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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 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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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัส่งทา้ยปีเก่า 
2561 (30/377) ขอต้อนรับการเลือกตั้ งที่ก  าลังจะ
มาถึงในวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2562 หลงัจากรอคอยมา
เกือบ 5 ปี ในขณะเดียวกนัขอแสดงความเสียใจกับ
ผูน้ าแรงงานบางท่านที่พลาดโอกาสลงสมัครเป็น
วฒิุสมาชิกเน่ืองจากลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองยงัไม่ครบ 10 ปีซ่ึงเป็นไปตามที่บญัญติัไว้
ในรัฐธรรมนูญ ฉบบั 2560 ทั้งน้ีโปรดทราบด้วยว่า
กติกาท่ีเขียนขึ้นมาใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 
ประชาชนไม่มีสิทธ์ิกาบัตรเลือกสส.ปาร์ต้ีลิสต์
เหมือนคร้ังที่ผ่านๆ มา อยา่งไรก็ตาม การมีโอกาส
ได้เ ลือกตั้ งก็ท  าให้ มี โอกาสที่ จะ ฟ้ืนฟูระบอบ
ประชาธิปไตยขึ้ นมาใหม่ได้ดีกว่าการอยู่ภายใต้
ระบอบการเมืองปัจจุบนั 

 ประเด็นการเปล่ียนผ่านที่ไม่เป็นธรรมใน
โลกยคุดิจิทลัที่ตอ้งการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ยงั
เป็นประเด็นถกเถียงกนัอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะ
ในหมู่แรงงานท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ผูส้นใจ
ติดตามอ่านบทความไดใ้นแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี  

เช่นเดียวกบัสถานการณ์โลกในปัจจุบนัที่มี
ร า ย ง านข่ า วว่ า ก า รผ ลิ ตรถยนต์ในประ เท ศ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าหลายประเทศก าลังเปล่ียน
ไปสู่รถยนตท์ี่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าแทนพลงังานน ้ ามัน
เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยโรงงานผลิต

รถยนต์หลายแห่งได้ประกาศแผนลดพนักงาน
จ านวนมาก  ในประเทศฝร่ังเศสมีการก าหนด
นโยบายหา้มขายรถยนตท์ี่ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2583 เป็นต้นไป ในปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้
มาตรการขึ้นภาษีน ้ ามนัดีเซลเพือ่ใหป้ระชาชนหนัไป
ใชพ้ลงังานอ่ืนๆแทนตามพนัธสญัญาที่มีต่อขอ้ตกลง
ปารีสวา่ดว้ยภูมิอากาศเม่ือปี 2558 การขึ้นภาษีน ้ ามนั
เป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงที่น ามาสู่การชุมนุม
ประทว้งคร้ังใหญ่ของประชาชนในประเทศฝร่ังเศส
ขณะน้ี 

การเปล่ียนผา่นไปสู่โลกซ่ึงมีส่ิงแวดลอ้มที่ดี 
มีเทคโนโลยทีนัสมยัเป็นส่ิงที่ทุกคนปรารถนา แต่ใน
ขณะ เ ดี ยวกันต้อ ง มี ม าตรก า ร ดู แลผู ้ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบด้านลบที่ไม่มีทางเลือกในชีวิต ซ่ึงส่วน
ใหญ่คือคนจน เพื่อให้พวกเขาสามารถเขา้ร่วมการ
เปล่ียนผ่านน้ี โดยยงัมีคุณภาพชีวิตที่ดีในโลกแห่ง
ปัจจุบนัและอนาคต 

ในการเสวนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือกบั
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท(FES)เม่ือวนัที่ 6 ธันวาคม 
2561 ได้มีการอภิปรายถึงสิทธิแรงงานพื้นฐานกับ
การเปล่ียนผ่านที่ เ ป็นธรรม ซ่ึงในประเทศไทย
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ บาง
แห่งเร่ิมปรากฏสัญญาณของผลกระทบต่อการจา้ง
งานจากการใช้นโยบายการผลิตเพื่อลดภาวะโลก
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ร้อนบา้งแลว้ ในงานเสวนาดังกล่าวยงัมีประเด็นที่
น่าสนใจในเร่ืองการสร้างเครือข่ายเพื่อการเปล่ียน
ผ่านที่เป็นธรรมโดยการสร้างชุมชนนโยบาย แต่น่า
เสียดายท่ียงัไม่มีองค์กรสหภาพแรงงานเขา้ร่วมอยู่
ในเครือข่ายดังกล่าว เพื่อให้เกิดแนวทางสหภาพ
แรงงานที่เป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมตามที่

ได้เคยถกเถียงกันมาในเวทีของขบวนการแรงงาน
ก่อนหนา้น้ี 

สุดทา้ยน้ีขอใหเ้ราทุกคนกา้วพน้ ปี 2561 ไป
ด้วยกันอย่างมั่นคง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับส่ิง
ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในปีหนา้ทั้งส่ิงที่ดีและไม่ดี 
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 1) เขา้ใจ “สถานการณ์โลกยุค Disruption” 
ต่อผลกระทบกบัแรงงานในระบบภาคอุตสาหกรรม 
 2) ขอ้จ ากดัของ “Happy 8 ในการสร้างสุข-
ลดทุกข์แรงงานในภาคอุตสาหกรรม” ท่ามกลาง
สถานการณ์โลกป่ันป่วนยคุ Disruption 
 3) การสร้างผ ลิตภาพ  ( productivity) 
คนท างานด้วย “Happy Relation & Happy 
Occupation” กรณีศึกษาบริษทัออโตอ้ัลลายแอนซ์ 
ประเทศไทย (จ  ากดั) 
 (1) เขา้ใจ “สถานการณ์โลกยคุ Disruption” 
ต่อผลกระทบกบัแรงงานในระบบภาคอุตสาหกรรม 
สถานการณ์ปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งเผชิญกับภาวะ
Disruption ซ่ึงหมายถึง เทคโนโลยไีดเ้ขา้สู่ชีวิตของ
เราดว้ยราคาที่ถูกลงและรวดเร็วมากขึ้นในอตัราที่ไม่
เคยเกิดขึ้ นมาก่อน จนสร้างการเปล่ียนแปลงอย่าง
มโหฬาร (Disruption) พลิกโฉมหน้าประวตัิศาสตร์
ขนานใหญ่และอาจไม่สามารถคาดเดาอะไรไดเ้ลย 

 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ส่ิงเดิมๆที่มีอยูบ่างส่ิง
บางอยา่งลม้หายตายจากไป  

กล่าวได้ว่าเราก าลังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วย
ความผันผวน ซับซ้อน ก ากวมไม่ชัดเจน หรือที่
เรียกว่า “VUCA World” World Economic Forum 
เรียกการเปล่ียนแปลงน้ีว่า “การปฏิวตัิอุตสาหกรรม
คร้ังที่ 4” 

 

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 

นักวิชาการสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม 

https://thebreakthroughdepot.com 
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 หน่ึงในค าถามที่หลีกเ ล่ียงไม่ได้คือ  “AI 
หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์รูปแบบใหม่จะมาแย่งงาน
คนงานภาคอุตสาหกรรมหรือไม่” 

 ทั้งน้ีมีการคาดการณ์กันว่า เม่ือมีการน าเอา 
AI เขา้มาใชง้านแทนแรงงานมนุษย ์คนงานในบาง
ภาคอุตสาหกรรมเข้าข่ายมีความเส่ียงที่จะตกงาน 
เน่ืองจากนวตักรรมดังกล่าวสามารถทดแทนมนุษย์
ในงานที่หนกั งานที่ตอ้งการความแม่นย  าสูง และงาน
เส่ียงอนัตราย อันจะน าไปสู่การช่วยเพิ่มปริมาณการ
ผลิต ลดต้นทุน และลดการสูญเสีย อีกทั้ งยงัช่วย
แกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงาน และสามารถส่งมอบ
งานหรือ สินค้า ได้ตรง ต่อ เวลา  โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต์ รวมถึง
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มพนักงานระดบัล่างที่อยูใ่นสายพาน
การผลิต 

 

 สถานการณ์ดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาลไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มี
กรอบการด าเนินงาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คง , 
ความสามารถในการแข่งขนั , การพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์, การลดความเหล่ือมล ้ า, การพฒันาไม่ท าลาย
ส่ิ ง แ วดล้อ ม  แล ะป ระ สิท ธิ ภ าพก า รบ ริห า ร 
 เม่ือมาพิจารณาในประเด็นที่ เก่ียวข้องกับ 
“แรงงานในระบบภาคอุตสาหกรรม” โดยตรง จะเห็น
ว่ า  รั ฐบ าลได้ก า หนดให้ จัดตั้ ง จังหวัดชลบุ รี 
ฉะเชิงเทรา และระยอง ซ่ึงอยูใ่นพื้นที่ภาคตะวนัออก
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเป็นส่วนหน่ึงของแผน
ยทุธศาสตร์ภายใตไ้ทยแลนด์ 4.0 ดว้ยการพฒันาเชิง
พื้นที่  ที่ ต่อยอดความส า เ ร็จมาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ Eastern Seaboard ซ่ึง
ด า เ นิ น ม า ต ล อ ด ก ว่ า  30 ปี ที่ ผ่ า น ม า 
โดยมีเป้าหมายหลกัในการยกระดบัอุตสาหกรรมของ
ประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและท าให้
เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว ทั้ง 3 พื้นที่
ดงักล่าวเป็นกลุ่มเขตอุตสาหกรรมส าคญัอนัดบัตน้ๆ
ของอาเซียนอยู่แล้ว อุดมไปด้วยโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีสนามบิน รวมถึงมีท่าเรือที่
มีตูสิ้นคา้ผ่านมากที่สุดเป็นอนัดบัที่ 22 ของโลก ถือ
เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สามารถเช่ือมต่อกับตลาด
อาเซียนกว่า 350 ล้านคน รัฐบาลได้มีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่สนับสนุน
การพฒันาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อรองรับการ
ลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลเรียกว่า 
First S-curve และ New S-curve ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 2. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 3. 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะและหุ่นยนต ์4. 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  5. การเกษตร

http://www.snyar.net 
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เทคโนโลยีชีวภาพ 6.เช้ือเพลิงและเคมีชีวภาพ 7.
อุตสาหกรรมการบิน 8.อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 9.
อุตสาหกรรมดิจิทลั และ 10.การแพทยค์รบวงจร 

 ข้อมูลของกระทรวงแรงงาน (กันยายน 
2561) ระบุวา่ปัจจุบนัพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาค
ตะวนัออกมีสถานประกอบการ 37,296 แห่ง มีลูกจา้ง 
1,549,976 คน กระจายในอุตสาหกรรมต่างๆ 

 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม พ บ ว่ า ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อุตสาหกรรม 10 เป้าหมายดังกล่าวนั้น อาจน ามาสู่
ปัญหาการตกงานหรือว่างงานของคนงานในพื้นที่ที่
ท  างานอยูก่่อนแลว้ เน่ืองจากมีการน าเทคโนโลยขีั้น
สูงมาใชเ้พือ่สร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมาแทนที่งานจ านวน
หน่ึงที่ไม่ตอ้งอาศยัแรงงานคนอีกต่อไป และนั่นยอ่ม
หมายถึงคนงานในระบบตอ้งเผชิญกับ “ความทุกข์
รูปแบบใหม่ที่เกิดจากภาวะยคุ Disruption” น้ีเอง 

 ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทย
ประกอบไปด้วยแรงงานที่ไม่มีฝีมือจ านวนไม่น้อย 
นโยบายไทยแลนด ์4.0 คือ การรองรับเฉพาะแรงงาน
ที่มีทกัษะสูง แต่ประเทศไทยก็ยงัไม่มีแผนงานพฒันา
ฝีมือแรงงานที่ชัด เจนเพื่อการเป ล่ี ยนผ่านทาง
เทคโนโลย ีและสอดคลอ้งกบับริบทคนงานที่ก็ยงัไม่
มีค ว ามพ ร้อม ในก าร เป ล่ี ยนผ่ านแ ต่อ ย่ า ง ใด
เช่นเดียวกนั น้ีไม่นับไม่มีนโยบายด้านสวสัดิการใน
การเป็นตาข่ายรองรับคนตกงานในอนาคตอีกด้วย 
 นอกจากนั้นแล้วประเทศไทยยงัต้องเผชิญ
กบัสถานการณ์สงัคมสูงวยัอยา่งยากจะหลีกเล่ียงและ
ท าใหก้ารมาแทนที่ของ AI จึงจ าเป็น ไม่วา่จะเป็น 

 1) ดว้ยอตัราการเกิดที่นอ้ยลงท าใหป้ระชากร
วยัแรงงาน ซ่ึงเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจลง
ลง จนตอ้งพึ่งพาแรงงานขา้มชาติจากประเทศเพื่อน
บา้น 

 2) ประชากรผูสู้งอายุซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่
มากของประเทศไทยมีอายุยาวนานขึ้ น เพราะ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีาธารณสุข แต่ระบบ
สวสัดิการยงัไม่สามารถท าให้ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มี
ชีวิตรอดในบั้นปลายได้อย่างมีความสุข และอาจ
กลายเป็นปัญหาระยะยาวของสังคมอนาคตหากไม่มี
การเตรียมความพร้อมตั้งแต่วนัน้ี 

 

 3) คนท างานยุคใหม่ที่เรียกว่า “Gen Z” มี
รูปแบบการท างานแบบไม่เต็มเวลา (Gig workforce) 
หรือเลือกที่จะไม่ท างานในสถานประกอบการ
โดยตรง แต่เลือกท าธุรกิจเชิง start-up เป็นของตนเอง 
และส่งผลต่อตลาดแรงงานที่ขาดแคลนอยู่แล้วมี
ขนาดรัดตวัขึ้นไปอีก 

 4) ระบบการศึกษาประเทศไทยย ังไม่
สามารถท าหน้าที่เป็นกลไกหลักสนับสนุนคนให้

http://www.cheetahmarketing.in.th 
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สอดคล้องกับงานที่มีอยู่ ท  าให้สถานประกอบการ
ตอ้งแกปั้ญหาคนดว้ยตนเอง 

 เง่ือนไขเหล่าน้ีท าให้สถานประกอบการใน
ประเทศไทยตอ้งเผชิญความทา้ทายในการขาดแคลน
แรงงานในอนาคตอยา่งยากจะหลีกเล่ียง 

 (2) ขอ้จ ากดัของ “Happy 8 ในการสร้างสุข-
ลดทุกข์แรงงานในภาคอุตสาหกรรม” ท่ามกลาง
สถานการณ์โลกป่ันป่วนยคุ Disruption 

 

 “Happy 8” หรือ “ความสุขพื้นฐานแปด
ประการ” เป็นเคร่ืองมือที่ ถูกพัฒนาขึ้ นมาโดย
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพื่อสร้าง “องค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace)” ผา่น “ตวัคนท างานที่มีความสุขจากการ
ท างานในองค์กรแห่งนั้ นๆ” ด้วยการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ส่วนบุคคลในด้าน ต่า งๆ  ห รือปรับ
สภาพแวดลอ้มในองคก์รที่เอ้ืออ านวยให้ท  างานไดดี้
ขึ้ น อันจะน าไปสู่การลดความตึงเครียดจากการ
ท างาน รวมทั้ งลดความขัดแย ้งภายในองค์กร 
ประกอบดว้ย 

 (1) Happy Body หากคนท างานมีสุขภาพ
แข็งแรง จิตใจก็จะแข็งแรงตามไปด้วย พร้อมที่จะ
รับมือกบัปัญหาที่เขา้มาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 (2) Happy Heart คนท างานต่างมีน ้ าใจเอ้ือ
อาทรซ่ึงกนัและกนั 
 (3) Happy Society การสร้างสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพที่ดีทั้งภายในองคก์รและชุมชนรอบขา้ง 
 (4) Happy Relax การมีเวลาผ่อนคลายหรือมี
กิจกรรมสนัทนาการต่างๆ เพือ่ลดความเครียดจากการ
ท างาน 
 (5) Happy Brain การแสวงหาความรู้เพื่อ
พฒันาขีดความสามารถเพิ่มขึ้ นในการท างานของ
ตนเองในรูปแบบต่างๆ 
 (6) Happy Soul การมีหลักศีลธรรม -
คุณธรรมในการด าเนินชีวติ 
 (7) Happy Money การปลอดหน้ี ประหยดั
อดออม ใชจ่้ายพอประมาณไม่เกินสภาพการณ์ตนเอง 
 (8) Happy Family การสร้างครอบครัวที่
อบอุ่นและมัน่คง 

 กล่าวไดว้่ากิจกรรมที่สัมพนัธ์กบั “8 H” จึง
วนเวยีนอยูก่บักิจกรรมต่างๆเหล่าน้ี ไม่วา่จะเป็น 

  Happy Body เช่น ลด/เลิกบุหร่ี , ลด/เลิก
ด่ืมสุรา , ออกก าลงักาย , เล่นกีฬา-แข่งกีฬา , กิน
อาหารถูกหลกัโภชนาการ , ตรวจสุขภาพประจ าปี , 
โครงการต่อตา้นยาเสพติด , มีที่ปรึกษาหรือโครงการ
ดา้นสุขภาพ 

http://www.digitalschool.club 
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  Happy Heart เช่น การบริจาคในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ทอดผ้าป่าประจ าปี , การสนับสนุน
ทุนการศึกษา , การบริจาคเลือด 
  Happy Society เช่น กิจกรรมจิตอาสา
หรือกิจกรรมเพือ่สงัคมหรือชุมชน (CSR) ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กิจกรรมกบัคนพกิาร-ผูสู้งอาย-ุผูป่้วยเร้ือรัง 
หรือดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
  Happy Relax เช่น กิจกรรมนันทนาการ
ต่ า งๆ  เ ช่น  ดนต รี  ห รือชมรม ต่ างๆในสถ าน
ประกอบการ 
  Happy Brain เช่น กิจกรรมอบรม-
สัมมนา-เสวนาให้ความรู้เร่ืองงานที่เก่ียวขอ้ง หรือ
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน , หอ้งสมุดใน
สถานประกอบการ 
  Happy Soul เช่น กิจกรรมทางศาสนาใน
วนัส าคญัต่างๆ , การอบรมฝึกสมาธิ 
  Happy Money เช่น การจดัการหน้ี , กลุ่ม
ออมทรัพย ์, สหกรณ์ , การส่งเสริมอาชีพเสริม 
  Happy Family เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสมัพนัธค์รอบครัว , มุมนมแม่ , ศูนยเ์ล้ียงเด็ก 

 เคร่ืองมือ “8 H” น้ีเองที่คาดหวงัว่าปลายทาง
จะน าไปสู่ “การสร้างสุข-ลดทุกขค์นท างานในองคก์ร
อยา่งย ัง่ยนื” เพราะท าให้คนท างานมีศกัยภาพในการ
จัดการตนเองและครอบค รัวจากการ รู้ เท่ าทัน 
“ปัญหา” ที่มากระทบและส่งผลต่อสภาวะการท างาน 
กบัการปรับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในองคก์รให้
เอ้ือต่อการท างานอยา่งเป็นสุขมากขึ้น 

อยา่งไรก็ตามปฏิเสธไม่ไดว้่าเม่ือมาพิจารณา
โลกในยคุปัจจุบนัที่ต่างก็เผชิญกบัภาวะ “Disruption” 
น้ีคือสถานการณ์ส าคญัที่ทั้งสถานประกอบการและ
คนงานตอ้งเผชิญกับความเครียดอย่างมหาศาลกับ
ความ เ ส่ี ย ง  ที่ ไ ม่ ส าม า รถจัด ก า รได้ด้ว ยก า ร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม “สร้างสุข-ลดทุกข”์ หรือปรับ
สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย “8 H” เพียงเท่านั้นอีก
ต่อไปแลว้ 

 การเตรียมความพร้อมในการรับมือความ
เส่ียงรูปแบบใหม่น้ี ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของโลกที่
ไม่แน่นอน, ความต้องการของลูกคา้ในอนาคต , 
วตัถุดิบ ตน้ทุน ค่าจา้งสูงขึ้น ฯลฯ จึงเป็นเร่ืองส าคญั 
เพราะยคุ “Disruption” น้ีเองที่จะน ามาสู่ความไม่เป็น
ธรรมในการท า งานในบางอุตสาหกรรม เ ช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ และ
ส่งผลต่อ “การไร้สุข-เผชิญทุกข์” ใน 3 รูปแบบใน
อนาคต และส่งผลต่อ “สุขภาวะสถานประกอบการ” 
โดยรวมติดตามมา 

 

 1) ความทุกขท์ี่เกิดจากรูปแบบการจา้งงานที่
เปล่ียนแปลงไป และส่งผลต่อการเขา้ถึงสิทธิและ
สวสัดิการที่ไม่เท่าเทียมกนั 

http://www.kumartalks.com 
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โดยเฉพาะในด้านหลกัประกันความมั่นคง
ในการท างานระยะยาว ที่มาจากรูปแบบการจา้งงานที่
หลากหลาย ทั้งการจา้งแรงงานประจ าที่มีสัญญาจา้ง
ชดัเจน การจา้งงานในระบบเหมาช่วงการผลิต (sub-
contract) และการจ้างงานชั่วคราว (precarious 
labour) ตลอดจนการจ้างงานที่เรียกว่า “platform 
economy” ท าให้การเขา้ถึงสภาพการจา้ง สวสัดิการ
และค่าตอบแทนจากการท างานมีความแตกต่างไป 

 

