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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท์ 0-2516-1589 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2516-1071 
51/109 Soi Ngamchawee Road.Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 

 Tel.0-25161589 Tel. / Fax 0-25161071, E-mail : apflrc@hotmail.com, apflrc@gmail.com 

วตัถุประสงค์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 
1.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง
ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 
ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ
แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 
2.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้
แรงงาน 
3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้ าการคน้ควา้ 
เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 
4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
5.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ
สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

1.Promote the study on labour issues, dissemination of information, 
exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 
democracy, training workers on labour relations and formation of labour 
unions. 
2. Support for legal aid and struggle for workers’ rights and welfare and 
better  working conditions. 
3. To establish a research institute for promotion of workers’ education 
and social awareness to encourage their participation in development of  
the welfare and solidarity among workers. 
4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 
pursue similar objectives. 
5.To promote knowledge and understanding as well as media 
development participation for the benefits of workers and the public in 
general. 

 

วัตถุประสงค์ การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานส าคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  
As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 
movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 
subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com 
คณะผู้จดัท าเนือ้หา : นายบณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒุิ รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ล าดี นางสาวสธุิลา ลืนค า 
คณะออกแบบจดัท ารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 
สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    
 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดท าขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดท า 
โปรดโอนเงินเข้าบญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

หรือ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิวเจอร์รังสติ เลขท่ี 026-0-91018-7  (กรุณาแนบส าเนาสง่มายงัมลูนิธิฯ ด้วย) 
 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 25 (372) 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 สื่อแรงงานทางเลือก
ส าหรับผู้ ติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการ
แรงงาน ข่าวใหญ่ท่ีคนไทยทัง้ประเทศสนใจและโด่ง
ดงัไปทัว่โลกในช่วงนี ้ไม่มีเร่ืองใดเกินขา่วเด็กชาย 12 
คนและผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน 1 คน ของทีมฟุตบอลเยาวชน 
“ หมปู่าอะคาเดอมี” ในจังหวดัเชียงรายติดอยู่ในถ า้
ขนุน า้นางนอนเป็นเวลาเกือบ 10 วนักว่าท่ีทีมค้นหา
จะเข้าไปพบ เร่ืองนีมี้แง่คิดท่ีน่าสนใจหลายประเด็น 
ตัง้แต่การระดมความช่วยเหลือท่ีมีผู้คนหลากหลาย
ต่างชาติ ต่างศาสนามาเข้าร่วม เป็นการร่วมมือกัน
อย่าง “ข้ามพรมแดน” และชาวมุสลิมท่ีร่วมสวดขอ
พรก็มิได้รังเกียจในช่ือทีม “หมปู่า” แตอ่ย่างใด อีกทัง้
เม่ือมีผู้ มีอ านาจบางคนแสดงความ “เคร่งครัด”ใน
การบงัคบัใช้กฎหมายกบัผู้ ท่ีมาช่วยเหลืออย่างไม่ถูก
กาลเทศะก็ถูกสังคมต าหนิโดยทันที นอกจากนีมี้
ประเด็นท่ีน่าสนใจคือการถกเถียงกันระหว่างผู้ มี
ความเห็นต่างในกรณีท่ีว่าหากได้รับการช่วยเหลือ
ออกมาจากถ า้ได้ สงัคมควรปฏิบัติอย่างไรกับเด็ก
และผู้ ใหญ่ทัง้ 13 คนนี ้ควรยกย่อง เชิดชูและให้
รางวลัหรือควรให้ชดใช้คา่เสยีหาย?  

กลบัมาดูความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน ใน
ฉบับนี  ้ มีบทความเร่ืองคลินิกกฎหมายแรงงาน
เก่ียวกบัลกูจ้างท างานบ้านซึง่ให้ความรู้เร่ืองสทิธิและ

ทัศนะท่ีควรมีต่อลูกจ้างท างานบ้าน ในส่วนของ
รายงานพิเศษเน่ืองในโอกาสครบรอบ 86 ปีของการ
ปฏิวติั 2475 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
ร่วมกับองค์กรแรงงานต่างๆได้เดินรณรงค์เพื่อสิทธิ
แรงงานในวันท่ี 24 มิถุนายน ส าหรับข่าวสารด้าน
แรงงานอ่ืนๆ นอกจากขา่วของฝ่ายแรงงานแล้ว สภา
องค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยก็ไ ด้ รับการ
สนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทย
(ILO) จดัสมัมนาเก่ียวกบัอนสุญัญา ILO ฉบบัท่ี 144 
ว่าด้วยการปรึกษาหารือร่วม เพื่อเสนอให้รัฐบาลให้
สตัยาบนั 

ในด้านของประวัติศาสตร์แรงงาน แม้ว่า
เหตุการณ์พฤษาภาทมิฬ 2535จะผ่านพ้นมา 26 ปี
แล้ว แต่องค์กรแรงงานยงัคงระลกึถึงการมีสว่นร่วม
ของแรงงานในเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงผลของ
เหตุการณ์นีท่ี้มีต่อการพฒันาระบอบประชาธิปไตย
ในสังคมไทย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้จัด
เสวนาในเร่ืองนีข้ึน้เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน เน่ืองใน
โอกาสของการจัดทอดผ้าป่าระดมทุนสนบัสนุนงาน
ของมูลนิธิฯและร าลึกถึงผู้น าแรงงานไทยท่ีเสียชีวิต
ไปแล้ว ทัง้นีห้ลงัเหตุการณ์รัฐประหารในปี 2534 ท่ี
น ามาซึ่งเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 มีทัง้ความ
เหมือนและความต่างกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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หลังจาก ท่ี เ ราอยู่ภายใ ต้ รัฐบาล ท่ีมาจากการ
รัฐประหารครัง้ลา่สดุเม่ือปี 2557มาจนครบ 4 ปีแล้ว 

สดุท้ายนี ้ขอไว้อาลยัแด่ “แสงดาว ศรัทธา
มั่น” หรือคุณศักด์ิ ไชยดวงสิงห์ กวีประชาชนแห่ง
เมืองเชียงใหม่ผู้จากไป ทัง้นี”้อ้ายแสงดาว”ได้มาอ่าน

บทกวี ท่ีท่านแต่งขึน้ในโอกาสของการจัดงานวัน
แรงงานโดยองค์กรแรงงานและองค์กรพฒันาเอกชน
เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคมท่ีผ่านมาท่ีจังหวัดเชียงใหม่
ด้วย 
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          คร้ังน้ีเราจะมาคุยและคิดกนัเร่ืองงานบา้น หรือ
ที่แต่เดิมเรียกกันว่างานรับใช้ในบา้น ซ่ึงนับวนัยิ่งมี
บทบาทส าคัญ ต่อก ารด า เ นิ น ชี วิ ตขอ งม นุษย ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ และ
หลายท่านคงทราบดีแลว้ว่า เม่ือคร้ังกระโน้น ลูกจา้ง
หรือแรงงานในงานบา้น  ดงัที่นิยมเรียกกนัว่า “แจ๋ว”
มกัจะเป็นเด็กและผูห้ญิงที่ยา้ยถ่ินมาจากชนบทแดน
ไกล  แต่เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี ไม่ทราบวา่คิดกนับา้งหรือไม่
ว่า งานบ้านถูกอธิบายโดยรัฐบาลว่า เป็นงานที่คน
ไทยไม่ท า หาแรงงานได้ยาก หลายปีมาน้ีจึงเห็นแต่
แรงงานขา้มชาติหรือแรงงานต่างดา้วท่ีท างานบา้น 
 ในขณะที่สภาพการจ้าง ค่าจ้างและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆของลูกจา้งงานบา้น ยงัแตกต่างและ
ต ่ากว่าลูกจ้างทั่วไปเป็นอันมาก อีกทั้ งยงัไม่ได้รับ
หรือเขา้ไม่ถึงสิทธิตามกฎหมาย  จนถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ  แม้ว่าจะมีสถานะทางกฎหมาย
เป็นลูกจา้งและมีกฎหมายคุม้ครองแลว้ก็ตาม 

  
ประการแรก: งานบ้านคอืงานจ าพวกไหน 

          ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 และกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) ซ่ึง
ออกตามความในพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541  มิได้มีบทนิยามงานบ้านไว้ แต่ตาม
กฎหมายมีความหมายและเข้าใจได้ว่า  เป็นงาน
บริการต่าง ๆเพือ่ความเป็นอยูแ่ละการด าเนินชีวติของ
สมาชิกในครอบครัว เช่น ดูแลบา้น คน ทรัพยสิ์น 
และสตัวเ์ล้ียง ท าอาหาร  ซักรีด ท าความสะอาดบา้น 

ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ 
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เป็นตน้ โดยงานบา้นที่วา่น้ี จะตอ้งไม่มีงานที่เก่ียวกบั
ธุรกิจของนายจา้งรวมอยูด่ว้ย 
 หมายความว่า งานบ้านต้องเป็นงานบ้าน
แท้ๆ  ไ ม่ มี ง าน ธุ ร กิ จรวมอยู่ด้ วย  จึ ง จะอยู่ ใน
ความหมายของกฎกระทรวง และไดรั้บการคุม้ครอง
ดูแลบางอยา่งตามกฎกระทรวง  แต่ถ้าเป็นงานบา้น
แลว้มีงานธุรกิจหรืองานอ่ืนรวมอยูด่ว้ย ลูกจา้งที่ว่าน้ี
ไม่อยู่ในกฎกระทรวงลูกจ้างงานบ้าน แต่ถือเป็น
ลูกจ้างทั่วไป ได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงานทุก
ฉบบั 

 
 มีอีกกรณีหน่ึงที่เป็นการท างานบา้น แต่เป็น
งานที่ธุรกิจหรือนายจา้งที่รับบริการงานบา้นได้รับ
การว่าจา้งจากธุรกิจอ่ืนให้จดัส่งลูกจา้งไปให้บริการ 
ณ สถานที่ของผูว้า่จา้ง หรือสถานที่ที่ผูว้่าจา้งก าหนด 
ท่านจะพบเห็นลูกจา้งเหล่าน้ี ที่นิยมเรียกกนัว่า “เส้ือ
เหลือง” …  “ เ ส้ือเขียว”…  ท างานอยู่ตาม
ห้างสรรพสินค้า   ธนาคาร และสถานบริการต่าง 
ๆ   กรณีน้ีก็ไม่ถือว่าเป็นงานบา้นตามกฎกระทรวง
เช่นกนั ลูกจา้งเหล่าน้ีเปรียบเสมือนลูกจา้งทัว่ไป  มี
สิทธิตามกฎหมายแรงงานทุกฉบบัเช่นกนั 

 ในปัจจุบนัน้ี เร่ิมเป็นที่นิยมกันมากขึ้น คือ
วา่จา้งกนัเป็นงานๆ เป็นคราว ๆ   ไม่ผกูพนัในการจา้ง
กันเป็นประจ า สะดวกตอนไหน หรือจะว่าจา้งกัน
ตอนไหนก็แลว้แต่คู่กรณี  อันน้ีในทางกฎหมายอาจ
อธิบายได้ว่า มิใช่นายจา้งกับลูกจ้างตามสัญญาจา้ง
แรงงาน แต่อาจเป็นสัญญาจ้างท าของ หรือเป็นผู ้
ว่าจา้งกับผูรั้บจา้ง ซ่ึงยงัไม่อยู่ในการบังคับใช้ของ
กฎหมายแรงงาน  แต่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์
 จะเห็นไดว้่า งานบา้นหรือลูกจา้งงานบา้นมี
หลายแบบหลายระดบั แต่กฎหมายไดก้ าหนดไวแ้บบ
เดียวและได้รับการคุม้ครองเท่าที่กฎหมายคุม้ครอง
แรงงานก าหนดไวเ้ท่านั้น 
 ประการที่ 2: สิทธิของลูกจ้างงานบ้านตาม
กฎหมายแรงงานมีอะไรบ้าง 
                      (1) วันท างาน ไม่เกิน 6 วนัต่อสปัดาห์ 
  (2 )  วันหยุด  มี  3  ประเภท  คือ–
วันหยุดประจ าสัปดาห์  1วนัต่อสปัดาห์  คือ ท างาน 6 
วัน หยุด 1  ว ัน —วันหยุดตามประเพณี  บางทีก็
เรียกวา่ “วนัหยดุนกัขตัฤกษ”์ ไม่น้อยกว่า 13 วนัต่อปี 
โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติดว้ย —วันหยุดพักผ่อน
ประจ าปี ไม่นอ้ยกวา่ 6 วนัต่อปี 
  ( 3 )  ค่ าท า ง านในวั นหยุ ด  กรณี
นายจา้งให้ลูกจ้างท างานในวนัหยุด ใน 3 ประเภท
วนัหยดุ ดงักล่าว ถา้เป็นลูกจา้งรายวนั มีสิทธิไดรั้บค่า
ท างานในวนัหยดุ อตัราสองเท่าของค่าจา้งปกติ แต่ถา้
เป็นลูกจ้างรายเดือน จะมีสิทธิได้รับค่าท างานใน
วนัหยดุเพยีงหน่ึงเท่า 

http://www.creditonhand.com 
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  (4) วันลาป่วย ลูกจา้งมีสิทธิลาป่วย
ไดเ้ท่าที่ป่วยจริง โดยไดรั้บค่าจา้ง ไม่เกินปีละ 30 วนั
ท างาน หากลาป่วยตั้ งแต่สามวันท างานขึ้ นไป 
นายจา้งอาจขอใหลู้กจา้งแสดงใบรับรองแพทยไ์ด ้
  (5) ห้ามจ้างเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี
ท างานบ้าน 
  ( 6 )  ห้ ามนาย จ้ าง เ รี ย กห รือ รับ
หลักประกันการท างาน หรือหลักประกันความ
เสียหายในการท างาน เช่น  เงินสดประกันการ
ท างาน หรือบุคคลค า้ประกัน 
  (7) นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ในการเลิกจ้าง 1 งวดการจ่ายค่าจ้างและมีผลเมื่อถึง
ก าหนดจ่ายค่าจ้างงวดถัดไป เช่น จ่ายค่าจา้งทุกวนัส้ิน
เดือน บอกเลิกจ้างวันส้ินเดือน มีผลเป็นการเลิกจา้ง
ในวนัส้ินเดือนของเดือนถัดไป แต่ถ้าจะให้ลูกจา้ง
ออกในทนัทีก็ตอ้งจ่ายเงินให้หน่ึงเดือนแทนการที่ไม่
บอกกล่าวล่วงหนา้ 
 นอกจากน้ี ลูกจา้งงานบา้นมีสิทธิร้องทุกข์
หรือเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่อพนักงานตรวจ
แรงงาน และมีสิทธิฟ้องคดีแรงงานต่อศาลแรงงานได้
เช่นเดียวกบัลูกจา้งทัว่ไป 
          ประการที่ 3: ความเป็นจริงและคุณค่าของ
ลูกจ้างงานบ้าน 
          บา้นใครที่เคยมีลูกจา้งงานบา้น และเม่ือถึงวัน
หน่ึงไม่มีลูกจา้งงานบา้น เช่น ป่วยจนตอ้งลาออกพกั
รักษาตวั มีปัญหาครอบครัวตอ้งกลบัไปแกไ้ขปัญหา 
ระหว่างที่ยงัหาลูกจา้งใหม่ยงัไม่ได้ หรือประทบัใจ
ลูกจา้งคนเดิม ยอมท่ีจะรอลูกจา้งคนเดิม ระหว่างนั้น
ตอ้งจดัการงานบา้นกนัเองของสมาชิกในครอบครัว 

คิดดูเถอะครับบรรยากาศและการด าเนินชีวิตของแต่
ละคนในครอบครัวจะเป็นอย่างไร ซ้ึงใจและคิดถึง
คุณค่าของลุกจา้งงานบา้นกนัตอนน้ีละครับ ในขณะที่
ช่วงท่ีลูกจา้งท างานรับใช้อย่างหนักและเหน่ือยนั้น 
สมาชิกในบ้านมักจะไม่เห็นคุณค่าของลูกจ้างงาน
บา้น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ครอบครัวในเมืองหลวงหรือ
เมืองใหญ่ และโดยเฉพาะที่มีทั้งเด็กอ่อน เด็กเล็กที่
เพิง่เขา้โรงเรียนและคนสูงอาย ุ

