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 หาบเร่แผงลอยเดือด ร้องนายกขอคืนทางเท้า 

 ส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือนมีนาคม 2561 

 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือใคร? 

 แถลงการณ์ร่วม อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 188 

 ศาลยกฟอ้ง 3 แรงงานเมียนมากรณีลักทรัพย์ 

 “นักสื่อสารชายขอบ” ในสมรภูมิสื่อ 4.0 

 สนช.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 
ภาพ http://oknation.nation.tv 

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 ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้าํการคน้ควา้ 
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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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัท่ี28(375) พบ

กนัในเดือนตุลาคม 2561 ครบรอบ 42 ปีรัฐประหาร 

6 ตุลาคม 2519 และการปฏิวัติ 45ปี 14 ตุลาคม 

2516  เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครัง้ยิ่ งใหญ่ ท่ี

ประชาชนจ านวนมากอาจลืมเลือนหรือยงัเกิดไม่ทนั 

แต่ส าหรับขบวนการแรงงานและผู้ ท่ีมีชีวิตผูกพันกับ

เหตุการณ์ทัง้ 2 ครัง้นี ้ไม่ควรท่ีจะลืมเป็นอันขาดว่า 

สถานการณ์ของสังคมไทยในระหว่างวัน ท่ี 14 

ตุลาคม 2516 จนถึง 6 ตุลาคม 2519 ได้ให้ก าเนิด

และหล่อหลอมขบวนการแรงงานและขบวนการ

เคลือ่นไหวของนกัศกึษา กรรมกรให้เติบโต แข็งแกร่ง

ขึน้ทัง้ในทางปริมาณและคุณภาพ สืบต่อมาเป็น

ขบวนการแรงงานในยุคปัจจุบนัรวมถึงการให้ก าเนิด

องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานในเวลาต่อมา  ไม่

ว่าจะเป็นมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน หรือพิพิธภัณฑ์

แรงงานไทยท่ีก าลงัจะมีงานร าลึกครบรอบ 25 ปีใน

วนัท่ี 21 ตลุาคมนีด้้วย 

 จากอดีตสู่ปัจจุบัน สงัคมไทยในยุคท่ีผู้ น า

รัฐบาลเรียกว่า”อุตสาหกรรม 4.0” ยงัคงมีประเด็น

ปัญหาท่ีต้องขบคิดกันมากมาย โดยเฉพาะแรงงาน

จะก้าวไปอยา่ไรให้เทา่ทนัตอ่ความเปลีย่นแปลงของ 

 

โลกยุคใหม่ โดยไม่ถูกเอาเปรียบ ไม่ถูกละเมิดสิทธ์ิ 

และไม่ ถูก ทิ ง้ ไ ว้ เบื อ้ งหลังภายใ ต้ ข้อ อ้ างกา ร

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต หรือแม้กระทั่งการ

รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน 

ผู้ สนใจอ่านบทความ ภาวะโลกร้อนของภาคธุรกิจ 

“ระบบคดัออก” ผลกระทบต่อแรงงาน ได้ในแรงงาน

ปริทศัน์ฉบบันี ้ 

 ไม่ว่าจะเป็นสังคมยุคไหน บทบาทของ

สือ่มวลชนมีความส าคญัตอ่การเสริมความได้เปรียบ

หรือความเข้มแข็งให้กับขบวนการเคลื่อนไหวของ

ภาคประชาชนในการรณรงค์ต่อสู้  พัฒนาการของ

สื่อมวลชนเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ในอดีตข่าวความ

เคลือ่นไหวของประชาชนมีโอกาสน้อยท่ีจะได้ช่วงชิง

พืน้ท่ีในสือ่กระแสหลกั ไม่ว่าจะเป็นหนงัสือพิมพ์ ทีวี 

หรือสถานีวิทยุ ต่อมาในยุคท่ีสื่ออิเล็คโทรนิกส์มี

บทบาท แม้ช่องทางจะเปิดกว้างมากขึน้ แต่ก็ใช่ว่า

ประชาชนทุกกลุม่จะสามารถสื่อสารความทุกข์ยาก 

เดือดร้อนของตัวเองออกสู่สาธารณะได้โดยง่าย 

โดยเฉพาะประชาชนกลุม่ท่ีเป็น”ชายขอบ” แรงงาน

ปริทศัน์ฉบบันีมี้บทความจากสื่อมวลชนมืออาชีพ ท่ี

ผันตัวเองจากผู้ผลิตสื่อในหนังสือพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียง
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ฉบบัหนึ่งมาก่อตัง้ “ส านกัข่าวชายขอบ” ได้บอกเลา่

มมุมองของนกัสือ่สารมืออาชีพและมือสมคัรเลน่จาก

เวทีการพูดคุยใน โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ทกัษะนกัสือ่สารในภมูภาคและพืน้ท่ีเปราะบาง 

 สุดท้ายนีเ้ม่ือความหวังท่ีจะมีการเลือกตัง้

ในช่วงต้นหรือกลางปีหน้าใกล้ความเป็นจริงมากขึน้ 

บรรยากาศทางการเมืองก็เร่ิมคึกคกั น่าจะได้เวลาท่ี

ขบวนการแรงงานและกลุม่พลงัอ่ืนๆจะผนึกก าลงักัน

สร้างอ านาจการต่อรองอีกครัง้เพื่อยื่นข้อเสนอ

นโยบายกับพรรคการเมืองต่างๆท่ีเสนอตัวเข้ามา 

เพื่อดวูา่พรรคใดจะมีจุดยืนท่ีท าเพื่อประโยชน์ของคน

สว่นใหญ่ ประชาธิปไตยคือการเรียนรู้อย่างไม่สิน้สดุ 

แต่ในประสบการณ์แต่ละครัง้ย่อมต้องมีการสรุป

บทเรียนเพื่อจะได้ก้าวพ้นไปจากวังวนแบบเดิมกัน

เสยีที 
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 “ในคร้ังนีเ้ราจะมาพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในเร่ือง การด าเนินนโยบายลดโลกร้อนของ
ภาคธุรกิจกับผลกระทบต่อแรงงาน ซ่ึงเป็นเร่ืองใหญ่และมีความส าคัญมากๆ อีกเร่ืองหน่ึงครับ ซ่ึงก็
ไม่แน่ใจว่าขบวนการแรงงานได้มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในเร่ืองดังกล่าว หรือไม่  อย่างไร และ
เพียงใดครับ” 

ขอเร่ิมต้นอย่างน้ีครับ เม่ือปี2560 มูลนิธิ
พิพิธภณัฑ์แรงงานไทยและมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 
ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในเร่ืองกิจกรรมที่
สําคญัที่ทาํกันในระดับสากล   สถานการณ์สําคัญ
ห น่ึ ง ที่ ท้ า ท า ย แ ล ะ ช ว น ใ ห้ ข บ คิ ด กั น ก็ คื อ 
ภาคอุตสาหกรรมทัว่โลกลว้นแลว้แต่มีส่วนทาํใหโ้ลก
ร้อนเพิ่มขึ้น เพราะอุตสาหกรรมดังกล่าวทาํให้เกิด
การปล่อยก๊าซบางชนิด เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอน
ไดอ๊อกไซด์ เป็นตน้ ก๊าซเหล่าน้ีกลับไปรวมตวักัน
อย่างหนาแน่นในชั้ นบรรยากาศของโลก ทําให้
เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร ร ะ บ า ย ค ว า ม ร้ อ น จ า ก

พื้นผวิโลก  อุณหภูมิโลกจึงสูงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ และส่ง
ส่งผลต่อภาวะภูมิอากาศโดยรวมของโลก และอ่ืน ๆ 
อีกหลายประกาย ซ่ึงในที่ สุดแล้วผลร้ายทั้ งปวงก็
กลบัมาสู่มวลมนุษยชาติ 

 

ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ 

http://voicelabour.org 
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 สถาบันทรัพยากรโลกระบุว่า ในปี 2555
ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกอนัดบัที่ 26 ของ
โลก  เพิ่มขึ้นร้อยละ 119 เม่ือปี 2533  ทาํให้ประเทศ
ไทยตอ้งจดัทาํแผนแม่บทดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2593 เพื่อเป็น
กรอบนโยบายบูรณาการและจดัทาํแผนปฏิบตัิการที่
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
การให้ความสาํคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อมหรือเศรษฐกิจสีเขียว และพบว่า
นโยบายการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มไดก่้อผลกระทบทาํ
ให้การจ้างงานลดลงในอุตสาหกรรมหนัก เช่น 
อุตสาหกรรมถ่านหิน เป็นต้น (เอกสารข้อเสนอ
นโยบายเพื่อการเปล่ียนผ่านที่ เ ป็นธรรม: มูลนิธิ
พพิธิภณัฑแ์รงงานไทย : สิงหาคม 2561) 

 

 องค์กรภาคประชาสังคมในต่างประเทศที่
เรียนรู้ เขา้ใจและตระหนักในเร่ืองน้ี จึงให้ขอ้มูลและ
ข้อคิดเ ห็นต่อสังคม รวมทั้ งมี กิจกรรมผลักดัน
เคล่ือนไหวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดนโยบายและมาตรการ
ต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
กล่าวคือ มีแนวคิดให้แรงงานที่ตอ้งตกงานจากการ
ดาํเนินนโยบายดงักล่าว  ไดรั้บการพฒันาทกัษะฝีมือ 

เพื่อชดเชยการเสียโอกาสในการทาํงาน และได้รับ
การส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆที่จาํเป็น โดย
แรง งา นมี ส่ว นร่ วม  เพร าะ นโ ยบ ายดัง ก ล่ าว มี
ผลกระทบต่อแรงงานโดยตรง 

 แมว้า่การดาํเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อลดโลกร้อน จะเป็นเร่ืองดี เป็นกรณีจาํเป็น และ
เพื่อปกป้องโลก แต่การดาํเนินการดงักล่าวเพื่อการ
เปล่ียนผา่น ก็ยอ่มเกิดผลกระทบต่อผูค้นบนโลกใบน้ี
เช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ยอ่มเกิดผลกระทบต่อ
แรงงานอยา่งแน่นอน  มากน้อยแตกต่างกันไป การ
ดาํเนินการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดและหลกัการ
สําคญัขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ     (ไอ
แอลโอ) เร่ือง แนวทางสาํหรับการเปล่ียนผ่านไปสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่ย ัง่ยืนสําหรับทุกคน ซ่ึงได้
เผยแพร่เม่ือปี 2558 

 ตวัอย่างเช่น ประเทศแคนาดา มีโครงการ
เปล่ียนผ่านด้วยการประกันการจา้งงาน การพฒันา
ทักษะเพื่อสร้างโอกาสในการหางานใหม่ เป็น
ตน้  หรือประเทศเยอรมนั สมาพนัธ์แรงงานเยอรมัน 
ได้จัดตั้ งหน่วยงานทางวิชาการเฉพาะด้าน เพื่อ
รณรงค์และผลักดันนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจที่
เน้นการเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ คาํนึงสภาพการ
จา้งงานที่ดี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และคาํนึงสิทธิ
ผูบ้ริโภคดว้ย (เอกสารของมูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงาน
ไทย 2561) 

www.isranews.org 
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 ในที่สุดมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยโดย
การสนับสนุนของมูลนิธิฟรีดริค  เอแบร์ท  จึงได้
ร่วมกันพฒันาโครงการพฒันาศกัยภาพแกนนําเพื่อ
การเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรม โดยมีหลักการสาํคญัคือ 
กระบวนการเปล่ียนผ่านเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน มี
แรงงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เกิดผลทั้งด้านบวกและด้านลบ การดาํเนินกิจกรรม
ของฝ่ายแรงงานจาํเป็นต้องดําเนินงานทั้งในระดับ
สากลและระดบัประเทศเพือ่เช่ือมประสานกนั 