 จากเดิม เน่ืองจากการน าหุ่นยนตเ์ขา้มาใชใ้น
กระบวนการผลิตในบางอุตสาหกรรมหรือบางสถาน
ประกอบการไม่ใช่เร่ืองง่าย ดังนั้นทางออกคือ การ
จ้างงานแบบระบบ outsource เอางานออกไปท า
ภายนอกโดยบริษทัไม่ตอ้งรับภาระด้านสวสัดิการ
คนงานใดๆ หรือในกลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมยาน
ยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต ์ที่ตอ้งเร่งปริมาณการผลิต
ใหท้นัเวลาที่ก  าหนดส่ง หากไม่สามารถด าเนินการได้
ทนั ไม่เพียงส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและความเครียด
จากการท างาน แต่ยงัส่งผลต่อสิทธิประโยชน์การจา้ง
งานที่สถานประกอบการก าหนดคาบเก่ียวสมัพนัธก์บั
ผลผลิตที่ตอ้งไดไ้วด้ว้ย เป็นตน้ 

 2) ความทุกข์ที่ เกิดจากระบบค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทน ค่าจ้างนับเป็นตวับ่งช้ีที่ชัดเจนมากใน
การพิจารณาความทุกข์ของแรงงาน เพราะระบบ
ค่าจ้างที่ เก่ียวข้องกับแรงงานไม่ได้มี เฉพาะอัตรา
ค่าจ้างขั้นต ่าตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น แต่ยงัมี
อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และที่เกิดจาก
การเรียกร้องของสหภาพแรงงานในแต่ละปี ซ่ึงมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยูก่บัการเจรจาต่อรอง ซ่ึงหาก
บางแห่งที่มีเพียงค่าจา้งขั้นต ่าเท่านั้น ท าให้แรงงาน
ตอ้งท างานล่วงเวลาเพื่อหารายไดใ้ห้เพียงพอต่อการ
ครองชีพ ส่งผลต่อชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน และ
ปัญหาดา้นสุขภาพกายและใจติดตามมาอยา่งยากจะ
หลีกเล่ียง 

 3) ความทุกขท์ี่เกิดจากการเขา้ไม่ถึงอ านาจ
การรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง แมก้ฎหมายแรงงาน
สมัพนัธจ์ะก าหนดใหแ้รงงานสามารถรวมตวักนัโดย
ถูกกฎหมายเป็นสหภาพแรงงาน สหพนัธ์แรงงาน 
หรือสภาองคก์ารลูกจา้งต่างๆได ้ทั้งเพื่อต่อรองกบัรัฐ
เพือ่ให้มีนโยบายหรือแนวปฏิบติัที่เป็นธรรมต่อกลุ่ม
แรงงานแล้ว ย ังมีอ านาจการต่อรองกับนายจ้าง 
เพื่อให้ได้รับค่าจา้ง สภาพการจ้างและสวสัดิการที่
เป็นธรรมอีกดว้ย 

 อย่างไรก็ตามด้วยสภาพการจ้างงานที่
เปล่ียนแปลงไป โอกาสที่แรงงานจะรวมตวัก็เป็นไป
ไดย้ากขึ้น ทั้งดว้ยขอ้จ ากดักฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ที่
ลา้สมยัไม่เท่าทนัสภาพการจา้งงานแบบใหม่ กระทัง่
ความกงัวลกับรายไดใ้นการด ารงชีพระยะยาวที่อาจ

https://www.grandprix.co.th 
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ไม่แน่นอน ท าใหเ้วลาหมดไปกบัการท างานเพือ่สร้าง
รายไดใ้หเ้พยีงพอมากกวา่เร่ืองอ่ืนๆ 

 “ความทุกข์เชิงโครงสร้างทั้ง 3 รูปแบบน้ี
เอง” ที่ก็คือ ความไม่เป็นธรรมในการจ้างงาน จึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัการเสริมพลังคนงานที่มากกว่า “8 
H” เพือ่เท่าทนัการเปล่ียนผ่าน และสามารถรับมือกบั
ภาวะ Disruption ได้อย่างไม่ต่ืนตระหนก และมี
ทางเลือก ทางรอด ทางออกในอนาคตต่อไป ซ่ึงไม่ใช่
เป็นเพียงเร่ืองของปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ตอ้งเป็น
ความร่วมมือในระดับสถานประกอบการเข้ามา
สมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งดว้ย 

 โจทย์ที่ ท้า ท า ย  คื อ  ท า อ ย่ า ง ไ รสถ าน
ประกอบการจะมีระบบและนโยบายการจดัการเพื่อ”
สร้างสุข ลดทุกขใ์ห้คนงาน” เพื่อเปล่ียนผ่านการจา้ง
งานที่เป็นธรรมน้ีไดจ้ริง 

 (3) การสร้างผลิตภาพ ( productivity) 
คนท างานด้วย “Happy Relation & Happy 
Occupation” กรณีศึกษาบริษทัออโตอ้ัลลายแอนซ์ 
ประเทศไทย (จ  ากดั) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นแล้วว่าในยุค 
“Disruption” แรงงานในระบบภาคอุตสาหกรรม
จะตอ้งเผชิญกบัความทุกขท์ี่เกิดจากรูปแบบการจา้ง
งานที่เปล่ียนแปลง 

 ดงันั้นการเตรียมการรองรับจึงมี 2 รูปแบบ 
คือ 

 (3.1) การท าให้คนงาน หุ่นยนต์ และ AI 
สามารถท างานร่วมกันในอาชีพเดิมได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพหรือดียิ่งขึ้ นกว่าเดิม โดยการพฒันา
ทักษะให้คนงานสามารถท างานที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้ น 
ผ่ านการ ต่อยอดทักษะ เ ดิมให้สอด รับกับกา ร
เปล่ียนแปลง หรือพฒันาทกัษะใหม่เพื่อรองรับการ
ท างานที่ไม่เหมือนเดิม เพือ่เพิม่ผลิตภาพในตวัคนงาน
ให้เพิ่มขึ้น (productivity) โดยเฉพาะในเร่ืองทกัษะ
การใช้ชีวิต ที่ประกอบด้วยความสามารถในการ
ยอมรับการเปล่ียนแปลง, เรียนรู้ส่ิงใหม่ , ส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ , ปรับตวักับสถานการณ์ที่ไม่
คุ ้นเคย , แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ , มีความ
รับผิดชอบและมีส่วนร่วม ตลอดจนให้ความส าคญั
กบัการสร้างเครือข่าย 

 

 (3.2) การออกจากสมการการผลิตในระบบ
ทุนนิยมแบบเดิม โดยสร้างทางเลือกใหม่ในการด ารง
ชีพเตรียมพร้อมไว้ให้คนงานก่อนออกจากสถาน
ประกอบการ เช่น การสร้างอาชีพทางเลือกผ่านการ
น าหลักกสิกรรมธรรมชาติ ศาสตร์พระราชาโคก
หนองนาโมเดลมาปรับใชใ้นวถีิชีวติ เป็นตน้ 

http://www.headlightmag.com 
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 การเตรียมพร้อมใน 2 รูปแบบน้ี  จึง
จ า เ ป็ น ต้อ ง ก า รก ล ไ กม าสนับส นุน  “สถ า น
ประกอบการ” ในการท าใหพ้นกังานในองคก์รตนเอง
เขา้ใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อทั้งให้พนักงานของ
ตนเองสามารถท างานได้อย่างเต็มความสามารถ 
(time to productivity) ภายใตส้ถานการณ์ที่มาถาโถม 
หรือสร้างทางเลือกให้พนักงานมีแผนชีวิตรองรับใน
อนาคตและอยูร่อดไดจ้ริง 

 เรียกได้ว่าเป็นการน าแนวคิดเร่ือง “Staff 
first, customers second” มาปรับใช ้ซ่ึงเป็นแนวคิดที่
มองวา่ พนกังานในบริษทัจะตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจ
ใส่ สนับสนุนทรัพยากรและขีดความสามารถด้าน
ต่างๆให้เพิ่มขึ้ น ซ่ึงหากพนักงานมีความสุข ก็จะ
ท างานไดอ้ยา่งมีความสุข ทุ่มเทกบัการท างานอยา่งดี
ที่สุด น ามาสู่การสร้างผลผลิตเพิ่มขึ้น ของเสียลดลง 
ตน้ทุนลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

 

 กลไกที่น่าสนใจคือ การสร้างความร่วมมือ
ในการมี “แผนการเปล่ียนผ่านการจา้งงานในองคก์ร
ในยคุ Disruption ที่เป็นธรรมกบัพนักงาน” โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สหภาพ
แรงงาน และพนักงานในสถานประกอบการ เพื่อ

วางแผนก าลังคน (manpower) ให้สอดรับกับ
สถานการณ์ในอนาคต ซ่ึงแผนงานดังกล่าวน้ีจะ
เ กิดขึ้ นได้นั้ น  จ  า เ ป็นต้อ ง มีก ารส ร้ า ง  “Happy 
Relation” คือ แรงงานสัมพนัธ์ที่ดีขึ้นมาก่อน และถึง
น ามาสู่การวางแผนงานอ่ืนๆต่อไปในอนาคต ซ่ึงใน
เร่ืองน้ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์(HR) จะเป็นกลไกส าคญั
ในการท างานอยา่งใกลชิ้ดร่วมกบัสหภาพแรงงาน 

 ขณะเดียวกันในระหว่างเตรียมความพร้อม
วางแผนก าลงัคนในอนาคตในช่วงระยะเปล่ียนผ่าน 
ไม่วา่อยา่งไรก็จะตอ้งมีพนกังานบางกลุ่มไม่พร้อมรับ
กบัเทคโนโลยรูีปแบบใหม่ เช่น พนักงานที่มีอายมุาก
หรือใกล้เกษียณอายุจากการท างาน หรือในกลุ่ม
พนักงานที่เจ็บป่วยระยะยาว (pro-long sick) หรือใน
บางแผนกที่ตอ้งปิดตวัลง การสร้างอาชีพทางเลือกที่
จะกลายเป็นอาชีพหลักในอนาคต หรือช่วยให้
สามารถด ารงชีวิตในอนาคตอยูร่อดได้หากตอ้งออก
จากสถานประกอบการ จึงเ ป็นส่ิงส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการควบคู่กันไป ในที่น้ีอาจเรียกว่าเป็นการ
สร้าง “Happy Occupation” ขึ้นมา เพือ่ท  าให้คนงานที่
อาจจะตอ้งตกงานในอนาคต มีทางออกที่เป็นไปได้
จริงในการรองรับชีวติใหม่ 

 ทั้ งน้ี มีตัวอย่างที่ น่าสนใจในการน าหลัก 
“Happy Relation” และ “Happy Occupation” มาปรับ
ใช้ คือ กรณีบริษทัออโตอ้ัลลายแอนซ์ ประเทศไทย 
(จ  ากดั) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง 

 ในขณะน้ี (พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2561) ฝ่าย
บริหารบริษทั, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์, สหภาพแรงงาน

http://www.carallstyle.com 
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ผูบ้ริหารฟอร์ดและมาสดา้ประเทศไทย และสหภาพ
แรงงานฟอร์ดและมาสด้าประเทศไทย ได้มีการ
ปรึกษาหารือถึงสถานการณ์ความเส่ียงที่บริษทัตอ้ง
เผชิญในยุค  “Disruption” และอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาพนักงานในองคก์รดา้น
ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อรองรับสถานการณ์และยกระดับ
ผลิตภาพการท างานของพนกังาน โดยมีการวิเคราะห์
จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรคของพนักงาน และ
พิจารณาว่าจะน าจุดแข็งของพนักงานที่มีอยู่ มาเป็น
โอกาสของบริษทัในการรับมือกบัภยัคุกคามของโลก
อนาคตไดอ้ยา่งไร 