 
 เรามักจะไม่ เ ห็นคุณค่ าของลูกจ้างงาน
บา้น  เราเห็นแต่ว่า จะใช้พวกเขาท างานอะไร บาง
ครอบครัวคิดถึงขนาดที่ว่า จา้งเขามาแลว้ ตอ้งใชใ้ห้
คุม้ จึงใชง้านตลอดเวลา หางานให้ท  าอยู่ตลอดเวลา 
ตอนแรกที่จา้งงานกนั ขอบเขตงานก็ไม่มากนัก นาน
วันเข้างานก็งอกเพิ่มขึ้ นไปเร่ือย ตามสภาพของ
ครอบครัวนั้ น ๆ เช่น สมาชิกเพิ่มขึ้น มีงานเพิ่มขึ้ น 
ในขณะที่ลูกจา้งไดรั้บแต่เพยีงค่าจา้ง หรือรวมอาหาร 
หากพกัอยู่กับนายจ้าง แต่ไม่มีสวสัดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดตอบแทนเลย 

https://pt.pngtree.com 
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลายปีมาน้ี ลูกจา้งงาน
บา้นส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานขา้มชาติชาวพม่า ชาว
กะเหร่ียง และชาวลาว แรงงานข้ามชาติแรงงาน
เหล่าน้ีเป็นเสมือนผูม้ากจากต่างถ่ิน มาจากที่อ่ืน และ
มิใช่คนไทย  ยิง่ตอ้งท างานอยา่งหนัก พกัผ่อนน้อย 
ไม่ไดรั้บค่าจา้งที่เป็นธรรม และไม่ไดรั้บสิทธิพื้นฐาน
ที่มีอยูน่อ้ยนิด เช่น ไม่ไดห้ยดุประจ าสัปดาห์  ลาป่วย
ไม่ไดรั้บค่าจา้ง  ตอ้งท างานในวนัหยดุตามประเพณี
แต่ไดค้่าจา้งเท่าเดิม  ทั้ง ๆที่นายจา้งงานบา้นจ านวน
ไม่น้อย ก็มีฐานะเป็นลูกจ้างของธุรกิจและสถาน
ประกอบกิจการต่าง ๆ กลบัหวงแหนในสิทธิที่จะมี
วนัหยุดประจ าสัปดาห์  วนัหยุดตามประเพณี และ
วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี รวมทั้งค่าท างานในวนัหยดุ
ดงักล่าว แต่เม่ือตนมีฐานะเป็นนายจา้ง กลบัมองไม่
เห็นคุณค่าของสิทธิในเร่ืองเดียวกันนั้นของลูกจา้ง
งานบา้น เพราะอะไรก็ช่วยกนัคิดตรองดูนะครับ 

 
 ไม่น่าเช่ือว่าความแตกต่างทางเช้ือชาติ  ถ่ิน
ก าเนิด และเขตแดนแห่งประเทศบวกกับความเป็น

นายจา้ง กลายเป็นอุปสรรคอนัใหญ่หลวงที่มนุษยจ์ะ
ปฏิบติัตอบแทนกนัตามที่กฎหมายก าหนด หรืออยา่ง
เป็นธรรมและเก้ือกูลกนั 
 ในขณะท่ีงานบา้นตอ้งท าทั้งบริการ ทั้งดูแล 
ทั้งรับใช้ ด้วยก าลังกาย ฝีมือ และด้วยจิตใจ การ
ท างานบ้านลูกจ้างต้องมีทั้ งความรัก ความผูกพัน 
ความซ่ือสตัย ์ความสุจริต เป็นตวัแทนของครอบครัว
ในการดูแล จดัการงาน และรับผดิชอบทุกส่ิงอยา่งใน
บ้านให้ได้รับความสุข ความสะดวกสบายและ
เรียบร้อย 
 จากสภาพการณ์ดงักล่าว ลูกจา้งงานบา้นจึง
รวมตวักนั ท ากิจกรรมร่วมกนั ภายใตก้ารสนับสนุน
ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (โฮ
ม เนท )  และอ งค์กรพัฒนา เอกชน อ่ืน  ๆ  โดย
ประสานงานกับภาครัฐด้วย พบว่าลูกจ้างงานบ้าน
ตอ้งการความชดัเจนในงานที่จา้งและค่าตอบแทนที่
เป็นธรรม ไดรั้บสิทธิครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด
ไวแ้ลว้ ไดพ้กัผอ่นอยา่งเพยีงพอ 
 นอกจากน้ี เครือข่ายลูกจ้างงานบ้านมีข้อ
เรียกร้องที่ส าคญั เช่น  ให้ทุกฝ่ายยอมรับในความมี
เกียรติ  มีศัก ด์ิศรีและมี คุณค่าของงานบ้านและ
คนท างานบา้น  ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  โอกาสที่จะ
ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ  สิทธิในความเป็น
ส่วนตวั สิทธิในทางเพศ สิทธิในการลางานเพื่อดูแล
ครอบครัวของตนเองบา้ง  สิทธิลากลับประเทศเพื่อ
เยี่ยมและดูแลครอบครัว  ควรจดัท าเอกสารการจา้ง
งานเป็นหนังสือเพื่อความชัดเจน หากมีภาระงาน
เพิ่มเติมก็ควรมีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มอย่างเป็น

https://th.pngtree.com 
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ธรรม และการประกันสังคมที่ เป็นธรรม เพราะ
แรงงานกลุ่มน้ีมีฐานะเป็นลูกจา้งชดัเจน เป็นตน้ 
 ขอ้เรียกร้องดงักล่าวน้ี คือเสียงสะทอ้นความ
ต้องการของลูกจ้างกลุ่มน้ี ไม่ว่าคนไทยหรือคน
ต่างชาติ เขาเหล่านั้นคือ ลูกจา้ง คือคนท างาน ส่ิงที่
เรียกร้องคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนท างานไม่ว่าจะเป็น
ลูกจา้ง หรือผูรั้บจา้ง หรืออาชีพอิสระพึงได้รับการ
คุม้ครองดูแลจากรัฐและสังคม อย่างเสมอภาคเท่า
เทียม 
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีสองปีมาน้ี (2560-
2561)จากการท างานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
แรงงานและอาชีพ(โฮมเนท) ร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้ ง
สภาองคก์ารนายจา้ง กองคุม้ครองแรงงานนอกระบบ 
กระทรวงแรงงาน  คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงาน
ไทย นกักฎหมาย นกัวชิาการและภาคประชาสังคมที่
เก่ียวข้อง ได้ร่วมกันจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการ
พฒันาและคุม้ครองลูกจา้งงานบา้น หรือที่เรียกกนัว่า
จรรยาบรรณในการจา้งงานบา้น 
 ในจรรยาบรรณซ่ึงทุกฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกัน
แลว้  ไดย้อมรับคุณค่าของงานบา้นและก าหนดไวใ้น
จรรยาบรรณว่า  “งานบ้านแม้ว่ามิได้มีวัตถุประสงค์
ในทางธุรกิจโดยตรง  แต่ก็เป็นงานที่อ านวยประโยชน์
แก่สมาชิกของครัวเรือน ซ่ึงบุคคลดังกล่าวล้วน
แล้วแต่เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ   งานบ้านจึงเป็นงานที่สนับสนุนทั้ ง
เศรษฐกิจของประเทศและของโลกขณะเดียวกันงาน
บ้านเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือในหลายๆด้าน และ
ต้องอาศัยความซ่ือสัตย์สุจริต  ความน่าเช่ือถือ
ไว้วางใจ และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อ

กัน หรืออาจกล่าวได้ว่า ต้องท างานด้วยจิตใจที่ดี  งาน
บ้านจึงมิใช่งานที่ต ่าต้อยหรือด้อยค่าแต่อย่างใด” 
 หวงัวา่ทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งจะน าหลกัการ
แนวคิดดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นจริงนะครับ 

 
          ประการที่ 4 : แล้วเราจะช่วยกันแก้ไขหรือสร้าง
ความเป็นธรรมได้อย่างไร 
          ผมมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ีครับ 
 1. ก่อนอ่ืนคิดว่าควรเร่ิมจากการทบทวนดู
ความเป็นจริงของงานบา้น ดูว่าลูกจา้งเขามีภาระงาน
หรือขอบเขตงานมากน้อยเพียงใด งานยุ่งยากหรือ
จุก จิกห รือต้อ ง ใช้ค ว ามระมัด ระวังม ากน้อ ย
เพียงใด  แต่ละงานท่ีท าใชเ้วลาเท่าใด  การเพิ่มขึ้น
ของปริมาณงาน และพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมว่า 
ลูกจา้งมีความรับผดิชอบ ทุ่มเทและมีจิตใจให้กบังาน
บา้นมากน้อยเพียงใด รวมทั้งนายจ้างเองได้มีส่วน
เสริมสร้างศกัยภาพของลูกจา้งมากน้อยเพียงใด เพื่อ
มาเปรียบเทียบวา่ เป็นธรรมหรือไม่ 
 เพราะในความเป็นจริง งานที่หน่ึงคนท า ถ้า
จะใหเ้ป็นธรรม จะตอ้งใชลู้กจา้ง 2 คนท างาน ดงันั้น 
ถ้านายจ้างมีความสามารถจ้างเพียง 1 คน ก็ควร
ก าหนดขอบเขตงานให้เหมาะสมและเป็นธรรมกับ
ลูกจา้ง 1 คน ไม่ควรคิดว่าเพราะเขาเหล่านั้นล าบาก
ยากแคน้ ถึงอยา่งไรเขาก็ตอ้งท า ก็เลยไดโ้อกาสเอา

http://www.viteetam.com 
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เปรียบเขา มนับาปนะครับและที่ส าคญัมนัเป็นการลด
คุณค่าและศกัด์ิศรีของนายจา้งลงไป 
 ลองคิดดูเถอะว่า ตลอดเวลาที่มีการจา้งงาน
บา้น ลูกจา้งเหล่านั้นตอ้งดูและคนในบา้นดว้ยหัวใจ
และด้วยความรัก นายจ้างอยากได้งานที่เป่ียมด้วย
ความรักละหัวใจขอองลูกจา้ง แต่ฝ่ังนายจ้างเราให้
อะไรเขากลบัไปบา้ง มนัได้สัดส่วนกนัหรือไม่ ลอง
คิดกนัดูนะครับ 
 2. ดา้นลูกจา้งเองก็ตอ้งมีความรับผิดชอบ มี
ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ และ
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในงานอยา่งสูง และควรจะใส่
ใจในก าร เ รี ยน รู้และพัฒนาทักษะ ฝี มื อ  และ
ความสามารถต่าง ๆ ให้รับกับภาระงานและสภาพ
ของงาน เพราะลูกจ้างก็ไม่ควรเอาเปรียบนายจ้าง
เช่นกนั 

 
 ทั้ งข้อ 1 และข้อ 2 คือฝ่ังนายจ้างและฝ่ัง
ลูกจา้ง ตอ้งเคารพ ให้เกียรติ ให้คุณค่า และให้ความ
เป็นธรรมซ่ึงกนัและกัน ผมเช่ือว่า นายจา้งงานบา้น

หากได้ลูกจา้งที่ดี และพึงพอใจแลว้ไม่อยากเปล่ียน
ลูกจ้า งหรอกค รับ  และในทางกลับกันก็ เ ป็ น
เช่นเดียวกนั เพราะคุณค่าและหัวใจของงานบา้นน้ี ก็
คือ เร่ืองของจิตใจ หัวใจ และความไวว้างใจกนัและ
กนั ซ่ึงมีค่าเกินกวา่ที่จะตีราคาเป็นตวัเงิน 
 3. ทุกฝ่ายที่เ ก่ียวข้องกับงานบ้าน จะต้อง
ช่วยกันส่ือสารและท าความเขา้ใจกับผูค้นในสังคม 
ให้ เห็นร่วมกันในเร่ืองของคุณค่าของงาน ศักด์ิศรี
ของความเป็นคน ความเป็นจริงของงานบา้น และ
ความเป็น ธรรมที่ทั้งสองฝ่ายพึงไดรั้บ ช่วยกนัเป็นหู
เป็นตา ใหก้ารจา้งงานบา้นเป็นงานที่มีเกียรติ มีคุณค่า 
และ คนท างานบา้นพึงไดรั้บการยกย่องและชมเชย
อย่างจริงใจ มิใช่ว่าดูถูกดูแคลนว่า เป็นงานต ่า งาน
สกปรก    ไร้เกียรติ หรือเป็นงานสบายอยา่งที่พูดติด
ปากกันจนเคยชินต่อกันมา  ไม่ว่าความจริงจะเป็น
เช่นไร 
 แมก้ระทัง่ในส่วนนโยบาย หรือฝ่ายก าหนด
กฎหมาย ก็มักจะกล่าวว่า งานบา้นเป็นงานที่ไม่ได้
ก่อให้เกิดก าไรในทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงความจริงท่านก็
ประจักษ์แก่ใจตนเองดีว่า เก่ียวหรือไม่เก่ียว เกิด
หรือไม่เกิดผลทางเศรษฐกิจ  ลองคิดเอาแลว้กนั ถา้ไม่
มีลูกจ้างงานบ้าน ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะ
ขับเคล่ือนไปในสภาพไหน   หากคนที่จะไป
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ก าลัง
วา้วุ่นและกงัวลใจ หรือทุกขใ์จอยูก่บัการจดัการงาน
บา้นของตนเอง 
 4. สืบเน่ืองจากความร่วมไม้ร่วมมือของทุก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อจดัท าจรรยาบรรณเก่ียวกับ
งานบ้าน ซ่ึงหมายถึง การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ

http://clipartstation.com 
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ประโยชน์และความเป็นธรรมเก่ียวกับการจ้างงาน
และการคุ้มครองลูกจา้งงานบ้าน อันเป็นการสร้าง
เคร่ืองมือที่อย่างน้อยฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และ
หน่วยงานภาครัฐ เห็นพอ้งตอ้งกนัในหลกัการและขอ้
ปฏิบติัต่าง ๆ  และมุ่งมัน่ที่จะปฏิบติัให้เกิดผลอยา่ง
จริงจงัและย ัง่ยนื ซ่ึงน่าคิดวา่ อาจจะเป็นแนวทางใหม่
ในการพัฒนาการคุ้มครองแรงงานกลุ่มที่ มีความ
เปราะบางก็เป็นไดน้ะครับ หวงัวา่ทุกฝ่ายจะจริงจงักบั
เร่ืองน้ี และน าสู่การปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ
และต่อเน่ือง ส่ิงดีๆและความเป็นธรรมย่อมเกิดขึ้น
แน่นอน 
 5. กฎหมายเป็นเร่ืองจ าเป็นและตอ้งก าหนด
มาตรฐานและสิทธิหน้าที่ ต่าง ๆ ไว้ให้เหมาะสม 
เสมอภาค  และ เ ป็นธรรม  ปั จ จุบัน น้ี ถื อได้ว่ า 
กฎกระทรวงงานบา้น ที่มีการประกาศใช้ ยงัมีการ
คุ ้มครองที่น้อยเกินไป และยงัขาดการคุ้มครองที่
เหมาะสมกับลักษณะและสภาพของงานบ้าน 
โดยเฉพาะลูกจา้งงานบา้นที่เป็นแรงงานขา้มชาติ ก็
ควรที่จะแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายให้มีความสมบูรณ์
กวา่น้ี ทั้งในเร่ืองสิทธิในการรักษาพยาบาล การไดรั้บ
การชดเชยเยยีวยาหากเจ็บป่วยหรือประสบอนัตราย
จากการท างาน สวสัดิการที่จ  าเป็น การให้รางวลั และ
การคุ้มครองในเร่ืองความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง 
และความจ าเป็นที่จะตอ้งดูแลสมาชิกในครอบครัว
ของลูกจา้งเอง เป็นตน้ 
 6 .  ควรต้อง มีกลไกหรือ เค ร่ือง มือทาง
กฎหมาย หรือการบริหารจดัการภาครัฐ โดยที่ภาค

สังคมมีส่วนร่วม ที่ท  าหน้าที่ให้ความรู้ ให้ค  าแนะน า 
สร้างความเขา้ใจ ปรับความคิดและทัศนคติให้ทั้ ง
นายจา้งและลูกจา้ง ท างานกนัอย่างมีมาตรฐาน และ
ได้รับการปฏิบติัและตอบแทนการท างานอยา่งเป็น
ธรรม มีความสุขในการท างาน มีความมัน่คงในอาชีพ 
และช่วยหนุนเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศพฒันา
ไปได้ น ามา ซ่ึ งประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

