกัน กระทรวงแรงงาน โดยกรม
สวัส ดิการและ คุ้มครองแรงงาน  จัดงาน   “10 
พฤษภาคม วนัความปลอดภยัในการท างานแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561 ใชก้ลไกประชารัฐสร้างความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนขบัเคล่ือนนโยบาย Safety Thailand” ณ 
อาคารกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (ส่วนแยก
ตล่ิงชนั) กรุงเทพฯ 
 ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ว่า  คณะรัฐมนตรีได้ มีม ติ เ ห็นชอบให้ว ันที่  10 

พฤษภาคมของทุกปี เป็นวนัความปลอดภยัในการ
ท างานแห่งชาติ ทั้ งน้ีเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้
ร าลึกถึงเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานผลิต
ตุ๊กตาเคเดอร์ และตระหนักถึงความส าคญัของความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน รวมทั้งเป็น
แรงผลกัดนัให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง ไดร่้วมมือกนั
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น เพื่อให้ผูใ้ชแ้รงงานไดท้  างานใน
สภาพแวดล้อมที่ ดี  ปลอดภัยจากอุบัติ เหตุและมี
สุขภาพอนามัยดี ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้
ก าหนดใหก้ารขบัเคล่ือน “ความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยของประเทศไทยหรือ Safety Thailand” เป็น
นโยบายเร่งด่วนในการด าเนินการ ด้วยการตรวจ
บงัคบัใช้กฎหมายความปลอดภยัในการท างานอยา่ง
จริงจัง ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึกด้านความ
ปลอดภยัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งและบูรณาการความร่วมมือกบั
ทุกภาคส่วนเพื่อผลสัมฤทธ์ิที่จะมีต่อประชาชน คือ 
การลดอตัราการประสบอนัตรายและการเสียชีวิตจาก
การท างานอยา่งเป็นรูปธรรม 
 ส าหรับการจดังานวนัความปลอดภยัในการ
ท างานแห่งชาติ ประจ าปี 2561 จัดขึ้ นเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ที่ มุ่ งมั่นของภาครัฐในการที่จะดูแล
แรงงานให้มีความปลอดภยัและสุขภาพอนามัยที่ดี 
และแสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายในการเป็นพลัง ขับเคล่ือน Safety Thailand 
ร่วมกับกระทรวงแรงงานตามแนวทางประชารัฐ 
เพื่ อ ให้ความปลอดภัย ในการท า ง าน เ กิด เ ป็น
วฒันธรรมความปลอดภัย เพื่อให้คนไทยมีความ
มัน่คงและปลอดภยัอยา่งแทจ้ริง 
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 กรมสว ัสด ิก า ร และ คุ ้มครอ งแรง ง าน 
(กสร.)เผยสถิติการประสบอันตรายจากการท างาน
ของลูกจ้างกรณีร้ายแรง 6 ปี ลดลงต่อเนื่อง พร้อมชู 
4 มาตรการ ลดการประสบอันตรายจากการท างาน
อย่างยั่งยืน 
        เม่ือวนัที่ 12พฤษภาคม 2561 เวบ็ไซตค์มชดัลึก
รายงานว่า นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้เปิดเผย
สถานการณ์ สถิติการประสบอนัตราย จากการท างาน
ของลูกจา้งกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง  เช่น เสียชีวิต 
ทุพพลภาพ สูญเสียอวยัวะบางส่วน และหยดุงานเกิน
สามวนัในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง
อยา่งต่อเน่ือง โดยปี 2555 มีอตัราการประสบอนัตราย 
เท่ากบั 4.49 ต่อ 1,000 ราย ปี 2556 เท่ากบั 4.00 ต่อ 
1,000 ราย ปี 2557 เท่ากบั 3.62 ต่อ 1,000 ราย ปี 2558 
เท่ากบั 3.26 ต่อ 1,000 ราย ส่วนปี 2559 เท่ากบั 3.04 
ต่อ 1,000 ราย และในปี 2560 เท่ากบั 2.88 ต่อ 1,000 
ราย อยา่งไรก็ตามการประสบอนัตรายจากการท างาน
ของลูกจา้งนบัเป็นความสูญเสียส าคญัที่ส่งผลกระทบ
ต่อตัวลูกจ้าง  ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และ
ภาพลักษณ์ของประเทศ จึงต้องด าเนินการอย่าง
จริงจงัโดยความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในการ
ลดการประสบอนัตรายจากการท างานใหเ้ป็นไปอยา่ง

ย ัง่ยนื ส าหรับแนวทางในการลดการประสบอนัตราย
จากการท างานนั้น กสร.ไดก้  าหนดมาตรการส าคญัไว ้
4 มาตรการ คือ  
 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างานแก่นายจา้ง ลูกจา้ง 
 2.รณรงค์สร้างจิตส านึกแก่นายจ้างและ
ลูกจา้ง ให้ตระหนักถึงอันตรายจากการท างานและ
ร่วมมือกนัในการป้องกนัและแกไ้ข 
         3. มาตรการในการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดย
กระตุน้เตือนให้นายจา้ง ลูกจา้งปฏิบตัิตามกฎหมาย 
รวมทั้งตรวจสอบให้สถานประกอบกิจการมีการ
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด และ 
 4.สร้างเครือข่ายทั้ งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ช่วยกระจายความรู้ความเขา้ใจ และช่วยในการเฝ้า
ระวงัไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากการท างาน 
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สถิติข้อมูลลูกจ้างประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน 

ม.ค. – เม.ย. 2560 ม.ค. – เม.ย. 2561 ค่าแตกต่าง  คดิเป็นร้อยละ 

25,922 ราย 26,142 ราย +220 ราย 0.85 

จังหวัดที่ลูกจ้างประสบอันตรายจากการท างานสูงสุด 

จังหวัด จ านวนลูกจ้างประสบอันตราย 

กรุงเทพฯ 7,123 ราย 
สมุทรปราการ 3,837 ราย 

ชลบุรี 1,609 ราย 

ประเภทสถานประกอบการที่ลูกจ้างประสบอันตรายจากการท างานสูงสุด 

จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จ านวนลูกจ้างประสบอันตราย 

มากกวา่ 1,000 คน 6,081 ราย 
  201 – 500 คน 4,227 ราย 
21 – 50 คน 3,107 ราย 

ประเภทกิจการที่ลูกจ้างประสบอันตรายจากการท างานสูงสุด 

กิจการ จ านวนลูกจ้างประสบอันตราย 

หมวดการผลิต  14,465 ราย 
หมวดการขายส่งและการขายปลีก  
การซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์

3,892 ราย 

หมวดก่อสร้าง 2,831 ราย 

กรณทีี่ลูกจ้างประสบอันตรายจากการท างานจนสูญเสียอวยัวะสูงสุด 

อวัยวะ จ านวนลูกจ้างประสบอันตราย 

น้ิวมือ 6,220 ราย 
ตา 3,480 ราย 

บาดเจบ็หลายส่วน 2,040 ราย 
ท่ีมา : สุรเดช วลีอิทธิกลุ  เลขาธิการส านักงานประกันสังคม 
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มติครม. เพิม่เงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาท
เป็น 600 บาท ย้อนให้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 