 นอกจากนั้ นแล้วในอีกด้านหน่ึง ก็ มีการ
หารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  (ดร.วิวฒัน์ ศลัยก าธร) ในการวางแผนงาน
ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด ระหวา่งบริษทั , สหภาพแรงงาน 
, ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ชลบุรี ที่จะน าหลกั
คิดด้านกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา มา
ถ่ายทอดและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานบริษัท 
พร้อมทั้งการลงมือปฏิบติัจริงในที่ดินของพนักงานที่
เขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงตอนน้ีอยูร่ะหว่างการนัดหมาย
เพื่อจดัท าแผนงานดงักล่าวขึ้นมาในปี 2562 ร่วมกัน

 กระบวนการดงักล่าวของบริษทัออโตอ้ลัลาย
แอนซ์  ประ เทศไทย  ( จ  ากัด )  จึงคือการจัดท า
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนเชิงอนาคตเพื่อรุกกบัความ
เส่ียงแบบใหม่ โดยเฉพาะการตอบค าถามให้ได้ว่า 
ท  าไมบริษทัจึงตอ้งด ารงอยูใ่นโลกใบน้ี และพนักงาน
แบบใดที่เหมาะสมกับสถานะต าแหน่งแห่งที่ของ
บริษัท โดยไม่รอเพียงนโยบายของภาครัฐที่ลงมา
เพยีงเท่านั้น 

 “อนาคตจะเป็นของผู้ที่สามารถได้ยินว่า
อนาคตก าลังมาแล้ว” ดงัที่ David Bowie นกัแต่งเพลง
ชาวองักฤษไดก้ล่าวไว ้

 โดยสรุปจึงเห็นได้ว่า “การสร้างสุขภาวะ
สถานประกอบการที่ท  าให้คนงานสร้างสุข-ลดทุกข์
ได้จริงนั้ น” จึงไม่ใช่แค่เพียงปรับพฤติกรรมส่วน
บุคคล หรือปรับสภาพแวดล้อมองค์กร-หน่วยงาน
ดว้ยหลกั 

 “8 H” เพื่อ “สร้างสุข-ลดทุกข์ในระดับ
บุคคล”เท่านั้น 

 แต่จ าเป็นจกัตอ้งเขา้ใจสถานการณ์ภายนอก
ที่ส่งผลกระทบทั้งสถานประกอบการและคนงานไป
พร้อมกันด้วย และเป็นปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการ
เกิด “ทุกขข์องคนงานในระบบภาคอุตสาหกรรม” ซ่ึง
การสร้างระบบแรงงานสัมพนัธ์ที่ดี (happy relation) 
ในการสร้างทรัพยากรมนุษยท์ี่มีผลิตภาพเพิม่ขึ้น และ
การวางแผนใหค้นงานมีศกัยภาพในการจดัการตนเอง 
มีอาชีพทางเลือกรองรับ (happy occupation) ภายหลงั

http://www.thansettakij.com 
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การออกจากสถานประกอบการไปแลว้ ผ่านนโยบาย
ระดับบริษัทเพื่อให้คนงานรู้เท่าทันปัญหาในยุค 
Disruption น้ี จึงเป็นกลไกหน่ึงส าคญัที่จะร่วมสร้าง
องค์กรสุขภาวะในระยะเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรมน้ี
ขึ้นมาไดจ้ริง 

สุดทา้ยกล่าวไดว้่า การที่สถานประกอบการ
มีนโยบายและแผนงานระดับองค์กรในการจดัการ
ปัญหาอย่าง เป็นระบบ โดยมี  HR เ ป็นกลไก

ด าเนินการร่วมกบัสหภาพแรงงาน ยอ่มจะน าไปสู่ทั้ง
การมีสุขภาพจิตที่ดีในตวัพนกังาน เพิ่มทกัษะและขีด
ความสามารถการท างาน องค์กรสามารถสร้างผลิต
ภาพไดเ้พิ่มขึ้น ขณะเดียวกนัก็มีแผนรองรับรูปธรรม
ส าหรับพนกังานที่ตอ้งหลุดจากระบบที่เปล่ียนผ่านน้ี 
ซ่ึงไม่ใช่แค่การจ่ายค่าชดเชยหรือเงินพิเศษต่างๆ
เท่านั้น แต่คือการวางรากฐานอนาคตทรัพยากรบุคคล
ในสงัคมอีกรูปแบบหน่ึงที่ย ัง่ยนืต่อไป 
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เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ
สมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.) จดัเสวนา “จากการ
จ่า ยตามค่ า  HA. สู่ ก าร จ่ ายตาม คุณภาพของ
สถานพยาบาล ใครได้ใครเสีย” ที่โรงแรมนารา แจง้
วฒันะ อันเน่ืองมาจากคณะกรรมการประกันสังคม 
(บอร์ดสปส.)  เ ร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราส าหรับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ
เจ็บป่วยอันไม่ใช่เน่ืองจากงาน ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 
2546 โดยก าหนดเกณฑ์ค่ารักษาพยาบาลให้กับ
โรงพยาบาลตามขอ้ตกลงของส านักงานประกนัสังคม
(สปส.) หากโรงพยาบาลไดรั้บการรับรองมาตรฐานก็
จ่ายค่า รักษาพยาบาลมาตรา 63 ที่บัญญัติไว้ว่า
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ
เจบ็ป่วยอนัไม่ใช่เน่ืองจากการท างาน ไดแ้ก่  

 1. ค าวนิิจฉยัโรค  
 2. ค่าบ าบดัทางการแพทย ์ 
 3. ค่ า กิ น อยู่ แ ล ะ รักษ าพย าบา ล ใน
สถานพยาบาล  

 4. ค่ายา และค่าเวชภณัฑ ์
  5. ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับ-ส่งผูป่้วย  
 6. ค่าบริการอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เพิ่มอีก 80 บาท 
และ 40 บาท  

 

 ตามเกณฑเ์งื่อนไข ตามวรรค 3 ใน (1) ของขอ้ 
5 แ ห่ งประก าศคณะกรรมก า รแพทย์ต าม
พระราชบญัญติัประกันสังคม 2533 เร่ืองหลกัเกณฑ ์
และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบ
อนัตราย หรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน ลง
วนัที่ 7 พ.ค.2557 โดยผูร่้วมเสวนา 

 นายพรนาราย ทุยยะค่าย ทนายความ กล่าวว่า 
การออกระเบียบการรักษาเงิน เดิมจะมีการใชเ้งินไม่ก่ี

คสรท.แถลง ประกนัสงัคมจา่ยเงนิ HA ใหส้ถานพยาบาล 

ไมต่รงเจตนารมณ ์แถมซ า้ซอ้น 

วาสนา ล าด ี

www.voicelabour.org 

www.voicelabour.org 

http://voicelabour.org/%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81/unnamed-3/
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เร่ืองเพื่อการรักษาให้ผูป้ระกันตนหายป่วย แต่มาตรา 
63 มีการก าหนดเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายที่จ  าเป็น ที่ทาง
คณะกรรมการแพทย ์หมายถึงการให้เงินพิเศษกบัทาง
โรงพยาบาล เพิม่เงินค่าหวั โดยดูจากจ านวนคนที่มาใช้
บริการโรงพยาบาล โดยหากดูกฎหมายประกนัสังคม 
เงินที่มีในกองทุนประกันสังคมนั้นเพื่อผูป้ระกันตน 
ไม่ใช่ให้กับสถานพยาบาล ซ่ึงได้มีการฟ้องศาล
ปกครอง โดยคร้ังแรกศาลไม่รับฟ้อง มองว่านายชาลี 
ลอยสูง ไม่ใช่ผู ้เ สียหาย แต่เ ม่ืออุทธรณ์ไปที่ศาล
อุทธรณ์ไดรั้บพิจารณาคดีเพื่อฟ้องร้อง และระหว่างที่
จะด าเนินคดี ทางคณะกรรมการแพทยไ์ด้ยกเลิกเพิก
ถอนระบบHA และประกาศฉบบัใหม่เปล่ียนเป็น การ
บริการที่ ดี  ด้วยมีการประเมินจากผู ้ใช้บริการให้
คะแนนโรงพยาบาล โดยทางสปส.จ่ายเม็ดเงินให้ทาง
โรงพยาบาลเหมือนเดิม ส่งผลให้ทางนายชาลี ลอยสูง 
กบัพวก ไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองอีกคร้ัง โดยคร้ังน้ี
มีการเรียกร้องให้โรงพยาบาลคืนเงินให้กบัทางสปส. 
แต่วา่ศาลท่านมองวา่เป็นคดีท่ีเก่ียวกบัค่าเสียหายจึงให้
นายชาลิกบัพวกน าเงินไปค ้าประกนัที่ศาลดว้ย หากไม่
ไปจ่ายคดีก็จะหลุดไป โดยตามจริงแลว้ เงินดงักล่าวที่
ฟ้องไม่ไดเ้ขา้กระเป๋าผูฟ้้องแต่เป็นการฟ้องเพื่อให้คืน
เงินใหก้บัส านกังานประกนัสังคม เพื่อผูป้ระกนัตนใน
ระบบ 

 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคสรท. กล่าวว่า 
ประกนัสงัคมกล่าวเสมอว่า เงินในกองทุนจะมีปัญหา
เม่ือมีการจ่ายเงินผูป้ระกนัตนกรณีบ านาญชราภาพ ซ่ึง
ไดเ้ก็บเงินสมทบผูป้ระกนัตนเม่ือครบ 15 ปี อายคุรบ 
55 ปี จะไดรั้บบ านาญชราภาพเป็นรายเดือนซ่ึงได้มี
การจ่ายบ านาญแล้ว ตั้งแต่ปี 2557  โดยคาดว่าอีกไม่

