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 EEC ; ท่ีปลายทางคืออะไร? พูดความจริงเสียตอนน้ีไม่ดีกว่าหรือ? 

 สวีเดน แถวหน้าของรัฐสวัสดิการ 

 สหภาพพนักงานประกันสังคมร้อง หยุดใช้สัญญาจ้าง 4 ป ี

 สถิติ ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 

 ท าไมต้องมีกฎหมายคุ้มครองฯ กลุ่มแรงงานนอกระบบ 

 เครือข่ายผู้หญิงสะท้อนภาพ ผู้หญิง เด็ก เยาวชน พบความรุนแรงเพ่ิม 

 ร้องศาลไต่สวน จับกุมควบคุมแรงงานข้ามชาติไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ภาพ https://sites.google.com 

ภาพ www.salika.co 
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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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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัที่ 27 (374) 

ประจ าเดือนกันยายน 2561 พบกันเป็นประจ าทุก

เดือน เพื่อ ติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวของ

ขบวนการแรงงาน ภายใตส้ถานการณ์ทางการเมือง ที่

มีความหวังว่า จะมีการเลือกตั้ งในช่วงต้นปีหน้า

ตามที่ผูน้  าของรัฐบาลออกมายนืยนั หลงัจากที่ตอ้งถูก

จ ากดัเสรีภาพทางความคิดและการรณรงคเ์คล่ือนไหว

มานานกวา่ 4 ปี จนอาจกลายเป็นความเคยชินส าหรับ

บางคนที่ลืมไปแล้วว่าสังคมไทยเคยปกครองด้วย

ระบอบประชาธิปไตยมาก่อน 

 แรงงานปริทัศน์ฉบับน้ี  น าเสนอเน้ือหา

หลากหลาย เร่ิมตน้จากการตั้ งค  าถามต่อโครงการ

พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก(EEC) ที่

ให้สิทธิพิเศษต่อนักลงทุนต่างชาติมากมาย แต่ไม่

แน่ใจว่าประชาชนไทยไดป้ระโยชน์อะไร? หรืออาจ

มีชีวิตที่แยล่งกว่าเดิม! ส่วนผูท้ี่สนใจเร่ืองสวสัดิการ

กบัแรงงานขา้มชาติ ในฉบบัน้ีมีบทความที่ให้แง่คิด

จากตวัอยา่งที่เกิดขึ้นในประเทศสวเีดนที่ไดช่ื้อว่าเป็น

รัฐสวสัดิการแต่ยงัคงมีปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อ

พลเมืองที่ เป็นลูกหลานของผูอ้พยพที่อยู่อาศัยมา

หลายรุ่นแลว้โดยไม่สามารถเขา้ถึงบริการของรัฐและ

ไม่มีโอกาสในการท างานเท่าเทียมกบัพลเมืองที่เป็น

ชาวสวีเดน เร่ืองน้ีเป็นอุทาหรณ์ส าหรับประเทศไทย

ในปัจจุบันที่ต้องอยู่ร่วมกับแรงงานข้ามชาติและ

ลูกหลานของพวกเขาจ านวนมากว่าจะมีวิธีคิดต่อการ

ปฏิบติัต่อพวกเขาอยา่งไร? 

 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีข่าวคราวเก่ียวกับ

ส านักงานประกันสังคม ซ่ึงเป็นที่สนใจในแวดวง

แรงงาน ได้แก่ การที่จะมีการร่างขอ้บงัคบัใหม่เพื่อ

เปล่ียนแปลงสภาพการจา้งพนกังานประกนัสงัคมจาก

การจา้งงานจนเกษียณอายมุาเป็นการจา้งตามสัญญา

จา้งคราวละ 4 ปี ซ่ึงท าให้องค์กรแรงงานตอ้งหารือ

กันกับพนักงานประกันสังคม เพื่อคัดค้านการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าว เน่ืองจากเห็นว่า เป็นการใช้

รูปแบบการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมซ่ึงเกิดขึ้ นใน

หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจดัการระบบสวสัดิการ

ของลูกจา้งเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูไ่ดอ้ยา่งมี

ศกัด์ิศรีในสงัคม 

 ในส่วนของแรงงานนอกระบบ มีความ

เคล่ือนไหวที่ส าคญัคือไดมี้การจดัเวทีรับฟังความเห็น 

ร่างพ.ร.บ.บริหารจดัการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... 

ผูส้นใจติดตามรายละเอียดไดใ้นแรงงานปริทศัน์ฉบบั
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น้ี เช่นเดียวกับความเคล่ือนไหวขององค์กรด้าน

ผู ้หญิ งและ เด็ กที่ มี ก ารจัด เ วที เ สวน า เ ก่ี ยวกับ

สถานการณ์ความรุนแรงต่อผูห้ญิงและเยาวชน ซ่ึง

พบวา่ในสังคมไทยปัจจุบนัมีปัญหาดงักล่าวเพิ่มมาก

ขึ้นโดยถูกเพิกเฉย ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผูพ้บ

เห็น 

 สุดทา้ยน้ีขอแจง้ข่าวอยา่งไม่เป็นทางการว่า 

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั ไดมี้การแต่งตั้งประธานคน

ใหม่แล้วคือนายเอกชัย เอกหาญกมล อดีตผู ้น า

แรงงานรุ่นอาวุโสที่ยงัคงมีบทบาทอยู่ในแวดวง

แรงง านใน ปัจ จุบัน และ มีน า ยชฤท ธ์ิ  มี สิท ธ์ิ 

ทนายความแรงงานเป็นรองประธาน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

5 
 

 

 
 

 

 

 
          

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) 
ว่ากันว่า EEC มีเป้าหมายที่จะยกระดับธุรกิจใน
ประเทศไทยให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจระดับโลก มี
เป้าหมายหลกัในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริม 
การลงทุนซ่ึงจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของ
ประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและท าให ้
เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยใน
ระยะแรกจะเป็นการยกระดบัพื้นที่ในเขต 3 จงัหวดั
คือ ชลบุรี, ระยอง, และ ฉะเชิงเทรา 

 1โครงการน าร่องประกอบด้วยการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับอุตสาหกรรมให้
กา้วหนา้คือ 

  
                                                             
1

 ท่ีมา: เวบ็ไซตล์งทุนแมน ตอน โอกาสธุรกิจจาก EEC 

 

 

1. พฒันาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบิน
นานาชาติหลกัแห่งที่ 3 ของไทยงบประมาณ 200,000 
ลา้นบาท 

สาวิทย์ แก้วหวาน 

เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) 

ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 

www.prachachat.net 
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 2. สร้างรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน 
(ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา)งบประมาณ 158,000 
ลา้นบาท 

 3. รถไฟทางคู่เช่ือมแหล่งอุตสาหกรรมกับ
ท่าเรืองบประมาณ 64,300 ลา้นบาท 

 4. พ ัฒนาท่ า เ รือแหลมฉบังงบประมาณ 
88,000 ลา้นบาท 

 5. พ ัฒนาท่ า เ รือมาบตาพุดงบประมาณ 
10,150 ลา้นบาท 

 6. ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง
งบประมาณ 35,300 ลา้นบาท 

 7. พฒันาเมืองในจงัหวดัชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรางบประมาณ 400,000 ลา้นบาท 

 8. ลงทุนด้านการท่องเที่ยวงบประมาณ 
200,000 ลา้นบาท 

 9. พฒันาเขตนวตักรรมด้านเทคโนโลยแีละ
ลงทุนกบัอุตสาหกรรมเป้าหมายงบประมาณ 500,000 
ลา้นบาท 

 

 หากดูจากงบประมาณแล้วมหาศาล  

 ค าถามคอื เอาเงินมาจากที่ไหนมาลงทุน การ
ใช้เงินไปจะเช่ือได้อย่างไรว่า จะไม่มีการทุจริต 
?(เพราะการทุจริตในประเทศไทย วนัน้ีแผ่ปกคลุม
เต็มพื้นที่ กลายเป็นค่านิยมทางสังคมไปแลว้ไม่เวน้
แม้กระทัง่ในวงการสงฆ์ ) โครงการทั้งหมดพูดถึง
โอกาสทางธุรกิจ การต่อยอดทางอุตสาหกรรมให้
ก้าวหน้าด้วยระบบเทคโนโลยีขั้นสูง ไม่ได้พูดถึง
ผลกระทบดา้นการเกษตร ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มลภาวะ
เสียง  ก ล่ิน  สารเคมี ร่ั ว ฟุ้งกระจาย ด้าน ชุมชน 
วฒันธรรม ประเพณี เหตุการณ์เหล่าน้ีเคยเกิดขึ้นแลว้
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จนชาวบา้นทนไม่
ไหวตอ้งอพยพยา้ยชุมชน วดั โรงเรียน หนีไปอยูใ่น
พื้นที่ปลอดภยัจากมลภาวะ 

 ค า ถ า มคือ  ป ร ะ เ ท ศไทย มี จุด แข็ ง คื อ 
เกษตรกรรม และพื้นที่ดงักล่าวร้อยละ 80 ชาวบา้น
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เม่ือนิคมอุตสาหกรรมมา
ตั้ง แน่นอนยอ่มกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม ปริมาณ
ทรัพยากร เช่นน ้ าที่ ใช้ในระบบเกษตรกรรมไม่
เพยีงพอ เพราะตอ้งป้อนเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรม เกิด
มลภาวะ สารเคมี ดินเกิดความเส่ือมโทรม อนาคตท า
เกษตรไม่ได้ ชาวบ้านจะขายที่ ดินทิ้ ง  พื้นที่ท  า
การเกษตรลดลง ปัญหาเหล่าน้ีจะจัดการอย่างไร? 
ใครจะเป็นคนจดัการ? ชาวบา้น ชุมชน วดั โรงเรียน
จะอยูก่นัอยา่งไร? 