 เม่ือวนัที่ 28 พ.ค.61 เวลา 09.00 น . ณ ห้อง
ประชุม 501 ตึกบญัชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังเสร็จส้ิน
การประชุม พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษก
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงผลการประชุม 
ครม.ซ่ึงสรุปสาระส าคญัดงัน้ี เร่ือง ร่างกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่าย 

 

 

 

ประโยชน์ทดแทนในกรณสีงเคราะห์บุตร พ.ศ. ....  ว่า  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และอตัราการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.)  เสนอ และให้ส่ง
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เร่ืองด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได ้และให้ กระทรวง
แรงงานรับความเห็นของกระทรวงการคลังไป
พจิารณาด าเนินการต่อไปดว้ย  โดยมติครม.มีดงัน้ี 

                1. พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
ซ่ึ ง แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ประกนัสังคม  (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2558 มีผลใชบ้งัคบั
ตั้งแต่วนัที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นตน้ไป นั้น มาตรา 75 
ตรี ไดบ้ญัญติัให้ผูป้ระกนัตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ 
ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร จ  านวนคราวละไม่
เกิน 3 คน และต่อมาได้มีกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เ ง่ือนไข และอัตราการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2549 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้ผูป้ระกันตนมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
ส าหรับบุตรซ่ึงมีอายไุม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ จ  านวนคราว
ละไม่เกิน 2 คน และใหเ้หมาจ่ายเป็นเงินในอตัรา 400 
บาทต่อเดือน  ต่อบุตร 1 คน 
 2. โดยที่กฎกระทรวงดงักล่าวไดใ้ชบ้งัคบัมา
นานแลว้ สมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ ์วธีิการ เงื่อนไข 
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และอัตราการ จ่ ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
สงเคราะห์บุตรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั อนัจะเป็นการช่วยเหลือ
บุตรของผูป้ระกนัตน ซ่ึงจะส่งผลให้มีผูป้ระกนัตนมี
สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตร จ านวน 1,202,009 ราย 
จ านวนบุตร 1,326,695 คน มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

 สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

 1. ก าหนดให้กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บงัคบั
ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

2. ก าหนดให้ผู ้ประกันตนมี สิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรจากอตัรา
เหมาจ่ายเป็นเงิน 400 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน 
เป็นอตัราเหมาจ่าย 600 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน 
โดยใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 

3. ก าหนดให้ผู ้ประกันตนมี สิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรซ่ึงมีอายไุม่
เกิน 6 ปีบริบูรณ์ จากจ านวนคราวละไม่เกิน 2 คน 
เป็นจ านวนคราวละไม่เกิน 3 คน ทั้งน้ี โดยให้มีผลใช้
บงัคบัตั้งแต่วนัที่ 20 ตุลาคม 2558 

 (สรุปโดย วาสนา ล าดี) 

ถกยื่นข้อเ รียกร้องสวน วิกฤติหรือโอกาส
พฒันาขบวนการแรงงาน 

 เม่ือวนัเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 สหพนัธ์
แรงงานยานยนตแ์ห่งประเทศไทย (สยท.) ไดมี้การจดั
เสวนาเชิงวิชาการเร่ือง การยื่นข้อเรียกร้องสวน : 
วิกฤติหรือโอกาสพฒันาขบวนการแรงงาน ณ ศูนย์
ฝึกอบรมเพื่อคนท างาน ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.

ฉะเชิงเทรา ทั้งน้ีมีวิทยากรร่วมเสวนา 4 คน ได้แก่ 
ทนายชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ , รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ , นาย
สนธยา เผ่าดี และนายประสิทธ์ิ ปาตงัคะโร โดยมี อ.
ศกัดินา ฉัตรกุล ณ อยธุยา ท าหน้าที่ผูด้  าเนินรายการ 
มีผูเ้ขา้ร่วมกวา่ 100 คน 
 นายประสิทธ์ิ ปาตงัคะโร กรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กล่าวว่า ในมุมมองของรัฐ การแจง้
ขอ้เรียกร้องสวน เรามองจากสิทธิตามกฎหมายก่อน
ซ่ึงเป็นเร่ืองที่สามารถท าได้ แต่แน่นอนการต่อรอง
ของลูกจา้งยอ่มลดน้อยลง เกิดความระแวง ไม่มัน่ใจ
ซ่ึงกนัและกนั นายจา้งจะเอาจริงไหม หรืออาจพฒันา
กลายเป็นเร่ืองความโกรธเคืองโกรธแค้นกันเลย 
เพราะที่ ผ่ านมาในสถานประกอบการไ ม่ เคย
ด าเนินการแบบน้ี และพอเหตุการณ์แบบน้ีเกิดขึ้นก็
พฒันาเป็นความขดัแยง้ ไม่คุยกนัเลย เม่ือลูกจา้งไม่คุย
กับนายจ้าง นายจ้างก็ไม่คุย การหาข้อยุติก็ยากขึ้ น 
และพฒันาไปจนถึงการเฉ่ือยงาน ปิดงาน นัดหยุด
งานตามมา 

 
 ดังนั้ น ต้องเร่ิมต้นจากการเช่ือใจกันก่อน 
เพือ่ใหจ้ากหนกัไปเบา เพื่อปรับทศันคติกนัก่อน เหตุ
และผลในการเจรจาคือส่ิงส าคัญ จะยื่นเพื่อฉวย
โอกาส กดดัน หรืออย่างอ่ืน จะไม่อยู่ร่วมกันอีก
ต่อไปแล้ว เพราะเร่ืองแรงงานสัมพนัธ์ เร่ืองการยื่น
ขอ้เรียกร้องไม่ใช่เร่ืองง่าย มีวิธีคิดในการพิจารณา

http://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%a7/20180526_115131/
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ทั้งนั้น ดงันั้นทั้ง 2 ฝ่ายจะรู้กนัดีว่า ขา้งหน้าคืออะไร 
อนาคตตอ้งเผชิญอะไร ดงันั้นท่านตอ้งคาดการณ์ให้
ได ้เจตนาคือส่ิงส าคญัที่สุด ถา้เร่ิมจากไม่ดี ก็ไม่ดีทั้ง
กระบวนการ และอีกทั้งประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมาก็ใช่
ว่าจะน ามาคาดการณ์ได้ทั้ งหมด ก็ต้องดูบริบทที่
เก่ียวขอ้งร่วมดว้ย 
 ทนายชฤทธ์ิ มีสิทธิ นกักฎหมายดา้นแรงงาน 
กล่าวว่า การเรียกร้องเป็นสิทธิธรรมชาติของมนุษย ์
และก็มีบางอาชีพเช่นกนัก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อรอง 
ไ ม่อยู่ในกรอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์  เ ช่น 
คนท างานในภาครัฐ แรงงานนอกระบบ ที่ผ่านมาการ
ต่อรองก็ไปเรียกร้องรัฐบา้ง ผูป้ระกอบการบา้ง 

 