นานเงินจะหมด จึงมีแนวคิดในการชะลอการจ่ายเงิน
บ านาญชราภาพด้วยการแกไ้ขกฎหมายขยายอายุการ
รับสิทธิโดยจะขยายออกไปถึงอายุ 60 ปี ในฐานะผู ้
เกษียณอายุ มองว่าเป็นการเสียประโยชน์จากการที่
คณะกรรมการแพทยน์ าเงินประกันสังคมไปให้ทาง
โรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงหากสังเกตจะพบประเด็นการ
ต่ออายุของโรงพยาบาลเอกชน กับสปส. ซ่ึงบาง
โร งพ ยาบา ลไ ด้ รั บค่ าHAแล้ว ออ กจ าก ระบบ
ประกนัสังคมไป เพื่อไปรับบริการรักษาชาวต่างชาติ 
เพือ่โรงพยาบาลมีการพฒันาระบบที่ไดม้าตรฐานแลว้ 
ซ่ึงถามวา่ผูป้ระกนัตนไดรั้บบริการที่ดีพอจริงหรือ ซ่ึง
ย ังคง ถูกแบ่ ง เ ป็นชนชั้ น  แบบจ่ายสด  กับแบบ
ผูป้ระกนัตน และโรงพยาบาลเอกชนบางส่วนที่ยงัรับ
ผูป้ระกนัตนต่อมีการขยายสาขาออกไป เขาตอ้งการผล
ก าไร การน าเงินของผูป้ระกนัตนจ่ายให้โรงพยาบาล
เป็นค่าบริการทางการแพทย ์ซ่ึงจริงแล้วอยู่ในค่าหัว
แลว้ จึงไม่เป็นธรรมที่จะจ่ายค่าบริการอะไรอีก วนัน้ีค
สรท.ยงัคงเสนอว่า สปส.ตอ้งเป็นองคก์รอิสระ ปลอด
การแทรกแซงจากรัฐ ตอ้งบริหารแบบโปร่งใส มีส่วน
ร่วมอย่างแทจ้ริง กฎหมายใหม่ที่ออกมาก าหนดให้มี
การเลือกตั้ งคณะกรรมการบริหารประกันสังคม 
(บอร์ดสปส.) แบบหน่ึงสิทธิหน่ึงเสียง แต่วนัน้ีบอร์ด
สปส.ยงัมาจากการใชอ้  านาจพเิศษมาตรา 44 แต่งตั้งมา 
จึงไม่มีความชอบธรรมและไม่ไดมี้อ านาจจริง 

 นายไพโรจน์ พลเพชร สมาคมนักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน กล่าวว่า  โดยกฎหมายให้อ านาจ
เจา้หน้าที่รัฐพิจารณาใชอ้  านาจนั้นตามหลักนิติรัฐจะ
ใช้กฎหมายตอ้งสอดคล้องหรือไม่ ตอ้งดูเจตนารมณ์ 
ของกฎหมาย ซ่ึงมีความต้องการดูแล 7 เ ร่ือง คือ
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ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย  ไม่
เ น่ื อ งจ า ก ก า รท า ง า น   รวม ถึ ง ก า รคลอด
บุตร  สงเคราะห์บุตร  ชราภาพ  และการว่างงาน  โดย
มองไปที่ผูป้ระกันตน ผูรั้บผิดชอบร่วมคือ ลูกจ้าง 
นายจ้าง รัฐในการสมทบเงินเข้ากองทุน การออก
กฎหมายต้องมีประกาศกฎระเบียบ กติกา เพื่อให้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ ตามสิทธิประโยชน์ 7 เร่ืองว่า
มีอะไรบ้าง อย่างมาตรา 63 เร่ืองเจ็บป่วย ประสบ
อนัตรายที่ไม่ใช่จากการท างาน หากเจ็บป่วย ประสบ
อนัตรายสมควรจ่ายอะไรบา้ง เติมเร่ืองส่งเสริมบริการ 
ซ่ึงมีการปรับกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องด้วยมีโรคที่
เกิดใหม่ๆขึ้น จึงได้มีการออกกฎหมาย กฎระเบียบ 
กติกาใหม่ตามที่กฎหมายเปิดไว ้เพื่อให้สอดคล้อง
สถานการณ์ ซ่ึงจะไดมี้การดูแลผูป้ระกนัตน และอยูใ่น
สิทธิประโยชน์ 7 เร่ือง การแกไ้ขให้มีระบบ HA เพื่อ
จ่ายเงินให้กบัสถานประกอบการพยาบาลจึงถือว่าไม่
เก่ียวกับผูป้ระกันตนเป็นการท าผิดตั้งแต่แรก เพราะ
การควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลตอ้งท า และมี
องค์กรมหาชนเพื่อการตรวจสอบคุณภาพให้ มี
มาตรฐาน เป็นหนา้ที่ของโรงพยาบาลไม่ใช่ส านักงาน
ประกนัสงัคม การน าเงินจากกองทุนประกนัสังคมไป
จ่ายใหมี้การพฒันาคุณภาพ จึงถือวา่ ผดิวตัถุประสงค ์ 

 “การฟ้องร้องต่อศาลปกครองจึงท าได ้เม่ือรู้วา่
ผิดก็มีมติยกเลิก แต่ปรับค าใหม่ ว่าจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย ์ซ่ึงมาดูจากการร้องเรียนโรงพยาบาลว่า
มีการร้องเรียนมากเพยีงใด หากร้องเรียนมากถือว่าการ
บริการมีปัญหา ประกันสังคมต้องตรวจสอบ หรือ
ยกเลิกสัญญา แต่ไม่เป็นเช่นนั้นทางประกนัสังคมกับ
น าเงินไปให้สถานพยาบาลเพื่อพฒันาคุณภาพการ

บริการทั้งที่ควรเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาล ถามว่า
ค่าบริการทางการแพทยมี์การจ่ายหรือไม่ มีการจ่าย
แลว้ ประกันสังคมอนุมัติเงินให้โรงพยาบาลจึงไม่ได้
เป็นไปตามกฎหมายประกนัสังคม มาตรา 63 ( 8) ไม่
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ตอ้งการดูแล
ผู ้ประกันตนโดยตรง ไม่ใช่สถานพยาบาล การที่
ผู ้ประกันตนฟ้องร้องนั้ น ถูกต้องแล้ว เพราะ เป็น
ประโยชน์สาธารณะและเห็นดว้ยกบัการเสนอใหมี้การ
ปฏิ รูปประกันสังคม ท าอย่างไรเพื่อให้ เ กิดการ
เปล่ียนแปลงจริง” 

 

 จากนั้ น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน
ไทย (คสรท.)ไดจ้ดัแถลงข่าว “จากการจ่ายตามค่า HA 
สู่การจ่ายตามคุณภาพของสถานพยาบาล ใครได้ใคร
เสีย” น าโดยนายชาลี  ลอยสูง  รองประธาน
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) โดยมี
เน้ือหาดงัน้ี 

 สืบเน่ืองจากเม่ือวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร แพท ย์  ต า ม พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้ออกประกาศเร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราส าหรับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วยอนัไม่เน่ืองจากการ
ท างาน โดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการ

www.voicelabour.org 

http://voicelabour.org/%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81/unnamed-4-2/
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ประกันสังคม ทั้ งน้ีให้มีผลใช้บังคับตั้ งแต่ว ันที่  1 
มกราคม 2561 เป็นตน้ พบวา่ ประกาศฉบบัน้ี 

 ประการที่ 1 เป็นการยกเลิกประกาศฉบบัเดิม 
เร่ืองการจ่ายเงินตามค่า HA หรือที่เรียกทางการว่า 
“ประกาศคณะกรรมการแพทยต์ามพระราชบญัญัติ
ประกันสังคม เ ร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราส าหรับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ
เจ็บป่วยอันไม่ เ น่ืองจากการท างาน ลงวัน ท่ี  25 
ธันวาคม 2546 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมวนัที่ 12 กันยายน 
2560” 

 ประกาศฉบับน้ีได้ก าหนดเกณฑ์ให้มีการ
จ่ายเงินเพิม่ขึ้นใหก้บัโรงพยาบาลที่อยูใ่นขอ้ตกลงของ
ส านักงานประกันสังคม หากโรงพยาบาลแห่งนั้นได้
ผา่นการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามหลกัเกณฑ ์และ
เง่ือนไข ซ่ึงเรียกว่า ค่า HA (Hospital Accreditation) 
เช่น โรงพยาบาลตอ้งมีหอ้งปลอดเช้ือ มีหอ้งผา่ตดัที่ได้
มาตรฐาน เป็นตน้ ก็ใหจ่้ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก 
80 บาท และ 40 บาท ตามล าดบั 

 ประการที่ 2 เป็นการก าหนดอตัราการจ่ายเงิน
ใหม่ ให้สถานพยาบาลที่ อยู่ ในความตกลงของ
ส านกังานประกนัสงัคมใน 3 ลกัษณะคือ 

 1)  เหมาจ่ายตามจ านวนผูป้ระกันตนที่มีช่ือ
ลงทะเบียนตามสถานพยาบาลแห่งนั้นๆในอตัรา 1,500 
บาทต่อคน/ปี 

 2) จ่ายเป็นค่าบริการทางการแพทยเ์พิ่มขึ้นอีก 
447 บาท ส าหรับสถานพยาบาลที่ตอ้งรับภาระกรณี
โรคที่มีภาระเส่ียงตามอตัราการใชท้างการแพทย ์

 3)  สถานพยาบาลที่การให้บริการมีคุณภาพ 
และผลลพัธคุ์ณภาพตรงตามตวัช้ีวดัที่ก  าหนดในอตัรา
ไม่เกิน 60 บาทต่อคนต่อปี 

 จากที่ก ล่าวมาคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย เห็นวา่ 

 1. การประกาศหลกัเกณฑ ์และอัตราส าหรับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือ
เจ็บป่วยอันไม่ เ น่ืองจากการท างาน ลงวันที่  31 
พฤษภาคม 2561 ถือได้ว่า ขาดการมีส่วนร่วมของ
ผู ้ประกันตนในฐานะผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ งการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบการใช้เ งิน
ดัง ก ล่ า ว  ขณะ เ ดี ยวกันย ัง เ ป็นก า รน า เ งิ นขอ ง
ผูป้ระกนัตนไปจ่ายให้กับโรงพยาบาลโดยที่มิใช่เพื่อ
ก า ร รักษาพยาบาล  เ น่ื อ งจ ากพระรา ชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2558 ได้ระบุไวใ้น
มาตรา 63 ว่า ค่าบริการอ่ืนๆที่จ  าเป็น ย่อมสามารถ
ตีความตามเจตนารมณ์ไดว้่า ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ที่ผูป้ระกันตนได้ใช้บริการในการรักษานั้นโดยตรง
และตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอีกดว้ย กล่าวคือ หากไม่
จ าเป็นแล้วอาจท าให้การรักษานั้นไม่เป็นผล คือ ไม่
สามารถหายจากโรค หายจากการเจ็บป่วย หรือท าให้
ผูป้ระกันตนถึงแก่ชีวิตได้ แต่การท่ีคณะกรรมการ
แพทย ์ไดอ้อกประกาศฉบบัดังกล่าว โดยเฉพาะการ
จ่ายเงินในลกัษณะที่ 3 คือ จ่ายให้กบัสถานพยาบาลที่
บริการมีคุณภาพ และผลลพัธคุ์ณภาพการใหบ้ริการที่ดี
ตามตวัช้ีวดัที่เก่ียวขอ้ง ในอตัราไม่เกิน 60 บาทต่อคน
ต่อปี เห็นได้ว่าเป็นการจ่ายให้กับโรงพยาบาลท่ีไม่
เก่ียวกับการรักษาโดยตรงต่อตัวผูป้ระกันตน อีกทั้ ง
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เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์เพื่อเอ้ือให้กับโรงพยาบาล
ไดรั้บประโยชน์จากเงินกองทุนประกนัสงัคมมากขึ้น 