 
 ทั้งน้ี มาตรการหลักทางกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั คือการร้องทุกขต่์อเจา้หน้าที่ การออกค าสั่ง
ใหน้ายจา้งปฏิบติั ตลอดจนการฟ้องศาล ไม่ไดช่้วยให้
เกิดความเป็นธรรมไดท้นัเวลาและเหมาะสม และไม่
ช่วยให้การจา้งงานมีความสัมพนัธ์อนัดี และเกิดการ
จา้งงานท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื มาตรการทางกฎหมายท่ีมี
อยู่แบบเดิม คงใช้เป็นมาตรการสุดทา้ยจริงๆ หาก
มาตรการที่เสนอแนะขา้งตน้ไม่เกิดผล 

 
 
 
 

https://th.pngtree.com 
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เม่ือวนัที่ 24 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์(สรส.) ร่วมกับองค์กร
แรงงานกลุ่มต่างๆ ได้เดินรณรงค์ เร่ืองสถานการณ์
ละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทย “สิทธิแรงงานคือ
สิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิแรงงาน คอืการละเมิด
สิทธิมนุษยชน”   

 
 น า ย ส า วิ ท ย์  แ ก้ ว ห ว า น  ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกล่าวว่า ใน
ชีวิตการท างานของคนงานแม้ว่ากระบวนการผลิต 
หรือรูปแบบทางเศรษฐกิจจะเปล่ียนแปลงไป แต่การ
กดขี่ขูดรีดยงัคงรูปแบบเดิม แต่มีความซับซ้อน และ
รุนแรงมากขึ้น ในขณะที่กลไกกฎหมาย และนโยบาย
ของรัฐที่ปฏิบติัไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กบัคนงาน ทั้ง

แรงงานในระบบ ทั้งลูกจา้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน แรงงานนอกระบบ ภาคเกษตรกรรม และ
บริการ รวมถึงแรงงานขา้มชาติ ที่ยงัคงมีการจา้งงาน
ที่ไม่เป็นธรรม หรือการคุม้ครองสิทธิของแรงงาน 
เช่น แรงงานในระบบ ประกอบดว้ย 
 1. ลูกจา้งภาครัฐ การจา้งงานที่ไม่มัน่คง การ
จา้งงานระยะสั้นตามสญัญาจา้งชัว่คราว จา้งงานนอก
งบประมาณ ค่าจา้งต ่ากว่ากฎหมายที่เป็นมาตรฐาน
ขั้นต ่า ไม่มีสวัสดิการ และไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน ซ่ึงการจา้งงานดงักล่าวมีการจา้งงาน
อยู่ทุกหน่วยงานของรัฐทุกกระทรวงไม่ว่า จะเป็น
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ฯลฯ 
 2. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ แม้ว่ากฎหมายให้
โอกาสสามารถรวมตวักันจดัตั้งองค์การขึ้นมา เพื่อ
ปกป้องคุม้ครองได ้แต่ก็ยงัถูกแทรกแซงจากรัฐ เช่น
การเจรจาต่อรองด้านสวสัดิการ แมว้่าระบบทวิภาค
จะเจรจาตกลงกนัได ้แต่วา่ ตอ้งไปสู่ระบบการอนุมติั
เป็นมติในคณะรัฐมนตรี การเปล่ียนแปลงสิทธิ
ประโยชน์รัฐยงัเป็นผูก้  าหนด การที่ถูกแบ่งแยกออก
จากลูกจา้งเอกชนการใชก้ฎหมายคนละกฎหมายท า

คสรท.รณรงคก์รณลีะเมดิสทิธิแรงงาน 

วาสนา ล าด ี
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ใหข้บวนแรงงานอ่อนแอ แต่วา่ ก็มีความพยายามที่จะ
ท างานร่วมกนัอยูต่ลอด 
 3. ประเด็นปัญหาลูกจ้างภาคเอกชนหรือ
แรงงานในระบบ แม้ว่า  กฎหมายจะให้โอกาส
สามารถรวมตัวกันจัดตั้ งองค์กรขึ้นมาเพื่อปกป้อง
คุม้ครองสิทธิไดแ้ต่ปัญหา มีมากมายจากฎหมายที่มี
อยูห่ลายฉบบั การบงัคบัใช ้หรือกลไกปฏิบติักลบัไม่
เอ้ือต่อการคุ้มครอง และท าให้คนงานเข้าถึงสิทธิ 
สวสัดิการขั้นพื้นฐานได ้เช่น ค่าจา้งขั้นต ่าไม่สามารถ
เล้ียงดูครอบครัวได ้ยงัคงเป็นค่าจา้งขั้นต ่า การรวมตวั
เพื่อเจรจาต่อรอง การยื่นข้อเรียกร้องไม่ได้รับการ
คุม้ครองดูแล เม่ือเจรจาเสร็จส้ินแล้วนายจา้งยงัไม่
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง ซ่ึงถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย 
ผูน้ าแรงงาน หรือสมาชิกสหภาพแรงงานถูกกลั่น
แกล้ง ไม่ให้เขา้ท  างาน และถูกเลิกจา้งอย่างไม่เป็น
ธรรม โดยที่ รัฐไม่ได้บังคับใช้กฎหมาย ปล่อยให้
แ ร ง ง า นน า เ ร่ื อ ง เ ข้า สู่ ก ร ะบวนก า รศ า ล  ซ่ึ ง
กระบวนการยติุธรรมดงักล่าวตอ้งใชเ้วลายาวนาน 
 4. เร่ืองต่อมา คือ ประเด็นแรงงานนอกระบบ 
ซ่ึงประกอบด้วย ภาคเกษตรกรรม ซ่ึงไม่มีกฎหมาย
แรงงานฉบบัไหนสามารถปกป้องคุม้ครองแรงงาน
ได ้ซ่ึงมีปัญหาเร่ืองความไม่ปลอดภยัในอาชีพที่เส่ียง
กบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ ผลผลิตตกต ่า ไม่ได้ราคา 
ชีวิตไม่มีหลกัประกัน ขณะน้ีมีการเรียกร้องเร่ืองให้
ยกเลิกการใชส้ารเคมีในกระบวนการเกษตร ดว้ยเกิด
ปัญหาด้านสุขภาพ ประสบปัญหาอันตรายจาก
สารเคมีมากมาย ซ่ึงทั้งต่อแรงงานภาคเกษตร และตวั
เกษตรกรเองด้วยเกิดโรคระบาดต่างๆทั้ งคน สัตว ์
และพนัธพ์ชื เป็นตน้ 

 ประเด็นแรงงานนอกระบบ ในกรณีผูรั้บงาน
ไปท าที่บา้น คนท างานบา้น ภาคบริการต่างๆ ที่เป็นผู ้
ประกอบอาชีพอิสระ  ค้าขาย หาบเร่  แผงลอย 
มอเตอร์ไซครั์บจา้ง แทก็ซ่ี ซ่ึงถือวา่ เป็นแรงงานกลุ่ม
ใหญ่ที่ไม่ไดรั้บการดูแลคุม้ครองจากอาชีพที่ไม่มัน่คง
ทางรายได ้ความปลอดภยัในการท างานดว้ยตอ้งแบก
รับความเสียงต่างๆเองทั้งหมด แมว้่า บางอาชีพจะมี
กฎหมายคุ้มครองแต่ว่าก็ไม่ได้มีการปฏิบัติ หรือ
คุม้ครองไดจ้ริง 

 
 5. ประเด็นต่อมา กรณีปัญหาแรงงานข้าม
ชาติที่ปัจจุบันมีอยู่ราว 4 ล้านคน และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นตามความต้องการของนายจ้างที่อ้างว่า ขาด
แคลนแรงงาน และตอ้งการที่จะใชแ้รงงานขา้มชาติ
เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งขอให้รัฐประกาศให้แรงงาน
ข้ามชาติสามารถท างานในอาชีพสงวน ที่ รัฐเคย
ก าหนดไวร้าว 39 อาชีพนั้นได ้ด้วยประชากรที่เป็น
คนไทยก าลังเข้า สู่สังคมสูงอายุ ซ่ึงการจ้างงาน
แรงงานขา้มชาติภายใตค้วามตอ้งการมากขึ้น พร้อม
ทั้งแรงงานเหล่านั้นก็ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบมาก
อย่างต่อเน่ือง แรงงานข้ามชาติย ังไม่สามารรถ
รวมกลุ่มกนัเพือ่เรียกร้องใหมี้ค่าจา้ง สวสัดิการที่ดีได ้
แม้ว่า บางพื้นที่จะมีการลุกขึ้นมาเรียกร้องบา้งว่ายงั
ไม่ได้รับค่าจ้างขั้ นต ่ าตามกฎหมาย เ ร่ืองการยึด
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เอกสารต่างๆของแรงงานข้ามชาตินายจ้างยงัคง
กระท าอยู่เช่นเดิม แมรั้ฐจะมีการจดัการขึ้นทะเบียน
เพื่อให้แรงงานขา้มชาติเขา้สู่กระบวนการกฎหมาย 
ซ่ึงภายในวนัที่ 30 มิถุนายนน้ี จะส้ินสุดการผ่อนผนั
แลว้ ซ่ึงยงัมีแรงงานที่ยงัไม่ผา่นการพิสูจน์สัญชาติอีก
จ านวนหน่ึง ที่เมือถึงก าหนดระยะเวลาการผอ่นผนัรัฐ
ก็จะปราบปรามจบักุมแรงงานขา้มชาติ และลงโทษ
นายจ้างที่ให้ท  างาน และพักอาศัย อย่างไรก็ตาม
ตอนน้ีก็มีเสียงของนายจา้งที่ออกมาส่งเสียงให้มีการ
ผอ่นผนัไปก่อนอีกเช่นเดิม 

 
 จากที่ตนกล่าวมาเป็นเพียงภาพรวมของ
ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานแต่ละสาขา อาชีพ ซ่ึง
ในรายละเอียดการลงพื้นที่ไปสมัผสัปัญหาจริงเพื่อท า
ความเขา้ใจคนงานมากขึ้น ยิง่ในอนาคตตามที่รัฐบาล
ประกาศยุทธศาสตร์ชาติว่า จะน าพาประเทศไปสู่
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีั้งการผลิตภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม การบริการ แต่หากมองภาพที่
เกิดขึ้นคือ อนาคตคนงานตอ้งเผชิญต่อภาวะเส่ียงต่อ
การตกงาน ความเสียงหายต่อคนงานยอ่มตามมาซ่ึง
รัฐไม่ไดก้ล่าวถึง หรือว่าจะวางมาตรการอยา่งไรเพื่อ
รองรับผลกระทบในอนาคต ซ่ึงอาจมีคนตกงาน
จ านวนมาก เม่ือมีการน าเทคโนโลยมีาแทนคนในการ
ท างาน 

 แม้ว่า รัฐบาลจะปลอบใจคนท างานว่าการ
พฒันาประเทศภายใตน้โยบายไทยแลนด์ 4.0 จะใช ้
หลกัสิทธิมนุษยชน เป็นวาระแห่งชาติ ในการปกป้อง 
คุม้ครองสิทธิคนท างาน และประชาชน แต่อยา่งไรก็
ยงัไม่มีมาตรการใดๆ และยงัขาดการมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจทางนโยบายที่จะเห็น คนงานขบวนการ
แรงงาน และภาคประชาชน 
 การจดังานคร้ังน้ี จึงเป็นการรณรงค์เพื่อให้
ทุกภาคส่วน รวมถึงรัฐบาลตระหนักถึงเร่ือง สิทธิ
มนุษยชน และการปกป้องคุ้มครองสิทธิให้เป็นไป
ตามหลักการทางสากลโดยไม่ เลือกปฏิบัติ และ
รัฐบาลจะตอ้งค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
โดยไม่ปิดกั้น และต้องสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผูใ้ช้
แรงงาน ขา้ราชการ ลูกจา้งภาครัฐ ประชาชน สามารถ
รวมตวักันเพื่อปกป้องคุม้ครองสิทธิเป็นเร่ืองส าคญั 
และจ าเป็นปฏิญญาสากลในการปกป้องคุม้ครองสิทธิ
รัฐบาลตอ้งแสดงออกถึงความจริงใจในการยดัถือ
ปฏิบตัิ และคสรท. ขอเรียกร้องให้ ขา้ราชการ ลูกจา้ง
ภาครัฐ ผูใ้ชแ้รงงาน ประชาชน ในทุกสาขาอาชีพได้
ตระหนักถึงสิทธิแห่งตน รวมพลังกันจดัตั้งองค์กร
ของตนเองขึ้นมาเพื่อพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงสิทธิแห่งตน 
เพื่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยสื์บต่อไป และคสรท.จะ
ติดตามตรวจสอบการละเมิดสิทธิแรงงาน สิทธิ
ม นุ ษ ยชน  แ ละน า เสนอ ต่อ ภ า คี ต่ า ง ๆทั้ ง ใน
ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ ดว้ย 
 ในเวที ถกแถลง “การละเมิดสิทธิแรงงาน” 
คร้ังน้ี ผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ย นายสาวิทย ์แกว้หวาน 
ประธานคสรท. นายชาลี ลอยสูง รองประธานคสรท. 
นางธนัญภรณ์  สมบรม ตัวแทนกลุ่มผูใ้ช้แรงงาน
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สระบุรี และใกลเ้คียง นางสาวสุรินทร์ พมิพา ตวัแทน
กลุ่มสหภาพแรงงานออ้มน้อย-ออ้มใหญ่ นายสมพร 
ขวญัเนตร ผูแ้ทนกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวนัออก
ผูแ้ทนสหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศ
ไทย ผู ้แทนแรงงานนอกระบบ และผู ้แทนจาก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) ด าเนิน
รายการโดย น.ส.ธนพร วจินัทร์ รองประธาน คสรท. 
 โดยสรุปเน้ือหาการละเมิดสิทธิแรงงานได้
ดงัน้ี  
 1. กรณีที่ลูกจา้งถูกนายจา้งปิดงาน หลงัจากที่
มีการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อปรับสภาพการจ้างตาม
พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ และชุมนุมเจรจากนั
จนยติุท าขอ้ตกลงกนัไดร้ะหว่างนายจา้ง และสหภาพ
แรงงานมิตซูบิชิ  อีเล็คทริค ประเทศไทยแล้ว ซ่ึง
ขณะน้ีนายจา้งได้รับลูกจา้งส่วนหน่ึงกลบัเขา้ท างาน 
แต่ว่ายงัเหลือสหภาพแรงงาน พร้อมสมาชิกอีกกว่า 
400 คนที่นายจา้งยงัไม่เรียกให้กลับเขา้ท างาน ซ่ึง
ส่วนน้ียงัคงได้รับความเดือดร้อนอยู่ในการด าเนิน
ชีวิตแต่ละวัน ต้องการที่จะให้องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ(ILO) ช่วยไกล่เกล่ียเพื่อให้นายจา้ง
รับลูกจา้งทั้งหมดที่เหลือกลบัเขา้ท างาน ซ่ึงขณะน้ีใน
ส่วนของสหภาพแรงงานเองก็มีปัญหาสมาชิกลดลง
เหลือไม่เกินก่ึงหน่ึง โดยจะมีการเรียกประชุมใหญ่กนั 
เน่ืองจากลูกจา้งส่วนหน่ึงที่เขา้ไปท างานก็มีการตั้ง
สหภาพแรงงานขึ้นมาภายใน 
 สภาพปัญหาหลังจากที่มีการเจรจาตกลงกัน
ไดน้ายจา้งไดใ้หลู้กจา้งรายงานตวัเพือ่เขา้ท  างาน แต่มี
ส่วนหน่ึงกวา่ 400 คนที่ไม่ไดก้ลบัเขา้ท างาน นายจา้ง
ไดเ้ขา้สู่กระบวนการฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 