 ค าว่า  ยื่นข้อเรียกร้องเป็นค าเรียกขาน ที่
สะทอ้นสถานการณ์ด าเนินการทางกฎหมายที่มีตวับท
รองรับ เป็นส่ิงที่บอกว่าการยืน่ขอ้เรียกร้อง คือ หลัก
ความเสมอภาคกันทั้ งนายจ้างและลูกจ้าง ที่ต ้อง
ปฏิบติัตามขั้นตอนโดยเคร่งครัด มีผลทนัที การยืน่ขอ้
เรียกร้องสวนเป็นสิทธิที่ท  าได้ เท่าเทียมกัน แต่เน้ือ
ของขอ้เรียกร้องที่ยืน่สวนคืออะไร ตอ้งดูความจ าเป็น
ประกอบ ดูที่มาที่ไป ซ่ึงพบว่า ในหลายกรณีเป็นการ
ใช้สิทธิไม่สุจริต มีเป้าหมายเพื่อลดทอนอ านาจฝ่าย
แรงงาน 
 

 หากยอ้นไปดูตอนที่ฝ่ายธุรกิจปรับกลยุทธ์
เร่ืองแรงงานสมัพนัธ ์การยืน่ขอ้เรียกร้องสวนก็คือกล
ยทุธแ์บบหน่ึง ที่ผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการเหล่าน้ี ทั้ง
ท่ีปรึกษา ทนายความ นักกฎหมาย ก็รู้ว่าใครมีขอ้มูล
อะไร พวกไหน เหล่าน้ีมีอัตลักษณ์ในการออกแบบ
แนวการยื่นขอ้เรียกร้องสวน ที่มีวาระอ่ืนๆแอบแฝง
ด้วย ซ่ึงก็ไ ม่ สุจ ริตใจแต่ต้นแทบทั้ งนั้ น  อีกทั้ ง
กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ไทยก็ไปจ ากดัอีกว่า อะไร
คือ สภาพการจา้งบา้ง ดงันั้นเม่ือจะเปล่ียนแปลงก็ตอ้ง
ยืน่ขอ้เรียกร้อง การยืน่ขอ้เรียกร้องหากสุจริตใจใครๆ
ก็รับได ้แต่พฤติกรรมที่พบ คือ มีการกระท าอ่ืนๆ เพื่อ
ไปสู่เป้าหมายบางอย่างที่วางแผนไว้ การยื่นข้อ
เรียกร้องสวนมีวาระซ่อนเร้น ร้าวฉาว ไม่ซ่ือสัตย ์ไม่
ไวว้างใจกนั ไม่ใช่วถีิที่มนุษยพ์ึงเคารพและปฏิบติัต่อ
กนั เพราะระหว่างนั้นมีสถานการณ์มากมายเกิดขึ้น
ระหว่างทาง เช่น โทรศพัท์ไปป่วน จดหมายไปถึง
กล่อมพอ่แม่ใหก้ล่อมลูกใหเ้ลิกยุง่กบัสหภาพแรงงาน 
ให้ขอ้มูลเร่ืองการทุบหม้อข้าวตนเอง แต่สังคมไม่
เห็นเบื้ องหลังตรงน้ี  ไม่นับมีภาระทางกฎหมาย
เพิม่ขึ้น เพือ่วางใหเ้ห็นวา่ปีหนา้อยา่ยืน่เพราะจะจบไม่
ลง เราลองดูเหตุการณ์หลังจบขอ้พิพาทแล้ว ลูกจา้ง
ไม่ไดเ้ขา้ท างาน มีปฏิบติัการทางจิตวิทยาหลายอยา่ง 
เช่น น าพระมาเทศน์ ไปอบรม ฟ้ืนฟูจิตใจ เหมือน
เป็นคนไม่ส านึกในบุญคุณนายจา้ง ตอ้งกล่อมเกลา
จิตใจใหม่ จิตใจเดิมใชไ้ม่ได ้มีระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
กาย จิต วญิญาณ เหล่าน้ีเป็นตน้ 
 อยา่งไรก็ตามตนมองว่า การยืน่ขอ้เรียกร้อง
บนพื้นฐานความจ าเป็น คือ ความสง่างาม เดินได ้
เพราะเดินดว้ยความสุจริตใจ แต่หากมีการยืน่แบบไม่

http://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%a7/20180526_114058/
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สุจริตใจ เราอาจต้องตั้งหลักทางกฎหมาย คือ การ
ยนืยนัไปเลยว่าน้ีเป็นการยืน่ขอ้เรียกร้องที่ไม่ชอบ มี
วาระซ่อนเร้น มีเบื้องหน้า เบื้องหลัง ไม่มีข้อมูล
รองรับ สูข้อ้กฎหมายเลยว่าไม่ชอบ เพื่อให้วินิจฉัยว่า
ขอ้เรียกร้องไม่ชอบ ดงันั้นคุณไม่มีสิทธิปิดงาน และมี
ความห่วงอยูอ่ยา่งหน่ึง คือ สังคมควรไดเ้รียนรู้ รับรู้
อย่าง มี เหตุมีผล  เพราะในโลก social เวลามี
ปรากฏการณ์แบบน้ีจะมองในเชิงลบเลยว่า เศรษฐกิจ
ก าลงัไปแลว้ดีแลว้ แรงงานสร้างปัญหาอีกแลว้ เป็น
ตน้ น้ีคือการที่สงัคมเรียนรู้วา่ การใชสิ้ทธิแรงงาน คือ 
การสร้างปัญหา ดังนั้นตอ้งส่ือสารให้สังคมเกิดการ
เรียนรู้ในเร่ืองเหล่าน้ี ขอ้พิพาทแรงงานคืออะไร การ
ปิดงานคืออะไร สังคมไม่เขา้ใจ มองว่าเป็นส่ิงไม่ดี 
มองว่าสมควรแลว้ที่นายจา้งกระท าแบบนั้น เพราะ
สร้างปัญหาใหน้ายจา้ง น้ีตอ้งแกไ้ข 
 เร่ืองกฎหมายก็ไม่สอดคลอ้งกบัระบบความ
เป็นจริง มีขั้นตอนกติกามาก หากลูกจา้งพลาดทาง
กฎหมายจะเกิดปัญหามาก ดงันั้นเราตอ้งเตรียมความ
พร้อมไม่ให้พลาดพลั้ งทางกฎหมาย โดยเฉพาะแกน
น า เจรจา ผู ้แทน สมาชิกที่ มีบทบาท ขบวนการ
แรงงานต้องท าการบา้นในส่วนน้ี ทั้งส่ือสารสังคม
และส่ือสารต่อภาครัฐ เวลามีปัญหาก็ตอ้งไปสู้ในชั้น
คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ ์(ครส.) แต่ตอ้งรู้ไวว้่า
ไม่ได้จบที่  ครส.  ต้องไปที่ ศาลแรงงาน กลไก
กระทรวงแรงงานก็ยงัมีขอ้ติดขดั ไม่ทนัท่วงทีในการ
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ เกิดความตึงเครียด 
 อีกเร่ืองที่ส าคญั คือ กระบวนการยติุธรรมก็
ยงัไม่ชดัเจน คือ ในระหว่างท่ีนายจา้งใชสิ้ทธิปิดงาน 
สามารถจา้งคนนอกมาท าการผลิตได ้ดงันั้นน้ีคือส่ิงที่

ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ การปิดงานก็ไม่มีความหมาย 
เพราะกระบวนการผลิตก็ด าเนินการต่อไป ขอ้ขดัแยง้
ก็มากขึ้นไปอีก เหล่าน้ีคือกระบวนการเรียนรู้เพื่อกา้ว
ขา้มผา่นความกลวั ขอ้เรียกร้องสวนหลายเร่ือง ถา้เรา
ส่ือสารสงัคม สงัคมจะเขา้ใจเจตนาเบื้องหลงั ว่าน้ีคือ
ตวัอย่างที่ไม่ดี ซ่ึงแน่นอนไม่ควรมีส่ิงเหล่าน้ี ดีควร
ส่งเสริม ไม่ดีตอ้งให้สังคมเรียนรู้ ขอ้เรียกร้องตอ้งดู
เหตุผล ความจ าเป็น สร้างสรรค ์กระบวนการเจรจาก็
จะเดินไปไดอ้ยา่งสุจริตใจ หากขอ้เรียกร้องไม่สุจริต
ใจ ควรตกไป และส่ือสารกบัสงัคมใหรู้้ 

 
 ตนได้ประสานงานกับกรมสวสัดิการฯว่า 
พฤติการณ์เหล่าน้ีมันไปละเมิดศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์ดังนั้ นกระทรวงแรงงานต้องส่ือสารสังคม
เหมือนกนัว่า สิทธิในการยืน่ขอ้เรียกร้องไม่สุจริตใจ 
ท่าทีกระทรวงแรงงานไม่ส่งเสริมกลไกแรงงาน
สัมพันธ์แบบน้ี ต้องหาทางแก้ไข เพราะไม่ เกิด
ประโยชน์ใดๆในการเจรจา ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการ
แรงงานสัมพนัธ์ และเราเองก็ตอ้งเรียกร้องการเจรจา
ที่สร้างสรรค์ด้วย เช่น มีบางข้อที่ควรบรรจุ อาทิ 
ขอ้บงัคบัไม่เป็นธรรมละเมิดสิทธิก็ตอ้งขจดัออก ผม
คิดว่ามีประเด็นสวสัดิการสังคมหลายเร่ืองที่ตอ้งจดั
ท่ามกลางท่ีรัฐยงัไปไม่ถึง เช่น ค่ารักษาพยาบาลคน
ในครอบครัว เหล่าน้ีคือขอ้เรียกร้องสร้างสรรค ์ความ

http://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%a7/20180526_114458/
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รับผิดชอบต่อสังคม เป็นการจา้งงานที่ไม่เป็นธรรม 
ตอ้งมาท าเป็นขบวนการยืน่เรียกร้องแบบสุจริตใจ 
 นายสนธยา เผ่าดี ชมรมผูบ้ริหารงานบุคคล
ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน กล่าววา่ การ
ยืน่ขอ้เรียกร้องสวน ตอ้งดูวา่ จากภาวะเศรษฐกิจหรือ
นโยบาย เพราะหากเป็นภาวะเศรษฐกิจ การพูดคุยกบั
ลูกจ้างน่าจะมีวิธีการอ่ืนๆด้วยในการพูดคุยกัน
มากกว่าการยื่นขอ้เรียกร้องสวน กรณีปลายปี 2560 
ไม่ใช่กรณีของสายยานยนต์ แต่เป็นของไฟฟ้า ซ่ึงก็
ก ลับ ไ ป มอ ง ดู ก ร ณี น โ ยบ า ย ก า รล ง ทุ น ขอ ง
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ แต่น้ีเป็น
อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่วน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆคือตอ้งพิจารณาไปว่าเกิดอะไรขึ้น 
อีกทั้งตอ้งไปดูต่อว่าแนวนโยบายประเทศแม่มองว่า
อยา่งไร 
 ซ่ึงพบว่า การยืน่ขอ้เรียกร้องสวนมกัมาจาก
นโยบายประเทศแม่ ส่วนบริษทัไทยมกัจะใชก้ารเลิก
จา้งมากกว่า ทั้งน้ีการยื่นขอ้เรียกร้องสวนมกัมาจาก
แนวประเทศตน้ทาง ก็ต้องกลับไปดูว่าประเทศต้น
ทางก าหนดอย่างไร เป็นนโยบายไหม คนที่มาเป็น
ผูบ้ริหารรับนโยบายมาด าเนินการไหม อะไรเป็น
อุปสรรคก็ตอ้งจดัการ เพราะทุกคนมาแค่ 4-5 ปีก็
กลับไป เขาจะสร้างความล้มเหลวไม่ได้ ตอ้งสร้าง
ความส าเร็จเท่านั้น 
 การยืน่ขอ้เรียกร้องสวนให้ดูว่า ยืน่จากปัจจยั
อะไร หากไม่ใช่นโยบายจากประเทศแม่ การหาจุดไม่
ลงตวัในการพูดคุยไหมเพื่อตดัสินใจบางอยา่ง และ
มองว่า  หากสุจริตใจก็ยื่นสวนได้ แน่นอนเกิดผล
กระทบแน่นอน และยิง่เกิดจากความไม่สุจริตใจมกัมี

การวางแผนไวก่้อน เช่น การตดัสินใจของประธาน
บริษทัที่แตกต่างกนัในแต่ละคร้ัง , กระบวนการผลิต
ที่มีการปิดงาน จะอยู่ได้นานเท่าใด อย่างไร ลูกค้า
กระทบไหม เหล่าน้ีมีการวางแผนทั้งนั้นดงันั้นตอ้งดู
ว่า เ ป็นนโยบายองค์กรหรือภาวะเศรษฐกิจ ให้
พจิารณาตรงน้ี 
 ส าหรับในชมรมบริหารบุคคล จะไม่เห็นดว้ย
กบัการยืน่ขอ้เรียกร้องสวน และเน้นการท างานเร่ือง
การอยู่ร่วมกันมากกว่า ส าหรับในสายไฟฟ้าต้อง
ยอมรับวา่ ยอดการขายลดลงในหลายสินคา้ จึงเสนอ
ว่า HR ตอ้งสร้างความเขา้ใจให้ได้ในเร่ืองน้ี แต่ถ้า 
HR ไม่ด าเนินการ แต่บริษทัลงมาจดัการเอง โอกาส
ยืน่ขอ้เรียกร้องสวนก็มีสูง 
 ในชมรมฯได้มีการศึกษาและเรียนรู้ ถอด
บทเรียนในกรณีเหล่าน้ีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา HR ตอ้ง
คุยอะไรกับนายจ้างบา้ง ส่ือสารให้บริษัทเข้าใจว่า
ท าไมแลว้จะเกิดอะไรขึ้นบา้ง มีการคุยในเชิงวิชาการ
ให้เห็นผลกระทบด้วย และมองว่าคนกลาง คือ HR 
ส าคญัที่สุด 
 ดังนั้ นการยื่นข้อเรียกร้องสวนจึงเป็นทั้ ง
โอกาสและวิกฤติ เป็นทั้ งเหตุผลและไม่มีเหตุผล 
เพราะมีผลกระทบแน่นอน ที่นายจ้างวางแผนแล้ว
แน่นอน เพื่อไม่ให้กระทบลูกคา้ เพราะมีกลุ่มลูกจา้ง
อ่ืน เช่น เหมาค่าแรง นักศึกษาฝึกงาน ก็ท  างานต่อได ้
แต่ก็ตอ้งบอกวา่ลูกจา้งเหล่าน้ีไม่ใช่น ้ าหนักส าคญัใน
การผลิตเท่าลูกจ้างประจ า ซ่ึงแน่นอนนายจ้างเขา
ประเมินทั้งหมดแลว้ก่อนการตดัสินใจว่าจะท าอะไร 
อยา่งไร 
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 สงครามข่าวสารจึงเกิดขึ้ นตามมาแน่นอน 
เช่น บริษทัใหโ้บนสัขนาดน้ียงัประทว้งอีกเหรอ เด๋ียว
เขาก็ยา้ยฐานการผลิตหรอก เหล่าน้ีคือการปกป้องแบ
รนด์ให้เ กิดความน่าเ ช่ือถือต่อสังคมทั้ งนั้ น คน
ภายนอกเข้าใจแบบน้ีทั้ งนั้น ไม่เข้าใจรายละเอียด
เบื้องหลงัวา่คืออะไรอยา่งไร วา่ท าไมลูกจา้งตอ้งต่อสู้
ขนาดนั้ น ดังนั้ นต้องตีโจทย์ให้แตก เพราะถ้าเขา
มัน่ใจวา่สินคา้ไม่กระทบ เขาเดินต่อแน่นอน 
 