 2 .  ประก าศฉบับ น้ี จึ งท า ให้ส านั ก ง าน
ประกนัสงัคม ตอ้งจ่ายเงินให้กบัโรงพยาบาลในความ
ตกลงปีละหลายร้อยล้านบาท และเป็นการจ่ายที่
ซ ้ าซ้อน จ่ายโดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจให้จ่ายได ้
เน่ืองจากพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 ได้
ระบุไวใ้นมาตรา 9 วรรค 3 วา่ “คณะกรรมการมีอ านาจ
หน้าที่ดงัต่อไปน้ี (3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน 
และการเก็บรักษาเงินของกองทุน” เห็นได้ว่า 
คณะกรรมการประกนัสงัคม จึงไม่มีอ านาจในการจ่าย
เงินกองทุน หากจะจ่ายตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังก่อน น้ีจึงถือได้ว่า เป็นการออก
ประกาศหรือมีมติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และไม่
สอดคล้อ งกับ เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 จึงเป็นการกระท าผิด
กฎหมายอยา่งชดัเจน อนัจ าเป็นตอ้งเพกิถอนต่อไป 

 จากนั้ นน า ยช า ลี  ล อ ย สู ง  และสมา ชิ ก
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยไดเ้ดินทางไป
ยืน่หนังสือถึงเลขาธิการส านักงานประกันสังคม ต่อ
ประเด็นดงักล่าวอีกดว้ย 

 

 ต่อมาเม่ือวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มติชน
ออนไลน์รายงานว่า   พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว ถึงกรณีที่
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย เปิดเผยถึงการ
บริหารงานของกองทุนประกนัสังคม ว่ามีการจ่ายเงิน
ให้แก่โรงพยาบาลซ ้ าซ้อน เพิ่มเติมจากการจ่ายเงิน
เหมาจ่ายรายหวั ท าใหต้อ้งสูญเสียเงินกว่า 8-9 พนัลา้น
บาท และได้มีการฟ้องร้องศาลปกครองนั้ น ได้รับ
รายงานเรียบร้อยแลว้ และทางส านกังานประกนัสังคม 
(สปส.) ได้ช้ีแจงว่า เป็นเร่ืองของการให้บริการ และ
ดูแลผูป้ระกันตน เน่ืองจากปี 2551 เกิดปัญหาการ
ร้องเรียนมากว่าไม่ไดรั้บการดูแลจากโรงพยาบาลใน
เครือข่ายดังนั้ น ประกันสังคม โดยคณะกรรมการ
การแพทย์ จึงหาแนวทางในการพัฒนาระบบการ
ใหบ้ริการ ซ่ึงเจตนา คือตอ้งการให้ผูป้ระกนัตนไดรั้บ
การบริการ และการดูแลอยา่งดีที่สุด แต่เม่ือมีขอ้ทว้ง
ติง จึงมอบหมายใหส้ปส.หาขอ้มูลและรายละเอียดเพื่อ
ช้ีแจงอีกคร้ัง 

 ดา้นนายอนันตช์ัย อุทยัพฒันาชีพ เลขาธิการ
ส านักงานประกันสังคม ช้ีแจงว่า ตามที่คสรท.ยื่น
หนงัสือต่อสปส.นั้น สปส.ไดมี้การประชุมและรับฟัง
คว ามคิ ด เ ห็นผู ้ เ ข้า ร่ วมประ ชุม  โดย มีตัวแทน
ผูป้ระกนัตน นายจา้ง และสถานพยาบาลเห็นดว้ย และ
ค่าบริการทางการแพทยเ์ดิมจะจ่ายในรูปแบบเหมาจ่าย 
ซ่ึงไม่สะทอ้นคุณภาพ การให้บริการแก่ผูป้ระกนัตน 
ดังนั้น การจ่ายค่าบริการเพิ่มเป็นการพฒันาคุณภาพ
การให้บริการของสถานพยาบาล และเป็นในลกัษณะ
เดียวกับเงินเหมาจ่าย จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับ
ผูป้ระกันตนที่ เข้ารับบริการ เพื่อให้ได้รับการดูแล
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รักษาที่ ดีขึ้ น  และย ังเ ป็นการป้องกันการเกิดข้อ
ร้องเรียนในกรณีที่ผูป้ระกันตนได้รับการรักษาไม่
เหมาะสม ตามมาตรฐานทางด้านการแพทย ์เป็นการ
จ่ายเพือ่ยกระดบัความพงึพอใจของผูป้ระกนัตนในการ
เข้ารับบริการ ทางการแพทย์ ซ่ึงมีตัวช้ีวดัความพึง
พอใจในการให้บริการ โดยสะท้อนผลลัพธ์การ
ให้ บ ริ ก า รข อ งสถ านพย าบ า ลที่ อ ยู่ ใ น ร ะบบ
ประกันสังคม ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูป้ระกันตน 
อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินทุกประเภทของส านักงาน

ประกันสังคมมีระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม
(บอร์ดสปส.)ว่าดว้ย การรับเงิน การจ่ายเงิน และการ
เก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ.2555 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบบอร์ดสปส. การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2558 (โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลงั) ขอ้ 12 (1) จ่ายเป็นค่าบริการ 
ทางการแพทย ์หรือค่ายาตามหลกัเกณฑ์ และอตัราที่
คณะกรรมการแพทยก์ าหนด โดยความเห็นของบอร์ด
สปส.  
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ผลจากนโยบายลดโลกร้อน และการเปล่ียน

ผ่านมาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  ท าให้ GM-
General Motors ประกาศแผนเลิกจา้งคนงานรถยนต์
กวา่ 14,700 คน ปิดโรงงาน 7 แห่งในปี 2562  
 นางสาวบุษยรัตน์ กาญจนดิษย ์นักวิชาการ
อิสระได้  เขี ยน ถึ ง รายงานข่ า วจาก ส่ือมวลชน
ต่างประเทศในวนัน้ี 27 พ.ย. 61 ว่า บริษัท GM-
General Motors ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตรถยนต์ใหญ่ที่สุด
ของสหรัฐ  แบรนด์ Chevrolet, Buick, Cadillac และ 
GMC ได้ประกาศแผนปรับลดพนักงานในปี 2562 
รวมกวา่ 14,700 คน  
 โดยลดในสหรัฐอเมริกากว่า 10,000 คน และ
แคนาดากว่า 3,000 คน และปิด 7 โรงงานภายในส้ินปี 
2562 เช่น โรงงานประกอบรถยนต ์5 แห่งของ GM ใน
เมืองดีทรอยท์ รัฐโอไฮโอ รัฐแมรีแลนด์ รัฐมิชิแกน 
และเมืองออนทาริโอในแคนาดา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การเปล่ียนผา่นไปใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า  
  

 
ทั้งน้ีปัจจุบนั GM มีพนักงานทัว่โลกกว่า 180,000 คน 
และพนักงานที่ถูกปลดออกนั้ นส่วนใหญ่ท างานใน
ส่วนรถยนตท์ัว่ไป  
 พนกังานที่ถูกปรับออกตอ้งตดัสินใจว่าจะรับ
ขอ้เสนอหรือไม่จนถึง 19 ธนัวาคม และหากพนักงาน
คนใดรับขอ้เสนอก็จะได้รับเงินชดเชยตามที่ก  าหนด 
และจะพน้สภาพการเป็นพนักงานของบริษทัตั้งแต่ 1 
กุมภาพนัธ ์2562 เป็นตน้ไป 
 เม่ือเทรนด์ของโลกให้ความส าคญักบัการลด
ภาวะโลกร้อน อุตสาหกรรมยานยนต์จึงจ าเป็นตอ้ง
ปรับตวั เปล่ียนแปลง เพือ่มุ่งหนา้ไปสู่ระบบขบัเคล่ือน
พลงัไฟฟ้าต่อไป 

การชมุนมุประทว้งทีฝ่รัง่เศส : มมุมองจากนกัวชิาการ 

วา่ดว้ย นโยบายลดโลกร้อน ยานยนตไ์ฟฟา้ และรฐัสวสัดกิาร  

วาสนา ล าด ี
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 ทั้งน้ีก่อนหนา้นั้น GM ไดเ้ปิดเผยผลก าไรเม่ือ
กนัยายน 2561 กวา่ 35,790 ลา้นดอลลาร์ 
 ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ผลักดันให้
อุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐเป็นศูนย์กลางของ
แคมเปญ “Make America Great Again" ด้วยการ
เรียกร้องให้บริษทัผูผ้ลิตยา้ยฐานการผลิตกลับมายงั
สหรัฐ 
 
 ทั้งน้ีเม่ือมามองสถานการณ์ในประเทศไทย
พบว่า ในส่วนของบริษทั เจเนอรัลมอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ  ากัด ได้มีการโยกยา้ยกรรมการและสมาชิก
สหภาพแรงงาน เจเนอรัลมอเตอร์ ประเทศไทย -GM 
ที่ถูกบริษทั “ปิดงาน” มากว่า 5 ปี ไปท างานที่จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา และอยูใ่นระหว่างขออ านาจศาล
เลิกจา้งกรรมการลูกจา้ง14 คน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการ
สหภาพแรงงานดว้ยเช่นกนั  

 
 โดย ผลจากภาวะโลกร้อน ไม่ใช่แค่เปล่ียน
ผา่นการจา้งงานที่ไม่เป็นธรรม เลิกจา้งคนงานในบาง
อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยงัน ามาสู่การประทว้งขบัไล่
ประธานาธิบดีฝร่ังเศสมาตั้งแต่วนัที่ 17 พฤศจิกายน 
2561  
 ช่วงน้ีในประเทศไทยผูใ้ชแ้รงงานบางกลุ่มน า
โดยมูลนิธิพพิธิภณัฑแ์รงงานไทยและมูลนิธิ FES ไดช้ี้

ชวนให้เห็นถึงภาวะโลกร้อน กบัการเปล่ียนผ่านการ
จา้งงานที่ไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบต่อพี่น้อง
แรงงานในบางอุตสาหกรรมในประเทศไทย ที่
กระบวนการผลิตท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้ น เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นตน้ จนมีค  ากล่าวว่า "ไม่มี
การจา้งงาน บนดาวเคราะห์ที่ตายแลว้" 
 เม่ือวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2561และต่อมาเม่ือ
วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ประเทศฝร่ังเศส  มี
ประชาชนกวา่ 20,000 คน ออกมาชุมนุมบนถนนฌ็อง
เซลิเซ่ และถนนสายหลักๆของฝร่ังเศส คาดว่ามีผู ้
ชุมนุมรวมกันทัว่ประเทศแล้วกว่า 3 แสนคน โดยผู ้
ชุม นุมต่างสวม " เ ส้ือกั๊กสี เหลือง"  ที่บ่ งบอกว่า 
"ประเทศฝร่ังเศสก าลงัอยูใ่นภาวะขดัขอ้ง"  
 โดยเป็นการประทว้งรัฐบาลเร่ือง "การขึ้นภาษี
น ้ ามัน ที่เป็นผลมาจากนโยบายลดโลกร้อน" ของ
ประธานาธิบดี Emmanuel Macron และเรียกร้องให้
ลาออกจากต าแหน่ง เพราะสร้างความเดือดร้อนให้
ประชาชนในประเทศอยา่งมาก  
 ก า ร ชุ ม นุ ม เ ร่ิ ม ต้ น ม า ตั้ ง แ ต่ ว ั น ที่  17 
พฤศจิกายนแล้ว น้ีอาจตอ้งยอ้นไปเม่ือปีที่แล้ว 2560 
ฝร่ังเศสมีนโยบายที่ชดัเจนออกมาเร่ืองการสนับสนุน
รถยนต์ไฟฟ้า โดยมีการก าหนดเป้าหมายว่า จะห้าม
ขายรถยนตท์ี่ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงตั้งแต่ปี 2583 เป็นตน้
ไป  
 ทั้งน้ีมาตรการหน่ึงที่ส าคญั คือ การขึ้นภาษี
น ้ ามนัดีเซล ปัจจุบนัลิตรละประมาณ 56 บาท ส่วนเบน
ซิลลิตรละ 67 บาท และตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไปจะ
เพิ่มขึ้นอีกละ 2.50 บาท  ซ่ึงเป็นอตัราที่สูงที่สุดของ