 ผลกระทบจากโครงการมีอะไรบ้างโดย
ภาครัฐไม่ไดมี้การช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัประชาชน 
ชาวบา้นว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง? http://daily.bangkokbiznews.com 
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การน า เสนอโครงการน า เสนอแต่ด้านดี เช่น “ 
โครงการพัฒนาระ เ บียง เศรษฐกิ จพิ เศษภาค
ตะวันออก หรือ  EEC (Eastern Economic 
Corridor) เป็นโครงการใหญ่ที่น่าจับตามอง เมื่อทุก
อย่างด าเนินไปตามแผนงาน จะสร้างแรงส่ันสะเทือน
เชิงบวกทางเศรษฐกิจ และน่ีอาจท าให้ประเทศไทย
กลับมาคกึคกัในฐานะหน่ึงศูนย์กลางธุรกิจส าคัญแห่ง
เอเชีย” 

 ค าถามคือ การช้ีน าแต่ดา้นดีหากไม่เป็นไป
ตามที่ ค าดหวังไว้มู ลค่ าความ เ สียหายใครจะ
รับผิดชอบ? แลว้ชาวบา้นจะไดอ้ะไรจากโครงการ? 
ความเสียหายที่อาจเ กิดกับชาวบ้าน  ชุมชน วัด 
โรงเรียน ฯลฯ จะจดัการอยา่งไร และหากผลกระทบ
จริงจะมีการเยียวยากันอย่างไร ปัญหาจากเหมือง
ตะกั่ว บริษทัตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) 
จ  ากัด ที่ปล่อยให้สารตะกั่วร่ัวไหลลงสู่ล าห้วยคลิต้ี 
เป็นคดีในศาลปกครองประมาณ 16 ปี หลงัจากชนะ
คดีโดยศาลปกครองสัง่ใหก้รมควบคุมมลพิษฟ้ืนฟูล า
ห้วยคลิต้ี เม่ือวนัที่ 10 มกราคม 2556 สารตะกั่ว
ดงักล่าวท าให้ชาวบา้นคลิต้ีล่างไดรั้บผลกระทบทาง
สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู ่โดยการต่อสู้ที่ผ่านมา
เป็นหน้าที่คนรุ่นปู่ ย่าตายายแลว้สานต่อมายงัรุ่นพ่อ
แม่ ในวนัน้ีเด็กที่เกิดมาพร้อมกับปัญหาสารตะกั่ว
เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่พร้อมมาช่วยพฒันาหมู่บา้นค
ลิต้ีล่างให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้ น พร้อมทั้ งสืบสาน
วฒันธรรมกะเหร่ียงไวใ้หค้งอยู ่ทั้งน้ี ปัจจุบนัชุมชนค
ลิต้ีล่างมี 145 ครัวเรือน ประชากรจ านวน 400 คน 

  กว่ า จะชนะค ดีใช้ เ วล าพิ สู จน์หล าย ปี 
ชาวบา้นหลายรายเสียชีวิต พิการ แล้วอนาคต EEC 
จะเช่ือไดอ้ยา่งไรวา่จะไม่เกิดเหตุการณ์ซ ้ ารอย? 

 มากไปกว่านั้ น โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก หรือ EEC นั้น เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่แตกต่างจากที่ อ่ืน ที่ รัฐบาลได้
ประกาศไปแล้ว คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด เขต
เศรษฐกิจพเิศษมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้ 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจ
พเิศษตามแนวชายแดน  

 

 แต่ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีกฎหมายออกมาเป็นการ
เฉพาะคือ “พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2561” ซ่ึงหากพิจารณาในสาระก็
ตอ้งบอกวา่ “น่าสะพรึงกลัว” เช่น ก าหนดให้พื้นที่ 3 
จังหวัด คือ ระยอง ชลบุ รี ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่
เป้าหมายและสามารถผนวกเอาพื้นที่อ่ืนๆ เขา้มาอีกก็
ได้ เพียงแค่ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาและรัฐต้อง
สนั บ ส นุ น จัด ท า โ ค ร งส ร้ า ง พื้ น ฐ า น  ร ะบบ
สาธารณูปโภค(มาตรา 6,7,30) มาตรการการ
สนบัสนุนทางการเงินอยา่งเตม็ที่ 

www.komchadluek.net 
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  หากจะมีข้อจ ากัดได้ก็เท่าที่จ  าเป็นเท่านั้ น 
คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิ เศษภาค
ตะวันออก มีอ านาจพิเศษแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
สามารถกระท าการกา้วขา้มอ านาจตามกฎหมายเดิม 
เช่น กฎหมายการปฏิรูปที่ดิน ภาษีที่ดิน กฎหมายว่า 
ด้วยผัง เ มือ ง  กฎหมายว่า  ด้วย ส่ิงแวดล้อม  ให้
สัมปทาน ให้สิทธิ อยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่เอกชนก็ได ้
เพียงแค่แจง้ผูมี้อ  านาจตามกฎหมายเดิม (มาตรา 32 - 
37 ) การด าเนินการออกใบอนุญาต อนุมตัิ ประกอบ
กิจการใดๆในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะตอ้ง
ขออนุญาตตามกฎหมาย 

 

 กฎหมายว่าด้วย  การขุด ดินและถมดิน 
กฎหมายว่า ดว้ยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่า ดว้ย
การจดทะเบียนเคร่ืองจักร กฎหมายว่า  ด้วยการ
สาธารณสุข กฎหมายว่า ดว้ยคนเขา้เมือง เฉพาะเพื่อ
การอนุญาตให้คนต่างดา้ว กฎหมายว่า ด้วยทะเบียน
พาณิชย ์กฎหมายวา่ ดว้ยโรงงาน กฎหมายว่าดว้ยการ
จดัสรรที่ดิน(มาตรา 43) ก าหนดให้ผูป้ระกอบกิจการ
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษไดรั้บสิทธิประโยชน์
อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งตามหมวดน้ี ตามที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด เช่น สิทธิในการถือ

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน เพื่อการประกอบกิจการหรือห้อง
ชุด เพือ่การประกอบกิจการ หรือการอยูอ่าศยั สิทธิใน
การน าคนต่างดา้วเขา้มาและอยูใ่นราชอาณาจกัร สิทธิ
ในการที่จะไดรั้บยกเวน้หรือลดหยอ่นภาษีอากร สิทธิ
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ให้ผูป้ระกอบการมี
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน อาคารชุด โดยไม่ตอ้งขออนุญาต
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ใหผู้ป้ระกอบการต่างชาติ
สามารถเช่าที่ไดสู้งสุดถึง 99 ปี (มาตรา 49 - 52) และ
รวมถึงมาตรการลดหยอ่นภาษี แบบถึงอกถึงใจ ซ่ึงที่
ยกมาแต่เพียงบางส่วน บางมาตราของกฎหมาย
เท่านั้น 

 วา่ไปแลว้เขตพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
เหมือนรัฐอิสระ ดินแดนเสรีของนักลงทุนโดยเฉพาะ
ทุนขา้มชาติที่รัฐไทยให้โอกาส ให้สิทธิพิเศษ แบบ
หน าใจ ไม่มาลงทุนก็ไม่รู้จะว่าอยา่งไรแล้ว ไม่นาน
มาน้ีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา และ
รองนายกรัฐมนตรีดา้นเศรษฐกิจ นายสมคิด จาตุศรี
พิทกัษ์ เดินสาย Roadshow ถึงต่างประเทศ เพื่อเช่ือ
เชิญนกัลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย ในเขต
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก 

 ค าถามคือว่า อนาคตประเทศชาติจะเป็น
อยา่งไร คนไทย ลูกหลานไทย จะมีแผ่นอยูอ่าศยัท า
มาหากินกันหรือไม่ ที่ดินก็มีน้อยลง ทรัพยากรก็มี
น้อยลง คนก็เพิ่มมากขึ้ น แล้วปล่อยให้ต่างชาติ
สามารถครอบครองถือกรรมสิทธ์ิไดช้ัว่ลูกหลานถึง 
99 ปี ยาวนานยิ่งกว่าการเสียกรุงในประวติัศาสตร์
ชาติไทย บูรพมหากษตัริยข์องไทย บรรพชนของไทย
ตอ้งหลัง่เลือดชโลมดินจนเลือดแทบจะท่วมทอ้งชา้ง 

http://www.pra.co.th 
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มาบัดน้ี ผู ้มีอ  านาจของไทยในยุคน้ีกลับหยิบยื่น
ประเคนให้โดยไม่ตอ้งมีใครยกทพัจบัศึกมารุกราน 

สงสารแต่คนไทยในวนัน้ีและวนัหน้าจะไม่มีแผ่นดิน
อยูใ่หเ้ป็นที่ท  ามาหากินและซุกหวั 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aseanthai.net 
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สวี เดนมักจะถูกยกเป็นต้นแบบของรัฐ

สวสัดิการ ที่มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับ

การสร้างมิติทางสังคม คือ การจัดสวสัดิการแบบ

เบด็เสร็จเป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได ้เช่น การ

รักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เม่ือเกษียณ ก็มีเงินจาก

บ านาญ 2 ทาง คือจ่ายจากบริษทั 5 ปี ต่อจากนั้น รัฐ

มารับช่วงต่อจ่ายใหต้ลอดชีวิต เงินบ านาญที่ไดรั้บแต่

ละเดือน ใกลเ้คียงกับเงินเดือนที่ได้รับเดือนสุดทา้ย 

รัฐสวสัดิการที่มีมาในประวตัิศาสตร์ มี 2 แบบคือ 

ระบบ Beveridge ที่ใชก้ารเก็บภาษีแบบกา้วหน้า เพื่อ

มาจัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้าและเบ็ดเสร็จ และ

ระบบ Bismarck ของเยอรมนี มีระบบประกนัสังคม

เป็นส าคัญคือ เป็นการออกเงินสมทบเพื่อมาจัด

สวสัดิการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เป็นระบบร่วมด้วย

ช่วยกนัที่ขา้ม generation บนขอ้เท็จจริงที่ว่า ทุกคน

ต่างมีความเส่ียงในระหว่างชีวิตการท างานที่ต่างกัน 

แต่มีการคุม้ครองเม่ือบุคคลตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงน้ี 

เช่น เจ็บป่วย ว่างงาน ทุพพลภาพ เกษียณอายุ และ

ตาย และมีกองทุดเงินทดแทนคุม้ครองการเจ็บป่วย

ในงาน เป็นตน้   

 ส าหรับประเทศไทย เม่ือมีการน าเสนอเร่ือง 

“รัฐสวสัดิการ” ก็มกัจะถูกมองวา่ เป็นไปไม่ไดเ้พราะ

ตอ้งใชเ้งินเยอะ จะเอาเงินมาจากไหน ถา้ไม่ใช่ใชเ้งิน

จากภาษี แบกรับกนัไม่ไหว หรือ อีกมุมมองหน่ึง ไม่

เอารัฐสวสัดิการแต่อยากจัดแบบสวสัดิการชุมชน 

แบบ scale เล็กยากที่จะท าแบบเบ็ดเสร็จ แต่รัฐ

รศ.ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ 

https://mitti.se 
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สวสัดิการไม่ใช่นโยบายแบบให้เปล่า หรือ ประชา