 เร่ืองแรงงานสัมพนัธ์ จึงไม่ใช่เร่ืองง่าย ตอ้ง
เรียนรู้ร่วมกนั เพราะบริษทัมองอีกอยา่ง แรงงานมอง
อีกอยา่ง ทั้ง 2 ฝ่ายจะรู้กนัดีว่าขา้งหน้าคืออะไร ส่ิงที่
จะตอ้งดู คือ วิกฤติที่เกิดระลอกหลัง หากวิกฤติใน
บางอุตสาหกรรมแยล่ง ส่ิงที่ตามมาหลงัจากนั้น เช่น 
มีการอบรมปรับทศันคติ บางคร้ัง 5 วนั เหล่าน้ีคือ
ความล าบากที่ลูกจ้างต้องเจอทั้ งนั้ น  สถานการณ์
เหล่าน้ีหลายที่ต่ืนตวัแล้ว ปรับตวั สุดทา้ยผมมองว่า 
เม่ือเกิดปัญหาแล้ว กระทบทุกฝ่าย เสียหายทุกฝ่าย
แน่นอน ดงันั้นอยา่ใชว้ธีิการน้ีดีที่สุด ซ่ึงห้ามนายจา้ง
ยืน่ขอ้เรียกร้องไม่ได ้แต่น้ีไปถึงปี ค.ศ. 2020 นายจา้ง
ทุกที่จะมีการปรับโครงสร้างก าลงัแรงงานโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมรถยนตท์ี่จะใช้แรงงานระดบัไลน์การ
ผลิตลดลง ดงันั้นผูน้ าแรงงานตอ้งท าการบา้นให้มาก
ขึ้น เตรียมการไวก่้อน 
 ตั้งแต่ท าชมรมบริหารงานบุคคลมา ก็แชร์
เร่ืองราวที่ได้ศึกษามา ตลอดจนการท างานกับผูน้ า
แรงงานให้กับชมรมอ่ืนๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ไม่ได้แบ่งว่าเราเป็น HR และท าเฉพาะ
นายจา้งเท่านั้น มีการแบ่งปันขอ้มูลมาฝ่ังลูกจา้ง และ

ไม่เห็นดว้ยว่าไปจบที่กระบวนการศาล การเจรจาให้
จบในระดบัสถานประกอบการดีที่สุด 
 
 รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กล่าวว่า เวลาพูดเร่ือง
แรงงานสมัพนัธ ์อาจตอ้งเร่ิมตน้ที่แรงงานสัมพนัธ์ว่า 
การประกอบกิจการให้ประสบความส า เ ร็จคือ 
ความสัมพนัธ์กับลูกจ้างและนายจ้างจะราบร่ืนแค่
ไหน ก็อยูท่ี่การบริหารแรงงานสมัพนัธ ์

 
 ค าถามคือ จะมีเคร่ืองมืออะไรไหมในการ
เคลียร์ความขดัแยง้เป็นระลอกๆ นั่นก็คือ การเจรจา
ต่อรอง ซ่ึงก็ตอ้งมีการยืน่ขอ้เรียกร้องเพื่อให้เกิดการ
เจรจา ซ่ึงเหล่าน้ีก็มีกฎหมายก าหนดวิธีการไว ้เป็น
มาตรฐานที่ก  าหนดไว ้เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น ปรับ
ค่าจ้างได้ไหม  ดังนั้ น  การยื่นข้อเรียกร้อง จึงคือ
เ ค ร่ื อ ง มื อ ในก า ร ยุ ติ ค ว า ม ขัด แ ย ้ง  ป ร ะ คอ ง
ความสัมพนัธ์ลูกจา้งกับนายจา้ง แต่นั้นเองกฎหมาย
ไทยก็ก าหนดว่าลูกจ้างมีสิทธิ นายจ้างมีสิทธิ ต้อง
ได้รับความยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย บางกรณีนายจา้งเกิด
ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ก็ท  าทนัทีไม่ได้ ก็ตอ้งยื่นขอ้
เรียกร้อง 
 ค าถามคือ มันควรยื่นก่อนหรือยื่นสวนกัน 
เพราะหากนายจ้างมีปัญหา ควรมีวิธีการในการ
ส่ือสารทันที งานบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพ

http://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%a7/20180526_120414/
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ไม่ใช่การมีลูกเล่น หรือมีเล่ห์กลในการปะทะกับ
ลูกจา้ง หลกัการเจรจาต่อรอง คือ การลดความขดัแยง้
ด้วยเจตนา สุจริต  เพื่อ ยุติความขัดแย ้งในเวลา
อนัรวดเร็ว เพราะยิง่ยาวนานเท่าใด ยิง่เขา้เน้ือนายจา้ง 
จะเตรียมการงบประมาณอย่างไร จะวางแผนการ
บริหารองคก์รอยา่งไร เพือ่ให้เกิดการยติุอยา่งรวดเร็ว 
เป็นที่พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย เพราะหากคุณมีลูกเล่น ท า
ใหก้ารเจรจายดืเยือ้ ไม่ใช่การเจรจา แต่น้ีคือ การสร้าง
สงคราม ขดักบัหลกัแรงงานสัมพนัธ์ที่ดีอยา่งชดัแจง้ 
ไม่ท าให้ความขัดแยง้ยุติได้เร็ว เพราะไปท าลาย
บรรยากาศความไวว้างใจ พดูคุยกนั ช่วยกนัได ้ไม่ได้
อีกต่อไป ท ามาหากินยากขึ้ น ทั้ งๆที่ธุรกิจคือการ
คา้ขายไม่ใช่คา้ความ 
 ซ่ึงตนหาไม่เจอค าว่า “ขอ้เรียกร้องสวน” ใน
พจนานุกรมแรงงานสัมพนัธ์ว่าแปลว่าอะไร เพราะ
เร่ืองน้ีไม่ใช่เคร่ืองมือในการสร้างแรงงานสัมพนัธ์ที่
ราบร่ืน แต่กลับท าให้เ กิดความไม่ไว้วางใจ ไม่
สัมพันธ์กัน เพราะตัวข้อเรียกร้องสวนท าให้เกิด
ภาวการณ์คุกคามกนั แน่นอนการเจรจาต่อรองมีหลกั
ของมนั คือ สุจริตใจ ตอ้งเช่ือมัน่ว่าการเจรจาต่อรอง
เท่านั้นจะน ามาสู่ความสันติ มาช่วยกันท ามาหากิน 
ไม่ใช่เร่ืองการยอมความ หรือผลักอีกฝ่ายไปจนมุม 
มาถึงตรงน้ีเร่ืองของการยืน่ขอ้เรียกร้อง คือ ผูร้้ายใน
กระบวนการแรงงานสมัพนัธท์ี่ดี การเจรจาต่อรองจะ
ไดไ้ม่ไดจึ้งไม่ไดข้ึ้นกับเหตุผลอย่างเดียว มนัขึ้นกับ
อ านาจต่อรองดว้ย หากการเจรจาต่อรองอยา่งเดียว ไม่
ตอ้งตั้งสหภาพแรงงาน มีแค่กรรมการลูกจา้งก็ได ้การ
มีองค์กรแรงงานท่ีเขม้แข็งเป็นปึกแผ่นต่างหาก คือ 
อ านาจการต่อรองในกระเป๋า เราเปิดไพ่ ยงัไม่เปิดไต๋ 

การเจรจาต่อรองต้องซ่ือตรง และมีอ านาจต่อรอง 
ความมีเอกภาพ ไม่หลุดไปจากเป้าหมายแรงงาน
สัมพนัธ์ที่วางหลกัการไวอ้ยา่งดีแลว้ และคิดว่า การ
สร้างนวตักรรมยื่นขอ้เรียกร้องขึ้นมานั้น คือ การท า
ใหทุ้กฝ่ายอ่อนก าลงัลง และสูญเสียความสามารถใน
การยติุขอ้ขดัแยง้ ท  าให้ระบบแรงงานสัมพนัธ์น้ีเสีย
ไปเลย กลายเป็นเร่ืองการตกงาน ความตายของผูน้ า
แรงงาน มีตน้ทุนทางชีวิต น้ีจึงท าให้แรงงานสัมพนัธ ์
40 กวา่ปีมาน้ี สงัคมไดเ้รียนรู้ โดยเฉพาะความเจา้เล่ห์
เพทุบายจนตั้งตวัไม่ทนั เพราะลูกจา้งจะไม่เช่ือใน
กระบวนการเจรจาต่อรองแล้ว จะไปสู้ในแบบที่เขา
ถนดัแทน เช่น ไปประทว้ง (strike) ก่อนเจรจา ซ่ึงใน
ปี 2517-18 เกิดขึ้นมาก เพราะการเจรจาต่อรองไม่
ไดผ้ลแลว้ แต่ใชว้ธีิการน้ีนายจา้งจะยอมต่อรอง 
 ค าถามคือ เราจะใช้วิธีการแบบน้ีเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้ลูกจา้งหรือ ที่ผ่านมาพฒันาการของ
สหภาพแรงงาน ของกฎหมายแรงงาน ท าให้ลูกจา้ง
เคล่ือนจากวธีิการที่ถนดัมาสู่วิธีการสากล คือ การยืน่
ขอ้เรียกร้องดว้ยความสุจริตใจ แต่พออยูไ่ปนานๆ ก็มี
คนคิดจะเอาชนะลูกจ้าง ส่วนลูกจ้างก็มีการจะแฉ
นายจ้างกลับในบางเ ร่ือง การเจรจา ต่อรอง  จึง
กลายเป็นการสร้างกลไกบางอยา่งเพือ่ท  าใหก้ารเจรจา
ต่อรองยืดเยื้อ จากรักษาไข้เป็นการเล้ียงไข้แทน 
แทนที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา กลายเป็นการท า
สงคราม เกิดความสูญเสียทุกฝ่าย น้ีคือสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นตอนน้ี ท าให้ทั้งลูกจา้งและนายจา้งไม่เช่ือใน
กระบวนการแรงงานสมัพนัธท์ั้งระบบอีกต่อไป  
 ดงันั้น การท าให้กระบนการเจรจาต่อรองยติุ
ในเวลาอันสั้ น ทั้ งนายจ้างและลูกจ้างเลือกได้ ซ่ึง
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ไม่ใช่ปัญหาลูกจา้งอยา่งเดียว แต่เป็นปัญหาทั้งสังคม
อุตสาหกรรมทั้งหมดเลย และการที่นายจ้างยื่นข้อ
เรียกร้องไม่ใช่เร่ืองผิดปกติ แต่เป็นกลไกการปรับ
ทุกขร่์วมกนัวา่ต่างฝ่ายต่างเดือดร้อนอยา่งไร แต่ไม่ใช่
การยื่นข้อ เ รียก ร้องสวนแบบน้ี  เพราะมัน เสีย
บรรยากาศ คา้งเต่ิง เดินต่อไม่ได ้ไปไม่ถึงจุดสุดทา้ย 
ซ่ึงมันเกิดในระดับสถานประกอบการ ถ้าสหภาพ
แรงงานบา้นเราไม่ใช่แบบสถานประกอบการจะไม่
เกิดแบบน้ี ในญี่ปุ่ น ผมก็ไม่เคยเห็นแบบน้ี ผมเสนอ
ว่ าหา ก เ ร า รวมตัว เ ป็นสหภาพแร งง า นแบบ
อุตสาหกรรม ยื่นต่อนายจา้งอุตสาหกรรมน้ี จะเป็น
การเจรจาแบบหลักการทันที  ไม่ เกิดการยื่นข้อ
เรียกร้องสวนแน่นอน ซ่ึงสถานการณ์เหล่าน้ีก็เกิดใน
เมืองไทยเท่านั้น 
ภายหลังที่ มีการแลกเปล่ียนในบางประเด็นจาก
ผูเ้ข้าร่วมรับฟังแล้ว อ.ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
นักวิชาการอิสระดา้นแรงงาน ไดส้รุปอยา่งน่าสนใจ
ในช่วงทา้ยวา่ ขอ้เรียกร้องที่สุจริตใจ คือ ส่ิงส าคญั แต่
หากไม่สุจริตใจจึงน ามาสู่ความขัดแยง้ต่างๆนานา 
โดยเฉพาะการท าลายระบบแรงงานสัมพนัธ์ทั้งระบบ 
ไม่เช่ือมั่นระบบการเจรจาต่อรอง ซ่ึงเป็นระบบที่ดี
ที่สุด ดังนั้นรัฐควรเขา้มาดูแล จดัการ มีนโยบายไม่
ส่งเสริมเร่ืองการยืน่ขอ้เรียกร้องท่ีไม่สุจริตใจ เพราะ
ท าลายบรรยากาศการไวว้างใจระหว่างกนั ทั้งน้ีฝ่าย
แรงงานก็ตอ้งสร้างสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรม 
ซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหาการยื่นขอ้เรียกร้องสวนน้ีได้
เพราะ เ กิดขึ้ น เฉพาะการเจรจาในระดับสถาน
ประกอบการเท่านั้น 