ใชร้ะยะเวลา 2 เดือน เพื่อท ากิจกรรมCHR ท าความ
สะอาดวดั โรงเรียน บา้นพกัคนชรา ท าแนวกันไฟ 
จากนั้นก็อบรมในค่ายทหาร จงัหวดัสระบุรี และค่าย
ทหารที่ราชบุรี แมว้่าจะท ากิจกรรมตามที่นายจา้งจดั
ใหแ้ลว้ ก็ยงัไม่ไดเ้รียกใหลู้กจา้งกลบัเขา้ท างาน ซ่ึงได้
มีข่าวมาอีกวา่ หากลูกจา้งใน 400 กวา่คนตอ้งการที่จะ
กลับเข้าท างานต้องไม่ ร่วมเคล่ือนไหว หรือท า
กิจกรรมกับสหภาพแรงงาน ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ีถือว่า 
เป็นการละเมิด แทรกแซงการท างานของสหภาพ
แรงงาน ซ่ึงขณะน้ีสมาชิกสหภาพแรงงานคอ้นขา้ง
กลวัไม่ไดก้ลบัเขา้ท างานจึงไม่กล้าเขา้ร่วมกิจกรรม
ของสหภาพแรงงาน อีกประเด็นคือหากสมาชิกฯ
ตอ้งการกลบัเขา้ท างานตอ้งเขียนจดหมายถึงบริษทัฯ
ก่อนแล้วจึงจะเรียกเข้าไปสัมภาษณ์ ซ่ึงสหภาพ
แรงงานเองก็ท  าหนังสือเพื่อสอบถามเร่ืองกลับเข้า
ท า ง า น  ซ่ึ ง ท า ง สหภ า พ แ ร ง ง า น ไ ด้ ร้ อ ง ต่ อ
คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธแ์ลว้ 

 
 2. สถานการละเมิดสิทธิแรงงานกลุ่มผูใ้ช้
แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง นั้นสภาพปัญหาการ
จา้งงานระยะสั้น เป็นการจา้งงานชัว่คราวสญัญาจา้งปี
ต่อปีท าให้เกิดปัญหาเร่ืองความไม่มั่นคงในการ
ท างาน ปัญหาการรวมตัวเจรจาต่อรอง ซ่ึงแรงงาน
สัญญาจ้างไม่สามารถที่จะเขา้เป็นสมาชิดสหภาพ
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แรงงานได ้หากมาร่วมกิจกรรมสหภาพแรงงานก็อาจ
ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างให้ อีกประเด็นคือ หาก
คนงานตั้งครรภ์ จะไม่ถูกต่อสัญญาจา้งเช่นกนั หรือ
บางรายเม่ือคลอดบุตรจะลาได้เพียงหน่ึงเดือน ไม่
สามารถใช้สิทธิลาคลอด 90 วนัได ้การลาป่วย พกั
ร้อน ลากิจจะถูกน ามาพจิารณาเร่ืองการต่อสัญญาจา้ง
ดว้ยท าใหค้นงานส่วนน้ี ถูกเอาเปรียบและละเมิดสิทธิ
อย่างมาก เร่ืองความไม่มั่นคงในการมีงานท า และ
การรวมตวัเป็นสหภาพแรงงาน ซ่ึงการจา้งงานแบบ
สหภาพแรงงานจะอ่อนแอลง เพราะไม่สามารถมี
สมาชิกเพิม่ไดเ้ลย 

 
 3. กรณีแรงงานนอกระบบ ดว้ยปัญหาความ
ไม่เท่าเทียมดา้นสิทธิแรงงาน แม้แรงงานนอกระบบ
จะเป็นคนกลุ่มใหญ่ แต่ว่าไม่มีกฎหมายคุม้ครองดา้น
แรงงานนอกระบบ แม้ว่ า มีกฎหมายคุ้มครอง
คนท างานบ้าน หรือผูรั้บงานไปท าที่บ้านก็ยงัขาด
เร่ืองการบงัคบัใชท้  าให้แรงงานนอกระบบ ยงัไม่ได้
รับการดูแล ด้านสิทธิสวสัดิการ ค่าจา้งที่เป็นธรรม 
และการรวมตวัเพื่อเจรจาต่อรอง หากรวมตวันายจา้ง
ก็จะไม่ส่งงานให้ท  า ส่งผลให้เกิดความไม่มัน่คงดา้น
อาชีพอีก 
 4. การละเมิดสิทธิแรงงานในภาคตะวนัออก
นั้นนายจา้งมีแนวคิดเร่ืองลดตน้ทุนการผลิต ซ่ึงนั้น

คือการลดคน กดค่าจา้งใหต้  ่าแต่นายจา้งไม่เคยบอกว่า
กระทบเร่ืองผลประกอบการที่ต  ่าลง ซ่ึงค่าจา้งที่เป็น
เพียงค่าจ้างที่ต  าไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของ
คนงานและครอบครัว นายจา้งบางแห่งผิดขอ้ตกลง
เร่ืองสภาพการจา้งที่ตกลงโดยไม่ได้สนใจเร่ืองผิด
กฎหมาย การละเมิดสิทธิการมอบหมายงานล่วงเวลา
ที่นายจ้างได้ใช้วิธีการให้เซ็นต์ช่ือรับการท างาน
ล่วงเวลาไวล่้วงหนา้ หากจะไม่สามารถท าได ้คนงาน
ตอ้งหาคนอ่ืนมาท างานแทน ซ่ึงการกระท าเช่นน้ีเป็น
การบีบบงัคบัให้ลูกจา้งตอ้งรับขอ้เสนอของนายจา้ง 
แม้ว่ามีกฎหมายคุ้มครองแต่ว่ากระบวนการที่จะ
เขา้ถึงสิทธินั้นยากมาก หากยื่นขอ้เรียกร้อง รวมตวั
กนัเจรจาตกลงกนัไม่ไดก้็พพิาทแรงงาน และนายจา้ง
ปิดงาน 
 5. กรณีการละเมิดสิทธิแรงงานในพื้นที่
นครปฐม-สมุทรสาคร มีหลายประเด็นกรณีแรก
นายจา้งไม่ยอมแจง้ลูกจา้งว่า บริษทัล้มละลาย โดย
ปล่อยให้ลูกจา้งท างานตามปกติแต่ไม่จ่ายค่าจา้งให ้
แต่ก็ไม่เลิกจา้งจนกระทั้ งนายจ้างถูกยึดทรัพยข์าย
ทอดตลาดโดยเจา้หน้าที่พิทักษ์ทรัพย ์ลูกจ้างจึงได้
ร้องต่อเจา้หน้าที่แรงงานเพื่อให้เขา้มาดูแล ซ่ึงเม่ือมี
การฟ้องศาลชนะก็ไม่มีทรัพย์สินให้ยึด เพื่อขาย
ทอดตลาด ซ่ึงประเด็นน้ียงัมีกรณีคนงานผลิตล าโพง 
ซ่ึงอนัน้ีนายจา้งก็ไม่จ่ายค่าจา้งคา้งจ่าย และค่าชดเชย 
แจง้เพยีงใหฟ้้องศาลหากตอ้งการสิทธิ 
 6. ประเด็นที่สอง กรณีการก าหนดการ
เกษียณอาย ุ60 ปี ของกฎหมายคุม้ครองแรงงานที่มี
การประกาศบังคับใช้ ซ่ึงแรงงานในหลายสถาน
ประกอบการไม่มีการก าหนดเร่ืองการเกษียณอาย ุเม่ือ
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กฎหมายออกมาก็ มี ก ารแสดง เ จตนาที่ จ ะขอ
เกษียณอาย ุแต่วา่โรงงานทอถุงเทา้กบัอา้งว่าไม่มีเงิน
จ่ายชดเชยการเกษียณอายุให้ ทางสหภาพแรงงานจึง
ไปร้องคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ (กรอก คร. 7) 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รัฐมีค  าสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตาม
กฎหมายภายใน 90 วนั ซ่ึงล่าสุดนายจา้งได้ยนิยอม
จ่ายใหก้บัลูกจา้งที่ตอ้งการเกษียณอาย ุจ  านวน 18 คน 
ซ่ึงในโรงงานดังกว่า มีคนงานที่สูงอายุท  างานอยู่
ตั้งแต่อาย ุ60-77 ปีดว้ย 
 7. ปัญหาการเลิกจา้งผูน้ าแรงงาน กรณีนาง 
อภันต รี  เ จ ริญศัก ด์ิ   ซ่ึ ง เ ป็น ลู ก จ้า งบ ริษัท ย ัม 
เรสเตอรองท ์อินเตอร์เนชัน่เเนล (ประเทศไทย) จ  ากดั 
ในต าแหน่งประธานสหภาพแรงงานผูป้รุงอาหารและ
ให้บริการ ที่ ถูกนายจ้างเลิกจ้างตั้ งแต่การก่อตั้ ง
สหภาพแรงงานคร้ังแรก โดยการขบัเคล่ือนช่วงแรกมี
หลายคนโดยมีการร้องต่อคณะกรรมการแรงงาน
สมัพนัธ(์ครส.) กรณีการละเมิดสิทธิแรงงาน การเลิก
จา้งที่ไม่เป็นธรรม ทางครส.ได้มีมติให้นายจา้งรับ
กลับเข้าท างาน ซ่ึงนายจ้างได้รับกลุ่มเข้าไปแต่ว่า
ไม่ได้มอบหมายงาน และนายจ้างได้ฟ้องศาลให้
ยกเลิกค าสั่ง แต่ศาลก็ตดัสินยืนตามครส.ให้รับกลับ
เขา้ท างาน ซ่ึงนายจา้งก็ยืน่ฟ้องแต่ศาลฎีกา ปัญหายงั
ไม่จบหลังจากนายจ้างได้มีการขายเฟรนไชส์
ร้านอาหารฟาสฟู้ ด ให้กบับริษทั คิวเอสเอ ไทยเบฟ 
และบริษทัยมั เรสเตอรองทฯ์อา้งวา่ผูซ้ื้อไม่มีต  าแหน่ง
ที่จะรองรับนางอภนัตรี จึงตอ้งขอเลิกจา้งเป็นคร้ังที่ 2 
ซ่ึงไดมี้การน าประเด็นดงักล่าวร้องต่อครส.อีกคร้ังซ่ึง
ทางครส.ได้มีมติให้นายจา้งรับนางอภนัตรีกลับเขา้
ท างานอีก ซ่ึงก็มีการน าเร่ืองขึ้นสู่ศาล และมีการนัด

เพือ่ไกล่เกล่ียอีกคร้ัง ประเด็นคือ เป็นการละเมิดสิทธิ
แรงงาน และการก่อตั้งสหภาพแรงงานหรือไม่ ใน
ประเด็นดงักล่าว 

 
 จากนั้นทาง คสรท. ไดย้ืน่หนงัสือต่อตวัแทน
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ถึงประเด็น
การละ เ มิด สิท ธิแรงงาน  ทั้ ง น้ี คณะกรรมการ
สมานฉันทแ์รงงานไทยไดเ้ชิญตวัแทนภาครัฐมารับ
ข้อเสนอด้วยแต่ว่าไม่มีตัวแทนมาร่วม หรือรับ
หนังสือดงักล่าว โดยผูแ้ทนILO ไดก้ล่าวถึงประเด็น
ปัญหา และพร้อมที่จะรับเป็นคนกลางในการที่จะ
พูดคุย ซ่ึงในส่วนของผู ้ใช้แรงงานสามารถเสนอ
ประเด็น ร้องเ รียนผ่านองค์กรสหภาพแรงงาน 
สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ(สรส.) เพื่อร้องเรียน 
ประเด็นปัญหามายงัILO  เพื่อการให้ความช่วยเหลือ 
รณรงค ์ให้เกิดการเจรจาร่วมกนั ดว้ยระบบไตรภาคี 
รัฐ นายจา้ง และตวัแทนลูกจา้ง 
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ตาราง “เพดานค านวณสิทธิประโยชน์ประกันสังคม” 
 ตั้งแต่ระบบประกนัสงัคมไทยเร่ิมข้ึนใน พ.ศ. 2533 ให้ความคุม้ครองกรณี เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และ
เสียชีวิต ต่อมาไดข้ยายความคุม้ครองกรณีชราภาพใน พ.ศ. 2542 จนมาถึงปัจจุบนัโดย ไดใ้ชเ้พดานค่าจา้งคงท่ีอยูท่ี่ 
15,000 บาทมาตลอด ท าให้การค านวณสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมทั้งบ านาญถูกก าหนดเพดานไวเ้ท่าเดิมมาตลอด 
กล่าวคือ บ านาญ 3,000 บาทต่อเดือนเป็นตวัเลขซ่ึงค านวณเม่ือ 18 ปีท่ีแลว้ และไม่เคยมีการปรับเพ่ิมปัจจุบนัจึงไม่
เพียงพอ 
 โดยหลกัการ ส านกังานประกนัสงัคม ก าหนดสิทธิประโยชน์กรณีท่ีเป็นเงินทดแทนการขาดรายไดใ้ห้มีความ
สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ริงของผูป้ระกนัตน เพ่ือให้เม่ือมีเหตุขาดรายไดจ้ากการท างาน ผูป้ระกนัตนยงัสามารถมีรายไดม้า
ทดแทนในจ านวนเงินท่ีเปรียบเทียบกนัไดแ้ละคงคณุภาพชีวิตไวไ้ดใ้นระดบัหน่ึงโดย มีรายละเอียดดงัน้ี  
เหตุของการขาดรายได้ วธิีจ่ายสิทธิประโยชน์ ค่าจ้าง 15,000 บาท ค่าจ้าง 20,000 บาท 

เจ็บป่วยหยุดงาน 50% ของค่าจา้งรายวนัไม่เกิน 
90 วนั 

250 บาทต่อวนั 333 บาทต่อวนั 

คลอดบุตร ค่าจา้ง 1 เดือนคร่ึงเหมาจ่าย 22,500 บาท 30,000 บาท 

ว่างงาน สมคัรใจลาออก 30% ของค่าจา้งรายวนัไม่เกิน 
90 วนั 

4,500 บาท 6,000 บาทต่อเดือน 

ว่างงาน ถูกเลกิจ้าง 50%ของค่าจา้งรายวนั 
ไม่เกิน 180 180 วนั 

7,500 บาท 10,000 บาท 

ทุพพลภาพไม่รุนแรง 30%ของค่าจา้งรายเดือนไม่
เกิน 15 ปี 

4,500 บาท 6,000 บาท 

ทุพพลภาพรุนแรง 50% ของค่าจา้งรายเดือน 
ตลอดชีวิต 

7,500 บาท 10,000 บาท 

เสียชีวติ(ส่งเงินสมทบ 3 ปี ขึน้
ไป แต่ไม่ถึง 10 ปี) 

ค่าจา้ง 2 เดือน เหมาจ่ายให้
ทายาท 

30,000 บาท 40,000 บาท 

เสียชีวติ(ส่งเงินสมทบ 10 ปีขึน้
ไป) 

ค่าจา้ง 6 เดือนเหมาจ่ายให้
ทายาท  

90,000 บาท 120,000 บาท 

เกษียณอายุ (ส่งเงินสมทบ 15 ปี)  20% ของค่าจา้งรายเดือน 
ตลอดชีวิต 

3,000 บาทต่อเดือน(ขั้นต ่า 
5 ปี 180,000 บาท) 

4,000 บาทต่อเดือน(ขั้นต่อ 
5 ปี 240,000 บาท) 

เกษียณอายุ(ส่งเงินสมทบ 25ปี) 35% ของค่าจา้งรายเดือน 
ตลอดชีวิต 

5,520 บาทต่อเดือน(ขั้นต ่า 
5 ปี 315,000 บาท 

7,000 บาทต่อเดือน (ขั้นต ่า 
5 ปี 420,000 บาท) 

เกษียณอายุ (ส่งเงินสมทบ 35 ปี) 50% ของค่าจา้งรายเดือน 
ตลอดชีวิต 

75,000บาทต่อเดือน( ขั้นต ่า 
5 ปี 450,000บาท) 

10,000บาทต่อเดือน (ขั้นต ่า
5 ปี 600,000 บาท) 