นิยม หรือ การสงเคราะห์ แต่เป็นเร่ืองของสิทธิ (ทาง

สงัคม) การจะมีรัฐสวสัดิการ  

 (1)  ต้องเปล่ียนกรอบคิดเร่ือง กฎหมาย

คุม้ครองแรงงานที่วางอยูบ่นการคน้หาความสัมพนัธ์

ระหวา่งนายจา้ง-ลูกจา้ง จึงเป็นกรอบที่ใหค้วามส าคญั

กบัการจา้งงานในโรงงาน (factory work) ขณะที่ใน

ปัจจุบนั การจา้งงานในยคุแข่งขนัที่ไร้พรมแดน เพื่อ

ลดตน้ทุนแรงงาน เป็นการจา้งแบบนอกมาตรฐาน 

หรือ atypical workers เช่น การจา้งเหมา แรงงานใน

ระบบรับเหมาช่วง (นอกระบบ) แรงงานชัว่คราว จา้ง

แบบ part-time ฯลฯ รัฐสวสัดิการจะตอ้งเปล่ียนการ

นิยามแรงงาน (รับจา้ง) หรือ wage labour มานับรวม

รูปแบบต่างๆของงาน (Forms of work)  

 

 (2) ในรัฐสวสัดิการ การประกนัสังคมเป็น

องค์ประกอบที่ส าคญัสุด เพราะวางอยู่บนการออก

เงินสมทบ และการให้สิทธิประโยชน์ (เกิดสิทธิ) 

ส่วนการเก็บภาษีเป็นส่วนที่สนับสนุน การใช้ระบบ

ประกันสังคมวางอยู่บนแนวคิดความมั่นคงทางการ

เงินและความย ัง่ยนืของระบบ  

 (3) แหล่งเงินทุนที่จะมาใช้จ่ายมาจากไหน 

ป ร ะ ก า ร แ รก ก า ร เ ก็ บ เ งิ นสมทบ  แ ล ะ ข ย า ย

ประกันสังคมสู่แรงงานกลุ่มอ่ืน สอง ลดขนาดของ

กองทพั ใหเ้หลือก าลงัพลคร่ึงหน่ึง จะไดป้ระหยดังบ 

https://sputniknews.com กระทรวงกลาโหม พฒันา

ให้เป็นทหารอาชีพ ลดการซ้ืออาวุธ และค่าใชจ่้ายที่

เป็นเงินเดือนของนายพล สาม การเก็บภาษีการซ้ือ

ขายหุ้น (ระยะสั้น) หรือ Tobin tax ส่ี การเก็บภาษี

กา้วหนา้ และ ระบบสวสัดิการน้ี มีระบบเดียวคือการ

ประกนัสังคมแบบถ้วนหน้าและเท่าเทียมกนัโดยยุบ

รวมสวสัดิการราชการ และระบบประกนัสุขภาพถว้น

หนา้  

 ในสวเีดนการจดัสวสัดิการโดยปกติแลว้ มุ่ง

ที่จะสร้างใหเ้กิดสนัติภาพและความร่มเยน็ของคนใน

สังคม โดยท าให้เกิดการแบ่งปันความมั่งคัง่จากคน

ชั้นบนลงล่าง หรือ การกระจายความมั่งคัง่ แต่เม่ือ

ไม่ก่ีวนัที่ผา่นมา จากข่าวและภาพที่น าเสนอออกมาสู่

สาธารณชน สวีเดนก าลังเผชิญการต่อต้านอย่าง

รุนแรงจากกลุ่มวยัรุ่น ด้วยการเผารถยนต์ตามทอ้ง

ถนนกว่า 100 คัน และความรุนแรงน้ีควบคุมยาก

เพราะไดก้ระจายไปสู่เมืองอ่ืนๆดว้ย  

https://sputniknews.com 
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 น่ี เ ป็นความรุนแรงที่ สะสมกันมานาน 

หลายๆประเทศในยุโรป เคยใช้แรงงานข้ามชาติมา

พฒันาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกนั ก็เปิดโอกาสให้คนผิว

ขาวในประเทศสามารถขยบัฐานะของตัวเองไป

ท างานในอาชีพที่มีหน้าตา รายไดสู้งในภาคบริการ 

แต่แรงงานขา้มชาติ ผวิสีเป็นแรงงานในโรงงาน (blue 

collar workers) ผูอ้พยพยคุแรก อาจจะมีความอดทน

ต่อแรงกดดนั แต่เม่ือเขา้สู่ generation 2 และ 3 บุตร

ของแรงงานอพยพ ซ่ึงเกิดในสวีเดน ต่างก็ได้รับ

สัญชาติและความเป็นพลเมืองของสวีเดน กลับรู้สึก

ว่า พวกตนถูกปฏิบัติเสมือนพลเมืองชั้นสอง ขาด

โอกาสที่จะเรียนในโรงเรียนที่ดี ไม่สามารถเลือกงาน 

ถ้ามีการเลิกจ้างก็ตกงานก่อน การใช้ชีวิตก็อยู่ใน

ชุมชนแออดั ขาดความมัน่คง เป็นตน้ ผมคิดว่า วยัรุ่น

เหล่าน้ี เขาก าลงัเรียกร้องศกัด์ิศรีของความเป็นคนที่

จะไดรั้บการปฏิบตัิแบบเท่าเทียมกนั 

  ในยคุโลกาภิวตัน์ การขา้มชาติที่ไร้พรมแดน 

ซ่ึงไทยก็ไม่มีขอ้ยกเวน้ นอกจะขบัเคล่ือนการจดัตั้ง

รัฐสวสัดิการแลว้ เราอาจจะตอ้งคิดเร่ืองแรงงานขา้ม

ชาติในมิตินอกเหนือเศรษฐกิจ เช่น ความเป็นพลเมือง 

สัญชาติและความเท่าเทียมกนัในสังคมเพื่อความสุข

ของทุกคน ใช่หรือไม่ครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.breitbart.com 
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 เม่ือวันที่  28 สิงหาคม 2561 ที่ส านักงาน

ประ กัน สั ง คม  มี ก า รประ ชุม คณะกร รมก า ร

ประกันสังคม(บอร์ดสปส.) โดยมีการหยิบยกเร่ือง

การรับเ ร่ืองราวร้องเรียนจากสหภาพพนักงาน

ประกันสังคม (สพปส.)ซ่ึงไดมี้การส่งหนังสือถึงทั้ง

ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง และผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง เร่ือง “ร่าง

ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการ

บริหารพนักงาน  พ .ศ .  . . . . ”  ตามที่ส านัก งาน

ประกันสังคมได้มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก าหนด

โครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน โดย

คณะท างานไดจ้ดัท าโครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง 

คุณสมบัติของต าแหน่ง อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน 

อ านาจหน้าที่ ระยะเวลาการจา้ง การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน และการเลิกจา้งพนักงาน โดนการยกร่าง

ขอ้บังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่า ด้วยการ

บริหารพนกังาน พ.ศ. .... ตามกรอบประกาศ 

 

 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่า 

ด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของกองทุน

หมุนเวียนลงวนัที่ 21 สิงหาคม 2560 ซ่ึงออกโดย

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการบริหารทุน

หมุนเวียนพ.ศ. 2558 โดยคณะท างานฯ น าระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.

2557 มาเป็นตน้แบบในการยกร่าง ซ่ึงร่างขอ้บงัคบั

ดั ง ก ล่ า ว  ไ ด้ เ ป ล่ี ยนสภ าพก าร จ้า งพนั ก ง า น

ประกันสั งคม ซ่ึ งจ้า งตามระ เบี ยบส านัก ง าน

สหภาพพนกังานประกนัสงัคมรอ้ง 

หยดุใชก้ารจา้งงานสญัญาจา้ง 4 ป ี

วาสนา ล าดี  

http://www.thaigov.go.th 
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ประกนัสังคมว่าดว้ยการบริหารและจดัการพนักงาน

พ.ศ.2540 ในประเด็นสาระส าคญัดงัน้ี 

 1. จากการจา้งตลอดชีพ ด้วยวิธีการสรรหา

บรรจุ และแต่งตั้ง เกษียณอายรุาชการเม่ือมีอายตุวั 60 

ปี เป็นการจา้งตามสัญญาจา้ง 4 ปี และอาจต่อสัญญา

ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 2. จากการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ

เล่ือนค่าจา้ง เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อ

เล่ือนค่าจา้ง และประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อต่อ

สญัญาจา้ง 

 

 3. จากสาเหตุการออกจากงานเน่ืองจาก

เกษียณอาย ุและการกระท าผอดวนิยัอยา่งร้ายแรงเป็น

การออกจากงานเน่ืองจากเลิกจา้งก่อนครบสญัญา 4 ปี 

การไม่ต่อสญัญา การกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง การ

กระท าผดิตามขอ้ตกลงในสญัญาจา้ง  

 สหภาพพนักงานประกนัสังคมพิจารณาเห็น

ว่า การตราพระราชบญัญตัิการบริหารทุนหมุนเวียน 

พ.ศ.2558 ออกมาบงัคบัใช้นั้น ก็ดว้ยมีวตัถุประสงค ์

เพื่อให้การบริหารทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ ลด

ความเส่ียง และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร

จดัการดา้นการเงินการคลงัของรัฐโดยมีการก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการจดัตั้ง ก ากับ และบริหารทุน

หมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเป็น

รูปธรรม และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของทุน

หมุนเวียนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชการ

บริหารทุนหมุนเวยีนดงักล่าว คณะกรรมการนโยบาย

การบริหารทุนหมุนเวียน จึงออกประกาศ ว่าด้วย

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลง

วนัที่  21 สิงหาคม 2560 ออกมาบังคับใช้กับการ

บริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวยีนทั้งหมด โดยขอ้ 1 

ให้นิยาม “พนักงาน” หมายความว่า บุคคล ซ่ึงไดรั้บ

การจ้างตามสัญญาจ้าง  ซ่ึงได้รับค่ าจ้างจากทุน

หมุนเวียน เพื่อปฏิบติัภารกิจของทุนหมุนเวียนที่มี

ลักษณะเป็นงานประจ า โดยมีก าหนดเวลาการจา้ง

งานไม่เกินคราวละ 4 ปี และอาจมีการต่อสัญญาจา้ง

ต่อเน่ืองไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น 

 ทุนหมุนเวียนรัฐบาลไทยมีกว่า ร้อยทุน 

ขนาดเล็กอาจเงินทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท ส่วนมาก

มกัจะมีลกัษณะที่ขาดความมัน่คงมีวตัถุประสงคร์ะยะ

สั้ น การด าเนินการขอบเขตจ ากัด แหล่งที่มาของ

รายไดไ้ม่แน่นอน มีปัญหาเร่ืองประสิทธิภาพ อาจถูก

ยุบเลิกหรือยุบรวมทุนหมุนเวียนอ่ืนๆ การจ้างงาน

http://www.thaigov.go.th 
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ระยะยาวกับทุนหมุนเวียนขนาดเล็กจึงมักมีปัญหา 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนจึง

ก าหนดใหมี้การจา้งงานพนกังานไดค้ราวละไม่เกิน 4 

ปี  และอาจต่อสัญญาจ้าง ต่อเ น่ืองได้ตามความ

เ ห ม า ะ ส ม  เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

กระทรวงการคลงั กรณีทุนหมุนเวียนขนาดเล็กมีเงิน

ไม่เพียงพอในการจ่ายค่าชดเชยหากมีการจ้างงาน

ระยะยาว จะเห็นวา่ การจา้งงานคราวละไม่เกิน 4 ปีมี

ความเหมาะสมกับทุนหมุนเวียนขนาดเล็ก ท าให้มี

ความคล่องตวั และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่

เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อกระทรวงการคลงั 

 แ ต่ ส า ห รั บทุ น ห มุ น เ วี ย น ขน า ด ใหญ่ 

โดย เฉพาะกองทุ นประกันสังคม  ซ่ึ ง เ ป็นทุ น

หมุนเวียนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเงินทุน

กวา่ 1.5 ลา้นลา้นบาท มิใช่ส่วนหน่ึงของส่วนราชการ 

หากเป็นทั้งหมดของส่วนราชการระดบักรม ไม่ไดมี้

ภารกิจระยะสั้ น หากแต่มีภารกิจที่ไม่มีว ันส้ินสุด

ควบคู่ไปกับการมีนายจา้ง และผูป้ระกันตน มิได้มี

ขอบเขตการด าเนินการจ ากัด หากแต่มีผลบงัคบักับ

นายจา้ง และผูป้ระกนัตนทัว่ประเทศ ทั้งคนไทย และ

คนต่างชาติ มีแหล่งที่มาของรายได้แน่นอนตาม

พระราชบญัญตัิของกฎหมาย เป็นทุนหมุนเวียนที่มี

ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อความมัน่คงทางสังคมและ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

 การน ามาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ

ทุนหมุนเวียนในเร่ืองสัญญาจา้งคราวละไม่เกิน 4 ปี 

ตามประกาศคณะกรรมการฯ มาเป็นกรอบในการ

จดัท าขอ้บงัคบัส าหรับบริหารพนักงานฯจึงเป็นการ

ลิดรอนสิทธิ และเป็นการท าลายความมัน่คงแห่งนิติ

ฐานะของพนักงานประกนัสังคม โดยมิไดก่้อให้เกิด

ประ สิท ธิภาพหรือประโยชน์แ ก่ ราชการขอ ง

ส านกังานประกนัสงัคม เป็นการท าลายประสิทธิภาพ 

ท าลายประโยชน์ของราชการส านกังานประกนัสงัคม 

 สหภาพฯในส่วนของส านักงานฯมีกฎหมาย

บญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะทั้งหมดแลว้ จากขอ้เท็จจริง

และขอ้กฎหมายดงักล่าวสหภาพฯพิจารณาแลว้เห็น

วา่  

 

 1. ส านกังานประกนัสงัคมมิไดรั้บประโยชน์

ใดๆจากการเปล่ียนสภาพการจา้งพนักงานดงักล่าวที่

พอจะยกขึ้นเป็นขอ้อ้างแห่งความชอบธรรมในการ

ลิดรอนสิทธิพนักงานฯในการท าลายความมั่นคงใน

การท างานของพนักงานฯ ในการท าลายความมัน่คง

http://www.thaigov.go.th 
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แห่งนิติฐานะของพนักงานฯ ในการละเมิดหลกัธรร

มาภิบาล ในการละเมิดหลกัความรับผดิชอบต่อสังคม 

โดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ พนักงานฯ 

และส านกังานประกนัสงัคม 

 2. ส านกังานประกนัสังคมมิไดมี้ขอ้ผูกพนัที่

ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ

บริหารทุนหมุนเวยีนดงักล่าว 

 3. ระเบียบส านักงานประกันสังคมว่าด้วย

การบริหารจดัการพนักงาน พ.ศ. 2540 บงัคบัใช้มา

กว่า 20 ปี มีการแก้ไขเพิ่มเติม 2 คร้ัง มีอัตลักษณ์

เฉพาะตวั มีประวติัความเป็นมาผ่านการใช้งานจริง

เห็นทั้ งข้อดี  และข้อเสีย เคยเป็นนวัตกรรมการ

บริหารงานบุคคลที่ล  ้าสมยั เม่ือกวา่ 20 ปีที่ผา่นมาเป็น

ความภาคภูมิใจของส านักงานประกันสังคม และ

พนกังานประกนัสงัคม 

 

 สหภาพฯมีความเห็นว่า  การพัฒนาการ

บริหารจัดการพนักงานประกันสังคม ตามแผน

ยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านกังาน

ประกนัสงัคม พ.ศ.2559-2562 ควรพฒันาต่อยอดบน

รากฐาน และแนวทางซ่ึงมีลกัษณะเป็นการเฉพาะของ

ส านักงานประกันสังคมเอง เ น่ืองจาก ระเบียบ

ส านักงานประกันสังคมว่าด้วยการบริหารและการ

จดัการพนกังาน พ.ศ.2540 มีพระราชบญัญตัิระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นตน้แบบ ระเบียบ

ห รื อ ข้อ บั ง คับ ว่ า  ด้ ว ย ก า รบ ริห า รพนั ก ง า น

ป ร ะ กั น สั ง ค ม  จึ ง ค ว ร ย ก ร่ า ง โ ด ย ก า ร น า

พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

มาเป็นตน้แบบ โดยยดึหลกัการบริหารตามมาตรา 34 

แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การบริหารจัดการ

พนักงานตอ้งเป็นไป เพื่อผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ

ส านักงานประกันสังคมความมีประสิทธิภาพ และ

ความคุ้มค่า โดยให้พนักงานประกันสังคมปฏิบัติ

หนา้ที่อยา่งมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวติที่ดี 

และให้ยึดหลักความเสมอภาค หลักความสามารถ 

หลักความมั่นคง และหลักความเป็นกลางทางการ

เมืองในองค์กร ซ่ึงสหภาพพนักงานประกันสังคม 

เช่ือวา่ วธีิน้ีจะสามารถพฒันาส านกังานประกนัสังคม

ไดอ้ยา่งกา้วกระโดด สู่องคก์รที่ย ัง่ยนื 

 ทั้ ง น้ี  ส านักงานฯมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามยทุธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาก าลงัคม 20 ปี 

พ.ศ.2560-2579วาระการปฏิรูปกระทรวงแรงงาน 8 

วาระ และวาระปฏิรูปส านักงานประกันสังคม 12 

วาระ วาระหน่ึงคือ การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล

http://www.thaigov.go.th 
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ตามแผนยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ส านักงานประกันสังคม พ.ศ.2559-2562 เพื่อบรรลุ

วิสัยทัศน์ “พัฒนาการบริหารจัดการทุนมนุษย์ได้

อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทางของโลก

ในปัจ จุบันและอนาคต และเพื่ อ ใ ห้ส า นักงาน

ประกันสังคมเป็นองค์กรที่ดึงดูดและได้รับความ

สนใจจากคนดีคนเก่ง และสามารถธ ารงรักษาคนดี 

และเ ก่ง ให้อ ยู่ ร่วมกันในการพัฒนาส า นักงาน

ประกันสังคมอย่างก้าวกระโดดสู่องค์กรยั่งยืน” โดยมี

พนัธกิจเพือ่ใหพ้นกังานประกนัสงัคมกวา่ 4 พนัคน มี

สภาพการจ้างที่มั่นคง มีความก้าวหน้า  ได้ รับ

ค่ า ต อบแทนที่ เ หม า ะสมกับ ภ า ร ะ ง าน  แ ล ะ

ความสามารถ มีความสุขเกิดความผูกพนักับองคก์ร 

ลดอัตราการลาออกจากงาน เพื่อพฒันาให้พนักงาน

ประกันสังคมมีศักยภาพก้าวทันโลก เพื่ อการ

แลกเปล่ียนพนักงานประกนัสังคมระหว่างประเทศ

ในอนาคต เพือ่การเตรียมความพร้อมใหพ้นกังานเป็น

ก าลงัหลกัในการขบัเคล่ือนงานประกนัสงัคม คือ 

   

 

 1. ผูป้ระกนัตนทั้งแรงงานในระบบ และนอก

ระบบในประเทศด ารงชีวติดว้ยความมัน่คง เป็นธรรม 

และต่อเน่ือง 

 2. ผูป้ระกนัตนไทย ทั้งใน และนอกประเทศ 

ไดรั้บการดูแลตามเหตุสมควร ครอบคลุมทัว่ถึง และ

ต่อเน่ือง 

 3. ระบบประกนัสงัคมไทย มีความเป็นสากล 

อย่างสมเหตุสมผล เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายบนรากฐาน

ของกองทุนที่มัน่คง มีเสถียรภาพ อยา่งย ัง่ยนื 

 4. ระบบประกันสังคมไทยมีความโดดเด่น

ในการร่วมเป็นส่วนส าคญัของการวางรากฐานระบบ

ประกนัสงัคมอาเซียน 

 ด้านนายมานิตย์ พรหมการีกุล กรรมการ

ประกนัสงัคมฝ่ายลูกจา้ง กล่าวว่า ในการประชุมของ

บอร์ดได้มีการปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็น

กนัและใหค้วามส าคญัต่อเร่ืองดงักล่าวอยา่งมาก ดว้ย

เป็นเร่ืองสิทธิแรงงาน โดยกรรมการฝ่ายลูกจ้าง

ทั้งหมดไม่เห็นดว้ยต่อการใชส้ัญญาการจา้งงานระยะ

สั้น ซ่ึงมองวา่ ไม่ต่างกบัการจา้งงานปัจจุบนัในระบบ

เอกชนที่จา้งลูกจา้งชัว่คราว ที่ไม่มีการดูแลคุม้ครอง

ดา้นสิทธิสวสัดิการเป็นการจา้งงานที่ไม่เป็นธรรม ซ่ึง

ส านกังานประกนัสงัคมเป็นระบบขา้ราชการที่ท  างาน

กบันายจา้ง และผูป้ระกนัตน ควรมีการดูแลแรงงาน

ดีกวา่น้ี ทั้งน้ีในที่ประชุมยงัไม่ไดมี้ขอ้ตกลงเร่ืองการ

จา้งงานแบบใหม่ที่เป็นสัญญาจา้ง 4 ปี โดยให้น าไป
รศ.ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มช. 