 การดําเนินงานไม่เพียงแต่จะสร้างความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองการลดภาวะโลกร้อน และการ
เปล่ียนผ่านที่เป็นธรรมเท่านั้น  แต่จาํเป็นที่จะตอ้ง
สร้างการเรียนรู้และความตระหนัก  ในระดบัแกนนาํ
ขององคก์รแรงงานและองคก์รภาคประชาสังคมต่าง 
ๆ ที่เขา้ร่วมโครงการ ได้มีทกัษะเพิ่มขึ้นในเร่ืองการ
รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล หรือที่เรียกกันว่าการวิจัย 
เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะและขับเคล่ือนทางด้าน
นโยบาย ทั้งในระดบัสถานประกอบการ ระดับกลุ่ม
อุตสาหกรรม และระดบัประเทศ  หรืออาจกล่าวไดว้่า 
หยิบยกประเด็นน้ี มาศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ทาํงาน
ร่วมกัน พฒันาศกัยภาพร่วมกัน ขบัเคล่ือนร่วมกัน 
และเข้มแข็งไปด้วยกัน  และมุ่งหวงัที่จะทาํงาน
ร่วมกนัต่อไปในอนาคต โดยมุ่งหวงัว่าน่าจะเกิดการ
ทาํงานร่วมกันในลักษณะที่เป็นสถาบันกลางหรือ
ขบวนการมากยิ่งขึ้น  เขม้แข็งมีพลงัอยา่งมีรากฐาน
เพื่อความย ัง่ยืนครับ นับว่าเป็นงานที่ทา้ทายยิ่งครับ 
และตอ้งการมวลมิตรเขา้มาร่วมคิดร่วมเรียนรู้ ร่วมทาํ 
ร่วมขบัเคล่ือน และร่วมในความสาํเร็จครับ 

 มูลนิธิพพิธิภณัฑแ์รงงานไทย ไดด้าํเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์กรแรงงานหลาย
คร้ัง  รวมทั้งเม่ือวนัที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ณ พฤกษา
วัลเลย์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุ รี  ก็ได้จัด
กิจกรรมที่สําคญัอีกคร้ังหน่ึง เป็นการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ เร่ือง การพฒันาขอ้เสนอนโยบายเพื่อการ
เ ป ล่ี ย น ผ่ า น ที่ เ ป็ น ธ ร ร ม  มี ผู ้นํ า แ ร ง ง า น จ า ก
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมประมาณ 30 คน 
ผูเ้ขียนก็ได้รับเชิญให้เขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีด้วย 
ซ่ึงตอ้งขอขอบคุณผูจ้ดัไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ยครับ 

 

  มีประเด็นที่อยากกล่าวถึงดังนี้ครับ 

 ประเด็นแรก  ว่ากันตั้ งแต่มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวกับเร่ืองการลดโลก
ร้อน ยงัคงมีประเด็นคาํถามสาํหรับภาครัฐวา่ นโยบาย
ขอ ง รัฐ ในเ ร่ือง ล ดโล กร้อ นภ า คป ระชา สัง ค ม 
โดยเฉพาะภาคแรงงานซ่ึงจะไดรั้บผลกระทบโดยตรง
มีส่วนร่วมในการจดัทาํนโยบายดงักล่าวหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด นโยบายของรัฐดงักล่าวไดมี้มาตรการ
เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่ ภารกิจทางยทุธศาสตร์ชาติซ่ึง
เก่ียวข้องกับหลายกระทรวงทบวงกรมนั้ น ได้มี
มาตรการหรือแนวทางในการบูรณาการการทาํงาน

http://voicelabour.org 
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ของหน่วยงานภาครัฐดีพอแลว้หรือยงั และนโยบาย
ดังกล่าวได้มีมาตรการครอบคลุมทั้งในเชิงป้องกัน 
แกไ้ข ส่งเสริมพฒันา และเยยีวยาความเสียหายหรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกบัประชาชนหรือสังคมแลว้หรือ
ยงั 

 ในประเด็นดังกล่าวน้ี มีเสียงตอบดัง ๆ มา
จากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีวา่ ยงัไม่มี 

 

 ประเด็นที่สอง  การดํา เนินนโยบายและ
มาตรการต่างๆของรัฐในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับหลาย
ภาคส่วน เป็นเร่ืองใหญ่ และมีผลกระทบต่อสังคม
อยา่งกวา้งขวางเช่นน้ี  จาํเป็นอยา่งยิง่ที่ทั้งภาครัฐทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน ภาคประชาสังคม และ
องค์กรชุมชนท้องถ่ิน จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ทาํงานอยา่งแขง็ขนัจริงจงัและต่อเน่ือง  ความร่วมมือ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้ นได้ มาตรการสําคัญที่จะต้องทาํ
ประการหน่ึงคือ จะตอ้งมีการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารที่
ถูกตอ้งครบถ้วน เสริมสร้างทศันคติที่ถูกตอ้งดีงาม
เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน และช่วยเหลือกัน
ไม่ใหก้ลุ่มหน่ึงกลุ่มใดตอ้งรับภาระหรือแบกรับความ
เดือดร้อนจากนโยบายดงักล่าวโดยไม่เป็นธรรม หรือ
กล่าวเสียใหม่ว่า การดําเนินงานสําเร็จสมความมุ่ง

หมายไปด้วยกัน มิใช่กลุ่มหน่ึงเป็นสุขแต่อีกหลาย
กลุ่มทนทุกข ์กล่าวไดว้่ายดึประโยชน์ของสังคมเป็น
สาํคญั ไม่ทอดทิ้งกลุ่มประชาชนผูข้าดโอกาส 

 ประเด็นที่สาม  ในส่วนของภาคธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมที่ดาํเนินนโยบายเพื่อลดโลกร้อน จาก
การดาํเนินงานของมูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงานไทยกับ
ผู ้นําแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ พบว่า 
นโยบายลดโลกร้อนของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง 
ๆ ดํา เ นินงานในลักษณะ คิด เอง เออ เอง แล ะ
ประกาศใช้เป็นนโยบายของสถานประกอบการ 
โครงการใดกิจกรรมใดที่ธุรกิจอยากเชิญชวนลูกจา้ง
หรือสหภาพแรงงานเขา้ร่วม  บุคคลดังกล่าวจึงจะมี
โอกาสเขา้ร่วมงาน คือเขา้ร่วมในระยะการปฏิบติัการ
แล้ว  มิได้มีส่วนร่วมคิดร่วมเสนอแนะความเห็น
ตั้งแต่ตน้ ซ่ึงก็ถือเป็นความทา้ทายอนัสาํคญัประการ
หน่ึงในเร่ืองการมีส่วนร่วมของแรงงานหรือองค์กร
แรงงานในเร่ืองนโยบายของสถานประกอบการต่าง 
ๆ ที่ เ ก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อแรงงานอย่าง
กวา้งขวาง 

 อยา่งไรก็ตาม ในส่วนผูน้าํแรงงานที่เขา้ร่วม
กิจกรรมในคร้ังน้ี ก็มิไดท้อ้ถอย หรือส้ินหวงัจากการ
ที่ไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่ตน้ และคิดเห็นกนัว่า ยงัไม่สาย
ที่องค์กรแรงงาน หรือสหภาพแรงงานจะได้เร่ง
ประสานกบัทางสถานประกอบการ เพื่อเขา้ไปพูดคุย
ในเร่ืองน้ี และให้ขอ้มูลแก่สถานประกอบการว่า จา
การดาํเนินนโยบายดงักล่าวเกิดผลกระทบต่อแรงงาน
อยา่งไรบา้ง  จะไดเ้ห็นแผนงานในภาพรวม และเห็น

http://nationtv.tv 
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บทบาทที่สหภาพแรงงานและแรงงานจะสามารถเขา้
ไปมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ ได ้

 มีข้อที่น่าห่วงใยบางประการคือ ในหลาย
สถานประกอบการ มีการอ้างนโยบายลดโลกร้อน
ของรัฐบาล แลว้ปรับเปล่ียนโน่นน่ี ตั้งแต่เร่ืองเล็ก ๆ 
ไปสู่เร่ืองใหญ่ เช่น การปิดไฟ ปิดแอร์ตามช่วงเวลาที่
ก ําหนด ซ่ึงบางช่วงเวลาก็ตรง กับเวลาพักของ
พนักงานในบางกะ ซ่ึงก็ต้องทนร้อนเอา  การใช้
กระดาษทิชชูอยา่งประหยดั มาตรการประหยดัการใช ้
นํ้ าประปา การลดการใช้กระดาษในการส่ือสารใน
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ เ ป ล่ี ย น ม า ใ ช้ ก า ร ส่ื อ ส า ร ท า ง
อิเลคทรอนิคส์แทน โดยการยกเลิกการใชใ้บลาหยุด
งาน (ที่ใช้กระดาษ) ทุกประเภทและใช้การส่ือสาร
ทางอิเลคทรอนิคส์แทน 

 ส่วนในเร่ืองใหญ่  ๆ ก็ เช่น การปรับปรุง
กระบวนการผลิต มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร 
ยบุรวมแผนกงาน  โยกยา้ยแรงงานไปยงัสาขาต่าง ๆ 
รวมทั้ง การนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น หุ่นยนต์มา
ทาํงานแทนคน ผูน้าํแรงงานหลายคนยนืยนัตรงกนัว่า 
นโยบายดังกล่าวของธุรกิจจะนาํไปสู่การลดจาํนวน
แรงงานลงอยา่งแน่นอน  ซ่ึงไปเขา้กบัแผนของธุรกิจ
ที่ตอ้งการปรับเปล่ียนกาํลงัแรงงานที่มีอายมุาก หรือ
สุขภาพไม่ค่อยดี หรือประสิทธิภาพในการทาํงาน
ลดลง ส่ิงที่แรงงานตอ้งเผชิญและทา้ทายต่อบทบาท
ขององค์กรแรงงานอย่างยิ่งก็คือ โครงการสมัครใจ
ลาออกโดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามที่ธุรกิจกาํหนด 
ดงัที่เรียกกนัว่า โครงการจาํใจจาก ซ่ึงยงัคงมีคาํถาม

เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองว่า โครงการน้ีใครไดป้ระโยชน์ 
กระบวนการมีความโปร่งใสหรือไม่ สิทธิประโยชน์
เป็นธรรมแล้วหรือไม่ องค์กรแรงงานมีส่วนร่วม
หรือไม่ เพยีงใด เพราะโดยผลของโครงการจาํใจจาก
น้ี  กระทบต่อความมัน่คงในการทาํงานโดยตรง และ
ทั้ งแรงงานเอง องค์กรแรงงาน และรัฐบาล   มี
แผนงานรองรับผลกระทบจากการดาํเนินโครงการจาํ
ใจจากอย่างเพียงพอแลว้หรือไม่ เพราะมิฉะนั้นแล้ว 
เหล่าน้ีก็คือการหมกัหมมปัญหาทางสงัคมไว ้

 

 พนักงานที่ปรับตวัไม่ได้ หรือไม่มีความสุข
กับการทาํงานในรูปแบบใหม่ ก็ตกเป็นเหยื่อของ
นโยบายลดโลกร้อนและการเปล่ียนผา่น บา้งก็ลาออก
จากงานไปเอง บา้งก็ถูกเลิกจา้ง บา้งก็ตอ้งยอมรับการ
เปล่ียนยา้ยสถานที่ทาํงานโดยไม่เป็นธรรม และกลํ้ า
กลืนฝืนทนทาํงานไป ดว้ยการอธิบายของธุรกิจว่า น่ี
เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามนโยบาย
ของรัฐบาล อนัเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับ
ธุรกิจในการปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิตของธุรกิจ 

 ผู ้นําแรงงานหลายคนมีข้อสงสัยต่อการ
ดาํเนินการของธุรกิจดงักล่าว เพราะในบางกรณีก็ไม่
มีความชัดเจนพอว่าเป็นการดาํเนินนโยบายเพื่อลด
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โลกร้อน หรือเป็นการอ้างนโยบายเพื่อมาปัดกวาด
ธุรกิจของตนให้เติบโตและเปล่ียนผ่านได้  โดยยงั
สามารถรักษาสถานะของธุรกิจไวใ้นโลกของการ
แข่งขนัเพือ่กาํไรสูงสุดต่อไป หรือกล่าวให้ชดัว่า เร่ิม
พบเห็นหลายกรณีแล้วที่ มีลักษณะเป็นการอ้าง
นโยบายลดโลกร้อน แต่เอนเอียงไปทางลดต้นทุน
การผลิตมากกว่า และในหลายกรณีผูน้าํแรงงานเห็น
ว่า ธุรกิจมีการผลักภาระต่าง ๆ ให้แรงงานเป็นฝ่าย
แบกรับไว ้ ขาดการส่ือสารขอ้มูลการดาํเนินนโยบาย
ของธุรกิจที่ถูกตอ้งครบถว้น มาตรการต่าง ๆ ที่ธุรกิจ
นํามาใช้ เช่น การปรับกระบวนการผลิต การยุบ
แผนกงาน รวมทั้งการโยกยา้ยงาน องค์กรแรงงาน 
และแรงงานไม่มีส่วนร่วม มิไดมี้มาตรการฝึกอบรม 
หรือเตรียมความพร้อมใหแ้ก่แรงงานเพือ่สู่การเปล่ียน
ผา่นที่เป็นธรรม 