ขอ้มลู จากเอกสารหนา้ 3 การขยายเพดานค่าจา้งส าหรับค านวณสิทธิประโยชน์และเงินสมทบ 
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ลูกจ้าง นายจ้าง ผนึกก าลังเสนอรัฐบาลให้
สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที ่144  
 เม่ือวนัที่ 26 มิถุนายน 2561 ไดมี้การสัมมนา 
“อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO.) 
ฉบับที่ 144 การท างานของไตรภาคีในประเทศไทย” 
จัดโดยสภาองค์การนายจ้างแห่งประ เทศไทย 
สนับสนุนโดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO.) 
 นายเอกสิทธ์ิ คุณานันทกุล ประธานสภา
องคก์ารนายจา้งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เน่ืองจาก
ทางสภาฯเล็งเห็นความส าคญัของการหารือร่วมของ
ไตรภาคีก่อนที่จะมาก าหนดนโยบายดา้นแรงงานของ
ประเทศ ดา้นความร่วมมือในระดบัไตรภาคีจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งยกระดบัและพฒันาขึ้นอยา่งเป็นรูปธรรม 
 “การพัฒนาด้าน เทคโนโลยีใหม่  ท  าให้
นายจา้ง และลูกจา้ง และรัฐตอ้งมีการพฒันากลไกใน
หารปรึกษาหารือ ซ่ึงระบบไตรภาคีมีความส าคญัที่จะ
พฒันากลไกการปรึกษาหารือร่วมกนั 3 ฝ่าย แต่ละปี
ILOจะมีการก าหนดอนุสัญญาใหม่ๆออกมาและILO
ก็ มีการเรียก ร้อง ส่ง เสริมให้มีการให้สัตยาบัน
อนุสัญญาILO) ฉบบัน้ีเป็นเร่ืองการสร้างแนวทาง
ปรึกษาหารือร่วม 3”  
 นายยงั โมยุน ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโส องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO.) กล่าวว่า ในปี2018น้ี
จะครบ 100 ปี การจดัตั้ งองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ (ILO.) เร่ือง อนุสัญญาILO ฉบบัที่ 144 ที่ว่า
ด้วยการปรึกษาหารือร่วม ซ่ึงเป็นมาตรฐานในทาง
ปฏิบัติระหว่างประเทศ ซ่ึงจะท าอย่างไรให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุดของทุกฝ่าย ทุก
ประเทศมีการใช้ระบบไตรภาคี อย่างเช่นเกาหลีใต ้
ไ ด้ มี ก า รป รับป รุ ง กฎ หม า ยภ า ย ใน เ พื่ อ ก า ร
ปรึกษาหารือร่วม เป็นสภาไตรภาคี ว่าด้วย เ ร่ือง
เศรษฐกิจสังคมและแรงงาน เพื่อ ส่ง เสริมการ
ปรึกษาหารือร่วม เป็นตน้ 

 
 รูปแบบของอนุสัญญาILO ฉบับที่  144 
เ ก่ี ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ ให้ตรงตามหลักการ
สัมพันธ์แบบไตรภาคีที่ต้องปรากฏ ซ่ึงอนุสัญญา
ไม่ได้ระบุว่าให้ตั้งองค์กรไตรภาคีอย่างไร หัวใจคือ
ให้มีการปรึกษาหารือกัน 3 ฝ่ายเก่ียวกับมาตรฐาน
อนุสญัญาฉบบัน้ี 
 1. ใครตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ ซ่ึง
แรกปรึกษากบัองคก์รที่มีสมาชิกเสียงขา้งมากที่สุด 
ทั้งองคก์รนายจา้ง และองคก์รลูกจา้ง แต่ไม่ไดบ้อกว่า
ใหเ้ลือกตั้ง หรือสรรหาตวัแทนอยา่งไร ตวัแทนเสียง 
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ขา้งมากจากการท างานเก่ียวกบัคนส่วนใหญ่อยา่งไร 
บางประเทศอาจก าหนดเง่ือนไขเอง หลักการใหญ่ๆ
คือท าใหทุ้กกลุ่ม ทุกฝ่ายมาร่วมปรึกษาหารือ 
 2. อนุสัญญาฉบบัน้ี คือรัฐบาลเป็นหลักใน
การน าเร่ืองต่างๆไปปรึกษาหารือ ซ่ึงมีอนุสญัญาฉบบั
น้ีมีประเทศที่รับแลว้ 139 ประเทศ จาก 187 ประเทศ 
และจาก 10 ประเทศในอาเซียนให้สัตยาบนัรับรอง
แลว้ 6 ประเทศ เหลือเพยีง 4 ประเทศ รวมถึงประเทศ
ไทยด้วย ที่ยงัไม่ได้รับรองสิตยาบันดังกล่าว ซ่ึง
อนุสัญญาILO144 เป็นการท างานแบบปรึกษาหารือ
ร่วมกนั จึงถือเป็นอนุสญัญาที่วา่ ดว้ยความโปร่งใส มี
ธรรมาภิบาล ควรเป็นอนุสัญญาที่ตอ้งพิจารณาเป็น
แนวปฏิบติั ส่ิงส าคญัตอ้งมีการก าหนดเน้ือหาสาระ
กันเอง เพื่อความยืดหยุ่นในการน าไปใช้สะท้อน
ความคิดว่า  ILO คือสร้างกฎหมาย มาตรฐาน 
จ าเป็นตอ้งใชห้ลักการไตรภาคี ตอ้งมีองค์กรลูกจา้ง 
นายจา้งเขา้ไปร่วมกับภาครัฐ ตอ้งยดึหลักการมีส่วน
ร่วม อนุสัญญาILO ฉบบัที่ 144 ก าหนดขึ้นมาเพื่อลด
ช่องวา่ง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

 
 ปีน้ีก็มีการก าหนดอนุสญัญาฉบบัใหม่ขึ้นใน
วาระการประชุมประจ าปี เป็นอนุสัญญาว่า ด้วยการ
ล่วงละเมิดในที่ท างาน ซ่ึงมีการประชุมประจ าปีในปี
ต่อไป ซ่ึงเป็นการประชุหารือกันก่อนทุกประเทศ
สมาชิกมีการท าแบบสอบถามความตอ้งการซ่ึงเป็น

การปรึกษาหารือกัน 3 ฝ่าย ซ่ึงรัฐบาลต้องให้
ความ เห็นว่า  ต้องการที่ จะให้สัตยาบัน รับรอง
อนุสัญญา หากมีการออกกฎหมายใหม่และอาจมี
ขั้นตอนในการหารือกนัทั้ง 3 ฝ่ายเม่ือรัฐบาลเห็นควร
รับรองตอ้งหารือกัน 3 ฝ่าย หลักการคือตอ้งแสดง
ความความคิดเห็นที่อาจไม่ใช่การเห็นพอ้งตอ้งกนั ซ่ึง
สุดทา้ยรัฐบาลตอ้งเป็นผูส้รุปผลของการหารือซ่ึงตอ้ง
ตรงต่อความตอ้งการของทุกคนหรือไม่ตอ้งหารือ
แลก เป ล่ี ยนกัน ซ่ึ ง ต้อ ง เ ป็ นก า รหา รื อ แบบ มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสุดทา้ยรัฐบาลจะตดัสินใจ 
 นางองัคณา เตชะโกเมนท ์ผูอ้  านวยการกลุ่ม
งานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ส านักพฒันา
มาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงานไดก้ล่าวว่า การด าเนินงาน
ทางรัฐบาลก็ให้ความส าคญัด้วยการใช้แนวทางการ
ปรึกษาหารือร่วม เป็นระบบไตรภาคี ซ่ึงก าหนด 
โดยกฎหมายอยู ่ ซ่ึงมีการท าระบบสอบถามส่งไปให้
องคก์รแรงงานไดต้อบแสดงความคิดเห็นส่งกลบัมา
ที่กระทรวงแรงงาน โดยมีหลกัตามมาตรฐานองคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ คือ 
 1.  ต้องมีการให้ความคิด เห็น  การตอบ
แบบสอบถาม โดยรัฐบาลเก่ียวกบัวาระการประชุม 
 2. เม่ือมีอนุสญัญาฉบบัใหม่ออกมาตอ้งมีการ
ส่งสู่การพิจารณาให้สัตยาบัน หรือการปฏิบัติ ซ่ึง
หลกัการของILOใหมี้การเสนอผ่านการปรึกษาหารือ
ร่วมกบัองคก์รนายจา้ง และองคก์รลูกจา้ง และส่งให้
รัฐสภารับรู้ และปรึกษาหารือร่วม 
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3. เม่ือให้สัตยาบนัรับรองอนุสัญญาฯและ
ปฏิบัติตาม โดยให้มีการตรวจสอบในช่วงเวลาที่
เหมาะสม ตามแนวปฏิบติัที่ประเทศไดก้ าหนดไว ้
 4. หากรัฐบาลให้สัตยาบนัรับรองอนุสัญญา
แลว้ ประเทศสมาชิกตอ้งมีการจดัท ารายงาน เร่ืองการ
น าอนุสัญญาไปปฏิบตัิในทางกฎหมายและในทาง
ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งมีการปรึกษาหารือร่วม
ขององคก์รนายจา้ง และลูกจา้ง 
 5. การบอกยกเลิกการให้สัตยาบนัอนุสัญญา 
ซ่ึงสามารถขอยกเลิกการให้สัตยาบันอนุสัญญาซ่ึง
ตอ้งมีการปรึกษาหารือกบัองคก์รนายจา้งและองคก์ร
ลูกจา้งก่อนตดัสินใจในขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึงประเทศ
ไทยยงัไม่เคยยกเลิกการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา 
 การที่ILO ออกอนุสัญญาใหม่ๆก็ตามที่
ประเทศสมาชิกประชุมร่วมกนั การก าหนดหาผูแ้ทน
ที่เขา้มาสู่องคก์รไตรภาคี เน่ืองจากไม่สามารถรวมตวั
กนัไดอ้งคก์รนายจา้ง ลูกจา้งมีหลาย อยา่งกรณีการหา
ผูแ้ทนแรงงานนอกระบบ กลุ่มคนท างานบ้าน หา
ไม่ไดว้า่ใครเป็นตวัแทนและมีส่วนร่วมจริง ซ่ึงมีการ
เรียกร้องให้รัฐให้สัตยาบนั ซ่ึงการประชุมที่ผ่านมา
รัฐบาลไดใ้ห้สัตยาบนัรับรอง “อนุสัญญาILOฉบับที่ 
29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ และ
ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท างานในภาคการประมง” ซ่ึง
เม่ือให้สัตยาบนัแลว้ก็มีการสอบถามผูป้ระกอบการ
ประมงทะเล เจ้าของเรือประมง คนท างาน และ
ภาครัฐ 
 ในส่วนของขอ้เสนอความตอ้งการให้รัฐให้
สัตยาบนัอนุสัญญาILOฉบบัที่ 87 และ98  หรือว่า

อนุสัญญาฉบบัที่ 144 ซ่ึงรัฐก็มีแนวทางอยู่และตอ้ง
ใหมี้การปรึกษาหารือร่วมกนั 

 
 นายสาวิทย ์แกว้หวาน เลขาธิการสมาพนัธ์
แรงงาน รัฐวิสาหกิ จสัมพันธ์ ( สรส . )ก ล่ า วว่ า 
อนุสัญญาILO ฉบบัที่ 144 มีความจ าเป็น ซ่ึงจริงๆมี
การเสนอมาหลายปีแล้ว  ด้วยสถานการณ์ทาง
การเมืองจึงยงัไม่มีการให้สัตยาบนั ซ่ึงตนได้กรอก
เพื่อให้ขอ้มูลต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ด้วยเป็นสมาชิกองคก์รแรงงานระดบัสากล 
ซ่ึงไดร้ายงานถึงสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน 
และการที่ รั ฐไ ม่ รับรองอ นุสัญญาที่ ถือว่ า เ ป็น
อนุสญัญาดา้นสิทธิขั้นพื้นฐาน ซ่ึงถือเป็นกลไกกลาง
ในการที่จะปรึกษาหารือ หรือพูดคุยกัน รัฐต้องใช้
กลไกที่ ซ่ึงมีไม่เพียงพอในการดูแล อนุสัญญาเป็น
เพียง เคร่ืองมือที่ต้องใช้เพื่อการปฏิบัติ  การให้
สัตยาบัน การเปิดโอกาสให้มีช่องทางหรือกลไก
ร่วมกนั เพือ่สร้างความสงบสุข ซ่ึงกลไกรัฐอยา่งเดียว
ไม่เพียงพอ ดว้ยไม่ว่าจะเป็นกลไกปกติที่มีอยูจ่นถึง
กระบวนการศาลยงัไม่สามารถท าให้แรงงานเขา้ถึง
ความยตุธรรม หรือไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิแรงงาน
ได้ ด้วยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการจ้างงาน
รูปแบบใหม่ๆท่ีกระทบต่อการมั่นคงในการท างาน 
สิทธิการรวมตวัเพื่อเจรจาต่อรองร่วม กระบวนการ
ไตรภาคี หรือวา่ กลไกทางสากลจึงเป็นอีกช่องทางที่
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จะท าให้เกิดความเป็นธรรม โดยเห็นด้วยว่ารัฐบาล
ควรรับรองอนุสัญญาILOฉบบั 144 และตอ้งส่งเสริม 
คุม้ครองเร่ืองสิทธิการรวมตวัและการเจรจาต่อรอง
ร่วมโดยการให้สัตยาบนัอนุสัญญาILO ฉบบัที่ 87 
และ98 ดว้ย 

 
 นายวรพงษ์ รวิรัฐ ผูแ้ทนนายจา้ง กล่าวว่า 
อนุสัญญาILO ฉบบัที่ 144 เป็นความตอ้งการเปิด
โอกาสให้ลูกจา้ง นายจา้ง มีส่วนร่วมกับรัฐ ที่เคยใช้
อ  านาจเพียงฝ่ายเดียวเดิมที่ภาคีนายจ้างกับลูกจ้าง
เจรจากันเกือบผ่านการเห็นชอบร่วมกันแต่ว่าเม่ือรัฐ
เขา้มาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเร่ืองของความสงบ
เรียบร้อย ส่ิงที่รัฐบอกวา่ระบบไตรภาคีนั้นมีอยูแ่ลว้ 
 แต่เห็นว่า เป็นอ านาจเพียงในนามเท่านั้ น 
ไม่ได้มีบทบาทอะไร  หรือหากเห็นต่างรัฐก็ไม่เชิญ
เขา้ร่วม เร่ืองความเป็นตวัแทนจะเลือกเฉพาะคนที่คิด
แบบ เ ดี ย วกับ รั ฐ เ ท่ านั้ น  ก า รได้ม า ซ่ึ งผู ้แทน
คณะกรรมการไตรภาคี มีทั้งมาจากการเลือกตั้ง และ
มาจากการสรรหา อะไรที่เป็นปัญหาตกลงกนัไม่ได้
ให้ลูกจ้าง กับนายจา้งไปตกลงกัน ให้ประจกัษ์ต่อ
สายตาโลกดว้ยว่าตกลงกนัไม่ได ้เพราะว่า ใครเสียง
ดัง ตัวใหญ่ก็ได้ไปเป็นผู ้แทน ซ่ึงต่อไปนายจ้าง 
ลูกจา้ง ควรมาจบัมือกนัแกไ้ขปัญหาใชร้ะบบทวิภาคี 
อยา่งประเทศที่ศรีวิไลแลว้เขายอมรับการรวมตวักัน
เพือ่ต่อรองของลูกจา้ง อะไรที่คิดต่างตอ้งคุยกนัได ้ใช้

ค  าวา่แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง นายจา้ง ลูกจา้งอยู่
ร่วมกนัได ้
 นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การ
ลูกจา้งแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้มีส่วน
ร่วมเขียนกฎหมายหลายฉบับ จึงไม่กังวลใจว่า 
รัฐบาลจะให้สัตยาบนัอนุสัญญาหรือไม่ เพราะคิดว่า 
การให้สัตยาบันอนุสัญญาแล้วหากไม่ปฏิบติั หรือ
ไม่ให้สัตยาบันแต่ว่าปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนด 
เพราะหากลูกจ้าง นายจ้างไม่ทะเลาะกันเลยศาล
แรงงานก็ไม่มีงานท า  
 จึงคิดว่า อนุสัญญาILO ฉบบัที่ 144 ว่าดว้ย
การปรึกษาหารือร่วม ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่ได้ให้
สัตยาบัน แต่ว่าปัจจุบันก็มีคณะกรรมการไตรภาคี
ประมาณ 17 หรือ 18 คณะ ซ่ึงช่วงแรกระบบไตรภาคี
มีการเลือกตั้งระบบตวัแทนแต่พอรัฐบาลปฏิวติัก็มี
การน าระบบสรรหามาใช้ มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
กนั มาจากการเลือกตั้งอีก ส่วนขององค์กรแรงงาน
ขนาดใหญ่ไดรั้บเลือกตั้งตลอดก็ถูกกล่าวหาจากกลุ่ม
คนที่แพว้่า ชนะผูกขาดอ านาจ แต่ไม่เคยมาเรียนรู้ว่า
ท าไมเขาถึงได้รับการเลือกตั้ งชนะตลอด ไม่ดูว่า 
ท าไมถึงแพก้ารเลือกตั้ ง ทุกคร้ัง หรือการสรรหา
ระบบไตรภาคี ก็ตอ้งดูว่า เม่ือเขา้ไปร่วมคณะแล้วมี
ปัญหาหรือไม่ หากเลือกตั้งผูท่ี้ชนะทั้งลูกจา้ง นายจา้ง
ถือว่าเป็นองคก์รที่เขม้แข็ง เพราะมาจากกลุ่มคนที่มี
สมาชิกมาก  
 การที่ลูกจา้ง และนายจา้งทะเลาะกัน ท าให้
รัฐสบาย การรับรองอนุสัญญาไม่มีแน่เพราะไม่ใช่
รัฐบาลประชาธิปไตย ซ่ึงตนไม่ไดส้นใจเร่ืองให้หรือ
ไม่ใหส้ตัยาบนั อนุสญัญาILOฉบบัที่ 87 และ98  หรือ
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144 เพราะวนัน้ีเรามีการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงาน
ได ้หรือวา่รวมตวัล่าลายมือช่ือยืน่ขอ้เรียกร้องได ้และ
อยากเตือนว่า หามีการให้สัตยาบนัอนุสัญญาฉบบัที่ 
87 จะเกิดการตั้ งสหภาพแรงงานแบบเสรีหรือไม่ 
เพราะไม่ตอ้งจดทะเบียน จะท าให้การแก้ไขปัญหา
ยากขึ้นหรือไม่ เพราะใครก็ตั้งสหภาพแรงงานไดอ้าจ
มีสหภาพแรงงานมากกว่าหน่ึงสหภาพในสถาน
ประกอบการก็ได ้