มานิตย์ พรหมการีย์กุล 

บอร์ดประกันสังคม 
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พูดคุยกนัในคร้ังต่อไป ส่วนกรรมการประกนัสังคม

ฝ่ายลูกจา้งทั้ง 5 คนนั้นไม่เห็นดว้ยอยูแ่ลว้กบัการจา้ง

งานรูปแบบดงักล่าว 

 ส่วนนักวิชาการ รศ.ดร.วรวิทย ์เจริญเลิศ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เขียน
แสดงความคิ ด เ ห็น เผยแพร่ ในโซเ ชี ยล มี เ ดี ย 

www.facebook.com/voravidh.chareonloet ต่ อ 
ป ร ะ เ ด็ น ดั ง ก ล่ า ว ว่ า  “ ก ร ณี  มี ข่ า ว เ ก่ี ย ว กั บ
ประกันสังคมว่า จะมีการเปล่ียนการจา้งงานลูกจา้ง
ประกนัสังคมจากการจา้งงานที่ไม่มีก าหนดเวลาจน

อายุ 60 ปี มาเป็นสัญญาจ้าง 4 ปี เป็นวิธีการที่จะ
น าเอาระบบการจา้งงานแบบยดืหยุน่เขา้มาใช ้เพื่อลด
ตน้ทุนแรงงานและผลักความเส่ียงในการมีงานท า
และความไม่มั่นคงในงานให้กับลูกจ้าง ถ้าผู ้ใช้
แรงงานยอมใหเ้ร่ืองน้ีผา่นไปได ้มนัจะเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการปฏิรูประบบประกันสังคมแต่ไปในทิศทาง
ของการแปรรูป เพราะฉะนั้น มนัไม่ใช่เป็นเพียงเร่ือง
ของสหภาพพนักงานประกนัสังคมที่จะออกมาต่อสู้
เท่านั้น แต่เป็นเร่ืองของคนท างานทุกคน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/voravidh.chareonloet
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ความต้องการพฒันาขดีความสามารถของประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไปทั่วราชอาณาจกัร 

พ.ศ. 2557 – 2561 
หน่วย : คน 

เพศ ความต้องการ
พัฒนาขีด

ความสามารถ 

กลุ่มอาย ุ 2557 2558 2559 2560 2561 

รวม รวม ยอดรวม 54,686,885 55,090,322 55,471,907 55,828,548 56,159,496 

15-24 9,628,990 9,635,032 9,613,310 9,565,362 9,491,744 
25-34 9,812,173 9,674,739 9,581,780 9,531,078 9,515,418 
35-44 10,808,266 10,563,066 10,393,644 10,371,569 10,051,161 
45-54 10,441,720 10,714,737 10,821,310 10,787,802 10,903,695 
55-59 4,155,136 4,244,666 4,373,809 4,446,102 4,623,612 

60 ขึ้นไป 9,840,601 10,258,082 10,688,054 11,126,634 11,573,866 
ตอ้งการ ฯ ยอดรวม 4,002,149 4,492,887 4,055,064 5,030,928 4,757,109 

15-24 1,208,439 1,210,414 1,095,804 1,281,483 1,192,088 
25-34 906,625 973,559 832,701 1,080,202 999,834 
35-44 888,552 1,024,480 876,951 1,130,723 953,607 
45-54 664,361 826,634 798,085 990,052 1,010,155 
55-59 195,735 243,447 249,316 311,402 304,720 

60 ขึ้นไป 138,438 214,353 202,206 237,066 296,705 
ไม่ตอ้งการฯ ยอดรวม 50,684,736 50,597,435 51,416,843 50,797,620 51,402,387 

15-24 8,420,551 8,424,618 8,517,506 8,283,879 8,299,656 
25-34 8,905,548 8,701,180 8,749,079 8,450,876 8,515,584 
35-44 9,919,713 9,538,587 9,516,693 9,240,846 9,097,554 
45-54 9,777,359 9,888,103 10,023,225 9,797,750 9,893,540 
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55-59 3,959,401 4,001,218 4,124,493 4,134,701 4,318,892 
60 ขึ้นไป 9,702,163 10,043,729 10,485,848 10,889,568 11,277,161 

ชาย รวม ยอดรวม 26,459,285 26,640,892 26,811,590 26,970,901 27,118,119 

15-24 4,852,476 4,859,543 4,853,191 4,832,703 4,799,425 
25-34 4,900,627 4,839,588 4,800,283 4,781,168 4,779,759 
35-44 5,270,097 5,181,655 5,069,779 5,062,189 4,961,547 
45-54 5,044,718 5,113,918 5,176,326 5,206,644 5,210,842 
55-59 1,953,509 2,024,143 2,102,091 2,085,815 2,168,737 
60 ขึ้นไป 4,437,857 4,622,045 4,809,920 5,002,383 5,197,809 

ตอ้งการ ฯ ยอดรวม 1,904,189 2,117,041 1,858,888 2,391,170 2,296,413 

15-24 608,536 616,795 530,717 656,423 606,507 
25-34 405,666 464,485 377,903 503,312 474,372 
35-44 387,172 453,300 374,825 485,770 434,360 
45-54 313,767 339,976 343,644 456,324 458,262 
55-59 106,218 123,281 114,996 150,780 155,881 
60 ขึ้นไป 82,831 119,204 116,803 138,561 167,031 

ไม่ตอ้งการฯ ยอดรวม 24,555,096 24,523,851 24,952,702 24,579,731 24,821,706 

15-24 4,243,940 4,242,748 4,322,474 4,176,280 4,192,918 
25-34 4,494,961 4,375,103 4,422,380 4,277,856 4,305,387 
35-44 4,882,925 4,728,355 4,694,954 4,576,419 4,527,187 
45-54 4,730,951 4,773,941 4,832,683 4,750,320 4,752,580 
55-59 1,847,291 1,900,863 1,987,095 1,935,034 2,012,856 
60 ขึ้นไป 4,355,026 4,502,841 4,693,117 4,863,822 5,030,778 

หญิง รวม ยอดรวม 28,227,600 28,449,430 28,660,317 28,857,647 29,041,377 

15-24 4,776,514 4,775,489 4,760,119 4,732,659 4,692,319 
25-34 4,911,546 4,835,151 4,781,497 4,749,910 4,735,659 
35-44 5,538,168 5,381,411 5,323,865 5,309,381 5,089,614 
45-54 5,397,001 5,600,820 5,644,983 5,581,159 5,692,853 
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55-59 2,201,626 2,220,522 2,271,718 2,360,288 2,454,876 
60 ขึ้นไป 5,402,744 5,636,037 5,878,134 6,124,251 6,376,057 

ตอ้งการ ฯ ยอดรวม 2,097,959 2,375,846 2,196,176 2,639,758 2,460,696 

15-24 599,903 593,619 565,087 625,060 585,581 
25-34 500,959 509,074 454,798 576,890 525,462 
35-44 501,381 571,180 502,126 644,953 519,247 
45-54 350,593 486,658 454,441 533,729 551,893 
55-59 89,516 120,166 134,320 160,621 148,838 
60 ขึ้นไป 55,607 95,149 85,403 98,505 129,674 

ไม่ตอ้งการฯ ยอดรวม 26,129,641 26,073,584 26,464,141 26,217,889 26,580,681 

15-24 4,176,611 4,181,870 4,195,032 4,107,599 4,106,738 
25-34 4,410,587 4,326,077 4,326,699 4,173,020 4,210,197 
35-44 5,036,788 4,810,231 4,821,739 4,664,428 4,570,366 
45-54 5,046,408 5,114,162 5,190,543 5,047,430 5,140,959 
55-59 2,112,110 2,100,356 2,137,398 2,199,666 2,306,038 
60 ขึ้นไป 5,347,137 5,540,888 5,792,731 6,025,746 6,246,383 

 
ที่มา: ส ารวจความตอ้งการพฒันาขีดความสามารถของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม 
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ท าไมประเทศไทยจักต้องมีกฎหมายคุ้มครอง 
ส่งเสริม พฒันา และบริหารจดัการกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ 
 ท าไมประเทศไทยจกัตอ้งมีกฎหมายคุม้ครอง 
ส่งเสริม พฒันา และบริหารจดัการกลุ่มแรงงานนอก
ระบบอย่างยิ่งยวด น้ีคือค  าถามส าคญัของการมีเวที 
“รับฟังความคิดเห็น (ร่าง ) พระราชบัญญัติบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....” ขึ้นมาในวนัน้ี - 
วนัพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 
ชั้น 7 อาคาร 25 ปี กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน จดัโดยสมาพนัธ์ศูนยป์ระสานงานแรงงาน
นอกระบบแห่งประ เทศไทย  โดยมีผู ้เ ข ้า ร่ วม
ประกอบด้วยผูน้ าแรงงานทั้งในระบบ และแรงงาน
นอกระบบ นกัวชิาการ นักกฎหมาย และภาครัฐ จาก
ส่วนต่างๆที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมกวา่ 30 คน 

 
 โดยสรุปสาระส าคญัในการเสนอขอ้คิดเห็น
ได ้3 เร่ืองหลกัๆดงัน้ี  

 (1) เข้าใจที่มาที่ไปท าไมต้องมีกฎหมาย
แรงงานนอกระบบโดยเฉพาะ 

 (2) สาระส าคญัของ (ร่าง) พระราชบญัญตัิ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....  ฉบับ
มิถุนายน 2561 

 (3) ผลการรับฟังความคิดเห็น-ขอ้เสนอแนะ
ต่อร่างกฎหมาย เม่ือวนัที่ 22 สิงหาคม 2561 

 (1) เข้าใจที่มาที่ไปท าไมต้องมีกฎหมาย
แรงงานนอกระบบโดยเฉพาะ 

 แม้ประเทศไทยจะมีแรงงานนอกระบบ
มากกว่า  20 ล้านคนหรือเกินคร่ึงของจ านวน
ประชากรที่มีงานท ากวา่ 38 ลา้นคน ส่วนใหญ่ท างาน
อยูใ่นภาคเกษตรกรรมกว่า 10 ลา้นคน รองลงมาเป็น
ภาคการคา้และการบริการ และภาคการผลิต จึงถือได้
วา่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบที่
ใหญ่มาก 