 

 เขา้ลกัษณะในทาํนองว่า ปรับตวัได้ทนได้ก็
ได้อยู่ทาํงาน ปรับตัวไม่ได้ อยู่ไม่ได้ก็ลาออกไป 
สถานการณ์ในลกัษณะน้ีน่าเป็นห่วงอยา่งยิง่  เพราะ
เขา้ลักษณะ ใครชนะคนนั้นรอด  หรือระบบแพค้ดั
ออก  ลืมไปว่าแรงงานเหล่าน้ีลว้นมีส่วนสร้างสรรค์
และพฒันาธุรกิจมายาวนานตามอายงุานของแรงงาน 
เขาเหล่านั้ นมีชีวิต มีลมหายใจ มีครอบครัวญาติ

มิตร  มีอีกหลายชีวติที่เขาเหล่านั้นตอ้งอุปการะเล้ียงดู 
ผลกระทบที่ทาํให้เขาตอ้งสูญเสียงานและ รายไดม้นั
เป็นทุกขอ์นัใหญ่หลวงยิง่นกั 

 ทุกคนอยากเห็น การดาํเนินนโยบายลดโลก
ร้อนของธุรกิจบนความสมัพนัธ์ที่มนุษยเ์อ้ืออาทรกนั
และกนั ดงัที่เราท่านทั้งหลายปรารถนาและอยากเห็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกับลูกจา้ง หรือผูจ้า้ง
งานกับคนทาํงานแบบหุ้นส่วนสังคม(มิใช่หุ้นส่วน
แบบธุรกิจ)กัน น่ีก็เป็นความทา้ทายอีกประการหน่ึง
วา่ การดาํเนินนโยบายตอ้งไดใ้จแรงงาน ไดใ้จสังคม
ไปดว้ย และส่ิงเหล่าน้ีใช่ไหมที่เราต่างเรียกหาความ
เป็นธรรมและความสุขที่ย ัง่ยนื 

 ประเด็นที่ ส่ี  จากผลกระทบต่อแรงงาน
ดังกล่าว ประเทศไทยมีนโยบาย กฎหมาย กลไก 
เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ และมาตรการต่าง ๆ ในการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาแล้วหรือไม่  เพียงใด มี
ประสิทธิภาพเพยีงพอหรือไม่ 

 จากการตรวจสอบของผูน้ําแรงงาน พบว่า
ประเทศไทยมีนโยบายเร่ืองลดโลกร้อน แต่ไม่มี
นโยบายหรือมาตรการเพื่อแก้ไขเยียวยา หรือลด
ผลกระทบที่ มี ต่อแรงงาน ยงัไม่มีการศึกษาและ
จาํแนกแยกแยะให้เกิดความชัดเจนว่าอุตสาหกรรม
ใดบา้งที่ทาํให้โลกร้อนในระดบัสูง ระดบักลาง และ
ระดับเล็กน้อย เพื่อจะได้กําหนดเป้าหมายและ
มาตรการในการแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมสอดคลอ้ง 
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 ในส่วนของกฎหมายด้านแรงงาน เท่าที่
ศึกษาตรวจสอบ ยงัไม่มีบทบญัญติัที่ให้การคุม้ครอง
แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบาย
ภาครัฐ รวมทั้งนโยบายของธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ
แรงงานในวงกวา้ง เท่าที่มีอยูเ่ป็นกฎหมายเชิงตั้งรับ 
และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แรงงานได้รับเงิน
ชดเชยพเิศษเพิม่เติมเพยีงเล็กน้อยกรณีที่มีการเลิกจา้ง
เน่ืองจากการปรับเทคโนโลยแีละนาํเทคโนโลยใีหม่
มาใช ้(มาตรา 121 แห่งพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541) หรือให้สิทธิลูกจา้งลาออกจากงานโดยไดรั้บ
ค่าชดเชยตามกฎหมาย กรณีที่แรงงานไม่สมคัรใจไป
ทาํงานที่ใหม่ อันมีผลกระทบสําคัญต่อการดาํเนิน
ชีวิตของตนเองและครอบครัว(มาตรา 120 แห่ง
พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541) 

 ในส่วนของกระทรวงแรงงานซ่ึงมีหน้าที่
โดยตรงในประเด็นผลกระทบของนโยบายลดโลก
ร้อนของธุรกิจกบัแรงงาน ก็ยงัไม่พบวา่ไดมี้การจดัตั้ง
คณะกรรมการ หรือกลไกใดเพื่อทําหน้าที่แก้ไข
ผลกระทบต่อแรงงานดงักล่าว 

 ประเด็นสุดท้าย  คงต้องกลับมาถามและ
แ ล ก เ ป ล่ี ย น ค ว า ม เ ห็ น กับ ผู ้นํา แ ร ง ง า น ว่ า  ต่ อ
สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว  แรงงาน ผูน้ําแรงงาน 
และองคก์รแรงงาน มีความคิด จุดยนื หลกัการ ท่าที 
และแนวทางในการดําเนินงานต่อเร่ืองดังกล่าว
หรือไม่ อยา่งไร 

 (1) โครงการน้ีของมูลนิธิพิพิธภณัฑแ์รงงาน
ไทย ไดมี้ส่วนกระตุน้ เร่งเร้า และเสริมศกัยภาพของ

ผูน้าํแรงงานใหมี้ทกัษะในการ ศึกษาวจิยั คิดวเิคราะห์ 
และจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้ งในระดับ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ระ ดับ อุ ต ส า หก รรม แ ล ะ
ระดบัประเทศ การบา้นของผูน้าํแรงงานเหล่าน้ีก็คือ 
จะไปสานต่องานให้มีความสมบูรณ์ เข้มข้นและ
คมชัดขึ้นได้อย่างไร และประการสําคญัคงต้องนํา
ประสบการณ์ในคร้ังน้ี กลับไปยงัฐานที่มั่นของ
ตนเองคือ สถานประกอบการ ชุมชน หรือพื้นที่
อุตสาหกรรม และเช่ือมต่อเขา้กบัการดาํเนินงานของ
องคก์ร เพือ่ปักหมุด ขยายผล และเพือ่ความย ัง่ยนื 

 

 (2) จากขอ้ 1 องค์กรแรงงานควรไปเช่ือม
ประสานกับธุรกิจทั้ งในระดับสถานประกอบการ 
และกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
นโยบายของธุรกิจในการลดโลกร้อนที่มีผลกระทบ
ต่อแรงงาน จะไดมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาที่ตน้เหตุหรือตน้ทาง น่าจะดีกว่ามาตามแกไ้ข
ปัญหาตรงปลายทาง ซ่ึงทั้งเหน่ือย ตน้ทุนสูง และหวงั
ผลไดย้าก 

 (3)ใชก้ลไกระบบแรงงานสัมพนัธ์ทั้งทวิภาคี 
(นายจา้งกับลูกจา้ง) ไตรภาคี  (นายจา้ง ลูกจา้ง และ
ภาครัฐ)และพหุภาคี นายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ และ
เครือข่ายวิชาการ และภาคประชาสังคม รวมทั้ ง
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องค์กรชุมชนทอ้งถ่ิน) เป็นแนวทางในการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหา เช่น การทาํเอ็มโอยรู่วมกนั  การยืน่
ขอ้เรียกร้องเพื่อปรับปรุงสภาพการจา้ง ในประเด็น
ผลกระทบต่อแรงงาน การปรับโครงสร้างการผลิต 
กระบวนการผลิต การนาํเทคโนโลยีใหม่มาใช ้การ
ลดกาํลงัแรงงานลง  โครงการจาํใจจาก หรือการเลิก
จา้งจาํนวนมากๆ 

 ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนวา่ นโยบายลดโลกร้อนของ
ธุรกิจ เ กิดผ ลกระ ทบต่อ แรงง านโด ยตรง  แล ะ
ผลกระทบต่าง ๆ ลว้นแลว้เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสภาพการ
จา้งทั้งส้ิน ซ่ึงองค์กรแรงงานสามารถใช้กลไกและ
กระบวนการตามพระราชบญัญัติแรงงานสัมพนัธ ์
พ.ศ. 2518 และ พระราชบญัญติัแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สมัพนัธ ์พ.ศ. 2543 เขา้มาดาํเนินการในเร่ืองน้ีได ้

 

 (4) องค์กรแรงงานทั้งในระบบและนอก
ระบบ ควรจะได้ประสานความร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหาน้ี เน่ืองจาก แรงงานในระบบที่ถูกเลิก
จ้างหรือเป็นผลจากโครงการจาํใจจาก และทาํให้
สูญเสียงานและรายได้ ส่วนที่กลับเข้าสู่ในระบบ
ไม่ได้ อาจต้องไปทํางานในภาคนอกระบบ หรือ
อาชีพอิสระ ซ่ึงเป็นแนวโนม้ใหม่ของการจา้งงานดว้ย

นั้น  กลไกของกระทรวงแรงงานก็ตอ้งเช่ือมประสาน
ทั้ งในระบบและนอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบแห่งชาติ ฉบบัที่2 แล้ว ก็น่าที่จะ
ช่วยกันเติมเต็มให้แผนดังกล่าวรองรับการแก้ไข
ปัญหาเ ร่ืองลดโลกร้อนของธุรกิจที่ กระทบต่อ
แรงงานดว้ย 

 (5) เป็นกรณีจาํเป็นที่จะตอ้งมีการพฒันา
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  กฎหมายว่าดว้ย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยการพฒันา
ทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อวางหลักการสําคัญของ
กฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองแรงงานที่
ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายลดโลกร้อนดงักล่าวให้
เกิดความชดัเจน เพือ่เป็นฐานสาํคญัใหฝ่้ายที่เก่ียวขอ้ง
นาํไปปฏิบติัใหเ้กิดความเป็นธรรม หลีกเล่ียงการเลิก
จา้งใหม้ากที่สุด  แต่หากหลีกเล่ียงไม่ได ้ก็มีมาตรการ
อ่ืน ๆรองรับ หรือมีการเยียวยาอย่างเป็นธรรม แต่
แน่นอนวา่เร่ืองกฎหมายตอ้งใชเ้วลา ค่อยเป็นค่อยไป
ได ้ขอให้มีแนวคิดตรงกนัก่อน  ภาระงานที่ควรตอ้ง
เ ร่ ง ทํา  คื อ  ส ร้ า ง ม า ต ร ก า ร ใ น ท า ง บ ริ ห า ร ที่
สร้างสรรค ์ สอดคลอ้ง  และเป็นธรรม ซ่ึงในส่วนน้ี
สามารถเร่งดาํเนินการไดท้นัทีโดยการมีส่วนร่วมของ
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 ทา้ยน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่านโยบายลดโลกร้อน มุ่ง
ปกป้องรักษาโลก รักษาชีวิตทุกสรรพส่ิง เหตุใดการ
ดาํเนินนโยบายน้ีของฝ่ายธุรกิจ จึงละเลยต่อปัญหา
ความมัน่คงในการทาํงานของแรงงาน การลดกาํลัง

http://voicelabour.org 
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แรงงาน หรือการเลิกจา้ง แม้นายจา้งได้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายแล้วก็ตาม มันก็ไม่ต่างไปจากการลงโทษ
ประหารชีวิตลูกจา้งอยู่ดี เราไม่มีทางออกทางแก้ที่
ดีกว่าน้ีแล้วจริงหรือ ธุรกิจรอด แต่แรงงานไม่รอด 
ธุรกิจจะยนือยู่ไดด้ว้ยอะไร  แทจ้ริงแลว้ภารกิจน้ีจะ
ลุล่วงได้ก็แต่โดยความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาค

ส่วน  ซ่ึงในความเป็นจริงทุกภาคส่วนล้วนแลว้แต่มี
ภาระและตอ้งใช้จ่ายในส่วนน้ี มิใช่แต่ฝ่ายธุรกิจฝ่าย
เ ดี ย ว เ ท่ า นั้ น  เ ร่ื อ ง น้ี เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ข อ ง สั ง ค ม
ครับ  มิฉะนั้นแลว้ก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะพูดถึง
การพฒันาที่ย ัง่ยนืครับ 
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ประ เด็ นแรงง านน อก ระบ บ ถึงวัน น้ี มี

เร่ืองราวที่มากมาย ทั้ งเร่ืองราวความต้องการที่จะ

เขียนกฎหมาย และหลักการบริหารจดัการแรงงาน

นอกระบบ  ซ่ึงเม่ือวนัที่ 11 กันยายน 2561ในการ

ประชุม เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจยัจากการสังเคราะห์

ความรู้จากงานวิจัยสู่เจ้าหน้าที่กรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน และผูเ้ก่ียวขอ้ง กรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน จากสถานการณ์ของแรงงานนอก

ระบบในประเทศไทย จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ

พ.ศ. 2560 พบว่ามีกาํลงัแรงงานทั้งส้ิน 37.7 ลา้นคน

เป็นแรงงานในระบบจาํนวน 16.8 ล้านคน หรือร้อย

ละ 44.8 และแรงงานนอกระบบจาํนวน 20.8 ลา้นคน 

หรือร้อยละ 55.2  ซ่ึงได้มีการนิยามแรงงานนอก

ระบบในประเทศไทย คือ แรงงานอิสระ ผูมี้งานทาํที่

ไม่ได้รับการคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทาง

สังคมจากการทาํงาน ซ่ึงในมุมของนักวิจยัมองว่า 

แรงงานนอกระบบ หมายถึง แรงงานที่ไม่ไดรั้บการ

คุม้ครองตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน และกฎหมาย

ประกันสังคม ซ่ึงครอบคลุมทั้ งก ลุ่มที่กฎหมาย

คุม้ครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมไม่ให้

การคุม้ครอง และกลุ่มที่มีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองอนั

เน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายของนายจา้ง และ

การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 

รวมถึงผูป้ระกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีลูกจ้าง และผู ้

ประกอบอาชีพที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่จา้งตนเอง และ

หาบเรแ่ผงลอยเดอืด 

รอ้งนายกขอคนืทางเทา้ 

วาสนา ล าดี  

http://siamreview.com 
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คนในครอบครัวที่ช่วยงานโดยไม่มีการจ่ายค่าจ้าง

อย่างเป็นระบบ ทั้ งในเศรษฐกิจในระบบ และ

เศรษฐกิจนอกระบบ 

 โดยในส่วนของกลุ่มอาชีพหาบเร่ แผงลอย 

รถเข็น ถือเป็นแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพอิสระ

ทัว่ไป ซ่ึงปัญหาของแรงงานนอกระบบคือความไม่

มัน่คงทั้งรายได ้มีรายไดต้ ํ่า รายไดไ้ม่แน่นอนและไม่

ต่อเน่ือง มีหน้ีสินนอกระบบ ปัญหาดา้นสุขภาพ การ

เขา้ไม่ถึงบริการ ถูกเอาเปรียบจากผูมี้อาํนาจเป็นตน้ 

 

 ตรงน้ีเองเม่ือเดือนกันยายน 2561 พ่อค้า
แม่ค้าแผงลอยและหาบเร่จากตลาดทั่วกรุงเทพฯ 
รวมตวักันที่องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ก่อนจะ
เคล่ือนไปที่บริเวณทาํเนียบรัฐบาล เรียกร้องให ้พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ช่วยแก้ไข
ปัญหาจัดระเบียบห้ามขายของบนทางเทา้ นําโดย
เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน เพื่อยื่น
จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี มีรายละเอียดว่า 
จากการที่กรุงเทพมหานครดาํเนินนโยบาย "คืนทาง
เทา้ใหก้บัประชาชน" ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบนั ให้

เหตุผลว่าหาบเร่-แผงลอย ทาํให้การจราจรติดขดั กีด
ขวางการสัญจรและทางเทา้ สร้างความสกปรก โดย
ตอ้งการปรับภูมิทศัน์ พร้อมยกเลิกจุดผ่อนผนัแล้ว 
451 จุด และมีแผนจะยกเลิกจุดผอ่นผนัที่เหลืออีก 232 
จุด ที่ผา่นมากรุงเทพมหานคร ไดห้าพื้นที่ใหม่ให้ผูค้า้ 
แต่ค่าเช่าแพงและไม่มีผูซ้ื้อ นอกจากน้ี การยกเลิก
ดังกล่าวส่งผลกระทบกับผูค้า้หลายพื้นที่ ตลอดจน
นกัท่องเที่ยวและประชาชน ที่ตอ้งซ้ืออาหารจากผูค้า้
ริมทางเทา้ 

  นาง สุราคณา คันธี ผู ้ค ้าตลาดลาดพร้าว 

สะพานสอง ไดเ้ล่าถึงสภาพปัญหาว่า ตนขายอาหาร 

ตั้งแต่ถูกห้ามขายของบนทางเทา้ทาํให้ตอ้งออกไป

ขายของในพื้นที่ที่ไกลจากที่พกัมาก ค่าเช่าคอ้นขา้ง

แพงมาก ดว้ยเป็นพื้นที่เอกชน ซ่ึงก็มีผลกระทบทาง

รายได้ ส่งผลให้เป็นหน้ีสินมากขึ้ น และปัญหา

ครอบครัวดว้ยคือตอ้งดูแลลูก ดูแลครอบครัวเน่ืองที่

บา้นมีผูสู้งอายตุอ้งดูแลจึงคอ้นขา้งหนกัมาก 

 นางนงค์นุช มะนาวหวาน ผูค้ ้าตลาดโพธ์ิ

สามตน้ เขตบางกอกใหญ่ กล่าวถึงปัญหาผลกระทบ

หลังจากที่ตอ้งยา้ยที่คา้ขาย ห่างบา้นพกัจึงส่งลูกไป

ใหพ้อ่ แม่ที่ต่างจงัหวดัเล้ียงดว้ยไม่มีเวลา ที่ใหม่ที่ไป

ขายของก็กระทบหนักเน่ืองจากตลาดดังกล่าวเป็น

ของเอกชนมีค่าที่ที่แพงมาก และเขาก็มีคนเก่าขายอยู่

ก่อนแลว้ เราไปทีหลงัก็ตอ้งไปตั้งแผงขายทา้ยสุดซ่ึง

คนเดินตลาดก็ไม่เดินไปถึง พอขายไม่ไดก้็ตอ้งนาํรถ

ไปขายจากคนที่เคยมีรถ อยูค่รบครอบครัวก็ตอ้งแยก
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ลูก แยกแม่ เป็นหน้ีสินเน่ืองจากนโยบายขอคืนทาง

เทา้ บอกเลยวา่กระทบกบัชีวิตมาก เราก็พยายามที่จะ

ปรับตวัหาตลาดเพื่อคา้ขาย แต่ว่ามนัขายไม่ได ้และ

จะให้ไปทาํอาชีพอ่ืนๆก็ไม่รู้จะไปทาํอะไร หากรู้คง

ไม่ขายของ จึงอยากให้กรุงเทพมหานครทบทวน 

หรือมาช่วยกันปรับพื้นที่ให้ทุกคนได้รับประโยชน์ 

และแกปั้ญหาอยา่งจริงจงักบัหาบเร่แผงลอย เราเองก็

ตอ้งการปรับปรุงแก้ไข ให้สมกับว่าเป็นเมืองแห่ง 

สตรีทฟู้ด ซ่ึงประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครที่ถือว่า

เป็นสตรีทฟู้ ดที่ดีที่สุดในโลกดว้ย 

 นายณัฎฐ์ดนัย กุลธชัยศอนันต ์เครือข่ายแผง

ลอยไทยเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื กล่าวว่า ในส่วนของ

ตนนั้นขายเส้ือผา้ กางเกงผา้ฝ้ายรูปชา้ง ซ่ึงเดิมขายดี

มากนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะชอบสินคา้แบบน้ี แต่

ดว้ยวธีิการจดัระบบทางเทา้ทาํให้ยอดขายตกลงอยา่ง

มาก ซ่ึงตรงน้ีอยากให้ทางภาครัฐเขา้ใจคนทาํมาหา

กินด้วย อันน้ีก็ถือว่าเป็นการทาํงาน หารายได้เล้ียง

ปากเล้ียงทอ้งเล้ียงครอบครัว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

การพฒันาเศรษฐกิจ หารายได้เขา้ประเทศ เร่ืองการ

จดัระบบการค้าขายบนทางเท้าก็ยอมรับว่ามีความ

พยายามมากในการที่จะแกปั้ญหา แต่ว่าการแกปั้ญหา

ทุกคร้ังรัฐไม่เคยปรึกษาหารือผูค้า้เลยว่า ควรมีการ

จดัระบบอย่างไร จึงจะเหมาะสม เพื่อการปรับตัว 

และลดผลกระทบต่อผูค้า้ หาบเร่แผงลอย และผูซ้ื้อ

ดว้ย 

  สาํหรับขอ้เสนอที่ร้องเรียกถึงนายกรัฐมนตรี 

ได้แก่ ขอให้รัฐบาลและกรุงเทพมหานครยกเลิก

นโยบายดังกล่าว และคืนพื้นที่คา้ขายให้กลุ่มหาบเร่

แผงลอยที่ไดรั้บอนุญาตในจุดคา้ขายเดิมภายใน 7 วนั 

และขอใหอ้อกกฎหมายเร่ืองการคา้ริมทางเทา้ เพื่อให้

เกิดการจดัระเบียบผูค้า้แผงลอยในระยะยาว 

 นายเรวตัร ชอบธรรม ประธานเครือข่ายหาบ
เร่แผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ย ั่งยืน  ก ล่าวว่า 
ปัจจุบนัเครือข่ายมีสมาชิกที่เป็นผูค้า้กว่า 7,500 คน 
ครอบคลุมพื้นที่  50 เขต ของกรุงเทพมหานคร 
ตอ้งการใหน้ายกรัฐมนตรี แกปั้ญหา 3 ระยะคือ  

 

 ร ะ ย ะ เ ร่ ง ด่ ว น  ใ ห้ รั ฐ บ า ล แ ล ะ
กรุงเทพมหานคร ทบทวนยกเลิกนโยบายคืนทางเทา้
ใหป้ระชาชน พร้อมคืนพื้นที่คา้ขายใหห้าบเร่แผงลอย 
ที่เคยได้รับอนุญาตในจุดค้าขายเดิมภายใน 7 ว ัน 
เพื่อให้ได้มีอาชีพ มีรายได้เล้ียงปากเล้ียงทอ้ง และ
ดาํรงชีวติอยูไ่ดก่้อนจนกวา่กฎหมายฉบบัใหม่จะมีผล
บงัคบัใช ้ 

https://www.khaosod.co.th 
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 ระยะกลาง เครือข่ายฯพร้อมที่จะให้เกิดการ
จดัระเบียบ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้กบัทุกฝ่าย 
จึงขอให้มีการให้พฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วยเจ้าหน้าเทศกิจ , 
กรุงเทพมหานคร, เครือข่ายผูค้า้ริมทางทาง, ผูบ้ริโภค
และนกัวิชาการ เพื่อพฒันามาตรการจดัระเบียบกลุ่ม
ผูค้า้ หาบเร่ แผงลอย ให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้ ไม่ใช่
ยกเลิกหาบเร่แผงลอย ออกจากพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น 
การดูแลเร่ืองรักษาความสะอาด การดูแลพื้นที่ตั้งแผง

คา้ให้เป็นไปตามกาํหนดกรุงเทพมหานคร รวมถึง
การควบคุมเวลาตั้งแผง พร้อมลงโทษผูก้ระทาํผดิและ
การเสียภาษีอยา่งถูกตอ้งใหแ้ก่รัฐ 

 ระยะยาว ขอใหรั้ฐบาลและกรุงเทพมหานคร 
ออกกฎหมายเร่ืองการคา้ริมทางเทา้ เพือ่ใหเ้กิดการจดั
ระเบียบผู ้ค ้าหาบเร่แผงลอย และป้องกันไม่ให้
นโยบายเปล่ียนไปเปล่ียนมา  จนกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพโดยสุจริตของประชาชน 
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ขอ้มูลการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร เดือนมีนาคม 2561 ของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบวา่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 มีจาํนวนผูท่ี้อยูใ่นกาํลงัแรงงาน
ทั้งส้ิน 38.11 ลา้นคน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูมี้งานทาํ 37.34 ลา้นคน ผูว้า่งงาน 4.4 แสนคน และผูร้อฤดูกาล 3.29 
แสนคน 
 ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 พบวา่ จาํนวนผูมี้งานทาํ
ลดลง 1.2 แสนคน (จาก 37.46 ลา้นคน เป็น 37.34 ลา้นคน) ผูว้า่งงานลดลง 5.6 หม่ืนคน (จาก 4.96 แสนคน 
เป็น 4.4 แสนคน) 
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การพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษเพือ่ใคร? 