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

คกึคกั! แรงงานร่วมงานสืบสานประวัติศาสตร์
จรรโลงพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 
 เม่ือวนัที่ 17 มิถุนายน 2561 ที่พิพิธภณัฑ์
แรงงานไทย ได้จัดงาน “สืบสานประวัติศาสตร์ 
จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยเชิญชวนผูใ้ช้
แรงงาน และแนวร่วมพันธ์มิตรกลุ่มต่างๆ เป็น
เจา้ภาพทอดผา้ป่าหารายได้บ  ารุงพิพิธภณัฑฯ์ โดยมี
การจัดพิธีกรรมท าบุญเล้ียงพระ รวมถึงร่วมกล่าว
ร าลึกถึงอดีตผู ้น าแรงงาน และปูชนียบุคคลด้าน
แรงงานผูว้ายชนม ์ดว้ย  
 นายทวีป  กาญจนวงศ์  ประธานมูลนิ ธิ
พพิธิภณัฑฯ์ กล่าววา่ เป็นการจดังานเพื่อระดมทุนหา
รายได้ และท าบุญร าลึกถึงผู ้น าแรงงาน และผู ้มี
คุณูปการที่ล่วงลบัไปแลว้ ซ่ึงไดต่้อสูเ้พื่อผูใ้ชแ้รงงาน 
และสังคมจนเป็นรากฐานด้านสวสัดิการ กฎหมาย
ต่างๆไวม้ากมาย ซ่ึงวนัน้ีก็มีญาติมิตร สหายของท่าน
ทั้งหลายมาร่วมงานในคร้ังน้ีด้วย ไม่ว่าจะเป็นบุตร 
ธิดา พีน่อ้ง ภรรยา เช่น บุตรสาวของคุณศุภชยั ศรีสติ 
บุตร ธิดา คุณทนงโพธิอ่าน คุณปิยะเชษฐ ์แคลว้คลาด 
คุณจรัญ กล่อมขุนทด และน้องสาว คุณวนิดา ตนัติ

วทิยาพทิกัษ ์เป็นตน้ ยงัมีผูน้ าแรงงาน นักวิชาการอีก
หลายท่านที่มาร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี 
 นางสติเน่อ คลัพเพอร์ ผูอ้  านวยการมูลนิธิ
ฟรีดริค  เอแบร์ท กล่าวว่า  ทางมูลนิธิฯมีความ
ภาคภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการท างานร่วมกนัมา
นาน และเห็นความเติบโตของพพิธิภณัฑแ์รงงานไทย
มาจนถึง 25 ปี ดีใจที่ผูใ้ช้แรงงานทุกท่านช่วยกัน
รักษาสร้างใหอ้งคก์รแห่งน้ีมีความเขม้แขง็ 
 ด้วยประวตัิศาสตร์แรงงานไทยไม่ได้มีใน
หนังสือเรียนถูกจดัให้ในการศึกษา การมีพิพิธภณัฑ์
แรงงานเกิดขึ้ นเพื่อให้ความรู้ต่อคุณค่าของผู ้ใช้
แรงงานต่อสังคม และผูใ้ช้แรงงาน หรือขบวนการ
แรงง าน ได้ เ รี ยน รู้ ราก เหง้าค ว าม เ ป็นม าทา ง
ประวติัศาสตร์การต่อสู้ของผูใ้ชแ้รงงาน จากรุ่นสู่รุ่น

 
 จากนั้นครอบครัว และญาติของผูน้ าแรงงาน 
และปูชนียบุคคลด้านแรงงานผูว้ายชนได้ขึ้ นกล่าว
ขอบคุณ ถึงการจดังานที่ยงัคงให้ความร าลกัถึงและมี
การท าบุญทุกปี และขอบคุณองคก์รแรงงานท่ีร่วมกนั
สืบสานเจตนารมณ์ของผูว้ายชน ไม่ว่า จะเป็นผูน้ า
แรงงาน นักวิชาการ นักจดัตั้ง ทนายความ ฯลฯ ที่
เสียชีวิตไปแล้วและย ังคงต้องการที่จะเห็นสิทธิ 
เสรีภาพ สวสัดิการ การกินดีอยูดี่ของผูค้นชนชั้นผูใ้ช้
แรงงานในสงัคม 
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 จากนั้นทางผูจ้ดังานไดเ้ชิญ นางสุนี ไชยรส 
ผูอ้  านวยการ ผอ.ศูนยส่์งเสริมความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรม วิทยาลัยนวตักรรม มหาวิทยาลัย
รังสิต, นายศกัดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการ 
และนกัประวตัิศาสตร์แรงงาน ,นายปรุง ดีสี ที่ปรึกษา
สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ,นาย
ไพบูลย ์แกว้เพทาย อดีตผูน้ าแรงงาน, นายสาวิทย ์
แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย (คสรท.)และเลขาธิการสมาพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.), นายมานิตย ์
พรหมการียก์ุล ประธานสภาองค์การลูกจา้งแรงงาน
สภายานยนต์แห่งประเทศไทย,นายลาเร่ อยู่เป็นสุข 
สหภาพแรงงานช้ินส่วนยานยนต์และโลหะแห่ง
ประเทศไทย ( tam), นายภูภาร สมาทา ประธาน
สหพนัธ์แรงงานโตโยตา้ , นายสุรัตน์ จนัทร์วนัเพ็ญ 
สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย, 
นายองอาจ เชนช่วยญาติ เครือข่ายสหภาพแรงงาน
ธนาคารและสถาบนัการเงิน, นายเอกพร รักความสุข 
ที่ปรึกษาพพิธิภณัฑแ์รงงานไทย, และผูน้ าแรงงานอีก
หลายท่านกล่าวเพือ่ร าลึกถึงผูว้ายชน 

 
 จากนั้ นได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ บทบาท
ขบวนการแรงงานในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 
โดย รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ้ึง

ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้น าเสนอว่า 
เหตุการณ์ปัจจุบันกับอดีตเดือนพฤษภา 2535 นั้ น
ไม่ได้ต่างกัน เม่ือเกิดจากการรัฐประหารเกิดขึ้นใน
วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2534 ก่อนพฤษภาทมิฬ 2535 
และมีแนวโนม้ในการที่จะสืบทอดอ านาจเผด็จการ 
 การเคล่ือนไหวมวลชนขนาดใหญ่แกนน า
ตอนนั้ น หลังเหตุการณ์เราเรียกว่า ม็อบเป็นการ
ชุมนุมของชนชั้นกลางที่มีทั้ งนักการเมือง องค์กร
พฒันาเอกชน แรงงานก็มี หลงัผ่านเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬ ฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยท าให้ได้รับชัย
ชนะมาระดบัหน่ึงที่ท  าให้เผด็จการ 2534หมดอ านาจ
ไปจนมาถึง รัฐประหาร 2549 อีกคร้ัง การปกครอง
ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยอยูม่าได ้14 ปี 
 ช่วงการรัฐประหารยคุเป็นช่วงรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวณั เป็นนายกรัฐมนตรี ในวนัที่ 23
ก.พ.34 ซ่ึงเป็นรัฐบาลพลเรือนโดยขอ้อ้างถึง หน่ึง
รัฐบาลมีการคอรัปชั่นมาก ซ่ึงก็คล้ายกับข้ออ้างปี 
2549 และปี2557 นอกจากน้ียงัมีเร่ืองขอ้กล่าวหาอีก
หลายขอ้กล่าวหา คณะรัฐประหาร เรียกว่าคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. ซ่ึงไดแ้ต่งตั้ง
ให้นายอานันท์ ปันยารชุน เ ป็นนายกรัฐมนตรี 
นายทหารที่ยึดอ านาจคร้ังนั้ นก็เป็นผูบ้ ังคับบัญชา
ทหาร โยมีพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ เป็นผูบ้ญัชาการ
ทหารสูงสุด ส่วนพลอากาศเอกสุจินดา คราประยรู ผู ้
บญัชาการกองทพับก และพลอากาศเอกเกษตร โรจน
นิล ผู ้บัญชาการทหารอากาศ และมีผู ้บัญชาการ
ทหารเรือด้วย ซ่ึงในยุคนั้ นช่วงแรกสังคมไทยก็มี
ความช่ืนชมด้วยรัฐบาลชาติชายมีการคอรัปชัน่มาก 
แต่ก็หมดไปอยา่งรวดเร็ว  
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 จุดเปล่ียนของแรงงานคือการยุบสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ และมีเร่ืองการสืบทอดอ านาจ
ของรสช.ที่เกิดขึ้ น หลังจากที่มีการเลือกตั้ ง ปี2535
แล้วพรรคการเมืองท่ีชนะการเลือกตั้ งเสนอให้พล
อากาศเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี 
หลงัจากที่ช่ืนชมก็เป็นการต่อตา้น ซ่ึงการต่อตา้นของ
ขบวนการแรงงาน ตอนนั้ น มีบทบาทอย่างไร 
หลังจากที่มีการยุบเลิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
ให้จดัตั้งเป็นสมาคมรัฐวิสาหกิจแทน ซ่ึงความหมาย
ของสหภาพแรงงาน กับสมาคมมีความแตกต่างกัน 
ภาคเอกขน ไม่ได้ถูกยุบเลิกสหภาพแรงงาน แต่ถูก
จ ากดัสิทธิ รสช.ออกประกาศฉบบัที่ 54 วา่ เร่ืองจ ากดั
สิทธิการนัดหยุดงานของภาคเอกชน หากโรงงาน
ไหนต้องการนัดหยุดงานต้องให้สมาชิกมีการ
ลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึง และที่ปรึกษาสหภาพ
แรงงานตอ้งมีการจดทะเบียน ดว้ยที่ปรึกษามีบทบาท
ในการใหค้  าที่ปรึกษาดา้นกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นการกีด
กนันกัวชิาการ นกักฎหมายที่จะเขา้ไปเป็นที่ปรึกษา  
 ผลจากการคดัคา้นเคล่ือนไหวท าให้นายทนง
โพธิอ่านหายตวัไปวนัที่ 19 มิถุนายน 2534 หลงัการ
ยดึอ านาจไม่นานดว้ยคุณทนงแสดงตวัชดัเจนในการ
คดัคา้นการรัฐประหารและการยบุสหภาพแรงงานรัฐ
วสิาหกิจ 
 เหตุการณ์ที่น่าสนใจคือในขบวนการแรงงาน
เกิดเป็น 2 ขั้วขึ้ นมาในการเคล่ือนไหว คือมีฝ่าย
ประชาธิปไตย และฝ่ายอนุรักษ์นิยม ตอนนั้ นสภา
องคก์ารลูกจา้งมี 6 แห่ง ประกอบด้วยสภาองคก์าร
ลูกจา้งสภาแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การ
ลูกจ้างแรงงานเสรีแห่งชาติ สภาองค์การลูกจ้าง

แรงงานแห่งประ เทศไทยสภาองค์การลูกจ้า ง
สมาพนัธ์แรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การ
ลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาองค์การลูกจา้งสภาลูกจา้งแห่งชาติ ส่วนองคก์ร
แรงงานอ่ืน มีกลุ่มแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ ณ 
ขณะนั้นมี 25 สหภาพแรงงาน ซ่ึงตอนน้ีเป็นสมาพนัธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์

 
  ส่วนกลุ่มสหภาพแรงงานตอนนั้นมี 3 กลุ่ม 
ประกอบดว้ยกลุ่มสหภาพแรงงานยา่นออ้มน้อย-ออ้ม
ใหญ่ กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง 
กลุ่มสหภาพแรงงานยา่นพระประแดงและสุขสวสัด์ิ 
ในช่วงนั้นรัฐบาลเองก็พยายามดึงผูน้ าแรงงานเขา้ไป
เป็นพวก ในยุคนั้ นกลไกที่ใช้คือการแต่งตั้ งให้มี
ต  าแหน่งถึง 2 คร้ัง คร้ังแรก 18 มีนาตั้งให้เป็นสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ ซ่ึงมีผูน้ าแรงงาน 4 คนที่ไดรั้บการ
แต่งตั้ง ประกอบด้วย นายพาณิชย ์เจริญเผ่า นายวิชัย 
โถสุวรรณจินดา นายเอกชยั เอกหาญกมล นายอรรถ 
ศรีอารย ์ช่วงที่สองก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ มี
การเลือกตั้งก็มีการแต่งตั้งผูน้ าแรงงานเป็นสมาชิกวุฒ
สภา ก็มีนายพาณิชย ์เจริญเผ่านายวิชัย โถสุวรรณ
จินดานายเอกชัย เอกหาญกมล นายอนุศกัด์ิ บุญยะ
ประณยั นายมนสั นิยมทรัพยม์ณี ท่ีมาจากการแต่งตั้ง 
ในปัจจุบนัอาจดูเหมือนไม่มี ซ่ึงอาจเป็นเพราะรัฐบาล
ชุดน้ีไม่ค่อยเห็นบทบาท 
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 ตอนนั้นฝ่ายประชาธิปไตยหลังรัฐประหาร 
ต อ น น้ี มี ก า รตั้ ง ค ณะ ก ร รม ก า ร รณ ร งค์ เ พื่ อ
ประชาธิปไตย(ครป.)ขึ้นมาทางขบวนการแรงงานได้
ส่งนายบุญเทียน ค  ้ าชู เข้าไปเป็นกรรมการในครป. 
เพือ่เคล่ือนไหวเร่ืองรัฐธรรมนูญโดยมีการเดินสายทัว่
ประเทศ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจย ังมีการก่อตั้ ง
สมาพนัธ์แรงงานเพื่อประชาธิปไตยขึ้นมาขบัเคล่ือน
กบัแรงงานในยุคนั้นหลงัรัฐประหาร 2534 ส่ิงที่ท  า
ตอนนั้น คือ มีการต่อตา้นการสืบทอดอ านาจรสช. น า
โดยนายนิคม เต็งใหญ่ มีการออกแถลงการณ์คดัคา้น
การน าคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรี ในตอนนั้ น 
ครป. และกลุ่มของแรงงานไดมี้การชุมนุมประทว้งที่
ลานพระบรมรูปทรงมา้ และพลตรีจ าลอง ศรีเมือง อด
ขา้วประทว้ง มีนายสุชิน เพช็รรอด ผูน้ าแรงงานร่วม
อดขา้วดว้ย และมีการจดัตั้งสมาพนัธป์ระชาธิปไตย มี
นายสมศกัด์ิ โกศยัสุข และนายพงษศ์กัด์ เปล่งแสง มี
การประกาศนดัชุมนุมใหญ่ และมีสภาองคก์ารลูกจา้ง
สภาแรงงานแห่งประเทศไทย และสภาองค์การ
ลูกจา้งสมาพนัธ์แรงงานแห่งประเทศไทย เขา้มาร่วม
เคล่ือนไหวโดยมีนายประเทือง แสงสังข์ ปัจจุบัน
เปล่ียนช่ือเป็นชินโชติ แสงสงัข ์เป็นแกนน า 

 
 ฝ่ายอนุรักษ์นิยม  ก ลุ่ม น้ี  ตอนท่ีมีพรรค
การเมือง 5 พรรคสนับสนุนให้พลเอกสุจินดา ครา
ประยูรเป็นนายกมีผู ้น าแรงงานจากสภาองค์การ