 ทั้ งๆที่ แรงงานนอกระบบเป็นพลังขับ
เคล่ือนที่ส าคญัของเศรษฐกิจไทย แต่มกัเป็นกลุ่มคน
ที่ประสบปัญหาในการท างาน แรงงานกลุ่มน้ีท างาน
หนกั แต่ไดรั้บค่าตอบแทนต ่า มีความเส่ียงที่จะไม่ได้
รับการจา้งงานต่อเน่ือง มิหน าซ ้ ายงัมีปัญหาเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น การไดรั้บสารเคมี 
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ความไม่ปลอดภยัจากการใช้เคร่ืองจักร ปัญหาฝุ่ น 
ควนั แสงสวา่งไม่เพยีงพอ ฯลฯ 

 ที่ส าคญัแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยงัเขา้
ไม่ถึงสิทธิและสวสัดิการต่างๆในบรรดาแรงงานนอก
ระบบทั้งหมด แรงงานนอกระบบที่เป็นผูสู้งวยัเป็น
กลุ่มที่ มีความ เ ส่ียงสูงที่ สุด  ยิ่งสังคมไทยก าลัง
เดินหน้าเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัอย่างเต็มรูปแบบ ความ
เส่ียงของแรงงานกลุ่มน้ีจึงกลายเป็นความเส่ียง
โดยรวมของสงัคม และของประเทศไทยดว้ย 

 แม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะมีความพยายามที่จะ
สร้างระบบสวสัดิการให้แก่แรงงานนอกระบบใน
รูปแบบต่างๆ แต่ช่องว่างทางนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบติัและปัจจยัต่างๆ ที่ยงัมีขอ้ยกเวน้การ
คุม้ครองแรงงานหลายกลุ่ม และยงัมีปัญหาในการ
บริหารจัดการของหน่วยงานที่มีหลากหลายข้อมูล 
หลายหลกัเกณฑ ์หลายเงื่อนไข จึงเป็นปัญหาในการ
เขา้ถึงสิทธิของแรงงานนอกระบบ น้ีจึงส่งผลให้คน
กลุ่มน้ียงัไม่สามารถเขา้ถึงสวสัดิการที่รัฐจดัให้อยา่ง
เตม็ที่ จนเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาความเหล่ือมล ้าและ
ความไม่เป็นธรรมในสงัคม 

 แม้จะมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ
แรงงานนอกระบบ ซ่ึงปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2560-2564 บงัคบัใช ้แต่ปัญหาก็ไดรั้บการคล่ีคลายไม่
มากนกั น้ีไม่นบักรณีกลุ่มแรงงานในระบบที่มีเหตุให้
ตอ้งถูกเลิกจา้ง ออกจากงาน หรือเกษียณอายุจากก
การท างาน กระทัง่การน าเทคโนโลยรูีปแบบใหม่มา
ใช่ เช่น หุ่นยนต์ เหล่าน้ีคือ การเปล่ียนสถานะจาก
แรงงานในระบบเป็นแรงงานนอกระบบทนัที  

 ดว้ยสถานการณ์ดงัที่กล่าวมาน้ีเอง สมาพนัธ์
ศูนยป์ระสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของศูนย์
ประสานงานนอกระบบ 5 ภาค ประกอบด้วย ภาค
อีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง กทม.และ
ปริมณฑล ปัจจุบนัมีนางสุจิน รุ่งสว่าง เป็นประธาน 
และมีนายสาวทิย ์แกว้หวาน เป็นที่ปรึกษา  

 
 โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาส่งเสริมการ
รวมตวัสร้างความเขม้แข็งให้กบัแรงงานนอกระบบ 
และเพื่อเป็นองคก์รในการประสานการท างานร่วม
ระหว่างภาครัฐและแรงงานนอกระบบ ภายใตแ้ผน
ยทุธศาสตร์ของแรงงานนอกระบบ จึงไดมี้การท างาน
ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) และนักวิชาการด้านแรงงาน ในการยกร่าง
และปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัการบริหารจดัการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....ขึ้นมา จนมีความสมบูรณ์ 
สามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง จึงไดน้ ามาสู่การจดั
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู ้เก่ียวข้องทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนขึ้นมาในวนัน้ี 
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 (2) สาระส าคัญของ (ร่าง ) พระราชบัญญัติ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. . ...ฉบับ
มิถุนายน 2561 

 (2.1) เหตุผลความจ าเป็น 

 - แรงงานนอกระบบไม่ได้รับการคุม้ครอง
และเข้าถึงหลักประกันทางสังคมอย่างเป็นธรรม 
เพียงพอ ขณะที่กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และ
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ก็มีบทบัญญัติที่
ยกเวน้การคุม้ครองลูกจา้งหลายกลุ่ม 

 - หน่วยงานรัฐ ขาดบูรณาการการท างาน การ
กระจายอ านาจ และกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
องค์กรแรงงานนอกระบบ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และภาคประชาสังคมที่เ ก่ียวข้องในการ
เขา้ถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรไดรั้บ 

 (2.2) เนื้อหา 

 ในช่วงแรกเป็นการก าหนดนิยามที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น “แรงงานนอกระบบ” และ “ผูไ้ดรั้บประโยชน์
จากการท างานของแรงงานนอกระบบ” “การบริหาร
จดัการแรงงานนอกระบบ” ฯลฯ 

 แบ่งเป็น 8 หมวด 

 หมวด 1 คณะกรรมการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบแห่งชาติ 

 หมวด 2 องคก์ารแรงงานนอกระบบ 

 หมวด 3 ศูนยป์ระสานงานและสนับสนุน
เครือข่ายแรงงานนอกระบบจงัหวดั 

 หมวด 4 องคก์รแรงงานนอกระบบ 

 หมวด 5 อ านาจหน้าที่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

 หมวด 6 การขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ 

 หมวด 7 สิทธิขั้นพื้นฐาน และความคุม้ครอง 

 หมวด 8 บทก าหนดโทษ 

 (3) ผลการรับฟังความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ
ต่อร่างกฎหมาย เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 

ประเด็นที่น่าสนใจในการเสนอแนะ เช่น 

 (3.1) ช่ือร่างพระราชบัญญัติ เสนอแนะให้
แก้ไขถ้อยค าใหม่ เน่ืองจากค าวา่ “การบริหารจัดการ” 
ย ังไ ม่ครอบคลุม ถึ งค า ว่ า  “คุ้มครอง  ส่ ง เส ริม 
สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอก
ระบบ” ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัของร่างกฎหมายฉบบั
น้ี และที่ผา่นมายงัไม่มีกฎหมายคุม้ครองแรงงานนอก
ระบบในภาพรวม 

 (3.2) นิยามค าว่าแรงงานนอกระบบ 

 - ควรใหค้วามหมายแรงงานนอกระบบแบบ
กวา้งไว ้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล และกฎหมายอ่ืนๆที่
มีอยูแ่ลว้ เพือ่ไม่ใหต้กหล่นแรงงานกลุ่มใดๆ 

 - ให้น าเร่ืองนิติสัมพนัธ์การจา้งแรงงานมา
พจิารณาร่วมดว้ยในนิยาม 

 - มีแรงงานนอกระบบจ านวนมากที่เป็นเด็ก
อายตุ  ่ากว่า 15 ปี ที่มาท างานในระบบเศรษฐกิจนอก
ระบบ 

 เ ช่น  เด็กขายพวงมาลัย  ดังนั้ นให้มีการ
พิจารณาหรือคุ้มครองร่วมด้วย ทั้งน้ีให้ดูกฎหมาย
อ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งประกอบ เช่น กฎหมายดา้นเด็ก 
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 (3.3) คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบแห่งชาติ 

 ขอให้เพิ่มเติมผู ้แทนจากกลุ่มแรงงานใน
ระบบ ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตเร่ืองกระบวนการไดม้าที่ตอ้ง
ครอบคลุมแรงงานในระบบทุกกลุ่มไดจ้ริง ไม่ใช่แค่
เฉพาะตามที่กฎหมายดา้นแรงงานก าหนดไวเ้ท่านั้น 

 (3.4) อ านาจหน้าที่คณะกรรมการแรงงาน
นอกระบบ 

 - เพิ่มเติมอ านาจหน้าที่เร่ือง การให้บทบาท
แรงงานนอกระบบได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายต่างๆ 

 - เพิ่มเติมอ านาจหน้าที่เชิงวิชาการเพื่อ
สนบัสนุนกลุ่มแรงงานนอกระบบในดา้นต่างๆ 

 - อ านาจหน้าที่ที่ระบุไวส่้วนใหญ่เป็นการ
ส่งเสริม คุม้ครอง พฒันามากกวา่การบริหารจดัการ 

 ดงันั้นเสนอแนะเร่ืองใหก้ าหนดการคุม้ครอง 
ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบ ให้ชัดเจน ครอบคลุม โดยให้พิจารณา 
พ.ร.บ.ผูรั้บงานไปท าที่บา้น และแผนยุทธศาสตร์
แรงงานนอกระบบ ที่วางแนวทางไวแ้ลว้ 

 - ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็น
ระยะๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับริบท 

 - การเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบจะเป็นอยา่งไร 

 (3.5) หมวด 4 องค์กรแรงงานนอกระบบ 

 - นิยามค าว่ากลุ่ม-องคก์ร-เครือข่ายแรงงาน
นอกระบบหมายถึงอะไร เพื่อให้เห็นความแตกต่าง

ของแต่ละค าที่เก่ียวข้อง และการก าหนดบทบาท
หนา้ที่ คุณสมบติัที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ระดบัต่างๆ 

 (3.6) หมวด 7 สิทธิขั้นพื้นฐานและความ
คุ้มครอง 

 ปรับแกไ้ขถอ้ยค าในกฎหมายให้ชดัเจนเร่ือง
สิทธิประโยชน์และความคุม้ครองที่ไดรั้บ ทั้งส่งเสริม 
คุม้ครอง พฒันา และการอา้งอิงกบัหลักขอ้กฎหมาย
ทั้งต่างประเทศและในประเทศ 