 เม่ือวนัที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 น.ส.ธนพร 
วิจันทร์ รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย(คสรท.) ได้กล่าวถึงประเด็นโครงการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ว่า จากการที่ได ้
เขา้ไปเป็นสมาชิกสภาผูช้มและผูรั้บฟังรายการไทยพี
บี เอส ขณะน้ี มีการลงพื้นที่ รับฟังเ สียงของผู ้ใช้
แรงงาน ชุมชน รวมถึงภาคประชาสังคม เร่ือง การ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใตเ้ป้าหมายการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่รัฐกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ที่ไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผลจากการลง
พื้นที่อยา่งเช่น ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต ้ปัญหาส่วนใหญ่จะกระทบกบั
เร่ืองที่อยา่อาศยั และที่ทาํกินอยา่งมาก โดยในแต่ละ
พื้นที่สะทอ้นว่าน่ีเป็นการพฒันาเพื่อใครกัน เพราะ
ไม่ใช่ความตอ้งการของพื้นที่ ซ่ึงรัฐไม่เคยสอบถาม
เลยว่า การพฒันาที่อยากเห็นเป็นแบบไหน ที่ชดัเจน
มากคือภาคใต้มีการนํารถแบกโฮไปทุบบ้านที่อยู่
อาศยัของชาวบา้นเป็นตน้ 

  

 ดา้นนายสาวิทย ์แกว้หวาน ประธานคสทร. 
กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า มีการประกาศมานาน
หลาย10ปี แต่มาสําเร็จได้ภายใต้รัฐบาลชุดน้ีเมือ
นายกรัฐมนตรีงดัมาตรา 44 มาปลดล็อกการทาํงานมี
การละเวน้กฎหมายหลายฉบบั การออกกฎหมายใหม่
ที่เอ้ือต่อนโยบาย รวมถึงส่งเสริมด้านงบประมาณ 
และโอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ 
อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
การท่องเที่ยวในกลุ่มรายได้สูง การเกษตรและ
เทคโนโลยชีีวิภาพ การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรม
หุน้ยนต ์การบินและโลจิสติก เช้ือเพลิงชีวภาพดิจิทลั 
และการแพทยค์รบวงจร เป็นตน้ ถามว่าจะมีการจา้ง
งานหรือไม่ก็ทราบกนัอยูว่่า รัฐยงัไม่ไดมี้แนวทางใน
ก า ร พัฒ น า ค น ทํา ง า น ด้ า น น้ี เ พื่ อ ก า ร ร อ ง รั บ
อุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้ นในพื้นที่นํา ร่อง 3 
จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง แต่มีการ
สนับสนุนการสร้างที่อยู่รองรับให้กับแรงงานจาก
ต่างประเทศที่มีทกัษะและมาทาํงาน ทิศทางการจา้ง
งานในประเทศจึงยงัมองไม่เห็น และเสียงชาวบา้นที่
ได้รับผลกระทบได้ออกมายื่นหนังสือเพื่อให้รั ฐ
ทบทวนเร่ืองพื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบ ภายใต้กฎหมายที่เอ้ือให้สามารถขยาย
พื้นที่ออกไปในพื้นที่ใกล้เคียงได้ น่ีก็ถือเป็นปัญหา
ใหญ่ทีเดียว 



รู้ลึกโลกคนงาน  แรงงานปริทัศนอ์อนไลน ์

20 
 

ทั้งน้ี จากการที่รัฐบาลไดมี้มติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบในหลักการ
ขอ้เสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจเพือ่อนาคต (New Engine of Growth) ไดแ้ก่ 
สาขายานยนตส์มยัใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ การ
ท่องเที่ยวในกลุ่มรายไดสู้งและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ การแปรรูปอาหาร 
อุตส าห กร รม หุ่นยนต์  ก าร บินแ ละ โล จิส ติก ส์ 
เช้ือเพลิงชีวภาพดิจิทลั และการแพทยค์รบวงจร ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศกัยภาพ (First 
S-curve) และการเติม 5 อุตสาหกรรมในอนาคต 
(New-S-curve) ซ่ึงในตวัโครงการไดมี้การออกแบบ
การขนส่งและการคมนาคมไวอ้ยา่งครอบคลุมทั้งทาง
ถนน ทางราง ทางอากาศ และทางนํ้ า รวมถึงให้สิทธิ
ประโยชน์เพือ่ดึงดูดใหบ้รรษทัขา้มชาติจากทัว่ทุกมุม
โลกสนใจมาลงทุนตั้ งฐานการผลิตที่ไทย สําหรับ
แผนการลงทุนของรัฐบาลตามกรอบการลงทุนรวม
ของภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) รวมเม็ดเงินลงทุนกวา่ 1.5 ลา้นลา้นบาท  

 ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ หรือ Eastern Economic Corridor: EEC โดยมี
เป้าหมายหลัก ในการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงจะเป็น
ก า ร ย ก ร ะ ดับ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ พิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขนั โดยการสร้างโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ ในพื้นที่
เป้าหมายนาํร่องใน 3 จงัหวดัคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และระยอง 

 โครงการที่ รอง รับ การลงทุนทางด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานจากภาครัฐบาล : รวมวงเงินทั้งส้ิน 
988,948.10 ลา้นบาท 

 1. ทางถนน : ก่อสร้างมอเตอร์เวย ์3 เส้นทาง 
ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ-ชลบุรี, พทัยา-มาบตาพุด และแหลม
ฉบัง-นครราชสีมา วงเงินรวม 24,700 ล้านบาท 
 2. ทางราง : รถไฟทางคู่ (ช่วงฉะเชิงเทรา-
คลองสิบเกา้-แก่งคอย) และโครงการรถไฟความเร็ว
สูงเช่ือม 3 สนามบิน ‘ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา’ 
วงเงินรวม 306,673.86 ลา้นบาท 

 3. ทางอากาศ : โครงการพฒันาสนามบินอู่
ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวนัออก (Aerotropolis) 
วงเงินรวม 168,814 ลา้นบาท 

 4. พฒันาท่าเรือแหลมฉบงั (ระยะที่ 3) และ
พฒันาท่าเรือมาบตาพุด (ระยะที่  3) วงเงินรวม 
152,639.81 ลา้นบาท 

 (รายงานโดย วาสนา ลาํดี) 

ขบวนการแรงงาน ออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วย
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที ่C188 
 วันที่  21 กันยายน พ.ศ. 2561 สหพันธ์
แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) เครือข่ายเพื่อ
สิทธิแรงงานประมง ( FRN) สมาพันธ์แรงงาน
รั ฐ วิส า ห กิ จ สัม พัน ธ์  ( ส ร ส . )  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพนัธ์สหภาพ
แรงงานสากล (ITUC) สหพนัธ์แรงงานและสภา
แรงงานอุตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (AFL-CIO) 
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ร่วมกนัแถลงเรียกร้องใหรั้ฐบาลไทยให้สัตยาบนัและ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบบัที่ C 188 ว่าดว้ยการทาํงานในภาคการ
ประมง 

 
 แรงงานประมงขา้มชาติ จากประเทศกมัพูชา 
และเมียนมาที่ทาํงานในกิจการประมงในประเทศ
ไทยนั้ นยงัคงต้องประสบกับปัญหาการถูกละเมิด
สิทธิด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนอยู่ ในหลายๆ
คร้ังพวกเขายงัถูกบงัคบัใหท้าํงานโดยเจา้ของเรือและ
ไต๋ก๋งที่ยงัประกอบธุรกิจประมงอย่างผิดกฎหมาย
หรือยงัคงทาํกิจการแบบ IUU อยู ่และในหลายๆคร้ัง
ในทุกวนัน้ีเรายงัพบเห็นแรงงานประมงถูกปฏิเสธ
การเขา้ถึงการรักษาพยาบาลเน่ืองจากสถานะการเขา้
เมืองของพวกเขา การให้สัตยาบนักบัอนุสัญญาฉบบั
ที่ C188 จะช่วยใหเ้ราส่งขอ้ความไปยงัผูป้ระกอบการ
ที่ยงัคงทาํการประมงแบบผิดกฎหมาย กลุ่มเจา้ของ
เรือที่ไร้ยางอายที่ยงัคงแสวงหาผลประโยชน์  การ
ประกอบกิจการประมงที่ไม่สร้างความยงัยนืและผิด
กฎหมายไม่ เป็นที่ยอมรับ สิทธิแรงงานสําหรับ
คนงานประมงจะตอ้งได้รับการความคุม้ครองโดย
ตอ้งไม่คาํนึงถึงสญัชาติแต่อยา่งใด 
 การรับรองอนุสัญญา ฉบบัที่ C188 จะถือ
เป็นการส่งขอ้ความไปยงัสหภาพยโุรปและประชาคม

นานาชาติว่าประเทศไทยนั้ นได้ทาํการปฏิรูปและ
ยกระดบัไปสู่ใบเหลืองเพื่อให้หลุดจากขอ้จาํกัดทาง
การคา้ต่างๆในประเภทอาหารที่มีต่อสหภาพยโุรป 
 นอกจากน้ี รัฐบาลไทยควรจะก้าวไปอีก
ระดบัหน่ึงคือการรับรองอนุสญัญาฉบบัที่ 87 และ 98 
ว่าด้วยเสรีภาพในการรวมตวัและการเจรจาต่อรอง
ร่วม แรงงานทุกคนไม่ว่าจะมาจากที่ ใด หรือ มี
สถานะการข้าเมืองเช่นไร พวกเขาจะต้องได้รับ
เสรีภาพในการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงานและมีสิทธิ
ในการเจรจาต่อรองร่วม สิทธิในการจดัตั้งสหภาพ
แรงงานจะช่วยส่งเสริมให้พวกเขามีความเป็นอยูท่ี่มี
คุณค่าในสถานประกอบการและในกิจการประมง 
 ทั้ ง น้ี บ ริ ษั ท เ อ ก ข น ข น า ด ใ ห ญ่ ใ น
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ซ่ึงรวมถึง Thai Union มี
แนวคิดที่จะเร่ิมสร้างการเปล่ียนแปลงไปยงับริษทัคู่
คา้ในห่วงโซ่อุปทานของเขาแลว้โดยการสร้างความ
เข้าใจต่อบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับที่  C188 
เพราะเน่ืองจากผูบ้ริโภค และความตอ้งการในตลาด
ขนาดใหญ่ที่ มีความต้องการสูงต่อประเด็นด้าน
แรงงานและมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ดังนั้ นการ
ปฏิบัติใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อบทบัญญัติของ 
อนุสญัญาฉบบัที่ C 188 จะทาํใหป้ระชาคมนานาชาติ 
ผูซ้ื้ออาหารทะเลและตลาดอาหารทะเลที่ ซ้ือสินค้า
จากประเทศไทยจะช่วยยืนยนัถึงจรรยาบันและ
มาตรฐานแรงงานต่างๆว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ไทยเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล 
 ตวัอยา่งเช่น ผูค้า้ปลีกในสหราชอาณาจกัรได้
เนน้ย ํ้าถึงความจาํเป็นในการเปล่ียนกฎหมายแรงงาน
ไทย (เพื่อให้แรงงานขา้มชาติสามารถรวมตวัก่อตั้ง