 อีกทั้งการยืน่ขอ้เรียกร้องสวนแบบไม่สุจริต
ใจตอ้งยกระดับให้กลายเป็นเร่ืองไม่ถูกกฎหมายให้
ได้  เ ป็ น เ ร่ือ งที่ ก ระท า ไ ม่ ไ ด้ในทา งกฎหมาย 
ขณะเดียวกันภารกิจท่ีต้องท าควบคู่กันไปด้วย คือ 
การสร้างความรับรู้ทางสังคมที่ยงัไม่ถูกตอ้งในเร่ือง
แรงงานสัมพนัธ์ ขบวนการแรงงานต้องส่ือสารกับ
สาธารณชนให้ชัดเจน และสุดท้ายต้องเสนอชุด
นโยบายความคิดออกมาให้ชัดเจน ในส่ิงที่ยงัเป็น
ปัญหากระทบกบัแรงงานอยูใ่นขณะน้ี 

(สรุปโดย : บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ)์ 

24  องค์กร ร่วมหนุนนโยบายเงินอุดหนุนเด็ก
เลก็ถ้วนหน้า ลดความเลือ่มล า้ 

 

 เม่ือวนัที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดิ
เอมเมอรัลด์ิ เครือข่ายเด็กเล็กถว้นหน้า 24 องคก์ร ซ่ึง
ประกอบด้วย เครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน   และ
ครอบครัว เครือข่ายแรงงานในและนอกระบบ 
เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายสถาบันวิชาการและ
การศึกษา เครือข่ายสลมั 4 ภาค สถาบนัวิจยัเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย (TDRI) จัดเวทีสัมมนา เงิน
อุดหนุนเด็กเล็กถว้นหนา้ : จุดเร่ิมตน้การคุม้ครองทาง
สังคมทั้งระบบ น าเสนอผลการประเมินผลกระทบ
โครงการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าทั้ งในและ
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ต่างประเทศ พบตรงกนั การจดัสวสัดิการให้เด็กเล็ก
ทุกคน สร้างประโยชน์กว่าจ  ากัดเฉพาะกลุ่มเด็ก
ยากจน 

 

 ดร.สมชยั จิตสุชน ผูอ้  านวยการวิจยัดา้นการ
พฒันาอย่างทั่วถึง กล่าวว่า โครงการเงินอุดหนุนฯ 
บรรลุวตัถุประสงค์หลัก เช่น พบว่าช่วยพฒันาด้าน
โภชนาการในกลุ่มเด็กยากจน ซ่ึงคร่ึงหน่ึงของเด็กท่ี
ยากจนมีภาวะผอมแห้ง   ท าให้แม่เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขก่อนคลอด ส่งผลดีต่อภาวะโภชนาการ
ของแม่ ซ่ึงมีผลท าให้เด็กมีสุขภาพดีขึ้น และแม่เล้ียง
ลูกดว้ยนมแม่นานขึ้น ฯลฯ ดังนั้น การจดัสวสัดิการ
เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า คือการลงทุนสร้าง
ประชากรและเป็นจุดเร่ิมตน้การคุม้ครองทางสังคม
ทั้งระบบ น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาเชิงระบบหลายดา้น 
เกิดระบบฐานขอ้มูลที่สมบูรณ์ ไม่มีเด็กตกหล่น และ
สามารถส่งต่อข้อ มูล เ ช่ือมกับระบบการศึกษา 
ประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ ซ่ึง
เป็นฐานของการสร้างระบบรัฐสวสัดิการในอนาคต
ของการพฒันาที่สมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
 ด้าน  ดร .  ไม เคิ ล  แซมซั่น  (Dr.Michael 
Samson,Econnomics Policy and Research Institute) 
สนบัสนุนวา่ แมป้ระเทศไทยจะสามารถท าให้คนจน
ที่ได้รับเงิน ภายใตก้รอบเงื่อนไข และคุณสมบตัิที่

ก  าหนด เผชิญภาวะตกหล่นเพียง 30 % ขณะที่หลาย
ประเทศอยู่ที่ 40 % แต่กระบวนการคดักรอง ที่ยิ่ง
เขม้งวด ก็จะยิง่กีดกนัไม่ให้คนจนเขา้ถึงเงินอุดหนุน
มากกขึ้น ตกหล่นมากขึ้น การคดักรองจะเป็นการตี
ตราคนจน แต่การใช้หลักการอุดหนุนถ้วนหน้า จะ
เป็นก้าวส าคญัที่ยิ่งใหญ่ที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
อยา่งถว้นหนา้ 
 ดา้นนายวิทศัน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์ไดใ้หมุ้มมองว่า การขยายสิทธิเร่ือง
เงินอุดหนุนเด็กยงัไดรั้บสิทธิเหมือนเดิม แต่ปรับปรุง
ให้เพิ่มข้อมูลในการคัดกรองรายได้ ซ่ึงว ันที่  23 
พฤษภาคมน้ีจะไปพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อกระจาย
อ านาจสู่ทอ้งถ่ิน เป็นการเตรียมถ่ายโอนไปที่ทอ้งถ่ิน 
โดยต่อไปขึ้นทะเบียนได้ไม่ตอ้งมา กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และเป็นการ
น าร่อง เร่ืองการโอนเขา้บญัชีผูรั้บสิทธิ ถือเป็นการน า
ร่องที่ได้ผล ซ่ึงคงไม่ทนัในปี 2562 คงเป็นปี 2563 
ดว้ยปี 2561 ไดมี้การของบประมาณไปแล้วในการ
จดัการผา่นระบบเดิมไปก่อน 
 เม่ือถ่ายโอน จะไม่มีปัญหาเร่ืองงบประมาณ 
หรือปัญหาคอรับชั่นด้วยป่านระบบบญัชี ขณะน้ีมี
จ านวนไม่มาดหนักท่ีไม่มีบญัชีเงินฝากเพื่อการโอน
เงินเขา้ระบบ โดยการลงทะเบียนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) มีการเช่ือมระบบขอ้มูล ซ่ึงเห็น
ด้วยกับทุกขอ้ที่เสนอ แต่ว่าจะตอ้งมาคุยกันในเชิง
ระบบ เ ร่ืองฐานภาษี  และสวัสดิการถ้วนหน้า 
ตั้งเป้าหมายว่า 20 ปีขา้งหน้า คนไทยจะมีท่ีอยู่ถว้น
หน้า โครงการต่างๆ ทั้งระบบ เหมือนกบัการเร่ิมตน้