(รายงานโดย บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ)์ 

เค รือข่าย ผู้หญิงสะท้อนภาพ ผู้หญิง  เด็ก 
เยาวชน พบความรุนแรงเพิม่ 

 ทุกวนัที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี ประเทศไทย
ถือวันน้ี เป็นวันสตรีไทย มีหลายหน่วยงานของ
ภาครัฐที่ท  างานดา้นการใหค้วามช่วยเหลือเด็ก ผูห้ญิง 
และครอบครัว ได้จดักิจกรรม โดยปีน้ีมูลนิธิเพื่อน
หญิง ร่วมกบัมูลนิธิพิทกัษ์สตรี และเครือข่ายสตรี 4 
ภาค ได้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ เร่ือง  “พบเห็น 
ผู้หญิ ง  ถู กท า ร้ า ย  สั งคม  ช่ วย ไ ด้ ” ที่  The 
conneccion  MRT ลาดพร้าว 
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 กา ร เสวนาค ร้ั ง น้ี  ต้อ งกา รสะท้อภ าพ
สถานการณ์ความรุนแรงของผูห้ญิงเด็ก เยาวชน ที่ถูก
ทุบตี ท  าร้าย ฆ่า ข่มขืน นับวนัจะทวีความรุนแรงขึ้น
เร่ือยๆ  ในขณะเดียวกันการช่วยเหลือของผูค้นใน
สงัคมที่พบเห็นเหตุการณ์กบัมีภาพที่ให้การช่วยเหลือ
น้อยลง จนบางคร้ังเป็นการน่ิง เฉย มองดู แล้วก็เดิน
จากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น กลายเป็นภาพความ
เคยชิน และจบลงดว้ยการสูญเสีย ซ่ึงก่อนการเสวนา
ประธานมูลนิธิเพื่อนหญิง คุณสุรภี ชูตระกูล ได้กล่าว
เปิดงานเสวนา และพูดถึงสถานการณ์ความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงการท างานของมูลนิธิเพื่อนหญิง และความ
คาดหวังต่อการเสวนาคร้ังนี้จะน าไปสู่การมีข้อเสนอ
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ในสังคมไทย
ให้ดีขึน้ 

 
 จากนั้นคุณ พัชรี ไหมสุข หัวหน้าฝ่ายศูนย์
พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง ได้รายงานผ่านกา
รับเร่ืองร้องทุกข์ของศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิ
เพื่อนหญิงในรอบ 1 ปี 6 เดือน (ม.ค. 2559 – มิ.ย.
2561) มีผูห้ญิงที่มาขอค าปรึกษาทั้งมาดว้ยตนเอง มา
ทางโทรศพัท ์และทางเพจ เฟสบุ๊ค รวมทั้งส้ิน 2,199 
ราย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกรณีการถูกใชค้วามรุนแรง

ในครอบครัว มีมากถึง 1,825 ราย รองลงมาเป็นกรณี
ทอ้งไม่พร้อม การล่วงละเมิดทางเพศ แต่งงานในวยั
เรียน ข่มขืน ลวนลาม และอนาจาร รวมกนั 185 ราย 
ส่วนที่เหลือจะเป็นกรณีสังคมสงเคราะห์ถูกทอดทิ้ง 
154 ราย และสุดทา้ยเป็นกรณีที่ถูกข่มขู่เผยแพร่คลิป 
32 ราย ถูกล่อลวงค้าประเวณี และค้ามนุษยด์้าน
แรงงาน 8 ราย จากภาพรวมจะเห็นแนวโน้มสภาพ
ปัญหาอนาคต ในมิติความสัมพนัธ์ชีวิตคู่จะมีความ
รุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น การคุกคามทางเพศ
จะเป็นคนใกล้ชิด ซ่ึงจะเกิดกับเด็ก เยาวชน ผูห้ญิง
พิการในเขตชนบทที่ไม่มีช่องทางการต่อสู้ พิทกัษ์
สิทธิ มีมากเป็นล าดับ ในขณะเดียวกัน ปัญหาเร่ือง
การข่มขืน มีความสัมพนัธ์ทางเพศก่อนวยัอนัควร มี
การตั้ งครรภ์ไ ม่พึงประสงค์ และต้องออกจาก
โรงเ รียน จนน าไปสู่การยุติการตั้ งครรภ์ จะ มี
แนวโน้มที่สูงมากจนเป็นวาระของชุมชน จังหวดั 
และชาติในขณะน้ี ในเวทีเสวนามีนกัวชิาการ และนัก
ปฏิบัติการทางสังคม ด้านเด็ก เยาวชน สตรี ได้
น าเสนอประเด็นเชิงสถานการณ์และแนวทางแกไ้ข
ในอนาคตไวอ้ยา่งน่าสนใน กล่าวคือ 
 ดร.รัชดา ธนาดิเรก อดีตนักการเมืองหญิง
พรรคประชาธิปัตย์ มองว่า สังคมไทยมีปัญหาหญิง
ชายในเชิงทศันะคติ ที่ชายคิดว่าหญิงเป็นวตัถุทรัพย์
ส มบั ติ  เ ป็ น ค ว า ม คิ ด แบบช า ย เ ป็ น ใหญ่  ใน
ขณะเดียวกนัผูห้ญิงเองก็ยงัมองตนเองว่าอ่อนแอ ไม่
กล้าออกมาปกป้องสิทธิเน้ือตวั ร่างกาย จิตใจ ของ
ตนเอง ทางแก้ไขที่จะท าให้ผูห้ญิงไม่ถูกท าร้ายคือ 
ผูช้ายต้องเคารพในสิทธิ ศักด์ิศรีของผู ้หญิง ปรับ
รากฐานคิดพ่อ แม่ ครู ให้สอนลูกหลาน เร่ืองความ
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รุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ใช่
เร่ืองส่วนตวั และไม่ตอ้งกลัวความเป็นหมาหัวเน่า 
ต้องมีจิตใจอยากจะช่วยเหลือ อีกทั้ งต้องกล้าที่จะ
สนับสนุนเชิดชู ผูห้ญิงที่ถูกระท า แล้วกล้าออกมา
ต่อสู้ เพื่อเป็นก าลงัใจ และแบอยา่งที่ไม่ยอมจ านนท์ 
ดร.รัชดาทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจคือ ”เราอย่ารับรู้
เพียงคาสถิติตัวเลข แต่เราควรต่ืนรู้ และสนับสนุนคน
ที่ออกมาพูดและต่อสู้เร่ืองเหล่านี้” 
 ผศ.ดร.รัก ชุณหกาญน์ นักวิชาการคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวงว่า 
ในทาง จิตวิทยา ความรุนแรงเป็นเร่ืองของอ านาจ ที่
แสดงความเหนือกวา่คนอ่ืนโดยมีบริบทการใชอ้  านาจ
การท าร้ายทางร่างกาย และจิตใจการแสดงความโกรธ 
เป็นพฤติกรรมการแสดงออกมาซ่ึงทุกคนมีอยูใ่นตวั 
แต่ เราคิดวา่ “การท าร้ายฆ่าคนที่เราเคยรัก” เราท าได้
ถึงขนาดนั้นหรือ สังคมไทยเต็มไปด้วยความรุนแรง 
และการเอาเร่ืองความรุนแรงมาท าเป็นเร่ืองตลก
ขบขัน ส่ือทุกฉบับเปิดมาดูมีเร่ืองความรุนแรงทุก
หน้า มนัเร่ิมจากจุดเล็กๆ เช่นเร่ิมโมโหก็กระแทกขา้
ของ และขยบัมาลงไมล้งมือ ในทางจิตวทิยา เรียกว่า”
จิตใตส้ านึก” ส่วนปัจจยัความรุนแรงคงหนีไม่พน้ 
เหล้า สุรา และละครฯลฯ ที่เป็นปัจจัยกระตุ ้นให้
กระท าความรุนแรงโดยไม่รู้ตวั ทางแก้ไข เราต้องใช้
รูปแบบความรัก ให้อภัย ปรับทัศนะคติมองผู้หญิงไม่
อ่อนแอ และส าคัญคือการเข้าใจในเร่ืองศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ 
 คุณชลีรัตน์ แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการมูลนิธิ
พิทักษ์สตรี กล่าว่า การคา้มนุษยก์บัความรุนแรง มา
จากส่ือโซเช่ียลมีเดียร ร้อยละ 60 มีเด็กอายนุ้อยเขา้มา

ขายบริการทางเพศ มีสาเหตุมาจาก ครอบครัวทิ้ง และ
การอยูใ่นส่ิงแวดล้อมที่มาเหมาะสม เด็กไม่รู้ว่าการ
ไดม้าซ่ึงวตัถุ โดยใชต้วัเองเขา้เส่ียงจะอนัตรายและตก
เป็นผูถู้กคา้มนุษย ์ตวัอย่างที่ภาคอีสานบางจงัหวดั
พบวา่ ส่วนใหญ่ถา้แม่ท าอาชีพคา้บริการมาก่อนเด็กก็
จะมีอาชีพตามแม่ ประสบการณ์การช่วยเหลือผูท้ี่ตก
เป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยจ์ากต่างประเทศ ส่วน
ใหญ่จะมีครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง และผ่าน
การทอ้งไม่พึงประสงค์ มีลูกอายุน้อย หรือตวัอย่าง
กรณีที่แม่ฮ่องสอน จะเห็นว่า เม่ือสืบไปแล้วเด็ก
ผูเ้สียหายมาจากครอบครัวที่ เปาะบาง ครอบครัว
ยากจน ขาดความอบอุ่น มีการศึกษาน้อย และไม่มี
ทางเลือกมากนกัในอาชีพการศึกษาเป็นตน้ ทางแกไ้ข 
ต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้ เขียนออกมาเป็น
บทเรียน เผยแพร่รณรงค์ เร่ืองทกัษะการจดัการยุติ
ความรุนแรงในเร่ืองการใชเ้คร่ืองมือ เทคโนโลย ีเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองหรือเหตุการณ์ความรุนแรง เป็นตน้ 
อีกทั้งตอ้งมีการปฏิบติัการ กระตุน้ขบัเคล่ือนให้คน
ในสังคมได้ช่วยกันช่วยเหลือเม่ือพบเห็นเหตุการณ์
ความรุนแรงเป็นตน้ 