https://www.prachachat.net 



รู้ลึกโลกคนงาน  แรงงานปริทัศนอ์อนไลน ์

22 
 

สหภาพแรงงานได)้ และควรที่จะปฏิบตัิใชพ้ิธีสารปี 
2014 แรงงานงานบงัคบั ฉบบั P 29 อยา่งเขม้งวด 
เพือ่ใหพ้วกเขาทาํธุรกิจกบัคู่คา้ในประเทศไทยต่อไป
ได้ รัฐบาลไทยควรได้รับการยกย่องจากความ
พยายามที่ผา่นมาในการผา่นพระราชบญัญติับงัคบัใช้
แร ง ง า นแ ล ะ ก าร กํา จัด อุ ต ส า หก ร ร ม แส ว ง ห า
ประโยชน์จากคนงาน และเขม้งวดต่อการบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงถือเป็นความทา้ทาย
ต่อไป 
 นอกจากน้ีการให้สัตยาบนัและการบงัคบัใช้
อนุสญัญาฉบบัที่ C 188 นั้นรัฐบาลไทยควรจะปฏิบติั
ดงัน้ี 
 1. การกําจัดแรงงานขัดหน้ี ซ่ึงร่วมไปถึง
ค่าธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง บตัรสีชมพ ู
ใบอนุญาตทาํงานจากตวัแทนและนายหนา้ 
 2. การเพิม่ค่าจา้งขั้นตํ่าเป็น 12,000 บาท (375 
เหรียญสหรัฐ) ต่อเดือน 
 3. แรงงานประมงทุกคนต้องได้รับค่าจ้าง
เป็นรายเดือน พร้อมทั้งมีสิทธิถือสมุดบญัชีธนาคาร 
บตัร ATM และรหัสกดในครอบครอง (ไม่ไดเ้ก็บไว้
โดยเจา้ของเรือหรือไต๋ก๋ง) 
 4. แรงงานประมงทุกคนตอ้งได้รับสัญญา
จา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในภาษาของตนเอง 
 5. แรงงานประมงทุกคนจะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องตน้และสามารถเขา้ถึงชุด
ปฐมพยาบาลที่จดัไวบ้นเรือแต่ละลาํ 
 6. เรือทุกลําต้องมีขั้ นตอนและแนวทาง
ปฏิบติัในกรณีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เกิดขึ้นใน
สถานที่ทาํงาน 

 7. การจดัใหมี้จรรยาบรรณในการเดินเรือบน
เรือทุกลาํที่ทาํประมงในน่านนํ้ าไทย 
 8. การแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยเพื่อให้
แรงงานข้ามชาติสามารถจัดตั้ งและมีส่วนร่วมใน
สหภาพของพวกเขา 

ทั้งน้ีเม่ือวนัที่ 10 กันยายน 2561  นายสาวิทย ์
แก้วหวาน ประธานคสรท. ได้ให้สัมภาษณ์กับ
หนงัสือพมิพแ์นวหนา้ สาํหรับ ‚(ร่าง) พ.ร.บ.ป้องกนั
และขจดัการใชแ้รงงานบงัคบั พ.ศ. ....‛ ซ่ึง คาดว่าจะ
เขา้สู่การพจิารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) 
เร็วๆ น้ี อย่างไรก็ตาม มีความเคล่ือนไหวจากกลุ่ม
ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ป ร ะ ม ง ส่ ว น ห น่ึ ง ที่
อ อ ก ม า  ‚คั ด ค้ า น ‛ ซ่ึ ง ‚เ ร่ื อ ง น้ี ไ ม่ ค ว ร มี ใ ค ร
ค้าน‛ เพราะ กฎห มายต่ อต้าน การ ค้ามนุ ษย์ก็ ดี 
กฎหมายต่อต้านการใช้แรงงานบังคับก็ดี ออกมา
เพราะ ‚ไทยต้องค้าขายกับประชาคมโลก‛  ถ้ายงั
ปล่อยให้ประเทศไทยระบบการผลิตอยูใ่นภาวการณ์
ละเมิดสิทธิ อนาคตขา้งหน้าส่ิงเหล่าน้ีจะถูกหยิบยก
มาเป็นเคร่ืองมือในการกีดกันทางการคา้ กฎหมาย
ฉบบัน้ีไม่คิดวา่ ส่วนไหนจะเสียประโยชน์ กระทรวง
แรงงานก็วิเคราะห์แล้วว่ากฎหมายน้ีไม่มีผลกระทบ
ด้านลบเลยแม้แต่อย่างเดียว มีแต่เชิงบวกทั้ งต่อ
ประเทศ ต่อผูป้ระกอบการ ต่อรัฐบาลและต่อแรงงาน 
จึงไม่มีเหตุผลอะไรจะไปหยดุย ั้งหรือทาํให้กฎหมาย
น้ีถูกชะลอออกไป 

(รายงานโดยวาสนา ลาํดี)  



รู้ลึกโลกคนงาน  แรงงานปริทัศนอ์อนไลน ์

23 
 

ศาลลพบุรีไต่สวนยกฟ้อง 3 แรงงานเมียนมา
กรณลีกัทรัพย์ 

 วนัที่ 3 กนัยายน 2561 ศาลจงัหวดัลพบุรี นัด
ฟังค ําสั่ งชั้ น ไ ต่สวนมูล ฟ้อง คดีหม ายเลขดํา ที่ 
2045/2560 ระหว่าง บริษทัธรรมเกษตร จาํกดั โจทก ์
ฟ้องอดีตลูกจา้งชาวเมียนมา นางเยเย นายซูหยงัและ
นางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล เจา้หน้าที่เครือข่าย
เพือ่สิทธิแรงงานขา้มชาติ รวม 3 คน ขอ้หาร่วมกนัลกั
ทรัพย์และเอาไปเสียซ่ึงเอกสารของผู ้อ่ืนไปใน
ประการที่อาจจะทาํใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย 

 

 ศาลมีคาํสั่งยกคาํฟ้องโจทก์ โดยศาลเห็นว่า 
แมโ้จทกจ์ะมีพยานหลกัฐานยนืยนัไดว้่าจาํเลยที่หน่ึง
และที่สองร่วมกันเอาบัตรบันทึกเวลาทาํงานของ
โจทก์ไปก็ตามแต่จาํเลยที่ 1 และ 2 มิไดมี้เจตนาที่จะ
ครอบครองบตัรบนัทึกเวลาดังกล่าวไวเ้ป็นของตน
จาํเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องการนําบัตรบันทึกเวลา
ดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงานจังหวดั
ลพบุรี ประกอบของโรงเรียนของตนเท่านั้นโดยมิได้
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบดว้ยกฎหมาย
สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้นการกระทาํของจาํเลยที่หน่ึง
และที่สองจึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพยห์รือรับ

ของโจร นอกจากน้ีการที่จาํเลยที่ 1 และที่ 2เอาบตัร
บนัทึกเวลาดงักล่าวซ่ึงเป็นเอกสารของโจทกไ์ปแสดง
ต่อพนกังานตรวจแรงงานจงัหวดัลพบุรีไม่ปรากฏว่า 
มีการแก้ไขขอ้ความในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด
โจทก์จึงไม่ได้เสียหาย อีกทั้งโจทก์มีหน้าที่ต้องส่ง
เอกสารใหแ้ก่พนกังานตรวจแรงงานจงัหวดัลพบุรีอยู่
แลว้กระทาํการไดท้ี่ 1 และที่ 2 ไม่เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 

 ส่วนที่จาํเลยที่ 3 นาํภาพบนัทึกเวลาดงักล่าว
ไปแสดงในส่ือออนไลน์ทาํใหโ้จทกเ์สียหายก็เป็นคน
ละส่วนกบัการกระทาํของจาํเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้
เกิดผลโดยตรงจากการกระทาํของจาํเลยที่ 1 และที่ 2 
เม่ือจาํเลยที่ 1 และที่ 2ไม่มีความผิดตามฟ้องโจทก์
แล้วจึงไม่จาํเป็นตอ้งวินิจฉัยว่าจาํเลยที่ 3มีส่วนร่วม
กระทาํความผดิกบัจาํเลยที่ 1 และที่ 2 หรือไม่จาํเลยที่ 
3 จึงไม่มีความผิดตามฟ้องโจทก์เช่นกนั พิพากษายก
ฟ้องโจทก ์

(จาก facebook สุธาสินี แกว้เหล็กไหล)  

“นักส่ือสารชายขอบ”ในสมรภูมส่ืิอ 4.0 

 ถอดบทเรียนกิจกรรม”โครงการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะนักส่ือสารในภูมิภาคและพื้นที่
เปราะบาง” หวังยกระดับนักส่ือสารชายขอบน าเสนอ
ข่าวสู่สังคมวงกว้าง 
 ที่ผ่านมา ‘ข่าวชายขอบ’ อนัเก่ียวกับปัญหา
ความเดือดร้อนทุกข์ยากของชาวบา้นตวัเล็กตวัน้อย 
ไ ม่ว่า จะ เป็ นชาว เขาบ นดอยสูงทา งภาค เหนื อ 
เกษตรกรภาคอีสาน ชาวนาภาคกลาง ชาวประมง
ภาคใต ้ตลอดจนกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆที่อาศยัอยู่ตาม
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พื้ น ที่ ห่ า ง ไ ก ล  มัก ถู ก ท อ ด ทิ้ ง  ห ล ง ลื ม  ไ ม่ ใ ห้
ความสําคัญจากส่ือกระแสหลัก สังคมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของพวกเขาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เสียงของ
พวกเขาจึงไม่เคยถึงสาธารณชนวงกวา้ง ยิ่งในวนัที่
วงการส่ือกาํลงัเผชิญกับความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ 
เทคโนโลยีรุดหน้าอย่างรวดเ ร็ว  บวกกับภาวะ
เศ ร ษ ฐ กิ จต ก ตํ่ า  ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร า ยไ ด้ข อ ง
ส่ือมวลชนทุกสํานัก ตามมาด้วยนโยบายรัดเข็มขดั 
ตดังบประมาณในการลงพื้นที่ หันมาเน้นเล่นข่าว
กระแสสังคมออนไลน์ ผลคือ ไม่มีนักข่าวลงพื้นที่ 
คนชายขอบก็ยิง่ถูกลืมเลือน 
 ทั้งหมดน้ีทาํให้องค์กรพฒันาเอกชนหลาย
แห่งตดัสินใจพึ่งตวัเองดว้ยการสร้างนักส่ือสารขึ้นมา 
โดยมีจุดแข็งคือ การคลุกคลีกบัปัญหาในพื้นที่อยา่ง
ลึกซ้ึงและต่อเน่ือง เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลเชิงลึก แต่ที่ผา่น
มาการส่ือสารเป็นไปในลกัษณะประชาสัมพนัธ์การ
ทาํงานขององคก์รมากกวา่ มีการส่ือสารกนัเองแค่ใน
เฉพาะกลุ่ม ทั้งยงัขาดทกัษะดา้นการส่ือสารอยา่งมือ
อาชีพ ขาดเคร่ืองไม้เคร่ืองมือทนัสมัย ทาํให้ขอ้มูล
ข่าวสารสําคญัยงัตกหล่น ไม่น่าสนใจ ไม่สามารถ
เขา้ถึงการรับรู้ของสงัคม 
 เม่ือวนัที่ 15-16 กนัยายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา 
ได้มีการจดักิจกรรม ‚โครงการพฒันาศกัยภาพและ
ทกัษะนักส่ือสารในภูมิภาคและพื้นที่เปราะบาง‛ ณ 
โรงแรม VIC 3 (วกิ ทรี) สนามเป้า พหลโยธิน ซอย 3 
โดยกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค ์
กิจกรรมดังก ล่าวมีผู ้เข ้า ร่วม จํานวน 45 ค น 
ประกอบด้วยส่ือมวลชนอิสระ ส่ือมวลชนจาก
ส่วนกลาง นักส่ือสารองค์กรพัฒนาเอกชน และ

นกัวชิาการดา้นส่ือสารมวลชน เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้
การทาํข่าวชายขอบให้ส่ือสารสู่สาธารณะได้อย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ยิ่ ง ขึ้ น  ภ า ย ใ น ง า น มี วิ ท ย า ก ร
ผูท้รงคุณวุฒิมาบรรยายเร่ืองความเปล่ียนแปลงของ
ว ง ก า ร ส่ื อ โ ล ก แ ล ะ ส่ื อ ไ ท ย  น อ ก จ า ก น้ี ย ัง มี
กระบวนการพูดคุยระหว่างนักส่ือสารชายขอบ เพื่อ
ระดมความคิดและประสบการณ์ในสนามข่าวภูมิภาค
และพื้นที่เปราะบาง 
 