ลูกจา้ง 3 แห่ง น าดอกไม้ไปแสดงความยนิดีกับพล
เอกสุจินดาที่บา้น ผูน้ า 4 คนที่ไปยืน่ คนแรก นายอนุ
ศกัด์ิ บุญยะประนัย นายพนัส ไทยลว้น นายชิน ทบั
พลี และสุดทา้ยนายอมัพร บรรดาศกัด์ิ 

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเร่ิมตั้งแต่วนัที่ 17-19 
พฤษภาคม 2535 แต่มีการเคล่ือนไหวและถูก 
ปราบปรามกนัอย่างหนักเป็นเวลา 3 วนั ขณะที่ฝ่าย
ประชาธิปไตยมีการเคล่ือนไหว ทางคุณชิน ทบัพลีได้
มีการจดัคอนเสิร์ต ที่สนามกีฬากองทพับก วนัที่ 17 
พฤษภา เพื่อดึงมวลชน ไม่ให้เขา้ร่วมชุมนุมใหญ่ที่
สนามหลวง ซ่ึงในวนัดังกล่าวมีการที่รัฐบาลสั่งยิง
ประชาชนที่ชุมนุมอยู่ หลังจากนั้ นทางสุจินดายอม
ลาออกแต่ทางฝ่ายอนุรักษไ์ม่ยอมหยดุ ทางชิน ทบัพลี 
ได้แถลงข่าวเพื่อให้พรรคการเมือง 5 พรรคจัดตั้ ง
รัฐบาลใหม่อีกคร้ัง และวนัที่ 2 มิถุนายน 2535 ทาง
ฝ่ายอนุรักษย์งัน าคนขบัมอเตอร์ไซคก์ว่า 200 คนัมา
ชุมนุม ซ่ึงในส่วนของนายอาทิตย ์อุไรรัตน์ ขณะนั้น
เป็นประธานรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร โดยมีการ
เสนอช่ือนายกรัฐมนตรีมา แต่วา่นายอาทิตย ์อุไรรัตน์ 
ไม่ไดเ้สนอตามนั้นแต่ไดเ้สนอให้นายอานันท ์ปันยา
รชุน มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง ซ่ึงกลับมาท า
หน้าที่ในการยุบสภา และจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
ตอนนั้นคนท่ีก าลงัเคล่ือนไหวก็ไปชุมนุมรอฟังกนัอยู ่
แต่เม่ือมีการอ่านช่ือวา่ให้นายอนันต ์ไม่ใช่พลเอกสม
บุญ ระหงส์ ที่มีการเตรียมการอยูไ่ม่ไดเ้ป็นไปตามที่มี
ข่าวกนั 
 โดยรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนคนบาดเจ็บ
ล้มตายไปจ านวนมาก ผลที่ได้กลับมาคือ มีการ
เลือกตั้ งใหม่ ขับไล่ เผด็จการ มีการเรียกพรรคที่
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สนับสนุนพลเอกสุจินดาทั้ง 5 พรรคเป็นพรรคมาร 
พรรคฝ่ายคา้นที่ไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเป็นพรรคเทพ 
ซ่ึ งก็ ถู กน าม า ใช้ในการรณรงค์ห า เ สีย ง  ส่วน
ประชาชน และขบวนการแรงงานได้ คือ เหตุการณ์
นั้ นท าให้ เข้าใจระบอบประชาธิปไตยมากขึ้ น 
เพราะว่า มีการบาดเจ็บล้มตายจ านวนมาก ตอนนั้น
สถานบนัทหารมีบทบาทน้อยลงมาก ตกต ่า สถาบนั
ทหารถอยหลังลงจนปี 2549 กลับมาอีก และหลัง
พฤษภา35 ก็มีการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ที่มีการ
กล่าวถึงว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเป็นประชาธิปไตยอยา่งมากกบัประชาชนฉบบั
หน่ึง 
 นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการ
แรงงาน และนกัประวติัศาสตร์แรงงาน กล่าวว่า หลงั
การรัฐประหารพฤษภา 35 นั้นจากประเด็นการแปร
รูป และยุบวิสาหกิจท าให้เกิดการลุกฮือขึ้นมาเพื่อ
ปกป้องสิทธิการรวมตวัของกลุ่มแรงงานที่มีการยุบ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และการลุกขึ้ นมา
ขับเคล่ือนของนายทนง โพธิอ่าน ผู ้น าแรงงานที่
ออกมาตา้นเด็จการที่มีบทบาทที่ชดัเจนมาก 
เหตุการณ์พฤษภา ตอนน้ีนอกจากท างานในองค์กร
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ยงัท ารายการทีวีพฤหัสสัญจร
ด้วยการต่อสู้นั้นจึงถูกบนัทึกไว ้และยงัมีการสร้าง
อนุสาวรียท์ี่หน้าพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ที่เป็นการ
ผลกัวงลอ้ประวตัิศาสตร์ทบัรถถงัทหารเพือ่ให้เห็นถึง
บทบาทขบวนการแรงงานต่อระบอบประชาธิปไตย
ไม่เอาเผด็จการทหาร และยงัมีหนังสือที่เขียนเร่ือง
พฤษภา35 ส่วนของห้องท่ี 2ในพิพิธภณัฑ์แรงงาน
ไทย ที่มีร่องรอยขวานจามประตูเพือ่เขา้ไปหาเอกสาร

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟเพื่อที่จะจบักุมผูน้ า
แรงงาน การที่ทหารที่ท  ารัฐประหารและอยูไ่ดถึ้ง 4 ปี
น้ี ความจริงไม่มีประเทศใดรับได ้แต่ว่าวนัน้ีรัฐบาล
รัฐประหารยงัอยูไ่ดอ้าจเป็นเพราะขบวนการแรงงาน
ยงัไม่เขม้แขง็พอในการที่จะลุกขึ้นสู ้

 
 คิดว่า “เป็นเวทีที่ได้พูดคุยกัน คร้ังซับซ้อน
มากในความคิดที่หลากหลาย จะบังคับให้คิ ด
เหมือนกนัคงไม่ได ้แต่วนัน้ีตอ้งกลบัมาคุยกนั การที่
จะมาคุยกับเพื่อให้ออกจากกระบวนการครอบง าคง
ไม่ง่ายแต่ก็ตอ้งท า การที่ตอ้งกลบัมาท าให้ขบวนการ
แรงงาน และภาคประชาสังคมในการที่จะสร้างความ
เขม้แขง็ทางการเมืองเพื่อให้เกิดระบบประชาธิปไตย 
ซ่ึงการเมืองกบัแรงงานก็มีความส าคญั ความส าเร็จ
ของพรรคการเมืองของแรงงานตอ้งมีการสร้างความ
เขม้แข็ง การเรียงร้อยแรงงานให้เป็นเอกภาพ พรรค
แรงงานตอ้งใชส้มาชิกเป็นฐาน ต่างกบัพรรคทุนที่ใช้
เงินในการสร้างพรรคการเมือง วนัน้ีอาจรีเซ็ตไม่ได้
อย่างมือ ถือ แต่เราจะกลับมาคุยกันแบบพี่น้อง
หลังจากที่ถอยห่างออกไปเพื่อร่วมกันขบคิดอีก
พอสมควร หัวใจยงัอยู่ที่การจัดตั้งแรงงานให้เขามี
จิตส านึกแบบแรงงาน อย่างฝร่ังเศสเขามีพรรค
แรงงานของตวัเอง และแรงงานเป็นสมาชิกพรรคใน
การขบัเคล่ือน” 
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 จะไปต่ออย่างไร เม่ือช่วงพฤษภา35 มา
ขบวนการแรงงานมีความอ่อนแอลง ซ่ึงหากมีพรรค
การเมืองที่ประกาศตวัเป็นพรรคแรงงาน ก็ตอ้งเลือก
พรรคนั้น หรือว่าพรรคการเมืองท่ีน านโยบายของ
แรงงานไปท าก็ดีอยู่ แต่ว่า แรงงานต้องเลือกพรรค
แรงงานดว้ยกนั 
 น า ย ส า วิ ท ย์  แ ก้ ว ห ว า น  ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทยกล่าวว่า การ
เมืองไทยยงัอยูใ่นการที่รัฐทหารที่คุกคามครอบครอง
ตลอด ในช่วงพฤษภาทมิฬที่เกิดขึ้นนั้นทหารเองก็จบั
จอ้งในการที่จะรัฐประหารตลอด และช่วงปี 2534 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจถูกยุบไป และมีการ
ถกเถียงกันเร่ืองตั้ งสมาคมแรงงานหรือไม่ตั้ง ตาม
กฎหมายรสช. และมีการสรุปวา่ใหมี้กรตั้งขึ้นแมว้า่จะ
มีอุกกลุ่มบอกวา่ไม่ควรตั้งเพราะเป็นพรบ.ทหาร เป็น
ตน้ 

 
 การชุมนุมของภาคประชาชนมีการโกนหัว
ประท้วงกันที่หน้า รัฐสภา และก็ เค ล่ือนไปท้อง
สนามหลวงด้วยคนมาชุมนุมมากขึ้ น และพลตรี
จ าลองประกาศอดอาหาร แรงงานก็มีการออกไป 
ประชาสัมพันธ์กัน ซ่ึงมีการแบ่งกันขับเคล่ือนซ่ึง
ความรุนแรงเกิดขึ้นตอนเยน็ ดว้ยความมืดมีการยงิกนั
เกิดการบาดเจบ็ลม้ตายของประชาชน ซ่ึงในความจริง
ตอนน้ีคือคนที่ออกมาเคล่ือนไหวจ านวนมากเป็นคน

ที่รักประชาธิปไตย มาแบบต่างคนต่างมา ขบวนการ
แรงงานมีการจัดตั้ งบา้ง มาช่วงเย็นกลับเช้า มีการ
กลับไปท างานเขา้กะกันบา้ง ซ่ึงการขบัเคล่ือนของ
ขบวนการทางการเมืองทุกคร้ังไม่ว่าจะอยูก่ลุ่มไหนก็
เคยขบัเคล่ือนอยูใ่นขบวนเดียวกนัมาก่อนทั้งนั้น 
 “ตอ้งรู้ว่า ใครมีอ านาจ ผูใ้ช้แรงงานก็ไม่มี
พลังอ านาจเพียงพอในการที่จะมีส่วนร่วมทางการ
เมือง หากเขม้แข็ง แรงงานอาจเป็นเผด็จการชนชั้น
กรรมาชีพ ตนไม่ไดค้ิดวา่ ประชาธิปไตยตอ้งเลือกตั้ง
อยา่งเดียว หากแรงงานปฏิวติั ซ่ึงผูน้ าแรงงานก็อยูใ่น
เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงทั้งพฤษภา 35 และพฤษภา 
57 ในการต่อสู้ตลอด และการขบัเคล่ือนการต่อสู้ก็มี
การผลักดัน หรือดึงคนทุกกลุ่มเข้า ร่วม ซ่ึงการ
เคล่ือนไหวท าตลอด ทั้งล่าสุดก็เคล่ือนเร่ืองการจา้ง
งานไม่เป็นธรรมของลูกจา้งภาครัฐ ตวัแทนแรงงานที่
ลงสมัครเลือกตั้ งไม่ได้รับเลือกตั้ ง เพราะเราไม่
สามารถอธิบายให้คนจ านวนมากที่เป็นแรงงานให้
เขา้ใจได้ การเคล่ือนไหวหัวไปหางไม่ส่าย ซ่ึงเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ตอ้งช่วยกันท าความเขา้ใจใน
ความเป็นจริงในวนัน้ี ใครคือศตัรูของชนชั้นแรงงาน 
หลกัรองเป็นอยา่งไร จะจดัการตวัเองอย่างไร แมว้่า 
จะมีพรรคการเมืองก็ตอ้งท างานร่วมกบัขบวน เพื่อ
การตรวจสอบพรรค กลุ่มทุนท่ีออกกฎหมายมา
ควบคุมแรงงาน หากขบวนไม่เข้มแข็งเราก็ไ ม่
สามารถที่จะสร้างการเมืองของแรงงานได”้ 
 นายประสิทธ์ิ ค่ายกนกวงศ ์อดีตผูน้ าแรงงาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าฝ่ายผลิต กล่าวว่า 
หลงัจากท่ีมีการครอบง ากนัมานาน และเขา้สู่ยคุของ
ชาติชาย ชุนหะวัณ ก็ท  าให้แรงงานได้ต่อสู้เ ร่ือง
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ประกันสังคมได้ส าเร็จในการได้มีสวสัดิการดูแล
แรงงาน และนโยบายแบบบุฟเฟ่คาบิเนทและการ
เปล่ียนสนามรบเป็นตลาดการค้าขาย ก็ท  าให้เกิด
ปัญหาผลกระทบกับอ านาจเก่าจึงมีการรัฐประหาร 
พลเอกสุจินดา ก็เสียสัตยเ์พื่อชาติ ซ่ึงปัจจุบนัก็มีการ
เสียสตัยเ์พือ่ชาติอยูม่า 4 ปีแลว้ 
 ต่อมามีการยุบสภาเลือกตั้ งใหม่ สมัยของ
นายกอานันท์ ปันยารชุน และมีการร่างรัฐธรรมนูญ 
แต่วา่ประชาชนเห็นวา่รัฐธรรมนูญใหม่ ไม่สอดคลอ้ง
ต่อความเป็นประชาธิปไตย สมาพนัธ์ประชาธิปไตย
ซ่ึ ง ก็ มี สม ศัก ด์ิ  โ ก ศัย สุ ข  ไ ด้ มี ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง
ประชาธิปไตย และนายกรัฐมนตรีตอ้งมาจากการ
เลือกตั้ง การชุมนุมก็มีการปราบปรามกนัวนัที่ 17-19 
พฤษภาคม 2535 ท าให้เกิดความรุนแรง และวนัที่ 21 
พฤษภาคม ในหลวงก็ประกาศให้ยุติ ในวันที่  23 
พฤษภาคม ก็จบเหมือนไม่เกิดอะไร ซ้ึงวนัน้ีกระแส
ของการพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนนอก หรือว่าคนใน
การเลือกตั้งก็มาอีกคร้ังในยคุน้ี 
 ในช่วงปี 2535 กระแสพรรคการเมืองก็เขา้มา
มีส่วนดว้ย หลงัจากที่มีการบอกว่านายกรัฐมนตรีมา
จากคนนอก ท าให้เ กิดความเป็นเอกภาพในการ
ขบัเคล่ือนเพราะวา่ ทั้งพรรคการเมือง และประชาชน 
แรงงานเห็นวา่ตอ้งมาจากการเลือกตั้ง ส่ิงท่ีขบวนการ
แรงงานเรียนรู้คือว่า สิทธิเสรีภาพของแรงงานที่ต่อสู้
ภายใตรั้ฐบาลเลือกตั้ง จะเคล่ือนไหวไดดี้กว่า จึงคิด
ว่าตอนน้ีตอ้งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด 
ให้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ท า
ตามรัฐธรรมนูญให้มีการเลือกตั้ งก่อน ขบวนการ
แรงงานตอ้งร่วมกนัพดูเป็นเสียงเดียวกนัก่อน 