 
 ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ 
จากรายการถามตรงกับจอมขวัญ ไทยรัฐทีวี  มองว่า 
ทุกคนในสังคมเป็นคนดีถ้าผูห้ญิงจะต่อสู้กับผูช้าย
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ตอ้งมีการฝึกฝน โดย ผูห้ญิงตอ้งฝึกศิลปะป้องกัน
ตนเอง ผูห้ญิงต้องรู้สิทธิของตนเองทางกฎหมาย 
ผูห้ญิงตอ้งใชเ้คร่ืองมือส่ือสารให้เป็นประโยชน์ ซ่ึง
ตอ้งเปิดให้มีการสอนทกัษะการใชโ้ทรศพัท์ส่ือสาร 
และ รู้ เ ร่ืองการเตรียมพร้อมเค ร่ืองมือให้ใช้ได้
ตลอดเวลา เช่นการถ่ายคลิป การไลฟ์สดตอ้งท าให้
เป็น และต้องให้การใช้ส่ือ  เพื่อท าให้ผู ้กระท า
ความผดิไม่มีที่ยนือีกต่อไปในสงัคม ส าคญัสุดทา้ยคือ
ผูห้ญิงต้องลดการเผชิญหน้า เพื่อลดความรุนแรง 
ทางแก้ไข ผูห้ญิงต้องรู้กฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ 
หรือความรู้เร่ืองกฎหมายอาญา การช่วยเหลือขนาด
ไหนถือว่าไม่มีความผิด การมีสติ และการออกมา 
Action ช่วยเหลือ หรือการใช้เจรจาต่อรอง การใช้
พฤติกรรมทาทีที่เป็นมิตร และส าคญัคือ การกระตุน้
ให้หน่วยงานรัฐที่ท  างานช่วยเหลือเด็ก สตรี ได้มี
ทกัษะในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน 
 ในช่วงสุดท้ายของการเสวนาฯ ดร.ปิยพร ท่า
จีน มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผู้ด าเนินการ
เสวนา ได้ถามปิดท้ายกับวิทยากร ในเร่ือง “เจ้าหน้าที่
รัฐ ควรมีบทบาทอย่างไรในการช่วยเหลือผู้ถูกกระท า
ความรุนแรง “ ซ่ึงสรุปภาพรวมจากวิทยากร 
 หน่ึง ประชาชน ผูห้ญิงตอ้งเขา้มาใช ้พ.ร.บ.
ยุติความรุนแรงในครอบครัว ที่มีอยู่ให้มาก เพื่อให้
เจา้หน้าที่ ต  ารวจ และเจา้หน้าที่ตามกฎหมายน้ีตอ้ง
กระท าการช่วยเหลือ 
 สอง  ต้อ งป รับทัศนะคติ  ต  า รวจ  และ
เจ้าหน้าที่ รัฐในการช่วยเหลือ ไม่ใช่มองว่า ความ
รุนแรงในครอบครัวเป็นเร่ืองผวัเมีย และไม่ควรมีการ
ยกเลิกการรับผูห้ญิงเป็นพนักงานสอบสวน หรือการ

เป็น นักเรียนนายร้อยหญิง อีกทั้งการรับพนักงาน
สอบสวนต้องจบเนติบัณฑิต  เพราะจะมีความ
เช่ียวชาญในการรวบรวมหลกัฐานและการท าส านวน
ที่ตอ้งใชภ้าษากฎหมายอยา่งถูกตอ้ง 
 สาม  ค ดีคว าม รุนแรง ต่อผู ้หญิ งต้อ ง มี
นกัจิตวทิยา ร่วมท าส านวนสอบ เหมือการมีพนักงาน
สอบสวนหญิง เพือ่แกปั้ญหาการท าส านวนอ่อน และ
สุดทา้ยผูก้ระท าผิดก็ไม่ถูกลงโทษ เพราะปัจจุบนั”
สงัคมไทยคุน้ชินกบัความรุนแรง เราตอ้งปิดช่องโหว่
เหล่าน้ีใหไ้ด”้ 
 ส่ี  รัฐต้องมียุทธศาสตร์การจัดการความ
รุนแรง และเคารพในสิทธิของผูถู้กกระท า เช่นการไม่
ถ่ายภาพและออกส่ือซ ้ าๆ ตอ้งปกปิดช่ือ และที่อยูเ่ป็น
ตน้ 
 ห้า รัฐตอ้งมีการบรรจุเร่ืองของความรุนแรง 
และสถาบนัครอบครัวเขา้ไปไวใ้นหลกัสูตรการเรียน
การสอนในโรงเรียน โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองความรู้
ความเขา้ใจมนบทบาทหญิงชาย 
 หก ประชาชน และผูห้ญิงที่ถูกกระท าความ
รุนแรง สามารถไดรั้บบริการ และใชก้ลไกรัฐสภาได้
อย่างสะดวก ซ่ึงจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
ปกป้องสิทธิไม่ใหถู้กกระท าที่ไม่เป็นธรรม 

(สรุปโดย บณัฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพือ่นหญิง) 

ร้องศาลให้ไต่สวนการจับกุมและควบคุม
แรงงานข้ามชาติไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

มูลนิธิเพือ่สิทธิมนุษยชนและการพฒันา  ได้
ออกแถลงการณ์ “ศาลจังหวัดปัตตานี ยกค าร้องกรณี
แรงงานข้ามชาติ ชาวเมียนมา ขอให้มีการไต่สวน การ
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จับกุมและควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย : ความ
จริงที่ยังไม่ได้ถูกค้นหาโดยกระบวนการยุติธรรม” 
เม่ือวนัที่23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศาลจงัหวดั
ปัตตานี ไดน้ดัไต่สวนค าร้องกรณีที่มี การจบักุมและ
ควบคุมตวัแรงงานขา้มชาติหญิงชาวเมียนมาสองคน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลได้ออกหมายเรียก
สารวตัรตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัปัตตานี  ผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัการคุมขงัแรงงานมาใหก้ารในชั้นไต่สวน ซ่ึงผูคุ้ม
ไดแ้ถลงต่อศาลไดน้ าตวัผูถู้กคุมขงัทั้งสองไปยงัตรวจ
ค น เ ข้ า เ มื อ ง จั ง ห วัด ร ะ น อ ง แ ล้ ว ตั้ ง แ ต่ เ ม่ื อ
วนัที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 18.00 น. เพื่อ
ด าเนินการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรตามระเบียบ
ต่อไปแลว้ ดงันั้นขณะน้ีผูถู้กคุมขงัทั้งสองไม่ ไดถู้ก
คุมขงัอยูท่ี่ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัปัตตานีแต่อยา่งใด 
ดงันั้น ศาลจึงมีความเห็นวา่ ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้ง
ไต่ สวนค าร้องต่อไป จึงมีค  าสัง่ยกค าร้อง 

เ ก่ียวกับคดีน้ี  สืบเ น่ืองจาก เม่ือวันที่  15 
สิงหาคม 2561 ไดมี้เจา้หนา้ที่ต  ารวจตรวจคนเขา้เมือง
ปัตตานี ร่วมกบัเจา้หน้าที่ กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายใน (กอ.รมน) ต  ารวจท่องเที่ยว และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางาน บุกเข้าส านักสงฆ์
แหลมนก ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี และได้จบักุม
แรงงานขา้มชาติหญิงชาวเมียนมาสองคน ซ่ึงใชเ้วลา
ยามว่างจากการท างานประจ ามาเป็นจิตอาสาสอน
หนังสือให้กับลูกหลานคนงานขา้มชาติกว่า 80 คน
โดยเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า แรงงานขา้มชาติทั้ งสอง 
ท างานนอกเหนือจากที่กฎหมายอนุญาต และ
ด าเนินการเปรียบเทียบปรับขณะที่แรงงานทั้งสองถูก
สั่งให้ ลงนามในเอกสารภาษาไทยที่ตนไม่ สามารถ

อ่านได้ และจะมีการด าเนินการผลักดันทั้งสองคน
กลบัไปยงัประเทศตน้ทางตามพระราชบญัญตัิคนเขา้
เมืองพ.ศ.2522 และยงัไดอ้อกค าสั่งห้ามเขา้มาท างาน
ในประเทศไทยอีกเป็นเวลาสองปี นอกจากน้ี ยงัมีชาว
เมียนมาที่ถือวซ่ีานกัท่องเที่ยวและขอเขา้เยีย่มชมการ
เรียนการสอนที่วดัถูกจบัปรับในขอ้หาเดียวกนั 

 

จุดเร่ิมตน้ของการใช ้กลไกทางกระบวนการ
ยติุธรรม เพือ่การคุม้ครองสิทธิ ในคร้ังน้ี สืบเน่ืองจาก 
การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้ นขาดการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงถึงการท างานของหญิงชาวเมียน
มาทั้งสองคน  รวมถึงการละเลยขอ้เท็จจริงที่ ว่า การ
สอนหนัง สือให้ เด็ กๆ ในชุมชน  มิได้เ ป็นการ
ด าเนินการอยา่งเป็นทางการ  การเขา้มาใหค้วามรู้ดา้น
การศึกษาและวฒันธรรมแก่เด็กๆ ในชุมชน เป็นการ
ท าโดยจิตอาสา มิได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจา้งแต่
อยา่งใด  

ดงันั้น การยืน่ค  าร้องตามมาตรา 90 ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา จึงเป็นกระบวนการ
ขอให้ศาลไต่ สวนเพื่อแสวงหาความจริงว่าการ
ควบคุมตวับุคคลใดบุคคลหน่ึงนั้น เป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่การแสวงหาข้อเท็จจริง
ประเด็นน้ีกลบัยติุลงดว้ย “การส่งตวัหญิงชาวเมียนมา
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ทั้งสองคนออกไปนอกราชอาณาจกัรแล้ว” ซ่ึงการ 
“ปล่อยตวั” ในลกัษณะน้ี ยอ่มไม่ใช่การคืนเสรีภาพ
ใหแ้ก่ ผูร้้องตามเจตนารมณ์ของมาตรา 90 

หมายเหตุ : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 90 ที่ระบุวา่ เม่ือมีการอา้งวา่บุคคล
ใดถูกคุมขงัในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใดโดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย บุคคลเหล่าน้ีมีสิทธิยื่นค  าร้องต่อศาล
ทอ้งที่ที่มีอ  านาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ ผู ้
คุมขังเอง พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ผู ้
บญัชาการเรือนจ าหรือพศัดี สามี ภริยา หรือญาติของ
ผูน้ั้น หรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผูถู้กคุมขงั 

และเม่ือไดรั้บค าร้องแลว้ ใหศ้าลไต่สวนฝ่ายเดียวโดย
ด่วน ถา้ศาลเห็นว่า ค  าร้องนั้นมีมูล ศาลมีอ านาจสั่งผู ้
คุมขงัใหน้ าตวัผูถู้กคุมขงัมาศาลโดยพลนั และถา้ผูคุ้ม
ขงัแสดงใหเ้ป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ไดว้่าการคุมขงัเป็น
การชอบดว้ยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตวัผูถู้กคุมขงั
ไปทนัที  

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

   

 
 
 
 