ส่ือมวลชนยุค 4.0 
 ภาสกร จาํลองราช ผูก่้อตั้ งสํานักข่าวชาย
ขอบ กล่าวว่า โจทยส์ําคญัที่สุดในการจดังานคร้ังน้ี
คือ การหาพื้นที่ใหม่ของการส่ือสารอยา่งมีพลังของ
ภาคประชาชน แม้ที่ผ่านมาจะยงัมีพื้นที่ส่ือสารเดิม 
แต่ปัญหาที่พบคือ การส่ือสารของคนเล็กคนน้อยยงั
ไม่ลุ่มลึกเท่าที่ควร นอกจากน้ีมีแนวโน้มว่ากลุ่มทุนที่
ผลิตส่ือกระแสหลักยงัเข้าสู่ภาวะวิกฤต อีกทั้งยงัมี
ปัญหาดา้นจริยธรรมส่ือ ดังนั้นเสียงของชาวบา้นยิ่ง
ถูกส่ือสารออกมาไดอ้ยา่งยากลาํบากขึ้น 

 
 ‚ปัจจุบนัข่าวชาวบา้นที่นําเสนอในพื้นที่ยงั
เบาบางและไม่เจาะลึก ไม่สามารถทะลุไปสู่การ
เปล่ียนแปลงได ้การชวนมานัง่คุยคร้ังน้ีก็เพื่อทบทวน
ว่า จะสร้างพื้นที่การทาํงานร่วมกันอย่างไร เพื่อให้
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การส่ือสารภาคประชาชนมีพลังขึ้น ทาํอยา่งไรที่จะ
ทาํใหข้่าวมีแรงกระเพือ่มจากปรากฏการณ์เล็กๆสู่การ
เปล่ียนแปลงใหญ่ในระดบันโยบาย‛ 
 ขณะที่ ภทัระ คาํพิทักษ์ อดีตบรรณาธิการ
หนงัสือพิมพโ์พสตท์ูเดย ์มองว่า ปัจจุบนัแมช่้องทาง
ส่ือสารเปล่ียน ผูส่้งสารเปล่ียน แต่ส่ิงที่ไม่มีวนัเปล่ียน
คือ ขอ้มูลข่าวสาร 

 
 ‚เม่ือก่อนมีแต่นักข่าวที่เป็นคนพูด ตอนน้ี
สังเกตว่าส่ือมวลชนที่เป็นตวักลางเร่ิมตาย ช่องทาง
ส่ือสารก็เปล่ียน จากเคยมีแต่ไทยรัฐ เดลินิวส์ ตอนน้ี
ทุกคนมีทางหลวงโลกคือเฟซบุ๊ก แต่ส่ิงหน่ึงที่ไม่
เปล่ียนคือข่าวสาร เช่น หรือเจ้าของร้านซักรีดที่
เชียงรายจู่ๆก็ดังขึ้นมาได้ในช่วงกระแสข่าวถํ้ าหลวง 
หรือใครที่ถือขอ้มูลเร่ืองนกเงือกถูกขโมยจากขบวน
การคา้สัตวป่์าผิดกฎหมายก็จะเป็นคนสาํคญั เพราะ
เป็นเจา้ของประเด็น เขาอยูใ่นพื้นที่ ไม่มีใครรู้เท่าคน
ในพื้นที่ ตอนน้ีช่องทางส่ือสารเปล่ียน ก็ตอ้งมานั่งคิด
วา่จะส่ือสารออกมายงัไงใหมี้พลงัและน่าสนใจ‛ 
 ด้าน ฐปณีย ์เอียดศรีไชย ผูส่ื้อข่าวรายการ
ข่าวสามมิติ  ยกตัวอย่างกรณีการชุมนุมคัดค้าน
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลาว่า การลงพื้นที่ทาํ
ข่าวคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพานั้ น เกิดจาก
ชาวบา้นที่อยูใ่นเหตุการณ์เป็นคนแชร์ขอ้มูล ภาพถ่าย 

และคลิปวีดีโอ ซ่ึงในฐานะนักข่าวส่วนกลางจึงหยิบ
เอาประเด็นเหล่านั้นมาแชร์ต่อทางเฟซบุ๊ก จนไดรั้บ
ความสนใจในวงกวา้ง สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าของ
ขอ้มูลซ่ึงเป็นคนในพื้นที่นั้นสําคัญมากต่อบทบาท
การเสนอนาํข่าวในปัจจุบนั 
 ‚เราเป็นนักข่าว เคยถูกเรียกว่าส่ือกระแส
หลกั แต่เด๋ียวน้ีกลายเป็นเพจดงัที่เป็นกระแสหลกัไป
แลว้ เพราะว่าประเด็นต่างๆนั้นมาจากคลิปวีดีโอ มา
จากการแชร์กนัในเพจต่างๆ สมยัก่อนคนถือขอ้มูลใน
พื้นที่ เขารู้ลึก รู้จริง ก็จะส่งเร่ืองให้เรามาขยายทาํข่าว
ต่อ แต่เด๋ียวน้ีแหล่งข่าวที่เราเคยสัมภาษณ์เร่ิมส่ือสาร
ดว้ยตวัเองแลว้ เปิดเฟจเฟซบุก๊เอง ถ่ายคลิป ตดัต่อเอง 
รายงานเหตุการณ์ดว้ยตวัเองเลย‛ 
 ‚ขาดทักษะ-ขาดงบประมาณ-สวมหมวก
หลายใบ‛ อุปสรรคของคนทาํงานในพื้นที่เปราะบาง 
 แมผู้ท้ี่ทาํงานดา้นองคก์รพฒันาเอกชน หรือ
แกนนําชาวบา้นในพื้นที่เปราะบางจะเร่ิมสร้างนัก
ส่ือสารกันเอง ตั้ งแต่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ 
เขียนข่าว บทความ ถ่ายคลิปวีดีโอ รวมทั้ ง เปิด
เว็บไซต์หรือเพจเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นส่ือกลางในการ
ส่ือสารประเด็น สู่สาธารณะ ทว่าย ังต้อง เผชิญ
อุปสรรคปัญหามากมาย 
ยกตัวอย่างเช่น ภาระหน้าที่หนักอ้ึง ท ํางานหลาย
หนา้ที่ แต่เงินเดือนเท่าเดิม ทาํให้ไม่มีงบประมาณใน
การซ้ือเคร่ืองไมเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทนัสมยั บางคน
ถึงกับต้องขายบ้านมาซ้ือกล้องมือถือเพื่อทาํคลิป
วีดีโอ บางคนใชว้ิธีประดิษฐ์ขาตั้งกลอ้งเองจากวสัดุ
ใกลต้วั บางคนไม่มีแมแ้ต่เงินจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต ทาํ
ให้ประสิทธิภาพในการทาํงานลดลง ขณะเดียวกนัก็
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ขาดทักษะความเช่ียวชาญด้านการทาํงานส่ือ เช่น 
เขียนข่าวไม่เก่ง ตดัต่อคลิปวีดีโอ ทาํกราฟฟิกไม่เป็น 
ไม่มีเวลาเดินทางไปเขา้อบรมพฒันาทกัษะด้านการ
ทาํส่ือตามงานต่างๆ ทา้ยที่สุดข่าวที่ทาํก็ไม่น่าสนใจ 
ไม่น่าติดตาม และถูกเผยแพร่อยู่ในวงแคบๆ ไม่ถูก
หยบิยกต่อยอดไปยงัสาธารณชนวงกวา้ง 
ขณะเดียวกันอีกปัญหาที่พบคือ การถูกข่มขู่คุกคาม
จากภาครัฐและนายทุน  นัก ส่ือสารชายขอบไม่
เหมือนกบัผูส่ื้อข่าวมืออาชีพที่มีป้ายนกัข่าว อยูภ่ายใต้
สงักดัองคก์รใหญ่ มีทีมงานคอยช่วยเหลือ มีที่ปรึกษา
ดา้นกฎหมาย นักส่ือสารชายขอบแทบทุกคนตอ้งทาํ
แทบทุกอย่าง ตั้งแต่อ่านงานวิจยั ลงพื้นที่สัมภาษณ์
เก็บขอ้มูล รายงานข่าว เขียน ถ่ายภาพหรือวีดีโอ ตดั
ต่อเอง หลายคร้ังตอ้งเผชิญกบัการถูกข่มขู่คุกคามจาก
เจา้หนา้ที่รัฐ โดนนายทุนขู่ฟ้อง ใชอิ้ทธิพลมืด จนถึง
ใชว้ธีิ Cyber Bullying 
 เกรียงไกร แจง้สว่าง ตวัแทนกลุ่มรักษเ์ชียง
ของ ผูท้าํงานเร่ืองการแกไ้ขปัญหาแม่นํ้ าโขง เผยว่า ที่
ผ่านมาทางกลุ่มมีช่องทางส่ือสารคือ เวบ็ไซตแ์ละเฟ
ซบุ๊ก แต่ปัญหาคือ เจา้หน้าที่ถนัดเก็บขอ้มูลมากกว่า
การส่ือสาร 

‚พวกเราสามารถทํา ส่ือในพื้นที่ ได้  ล ง
ภาคสนามสัมภาษณ์แหล่งขอ้มูลได้ แต่ด้วยความที่
ขอ้มูลเยอะมาก ก็ไม่รู้ว่าจะหยบิอะไรออกมาส่ือสาร 
ทําให้ที่ผ่ านมาเราย ังต้องพึ่ งพาส่ือมวลชนจาก
ส่วนกลาง ชักชวนลงพื้นที่มาทาํข่าว อํานวยความ
สะดวกเร่ืองขอ้มูล แทนที่จะทาํดว้ยตวัเองได‛้ 
 วิทวัส เทพสง เครือข่ายเพื่อสังคมที่ เป็น
ธรรม กล่าววา่ ปัญหาที่ผา่นมาคือ ทาํงานไม่ต่อเน่ือง 

‚ผมพยายามดึงเด็กรุ่นใหม่ๆเขา้มาร่วมทีมนักส่ือสาร
ชายขอบ พาไปอบรมเร่ืองเทคนิคการทาํส่ืออยูเ่ร่ือยๆ 
แต่เหมือนทาํแล้วหายไป หลายคร้ังเราถอดบทเรียน
ว่าทาํไมถึงทาํได้ไม่ต่อเน่ือง ก็พบว่าศกัยภาพเราไม่
พอ ทั้ งงบประมาณที่ขาด เคร่ืองไม้เคร่ืองมือไม่มี 
หลกัสูตรการส่ือสาร ทาํให้น้องๆหมดกาํลงัใจ ไม่มี
จิตสาํนึกในการสร้างส่ือ ไม่มีอินเนอร์ในการทาํ‛ 

 
 ขณะที่ ทวศีกัด์ิ มณีวรรณ์ เครือข่ายสมาพนัธ์
เกษตรกรภาคเหนือ กล่าวว่า   รัฐบาลที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตยก็มีส่วนทาํใหท้าํงานยากลาํบาก 
 ‚อุปสรรคปัญหาคือ บุคลากรเรามีน้อย ซ่ึงที่
มีอยูก่็เจอขอ้จาํกดัเร่ืองอายมุาก แถมตอ้งทาํงานหลาย
หน้าที่ ก็เลยอยากหาคนรุ่นใหม่ๆมาเพิ่ม เพื่อที่จะได้
ท ํา อ ย่า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  น อ ก จา ก น้ี รั ฐ บ า ล ที่ ไ ม่ เ ป็ น
ประชาธิปไตยก็ทาํใหเ้ราทาํงานยากเวลานาํเสนอข่าว 
เช่น มีการนําเอากฎหมายมาควบคุม เช่น พ.ร.บ.
คอมพวิเตอร์ พ.ร.บ.ชุมนุม  โดนขู่ฟ้อง ขู่เอากฎหมาย
มาเล่นงาน เราก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการหาที่
ปรึกษาทางกฎหมาย‛ 
 อย่างไรก็ตาม ขอ้สรุปที่ได้จากการประชุม
หารือระหว่างนักส่ือสารชายขอบในพื้นที่ต่างๆ แนว
ทางแกไ้ขปัญหามีอยู ่3 ประเด็นใหญ่ๆ ดงัน้ี บุคลากร 
ส่วนใหญ่อยากให้มีการสร้างคนที่จะมาทาํหน้าที่นัก
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ส่ือสารโดยตรง โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟ
แรง ผูมี้ความสนใจดา้นการทาํส่ือและเทคโนโลยกีาร
ส่ือสารสมยัใหม่ 
 งบประมาณ สําหรับซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองไม้
เคร่ืองมือส่ือสารที่จ ําเป็น เช่น กล้องถ่ายรูป หรือ
โทรศัพท์มือถือสําหรับถ่ายรูปและทําวีดีโอได ้
อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ขาตั้งกลอ้ง ไมโครโฟน ค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัอินเตอร์เน็ตไวไฟ เป็นตน้ 