 ประวัติ ศ าสต ร์การ เค ล่ื อนไหวให้ เ กิ ด
ประชาธิปไตยขบวนการแรงงานร่วมสู้มาตั้งแต่ 2475 
แล้วถามว่าเป็นไปไดห้รือไม่ว่า เราจะร่วมกับพรรค
การเมืองสร้างเขตปลอดทหาร หากมีการรัฐประหาร
ขบวนการแรงงานตอ้งออกมาขบัเคล่ือน ดว้ยตอ้งการ
ที่จะพฒันาระบอบประชาธิปไตยในอนาคต 
 นายชินโชติ แสงสังข ์ประธานสภาองคก์าร
ลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ช่วง
พฤษภา35 นั้นขบวนการแรงงานท าอะไรอยูแ่ละไป
อยูร่่วมอยา่งไรในฐานะแรงงานเอกชน ตอนนั้นอาย ุ
31 ปี ท  างานในเป็นประธานสหภาพแรงงานเอ็นเอช
เค สปริงค์ แห่งประเทศไทย ในต าแหน่งประธาน
สหภาพแรงงานฯ ไดมี้การประสานงานน าคนเขา้ร่วม
ดว้ยเน่ืองจากท างานเตม็เวลา และแรงงานที่มีบทบาท
คือ รัฐวิสาหกิจ คือคุณสมศกัด์ิ โกศยัสุข ยงัจ  าเสียงที่
บอกใหป้ระชาชนมอบลงๆซ ้ าๆช่วงที่มีการยงิเขา้ใส่ผู ้
ชุมนุม การเดินทางไปร่วมชุมนุมของแรงงานเอกชน
ตอนนั้ นก็มากันด้วยรถเมล์ การที่ท  างาน และรับ
โทรศพัทไ์ดด้้วยอยูห่้องสหภาพแรงงานเอ็นเอชเคส
ป ริ ง  ช่ ว งนั้ นทุ ก เ ย็น จะต้อ งออ กไป ชุม นุมที่
สนามหลวง ซ่ึงจะมีการน าคนงานออกมาชุมนุมดว้ย 
ซ่ึงมี 2 โรงงานที่นายจา้งให้ออกมาร่วมชุมนุมด้วย 
เพลงแอ็ดคาราบาวท่ีพูดถึงว่า รอบน้ีสามช่ารอบหน้า
ไม่มีแผนดินอยูต่รงน้ี นายทนง โพธิอ่านเป็นคนกล่าว 
วนันั้น การสืบทอดอ านาจของรสช.และวนัน้ีก็เป็น
การสืบทอดอ านาจโดย คสช. 
 วนัน้ีมองว่า การเมืองเท่านั้นที่จะแก้ปัญหา
แรงงาน  และตนก็ต้อ งการ ท่ีจะลงสมัคร เ ป็น
นักการเมืองมาตลอด แต่ก็ไม่ได้รับการเลือกตั้ ง 
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ปัญหาที่แรงงานเรียกร้อง ลุงบุญทรง วิจะระณะ อดีต
ผู ้น าแรงงานได้มีการลงสมัครเลือกตั้ ง ได้ 1,000 
คะแนน หลายคนลงสมัครไม่ได้รับเลือกตั้ ง มนัส 
โกศล ไดไ้ม่ถึง 800 คะแนน ตนไดค้ะแนน 34,600 
คะแนน แต่ไม่ใช่แรงงานที่เลือกหากแรงงานเขาเลือก
คุณมนัส ตอ้งได้มากกว่าน้ี ยงัไงก็จะสมัครสส.อีก 
และคงตอ้งท างานกบัชุมชนมากขึ้น การเมืองขา้งหนา้
แม้ว่า จะไม่ได้อยู่ในพรรคแรงงาน แต่ว่าคิดและยดั
มัน่ในความเป็นแรงงานดูเร่ืองนโยบาย 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

ศาลส่ังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ จ่ายค่าชดเชย
บวกค่าจ้างให้คนงานไทยซิน 
 นางสาวสุรินทร์ พิมพา ฝ่ายรับเร่ืองบร้อง
ทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ได้
ช้ีแจงค าสัง่ศาลกรณีเลิกจา้งคนงานบริษทับริติช-ไทย
ซินเทติคเท็กสไทล์  จ  ากดั ต่อคณะกรรมการในการ
ประชุมประจ าเดือนกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-
อ้อมใหญ่ เม่ือวนัที่  18 มิถุนายน 2561ว่า ว ันที่  3 
เมษายน 2561ศาลแรงงานกลาง จ.สมุทรสาคร มีค  า
พิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ สค. 69-116/2561 และ 
สค.117-164/2561 เ ร่ือง ขอให้ปฏิบัติตามค าสั่ง
พนักงานตรวจแรงงาน ที่  44/2560 โดยคดีมี  2 
ส านวน ศาลสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกนัโดย
ใหเ้รียกโจทกต์ามล าดบัส านวนว่าโจทยท์ี่ 1 ถึงโจทก์
ที่ 48 และจ าเลยที่1 คือบริษัทบริติช-ไทยซินเทติค
เท็กสไทล์  จ  ากัด จ  าเลยที่ 2 คือเจา้พนักงานพิทกัษ์
ทรัพย์ของบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กส์ไทล ์ 
จ  ากัด มีค  าพิพากษาคดีสั่งให้จ่ายค่าชดเชยให้แก่
ลูกจา้งทั้ง 96 คน ด้วยบริษทัฯเป็นบุคคลล้มละลาย

เพราะถูกฟ้องพิทักษ์ทรัพย ์ซ่ึงเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพยท์ราบแลว้ 

 
 จากการสอบสวนกิจการทรัพยสิ์นและแจง้
รายละเอียดเก่ียวกบักิจการทรัพยสิ์นของลูกหน้ี เม่ือ
วนัที่ 6 มกราคม 2560 และไม่ไดบ้อกเลิกจา้งลูกจา้ง
ทั้ง 96 คน รวมถึงไม่แจง้ให้ลูกจา้งทราบยงัคงปล่อย
ให้บริษทัฯประกอบกิจการต่อไป จนกระทัง่วนัที่ 1 
มีนาคม 2560 จึงประกาศปิดกิจการ เลิกจา้งโดยไม่
จ่ายค่าชดเชย  เจ้าหน้าที่สวสัดิการและ คุ ้มครอง
แรงงาน จ.สมุทรสาคร ไดน้ าคดีฟ้องศาลรงงาน   จ.
สมุทรสาคร ศาลมีค  าพิพากษาให้เจา้พนักงานพิทกัษ์
ทรัพย์ของบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กส์ไทล ์ 
จ  ากัด น าเงินมาจ่ายให้กับลูกจา้งทั้ง  96  คนโดยให้
จ่ายค่าจา้งรวมจ านวนเงิน 3,350 บาท ค่าท างานใน
วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีรวมจ านวนเงิน 55,408 บาท 
ค่าจ้างแทนค าบอกกล่าวล่วงหน้ารวมจ านวนเงิน 
660 ,355  บาท  และค่ าชด เชยรวมจ านวน เ งิน 
8,398,229 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 9,117,369 บาท 
แต่เจา้พนกังานพทิกัษท์รัพยก์็ยงัมิไดจ่้ายเงินค่าชดเชย
ใหก้บัลูกจา้งทั้ง 96 คนตามค าสัง่ศาล จนถึงบดัน้ี 

 (รายงานโดย นกัส่ือสารแรงงาน 
ศูนยแ์รงานออ้มนอ้ย-ออ้มใหญ่) 
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ขบวนการแรงงานสากลแถลงให้รัฐบาลไทย
ดูแลสิทธิแรงงาน 

 แถลงการณ์ เม่ือวนัที่ 27 มิถุนายน 2561 ของ
นายวอลเตอร์ ซานเชส เลขาธิการของ อินดัสทรี
ออลล ์โกลบอล ยเูนียน ซ่ึงไดเ้ดินทางมาประเทศไทย
เป็นคร้ังแรกเพื่อแสดงความสนับสนุนสมาชิก
อินดสัทรีออลลใ์นประเทศไทยในความพยายามที่จะ
จดัตั้งสหภาพแรงงานและต่อสู้ให้เกิดการคุ้มครอง
สิทธิแรงงาน โดยเม่ือวนัที่ 26 มิถุนายน2561  วอล
เตอร์ได้อธิบายถึง เป้าหมายยุทธศาสตร์  5 ขอ้ของ
อินดัสทรีออลล์ รวมทั้ งกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่
มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และ
ความร่วมมือระดับสากลท่ีมีประสิทธิภาพระหว่าง
คนท างานทัว่โลก 

 
 วันที่  27  มิ ถุนายน วอลเตอ ร์ได้พบกับ
เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานพร้อมกับตัวแทนจาก
หลาย ๆ สหภาพ เพื่อขอให้กระทรวงแรงงานแก้ไข
ปัญหาในหลาย ๆ กรณีที่เกิดการเลิกจา้งผูน้ าและนัก
สหภาพแรงงาน   การขาดการบังคับคดีตามค าสั่ง 
คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ (ครส.) และ ศาล 
รวมทั้งกรณีการท าลายสหภาพแรงงานในประเทศ

ไทยอย่างเร่งด่วน โดยวอลเตอร์ได้แจง้ให้กระทรวง
แรงงานรับทราบถึงกิจกรรมรณรงคห์ลาย ๆ กิจกรรม
ในระดับสากล ที่พูดถึงกรณีที่ มีการละเมิดสิทธิ
แรงงานในบริษัทข้ามชาติ  การร่วมมือในการ
แก้ปัญหาร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
หรือ ILO และบทบาทของ สหพนัธ์สหภาพแรงงาน
สากล หรือ Global Union Federation (GUF) 
 ประเด็นที่มีการอภิปรายกันอย่างตึงเครียด
ได้แก่ การเรียกร้องให้เกิดแรงงานสัมพนัธ์ที่ เป็น
ธรรมและยุติธรรมในบริษัท มิตซูบิ ชิ อิ เล็กทริก 
คอนซูเมอร์ โปรดกั ประเทศไทย ซ่ึงไดท้  าการปิดงาน
สมาชิกสหภาพ ฯ (เป็นสมาชิกของ สมาพนัธ์แรงงาน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ยานยนตแ์ละโลหะแห่ง
ประเทศไทย หรือ  TEAM) 1800 คน โดยต่อมา 
บริษทัและสหภาพ ฯ ไดบ้รรลุขอ้ตกลงในการเจรจา
ต่อรองร่วมและใหมี้การรับสมาชิกสหภาพ ฯ ทั้งหมด
กลบัเขา้ท างาน อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงปฏิเสธที่จะ
รับสมาชิกสหภาพ ฯ บางส่วนกลบัเขา้ท างานจนถึง
ทุกวนัน้ี 
 ในปี ค.ศ. 2015 อินดัสทรีออลล์ โกลบอล 
ยเูนียนไดย้ืน่ขอ้ร้องเรียนต่อองคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศ ( ILO) ถึงกรณีที่รัฐบาลไทยลม้เหลวในการ
คุม้ครองคนงานจากการเลือกปฏิบตัิของนายจา้งเพื่อ
ท าลายสหภาพ ฯ และ ตวับทและกระบวนการทาง
กฎ หม า ยด้ า น แ ร ง ง า น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธ ร ร ม  โ ด ย
คณะกรรมการ ILO ดา้นการรับรองมาตรฐานสากล
ได้พิจารณาข้อร้องเรียนและเรียกร้องให้รัฐบาล
ไทย “มีมาตรการท่ีจ าเป็นในการรับรองว่า คนงานจะ
ไดรั้บการคุม้ครองอยา่งมีประสิทธิภาพจากการเลือก
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ปฏิบติัเพือ่ท  าลายสหภาพ ฯ ในทุกเวลา ไม่ว่า จะเป็น
ในทางตัวบทกฎหมายหรือทางปฏิบัติ  และการ
คุ้มครองที่กล่าวถึงต้องรวมถึงกิจกรรมสหภาพ
แรงงานท่ีชอบธรรมในทุก ๆ ด้าน รวมทั้ งในการ
จดัตั้ งให้เกิด สหภาพ ฯ หรือองค์กรของลูกจา้งอ่ืน 
ๆ ” 
 โดยองค์ก ารแรงงานระหว่า งประ เทศ
( ILO) ไดเ้สนอความช่วยเหลือดา้นเทคนิคต่อรัฐบาล
ไทยเพื่อให้เร่งกระบวนการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน
ให้สอดคล้องกับหลักการด้านเสรีภาพการสมาคม
และการเจรจาต่อรองร่วม รวมทั้งให้มีจดัการแก้ไข
ทุกประเด็นในขอ้ร้องเรียนอยา่งเหมาะสม 
 อินดัสทรีออลล์  โกลบอล ยู เนียน เ ป็น
ตวัแทนให้กับคนงานกว่า 50 ล้านในอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ พลังงาน และ อุตสาหกรรมการผลิต 
จาก 143 ประเทศ ทัว่โลก รวมทั้ง 7 องคก์รสมาชิกใน
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นตวัแทนจาก อุตสาหกรรมยาน
ยนต์  อิ เ ล็ ก ทรอ นิก ส์  เ ค มี ภัณฑ์  ส่ิ งท อ  แล ะ 
รัฐวสิาหกิจในภาคอุตสาหกรรม พลงังาน และ ไฟฟ้า 
 ทั้งน้ี ในวนัเดียวกัน(27 มิ.ย.61)  นายวอล
เตอร์ ซานเชส เลขาธิการของ อินดัสทรีออลล์ ฯได้
เขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์แรงงานไทย ที่มักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาประวตัิศาสตร์ความ
เป็นมา และคุณค่าของแรงงานไทยดว้ย 

(ปรับปรุงโดย วาสนา ล าดี) 

สปส.ประกาศเคลื่อนนโยบายเพิ่มเพดานเงิน
สมทบ 
 เม่ือวนัที่15 มิถุนายน 2561 โดยนายสมพร 
ขวญัเนตร รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์

แรงงานไทย (คสรท.)ไดใ้ห้สัมภาษณ์ต่อประเด็นการ
ขยายฐานการเพิ่มเพดานเงินเดือน เพื่อจัดเก็บเงิน
สมทบเขา้กองทุนประกันสังคมว่า เหตุผลที่ไม่เห็น
ดว้ยกบัการขยายจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท 
ซ่ึงมีผูป้ระกันตนอยู่ประมาณ 20% ที่ยงัไม่มีความ
ชดัเจนว่า จะไดอ้ะไร จากการเก็บเงินเพิ่มขึ้น ขณะที่
ฐานล่างที่มีผูป้ระกนัตนอยู่ประมาณ80% ยงัตอ้งรอ
การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นตามหลักการเฉล่ียทุกข์เฉล่ียสุขของระบบ
ประกันสังคมที่ มีก  าไรจากการลงทุนทุก ปีกว่า 
50,000-60,000 ลา้น ซ่ึงแนวคิดแบบน้ีเป็นการสร้าง
ความเหล่ือมล ้าสร้างความแตกต่างจ่ายมากไดม้ากจ่าย
น้อยได้น้อย ขอ้เสนอของ  คสรท.ให้รัฐกลับมาจ่าย
สมทบ 5% เท่ากันกบัลูกจา้งนายจา้งและน าเงินคา้ง
จ่าย 56,000 มาคืน เพือ่ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้กบั
ผูป้ระกนัตน ถา้ท าแลว้ไม่เพียงพอค่อย มาคุยกนัเร่ือง
เก็บเงินสมทบเพิม่ 
 ด้านส านักงานประกันสังคม (สปส.)ได้
ประกาศเร่ืองความคืบหนา้การขบัเคล่ือนนโยบายเพิ่ม
เพดานเงินเดือนส าหรับเก็บเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกนัสังคม โดยตอ้งมีการแกพ้.ร.บ.ประกนัสังคม 
โดยหลักการยงัเก็บเงินสมทบร้อยละ 5 เท่าเดิม 
เพยีงแต่มีการขยายฐานเพดานค านวณเงินสมทบจาก 
1.5 หม่ืนบาทเป็น 2 หม่ืนบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 1. คนที่ฐานเงินเดือนอยูท่ี่ 15,000 บาท ก็จ่าย
เท่าเดิม คือ 750 บาทต่อเดือน 
 2. คนที่มีฐานเงินเดือน 16,000 บาท จ่าย
สมทบเพิม่เดือนละ 800 บาท 
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 3. คนที่มีฐานเงินเดือน 17,000 บาท จ่าย
สมทบเพิม่เดือนละ 850 บาท 
 4. คนที่มีฐานเงินเดือน 18,000 บาท จ่าย
สมทบเพิม่เดือนละ 900 บาท 
 5. คนที่มีฐานเงินเดือน 19,000 บาท จ่าย
สมทบเพิม่เดือนละ 950 บาท 
 6. คนที่มีฐานเงินเดือน 20,000 บาท จ่าย
สมทบเพิม่เดือนละ 1,000 บาท 

 น า ย มนั ส  โ ก ศล  ป ร ะ ธ าน เ ค รื อ ข่ า ย
ประกันสังคมคนท างาน (คปค.) ไดส้ัมภาษณ์กบัมติ
ชนว่า ทางกลุ่มเห็นดว้ยกบัการจดัเก็บเพิ่มเงินสมทบ
ประกนัสงัคม ตรงน้ีไม่ไดไ้ปกระทบกบัผูป้ระกนัตน
ทั้งหมด แต่จะช่วยเพิ่มให้ผูป้ระกนัตนมีเงินเก็บยาม
ชรา และเขา้ใจวา่ ตอนน้ียงัไม่ไดป้ระกาศใช ้ยงัอยูใ่น
กระบวนการ ซ่ึงตอ้งมีการแกไ้ขกฎมายประกนัสังคม
อีกคร้ัง 

(เรียบเรียงโดย วาสนา ล าดี) 
 

 

 