Facebook สร.เจนเนอร์รัลมอเตอร์ ประเทศไทย 
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ประเทศ เพือ่หวงัวา่ประชาชนจะหันไปใชร้ถยนตท์ี่ใช้
พลงังานทางเลือกในการขบัเคล่ือนมากขึ้น  
 ฝร่ังเศสมีก าหนดหา้มขายยานพาหนะทุกชนิด
ที่ใชน้ ้ ามนัดีเซลหรือเบนซินภายในปี 2583 นโยบายน้ี
เ ป็น ส่วนหน่ึงของพันธสัญญาที่ มี ต่ อข้อตกล ง
ภูมิอากาศปารีส 2558  ที่ฝร่ังเศสจะเป็นชาติที่ปลอด
คาร์บอนภายในปี 2593 
 แน่นอนผลกระทบส าคัญจากการขึ้ นราคา
น ้ ามนั จึงตกอยูท่ี่ผูใ้ชแ้รงงาน เกษตรกร คนยากจนใน
ชนบท ที่ตอ้งแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ไม่ใช่คนรวย
แต่อย่างใด  เพราะต้องไม่ลืมว่า  มีคนจ านวนหน่ึง
เท่านั้นที่จะสามารถเขา้ถึงการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าได ้ 
 น้ีไม่นับว่าน ้ ามนัดีเซล คือ ตน้ทุนส าคญัของ
ภาคการผลิต  เม่ือน ้ ามนัมีราคาแพง สินคา้ต่างๆก็จะ
แพงตามไปโดยอตัโนมัติ และน้ีย่อมส่งผลต่อคนเล็ก
คนน้อยอย่างยากจะหลีกเล่ียง เม่ือค่าครองชีพสูง-
รายไดต้  ่า-คนตกงาน และนโยบายลดโลกร้อนก็น ามา
สู่การท้ิงผูค้นบางกลุ่มไวข้า้งหลงั สร้างความเหล่ือมล ้ า
ในสงัคมเพิม่ขึ้นอยา่งแปรผกผนั 
 ด้ า น ร ศ . ด ร . ว ร วิ ท ย์  เ จ ริ ญ เ ลิ ศ  คณ ะ
เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  ได้เขี ยน
ลง Facebook  ว่า ที่ปารีสมีการประทว้งอย่างรุนแรง 
ถา้คนนึกถึงฝร่ังเศส จะนึกถึงปารีส ปารีสรวมศูนยข์อง
ทุกอยา่งแต่วฒันธรรมสร้างมาจากฐานของการเกษตร
นบัตั้งแต่สมยัศกัดินา แต่พฒันาการในช่วง 30 ปีที่ผ่าน
มา ภาคเกษตรก าลังจะตายเพราะคนหนุ่มสาวทิ้ ง
ชนบทมาอยูก่ ันในเมือง ขณะที่ชนบทเหลือแต่คนแก่ 
เม่ือตายบา้นท่ีดินก็ถูกขาย คนท่ีอยู่ในภาคเกษตรคือ 
เกษตรกรรวยที่เพาะปลูกดว้ยการใชเ้คร่ืองจกัรและจา้ง

แรงงาน ส่วนในปารีส ก็แบ่งชดัเจนคือ ปารีสมี 2เมือง 
ใจกลางเป็นที่อยูข่องชาวปารีเซ่ียน ชนชั้นกลางที่มีงาน
ไอทีท า เงินเดือนสูงขณะที่รอบนอกคือ พวกคนงาน
และคนผวิสีและคนตกงาน กลายเป็นที่อยูข่องคนชาย
ขอบ คนหนุ่มสาวที่จบออกมาใหม่ไม่สามารถเขา้สู่
ตลาดแรงงานได้ อัตราการว่างงานสูง ส่วนชนชั้ น
กลางที่เคยมีร้านคา้ขายของตวัเองกลบัถูกเบียดขบัออก
จากการแข่งขันจากกลุ่ม Modern trade ที่ ผูกขาด 
Macron อาจจะพยายามเขา้มาแกปั้ญหาแต่อาจจะมาชา้
ไป วกิฤติจึงบานปลาย ท าให้คิดถึงไทยเพราะช่องว่าง
ระหว่างคนรวยและคนจนยิ่งขยายตวัมากในยุคการ
แข่งขนัที่ไร้พรมแดน 

 

 ซ่ึงรศ.ดร.วรวิทย ์ยงัวิเคราะห์เร่ือง แนวคิด
เร่ืองรัฐสวสัดิการเป็นกระแสที่ด ารงอยู่ในสังคมไทย
มาเป็นช่วงๆ รัฐสวสัดิการให้การคุม้ครองที่ส าคญัๆ 3
ประการคือ การวา่งงาน รักษาพยาบาลและเงินเกษียน
อาย ุแต่ก่อนจะคุยกันเร่ืองน้ี คงจะตอ้งท าความใจกัน
ก่อนใน 2ประเด็น คือ ประเด็นแรก ถ้าอยากจะไดรั้ฐ
สวัส ดิ ก า ร  ทุ ก คนต้อ ง จ่ า ย  จ่ า ย ภ า ษี บ วก กั บ
ประกันสังคมรวมแล้วไม่ต ่ ากว่า  30% ของรายได้
เพยีงแต่วา่คนมีรายไดสู้งจ่ายมากกวา่คนที่มีรายไดน้อ้ย 
เงินที่จ่ายออกไปแทจ้ริงแลว้ก็จะกลบัคืนมาให้เราใน
รูปของสวัสดิการต่างๆ เ ช่น  การจัดศึกษา  เงิน

www.yenisafak.com 

https://m.facebook.com/login/?locale2=th_TH
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ช่วยเหลือครอบครัว การรักษาพยาบาลแบบให้เปล่า 
เงินทดแทนรายได้เม่ือตกงานและมีเงินบ านาญอย่าง
พอเพียงเม่ือเกษียณอายุและคุ้มครองไปถึงคู่สมรส 
ประการที ่2 ตอ้งมีรัฐที่มีความรับผดิชอบทางสังคมสูง
ที่จะน าเงินไปใชจ่้ายตรงกับวตัถุประสงคค์ือ เพื่อการ
จัดสวสัดิการให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน แต่
ขณะที่เราสนบัสนุนรัฐสวสัดิการ ก็ตอ้งท าความเขา้ใจ
ข้อจ ากัดของรัฐสวสัดิการด้วยเพื่อหาทางแก้ไขใน
แนวทางที่ยอมรับกนัได ้แต่ไม่ใช่ยกเลิกรัฐสวสัดิการ
ตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่ ที่ผ่านมา ประเทศที่มีอตัรา
การว่างงานสูง (8-10%) เช่น อังกฤษ และฝร่ังเศส 
พยายามที่จะปฏิรูปรัฐสวสัดิการโดยผูกสวสัดิการกับ
การกลับเขา้ท างาน (welfare to work) ถ้าอยากได้
สวัสดิการ คนตกงานจะต้องลงทะเบียนฝึกอบรม
ทกัษะแลว้ทางการจดัหางานให้ แต่งานที่ไดม้กัจะเป็น
งานที่ไม่มีคุณภาพ ค่าแรงต ่า คนงานจึงตอ้งแบก 2 จ็
อบสเ์พือ่มีรายไดพ้อเพียงที่จะด ารงชีวิต เพราะในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา ค่าจา้งแรงงานถูกแช่แข็งขณะท่ีราคา
สินคา้เพิม่ขึ้นอยา่งรวดเร็ว ยโุรปเป็นประเทศมีค่าครอง
ชีพสูงที่สุด ดงันั้น บางคนจึงเลือกไม่ท างาน แต่รอรับ
เงินประกนัการวา่งงานซ่ึงแต่ละรัฐบาล มกัจะตดังบใน
ส่วนน้ีลงท าให้ยากต่อด ารงชีพในสภาวะปกติ ขณะที่
รพ.เอง ก็มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้ นเพราะพฒันาการทาง
การแพทยแ์บบ capital intensive สังคมยุโรป เป็น
สั ง ค ม ผู ้ สู ง อ า ยุ  น อ ก จ า ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร
รักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ค่าใช้จ่ายส่วนที่โป่ง
ออกมาคือ เงินบ านาญ รัฐบาลพยายามที่แก้ปัญหาน้ี
เพือ่ใหค้นอยูใ่นตลาดแรงงานนานขึ้น เช่น พยายามจะ
ขยายการเกษียณอายุจาก 65 เป็น 67 ปี แต่คนท างานก็

จะตั้งค  าถามวา่ เขายงัจะตอ้งท างานและจ่ายภาษีให้รัฐ
อีกหรือ เพื่อรัฐจะได้ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ แนวคิดน้ีจึง
ไดรั้บการต่อตา้นจากคนท างาน 

 

ล่ า สุ ด เ ม่ื อ วั น ที่  8  ธั น ว า ค ม  2 5 6 1 
www.bbc.com/thai  รายงานว่า  ฝ ร่ัง เศสวางก าลัง
ต  ารวจ 89,000 นาย ทั่วประเทศ เพื่อรับมือกับการ
ประท้วงต่อต้านรัฐบาลคร้ังใหญ่ของกลุ่ม "เส้ือกั๊ก
เหลือง" ขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งรวมทั้งหอ
ไอเฟลไดปิ้ดท าการ 

 นายกรัฐมนตรีเอดัวร์ ฟี ลิป ของฝร่ังเศส 
ประกาศน ารถหุ้มเกราะมาใชค้วบคุมสถานการณ์ใน
กรุงปารีสด้วย น่ี ถือเป็นคร้ังแรกในรอบ 50 ปี  ที่
ทางการสัง่น ารถหุม้เกราะมาใชค้วบคุมสถานการณ์ใน
กรุงปารีส ซ่ึงอยูใ่นภาวะ "ชัตดาวน์" โดย มีผูอ้อกไป
ร่วมชุมนุมในกรุงปารีสราว 5,000 คน และต ารวจได้
จบักุมผูก่้อความไม่สงบแลว้อยา่งนอ้ย 500 คน ล่าสุดมี
รายงานผูไ้ด้รับบาดเจ็บแล้ว 30 ราย ในจ านวนน้ีมี
ต  ารวจรวมอยูด่ว้ย 3 คน 