http://voicelabour.org/24-%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%80/20180521_100030/
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เบี้ยชราภาพที่ไดทุ้กคน ซ่ึงขณะน้ีเงินอุดหนุนเด็กแรก
เกิดจริงแล้วควรดูแลตั้ งแต่ในครรภ์เลย ซ่ึงปัจจุบัน
ไม่ไดจ้  ากดัจ านวนเด็กว่าจะก่ีคน แต่อายไุม่เกิน 3 ปี 
อย่าเข้าใจผิด ให้ตามสิทธิจ านวนเด็กท่ีเกิด ตอนน้ี
วงเงินยงัจ ากดัอยูต่ามระเบียบเดิม ซ่ึงหากปรับก็ขอให้
เป็นถว้นหนา้ก่อนแลว้ค่อนขยายวงเงินจาก 600 บาท 
จาก 0-3 ปี เป็น 6ปี เป็น 800 บาท แบบค่อยเป็นค่อย
ไป และอยากใหช่้วยกนัประชาสัมพนัธ์ แต่บางทีก็ยงั
เข้าไม่ถึง ปัญหาการเงินเน้นการเข้าบัญชีทั้ งหมด 
เพราะกลัวเงินหายระหว่างทาง แต่บางคนไม่เคยไป
ธนาคาร ตอ้งจ่ายเช็ดให้ที่บา้น แต่เราอยากให้เงินเขา้
บัญชีทั้ งหมด รวมทั้งเงินอุปถัมภ์ ต่อไปก็จะเข้าสู่
ทอ้งถ่ิน คิดวา่ไม่เป็นปัญหา การเป็นถว้นหน้าอาจจะ
ไม่ไดท้นัที ตอ้งช่วยกนัพูดดงัๆ ไปให้ถึงท าเนียบ ถา้
มีผูแ้ทนของเครือข่ายไปช่วยกนัให้ขอ้มูลก็จะท าให้
เสียงดงั ตามที่สงัคม สะทอ้นความจ าเป็นและเหตุผล 
การมองเ ร่ืองความเป็นสิทธิ เราไม่ได้มองการ
สงเคราะห์ เป็นไปไดอ้ยากใหเ้ป็นสิทธิ การเสนอตอ้ง
มีข้อมูลสนับสนุน บรรยากาศค่อนข้างดีขึ้ น ใน
สงัคมไทย 
 ภายในงานมีการฉายภาพ การติดตามผลของ
โครงการอุดหนุนฯ ในพื้นที่ต่างๆ และมีการเสวนา 
“เงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้า เพื่อการเติมเต็มระบบ
ความคุม้ครองทางสงัคม และการพฒันาที่ย ัง่ยนื” โดย 
Mr.Nuno Cunha ผู ้เ ช่ียวชาญอาวุโสด้านความ
คุม้ครองทางสังคมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) นางสาวสุภทัรา นาคะผิว โฆษกกลุ่มคนรัก
หลกัประกนัสุขภาพ  ร่วมเสวนาและด าเนินรายการ
โดย นางสุนี ไชยรส ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมความ

เสมอภาคและเป็นธรรม วิทยาลัยนวตักรรมสังคม 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
 ทั้งน้ี นางสุนี ไชยรส ไดก้ล่าวทิ้งทา้ยถึงการ
จดังานในคร้ังน้ีว่า ส่ิงที่คาดหวงัคือ เราจะมองระบบ
ประกนัสงัคมน้ีอยา่งไร เงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้า 
ใหไ้ปเลย และคนในประกนัสงัคมก็ไดส้องต่อ เพราะ
ประกันสังคมเป็นส่วนที่ เขามีการจ่ายเงินสมทบ 
ประกันสังคมมีอยู่กบั 12 ล้านคนและแรงงานนอก
ระบบ 20 กว่าล้านคน ขอ้ต่อส าคญั คือ คนท างาน
นอกระบบ แรงงานในระบบ สามารถมีหลกัประกนั 
ท าอย่างไรให้ขยายวง รวมทั้งลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ 
สังคมไทยมีฐานทางสังคมมาเยอะ ทั้ง การศึกษาฟรี 
ผูสู้งอาย ุและสุขภาพ ไม่ใช่เร่ิมตน้จาก 0 ตอ้งรับก่อน
วา่ ใหทุ้กคน อยา่เถียงกนัวา่ ท  าไมตอ้งใหค้นรวย เป็น
เพียงฐานเล็กๆ แต่คนจนต้องมีหลายฐานที่เขาจะ
ได้รับเพิ่ม เติม  เ สียงของแม่คนหน่ึง  พูดว่า  เ งิน
อุดหนุนเด็กคือให้เด็ก เด็กทุกคนควรมีสิทธิพื้นฐาน
ดว้ยกนั  คนจนไม่ไดรั้งเกียจลูกคนรวย เพราะมนัเป็น
สิท ธิของ เด็ ก  ซ่ึงต้อ งก้า วข้ามวิ ธีคิ ด เ ร่ือ งการ
สงเคราะห์ ตอ้งยอมรับว่า มนัคือการยอมรับคุณภาพ
ชีวติของผูค้น 
 การคุม้ครองทางสังคมทั้งระบบ เงินเด็กมัน
ตอบเ ร่ือ ง น้ี อย่า งไร  ปัญหาที่ แ ต่ ละก ลุ่มที่ พู ด 
ฐานข้อมูลเด็กในประเทศไทย ไม่สมบูรณ์ ถ้าเรา
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ยอมรับให้เด็กเข้าถึง จะไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้
เบื้องหลังฐานขอ้มูลจะน าไปจดัการในเชิงนโยบาย
อ่ืนๆ อีกต่อไป 
 วนัน้ีเราได้ท  าให้เด็กจ านวนหน่ึง ถูกเลือก
ปฏิบติัไปเลย เพราะเม่ือเกิดมาก็ถูกตีตราว่า ลูกคนจน 
คนที่ไดเ้งินอุดหนุนถูกตีตราว่า ลูกคนจน และพ่อแม่
ไม่อยากไปขอ เพราะมันต ่าตอ้ย ไม่มีศกัด์ิศรี ค  าว่า 
“จนแลว้ชอบมาขอ” ถูกตีตรา เป็นเร่ืองใหญ่ในเร่ือง
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ท าไมตอ้งแบ่งใหเ้ป็นเหล่าน้ี 
 ตอนน้ีมีกระบวนการจะตรวจสอบใหม่ ก็
ตอ้งดูว่า กระบวนการเช่นน้ี จะน าไปสู่การซ ้ าเติม 

ท าไมเราจึงเอาบตัรสวสัดิการแห่งรัฐที่ตีทะเบียนคน
จนทัว่ประเทศ มีปัญหาในตวัของมนัเอง การเอาเงิน
อุดหนุนเด็ก ไปผูกกับบตัรสวสัดิการ เป็นการท าให้
ปัญหาทวีคุณ และต้องทบทวน เพราะเป็นการจัด
กล่องคนจน มีปัญหาทั้งแกนการจดัการ ปัญหาทาง
ปฏิบติั ท  าให้คนท างานทั้งในระบบ และนอกระบบ 
แค่ท  าใหเ้ป็นเงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้า จะเป็นการ
ต่อยอดส่ิงที่ดี และกวนบางอย่างที่ไม่ถูกตอ้ง เพราะ
ก าลงัตีตราคนจนทัว่ประเทศ ยงัไม่นับว่า เงินที่ให้ไป
นั้นจะคุม้ค่า สอดคลอ้งหรือไม่ 

 (รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

 

 

 