 
 กิจกรรมฝึกอบรม ถือเป็นปัจจยัที่สาํคญัมาก
ในการพัฒนานัก ส่ือสา รชายขอบ จุดแข็งขอ ง
คนทาํงานในพื้นที่คือ การเก็บขอ้มูลภาคสนาม การ
เข้าถึงแหล่งข่าว แต่จุดด้อยคือ เขียนข่าวไม่เป็น 
ส่ือสารไม่เก่ง ไม่รู้วิธีที่จะเขียนเร่ืองราวให้น่าสนใจ 
ทาํยงัไงให้คอนเทนต์โดดเด่น ได้ความรู้ และเป็นที่
สนใจแก่สงัคมวงกวา้ง ดงันั้นการมีกิจกรรมฝึกอบรม
โดยผูส่ื้อข่าวมืออาชีพ สอนเร่ืองการทาํคอนเทนต ์
การถ่ายภาพ ถ่ายคลิปวดีีโอ รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เป็นเร่ืองที่ควรเกิดขึ้นบ่อยๆ 
เพราะนอกจากจะได้ความรู้ใหม่ๆ ยงัได้พบปะ
แลกเปล่ียนกบัพีน่อ้งคนทาํงานชายขอบในพื้นที่อ่ืนๆ
ดว้ย 

 น่ีคือโจทยท์า้ทายที่จะช่วยพฒันาศกัยภาพนกั
ส่ือสารชายขอบให้สามารถรายงานขอ้มูลข่าวสารให้
พื้นที่ออกสู่สงัคมไดอ้ยา่งมีพลงัมากกวา่ที่เป็นอยู ่

(รายงานโดย ภาสกร จ าลองราช) 

สนช.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับ
ที ่7 

 สถ า น ก าร ณ์ ที่ เ ก่ี ยว ข้อ งกับ ร่ า งพ . ร . บ .
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ....ฉบบัใหม่ หรือที่เราเรียกกัน
ว่า ‚ฉบบัที่ 7‛ ที่ระบุเร่ือง ‚ค่าชดเชย 400 วนั , ลา
คลอดเพิ่มเป็น 98 วนั ลาไปตรวจครรภไ์ดทุ้กเดือน , 
ลากิจ 3 วนัไดค้่าจา้ง , เปล่ียนแปลงนายจา้งใหม่ ตอ้ง
รับไปทั้งสิทธิและหนา้ที่เดิม‛ เป็นตน้ 

 ทั้งน้ีในวนัพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 
ทางสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ไดมี้การพจิารณา
เห็นชอบร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 
..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ ซ่ึงผ่านมติ 
ครม. เม่ือ 15 สิงหาคม 2560 บรรจุวาระใน สนช. เม่ือ 
28 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยขอทบทวน
สาระสาํคญัของ ร่างพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ฯ ฉบบัน้ี
อีกคร้ัง ดงัน้ี 

 (1) กําหนดให้กฎหมายฉบบัน้ีมีผลบงัคับ 
เม่ือพน้กาํหนด 30 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา (มาตรา 2) - คาํว่า ‚นับแต่วนั‛ เป็นภาษา
กฎหมาย แปลวา่ ‚ใหน้บัวนัถดัไป‛  

 (2) ในกรณีที่นายจา้งเลิกจา้งลูกจา้ง ตอ้งจ่าย
ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ ค่าล่วงเวลา
ในวนัหยดุ และเงินอ่ืนๆ ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่เลิก
จา้ง (มาตรา 70) 
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 (3) ในกรณีที่นายจา้งมีความจาํเป็นตอ้งหยดุ
กิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราว ซ่ึงมิใช่
เหตุสุดวสิยั ใหน้ายจา้งจ่ายเงินไม่น้อยกว่า 75 % ของ
ค่าจา้งที่ลูกจา้งได้รับ โดยต้องจ่ายก่อนหยุดกิจการ 
และภายใน 3 วนัก่อนหยดุกิจการ (มาตรา 75 ใหม่) 

 (4) กาํหนดใหลู้กจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 
10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ให้จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 300 วนั (มาตรา 14) 

 (5) กาํหนดใหลู้กจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 
20 ปี ขึ้นไป ให้จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั (มาตรา 14) 

 (6) กาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งเสียดอกเบี้ยให้แก่
ลูกจา้งในระหวา่งผดินดัร้อยละ 15 ต่อปี ในกรณีดงัน้ี 

 - นายจา้งไม่คืนหลกัประกนัที่เป็นตวัเงิน 

 - นายจา้งไม่จ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 - นายจา้งไม่จ่ายค่าจา้ง , ค่าล่วงเวลา , ค่า
ทาํงานในวนัหยดุ , ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ หรือเงิน
อ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 

 - นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 118 
ค่าชดเชยพเิศษตามมาตรา 120-122 

 - นายจา้งไม่จ่ายเงินกรณีหยุดกิจการตาม
มาตรา 75 หรือเงินอ่ืนๆที่นายจา้งตอ้งจ่าย (มาตรา 9) 

 (7) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงตวันายจา้ง 
หรือในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล และมีการ
เปล่ียนแปลง โอน ควบกับนิติบุคคลใด และมีผลให้
ลูกจา้งตอ้งไปเป็นลูกจา้งของนายจ้างใหม่ จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างคนนั้ นก่อน และให้

นายจา้งใหม่ตอ้งรับใหม่ทั้งสิทธิและหนา้ที่ ที่ลูกจา้งมี
อยูเ่ดิมนั้นตามไปดว้ยทุกประการ (มาตรา 13) 

 (8) ในกรณีที่นายจา้งบอกเลิกสัญญาโดยไม่
แจ้งล่วงหน้าก่อน นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง
เท่ากบัค่าจา้งที่ลูกจา้งตอ้งไดรั้บ นบัแต่วนัที่ให้ลูกจา้ง
ออกจากงานจนถึงวนัที่การเลิกสัญญาจา้งมีผล คือ 
ก่อน 1 รอบของการจ่ายค่าจา้ง (มาตรา 17/1) 

 (9) แก้ไขมาตรา 120 เร่ืองการยา้ยสถาน
ประกอบการใหม่ โดยกาํหนดดงัน้ี 

 - นายจ้างต้องปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนยา้ย โดยตอ้ง
ระบุช่ือลูกจา้งที่จะถูกยา้ยในประกาศดว้ย 

 - หากนายจา้งไม่ปิดประกาศ ให้นายจา้งจ่าย
ค่าชดเชยพเิศษ เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30 วนั 

 - หากลูกจา้งไม่ประสงค์จะยา้ยไปที่ใหม่ 
ตอ้งแจง้ให้นายจา้งทราบเป็นหนังสือภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัที่ปิดประกาศ หรือนับแต่วนัที่ยา้ยสถาน
ประกอการ (หากนายจา้งไม่แจง้ก่อน) และให้ถือว่า
สัญญาจา้งส้ินสุดลง ณ วนัที่ยา้ย โดยลูกจ้างมีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยพเิศษไม่น้อยกว่าค่าชดเชยตามมาตรา 
118 

 - ให้นายจา้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษภายใน 7 วนั 
นบัแต่วนัที่สญัญาส้ินสุด 

 - หากนายจ้างไม่จ่าย ต้องยื่นคาํร้องต่อ
คณะกรรมการสวสัดิการแรงงานภายใน 30 วนั นับ
แต่วนัที่ไดรั้บแจง้จากลูกจา้ง 
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 - คณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน ต้อง
พิจารณาคาํร้องภายใน 60 วนั และแจง้คาํสั่งภายใน 
15 วนั นบัแต่มีคาํสัง่ออกมา 

 - เม่ือคณะกรรมการสวสัดิการแรงงานเห็นว่า
นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยฯ นายจา้งตอ้งจ่ายภายใน 30 
วนั นบัแต่วนัที่ทราบคาํสัง่ 

 - เม่ือคณะกรรมการสวสัดิการแรงงานเห็นว่า
นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยฯ ให้แจง้ให้ทั้งนายจา้ง
และลูกจา้งทราบ 

 - หากไม่เห็นด้วยกบัคาํสั่ง ตอ้งอุทธรณ์ต่อ
ศาลแรงงานภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ทราบคาํสัง่ 

 - หากนายจา้งเป็นฝ่ายอุทธรณ์ ตอ้งวางเงิน
ตามจาํนวนที่สั่ง จึงจะฟ้องคดีได้ และเม่ือศาลมีคาํ
พพิากษา ใหถื้อวา่การดาํเนินคดีอาญาระงบัไป 

 (10) ให้ลูกจา้งมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจาํ
เป็นไดปี้ละไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํงาน และตอ้งไดรั้บ
ค่าจา้งเท่ากบัวนัทาํงานปกติ (มาตรา 34 และ 57/1) 

 (11) ให้ลูกจา้งที่ตั้งครรภมี์สิทธิลาเพื่อตรวจ
ครรภก่์อนคลอดบุตร โดยให้ถือเป็นวนัลาเพื่อคลอด
บุตร ทั้งน้ีกฎหมายใหม่กาํหนดใหค้ลอดบุตรลาไดไ้ม่
เกิน 98 วนั และไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัวนัทาํงานปกติ แต่
ไม่เกิน 45 วนั และไม่นับรวมวนัหยดุที่มีในระหว่าง
วนัลา (ในกฎหมายเดิมมีถ้อยคาํน้ี กฎหมายใหม่ตดั
ออกไปแลว้ค่ะ) (มาตรา 41 และ 59) 

 (12) ลูกจา้งทั้งชายและหญิงตอ้งไดรั้บค่าจา้ง 
ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาใน
วนัหยดุ หากทาํงานในลกัษณะ คุณภาพ และปริมาณ
เท่ากนั หรืองานที่เทียบแลว้มีค่าเท่าเทียมกนั (มาตรา 
53) 

 (13) กาํหนดลกัษณะของการจ่ายค่าจา้ง ค่า
ล่วงเวลา และค่าอ่ืนๆ 

 - หากตกลงจ่ายเป็นรายเดือน รายวนั ราย
ชัว่โมงที่ไม่เกินรอบการจ่าย 1 เดือน ให้จ่ายเดือนละ
ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง 

 - หากตกลงเป็นอยา่งอ่ืน ให้จ่ายตามที่ตกลง
กนั (มาตรา 70 ) 

 หมายเหตุ - พ.ร.บ.คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 คุม้ครองเฉพาะคนที่เป็น ‚ลูกจา้ง‛ เท่านั้น โดย
ได้ยกเวน้การคุม้ครองในหลายมาตรามาก กับกลุ่ม
แรงงานที่ทาํงานรับใชใ้นบา้นโดยไม่มีการประกอบ
ธุรกิจรวมอยูด่้วย, แรงงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่ได้
ทาํงานตลอดทั้งปี , แรงงานที่ทาํงานในกิจการที่ไม่
แสวงหากาํไรทางเศรษฐกิจ เช่น คนทาํงานในองคก์ร
ภาคประชาสังคม , องค์กรแรงงาน , NGOs ต่างๆ 
โดยเฉพาะในเร่ืองอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า , ชัว่โมงในการ
ทาํงาน และค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้างโดยไม่มี
ความผดิ 

(สรุปโดย : บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ ์นกัวชิาการ
สถาบนัส่งเสริมภาคประชาสงัคม)

  
 

 