 ผูส่ื้อข่าวรายงานว่าต  ารวจได้ขอให้ร้านค้า 
ร้านอาหารบนถนนช็องเซลีเซ่ปิดให้บริการ และ

http://theday.co.uk 

http://www.bbc.com/thai%20%20รายงาน
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พิพิธภณัฑ ์รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัหลายแห่ง
ในกรุงปารีสก็จะปิดท าการตลอดทั้ งว ันเสาร์และ
อาทิตยน้ี์ (8-9 ธ.ค.) เช่นกนั 

 ฝร่ังเศสต้องเผชิญกับการจลาจลและการ
ชุมนุมประทว้งต่อตา้นรัฐบาลคร้ังรุนแรงที่สุดในรอบ
หลายสิบปี โดยนอกจากการชุมนุมประท้วงในกรุง
ปารีสแล้ว เม่ือปลายเดือนที่ผ่านมา ยงัมีประชาชนพา

กนัสวมเส้ือกัก๊เหลืองราว 280,000 คน ปิดกั้นถนนสาย
ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นผลให้รัฐบาลไดย้อมยกเลิก
แผนขึ้นภาษีน ้ ามันที่เดิมก าหนดไวใ้นวนัที่ 1 ม.ค.ปี
หน้า อนัเป็นตน้เหตุของการประทว้งแล้ว อยา่งไรก็ดี 
ความไม่พอใจรัฐบาลของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล 
มาครง ขยายตวัครอบคลุมประเด็นอ่ืน ๆ เพิม่เติมอีก 
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ผู้ทุพพลภาพ ร้อง คสรท. สปส.จัดของเยี่ยมไม่

น่าถงึ 500 บาท 

 
 เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน2561 นางนงเยาว ์
ปรึกษา อาย ุ55 ปี ไดน้ ากล่องพลาสติกบรรจุผา้ขนหนู
ผืนใหญ่ ผืนเล็กอยา่งละ 1 ผืน แป้ง 1 กระป๋อง สบู่ 2 
กล่อง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน อย่างละ1ช้ิน ที่ได้รับจาก
ส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เม่ือ
เดือนตุลาคม 2561 ร้องต่อคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย(คสรท.) ด้วยไม่เช่ือว่า ของที่ทางสปส.
พื้นที่จัดมาเพื่อเยี่ยมผูป้ระกันตนที่ทุพพลภาพ หรือ
พิการนั้นราคารวมจะมีมูลค่าถึง 500 บาท โดยระบุว่า 
แต่ละปีจะเดินทางไปรับของเยี่ยมผูพ้ิการที่ส านักงาน
ประกนัสงัคมเขตพื้นที่ ซ่ึงตนนั้นทุพพลภาพมาแลว้ 19 
ปี ท่ีผ่านมาแต่ละปีของท่ีไดเ้ป็นผา้ขนหนูใหญ่ใชห่้ม
ได ้3 ผืนบา้ง ไดท้ี่นอนยางพาราราคาประมาณ 700-
800 บาท แต่ทางเจา้หน้าที่สปส.บอกว่าเน่ืองจากซ้ือ
ราว 300 ช้ิน จึงไดร้าคาที่ 500 บาท ซ่ึง 10 กว่าปีที่ผ่าน
มาไดข้องสมราคาคุณภาพดีมาโดยตลอด แต่ปีน้ีกลับ
ได้เป็นกล่องของแจก ซ่ึงก่อนร้องเรียนเร่ืองน้ี ได้
ส ารวจราคาสินคา้ในตลาดทัว่ไปแลว้ เช่ือว่าราคารวม
ไม่ถึง 300 บาท และหลงัจากรับของมาไดร้้องเรียนไป

ท่ีส านกังานประกนัสงัคม จนเม่ือวนัจนัทร์ท่ีผ่านมา มี
เจา้หนา้ที่ 3 คนมาช้ีแจง โดยระบุรายละเอียดว่า และย  ้า
วา่ปีต่อไปจะน าของเยีย่มมาใหเ้อง 

 ดา้นส านกังานประกนัสังคม (สปส.) ช้ีแจงว่า 
แนวทางในการมอบของขวัญให้แก้ผูป้ระกันตนท่ี
พกิาร และทุพพลภาพนั้น ทางสปส.จะมีการจดัซ้ือของ
ในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท โดยแต่ละพื้นที่เป็นผูจ้ดัซ้ือ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ป ระ โ ยชน์  กับ ผู ้ที่ รั ก ษ า ตัว อ ยู่ ใ น
โรงพยาบาล จึงซ้ือเป็นของช้ินเล็กหลายช้ินรวมกนัอยู่
ในกล่องพลาสติก สามารถใชง้านไดทุ้กช้ิน เพราะจาก
การส ารวจพบวา่ การแจกของช้ินเดียวซ ้ ากนัหลายปี ผู ้
ได้รับใช้ประโยชน์ได้น้อย ซ่ึงเฉพาะพื้นที่ 2 เบิก
จ่ายเงินค่าของเยีย่มจ านวน 600 กล่อง ราคาต่อกล่อง 
465 บาท รวมเป็น 298,530 บาท จึงถือว่า ไม่พบขอ้
พรุิธต่อขอ้ร้องเรียนในเร่ืองน้ี 

คนรถไฟเฮ! มติ ครม.ให้รับพนักงานเพิ่ม หลัง
สหภาพฯเรียกร้องมานาน 

 เม่ือวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาเร่ือง ขอยกเว้น
มาตรการดา้นบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 
28 กรกฎาคม 2541 เพื่อขอให้ การรถไฟแห่งประเทศ
ไทยสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตราก าลัง 
19,241 อัตรา (พนักงาน 16,660 อัตรา และลูกจา้ง 
2,581 อตัรา) โดย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดงัน้ี 
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เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไดรั้บ
ยกเวน้การปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรี  (28 กรกฎาคม 
2541) เฉพาะในส่วนการรับพนักงานในปีแรก ภายใน
กรอบไม่เกิน 1,904 อัตรา โดยให้การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยรับไปปรับกรอบอตัราก าลงัและแผนการ
สรรหาในระยะ 10 ปี ให้เร่ิมตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป

 

 เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงและน ากรอบ
อัตราก าลังฯ  เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจพร้อมกบัแผนฟ้ืนฟูกิจการการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (พ.ศ. 2561 – 2570) เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของอตัราก าลงัในภาพรวมให้สอดคลอ้งกบั
ภารกิจตามแผนฟ้ืนฟูการรถไฟแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 
2561 – 2570) ก่อนด าเนินการสรรหาพนักงานในปี
แรก ทั้งน้ี ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรับความเห็น
ของกระทรวงการคลงัและส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการดว้ย 

 ส าห รับอัตราก าลัง ใน ปี ต่อ  ๆ  ไป  หาก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจพจิารณาแลว้เห็นว่า 
การรถไฟแห่งประเทศไทยยงัมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่ม
อตัราก าลงัเกินกว่าที่ก  าหนดไวต้ามมติคณะรัฐมนตรี 

(28 กรกฎาคม 2541) ก็ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.)ด าเนินการขอยกเวน้มติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว
ตามขั้นตอนต่อไป 

 ทั้งน้ีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้ล าดับเหตุการณ์ การ
เคล่ือนไหว ผลักดัน ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนอตัราก าลงัของการรถไฟแห่งประเทศไทย อัน
เน่ืองมาจาก มติ ครม.เม่ือ 28 กรกฎาคม 2541 โดย
คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ทั้ งส่วนกลางและ
สาขาภูมิภาค น าโดยนายสาวิทย ์แกว้หวาน ประธาน 
สร.รฟท. ได้ถือเอาเร่ืองน้ีเป็นความส าคญัขั้นสูงสุด 
เพือ่ใหรั้ฐบาล (ครม.) ยกเลิก มติครม.เม่ือ28 กรกฎาคม 
2541 ใหร้ฟท.เปิดรับพนกังานใหม่ทดแทนพนักงานท่ี
ขาดแคลนและเพื่อรองรับแผนการพฒันาการขนส่ง
ทางรางตามนโยบายของรัฐบาลอีกดว้ย การด าเนินการ
ของ สร.รฟท. เร่ิมตั้งแต่การเขา้รับหนา้ที่ มีดงัน้ี 

 1. เม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560 ไดเ้ขา้พบนาย
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ซ่ึง รัฐมนตรีก็ได้รับทราบปัญหาและ
อุปสรรคที่ สร.รฟท.เสนอ และยงัพบว่า อตัราก าลงัที่
ไดรั้บอนุมัติคร้ังก่อน เม่ือ ธันวาคม 2553 ยงัคงเหลือ
อีก 109 อตัรา จนเป็นที่มาของการน าเอาอตัราดงักล่าว
ไปบรรจุใหก้บันกัเรียนวศิวกรรมรถไฟ (วรฟ.)รุ่น 59 
 2. เม่ือวนัที่ 20 มีนาคม 2561 ในที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ สร.รฟท.ได้เสนอเร่ือง
พิจารณา  ขอให้การรถไฟเ ร่งด า เ นินการจัดหา
อัตราก าลังพนักงานโดยเร่งด่วน และวางแผนการ
บริหารเร่ืองอัตราก าลังพนักงานให้สอดคล้องกับ

http://voicelabour.org/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/46084875_2318594454835597_9219494561854783488_n/


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

29 
 

ปริมาณงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รายงานวา่ก าลงัเร่งรัดด าเนินการ 
 3. เม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2561 สร.รฟท.ไดอ้อก
แถลงการณ์เร่ือง ขอให้การรถไฟและรัฐบาลเร่ง
มาตรการเพิม่อตัราก าลงัพนกังานก่อนวกิฤติ 
 4. เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2561 ไดเ้ขา้พบนาย
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงคมนาคม ผูบ้ริหารกระทรวงคมนาคม 
และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามความ
คืบหน้า  ซ่ึง  รัฐมนตรี  ได้สั่ งการให้ รฟท.จัดท า
รายละเอียดและข้อมูลความต้องการอัตราก าลังให้
ปลดักระทรวงภายในวนัที่ 4 พฤษภาคม 2561 
 5. เม่ือวนัที่ 4 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล การรถไฟฯ ได้ท  าหนังสือช้ีแจงรายละเอียด
ความตอ้งการอตัราก าลงัทั้งหมดไปยงัปลดักระทรวง
คมนาคม โดยการรถไฟฯ ต้องมีพนักงานทั้ งหมด 
19,241 อัตรา แยกเป็นพนักงาน 16,660 อัตรา และ
ลูกจา้ง 2,581 อตัรา 
 6. เม่ือวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 สร.รฟท.ได้
ออกจดหมายข่าว เร่ือง อัตราก าลงั…ส าคญั…จ าเป็น
ต่อการด ารงอยูข่องการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 7. เม่ือวนัที่ 15 มิถุนายน 2561 สร.รฟท. ท า
หนังสือ ถึง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคม ปลดักระทรวง
คมนาคม และประธานกรรมการรถไฟ เร่ือง ขอการ
สนับสนุนให้เร่งด าเนินการเร่ืองเพิ่มอัตราก าลังของ
พนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย 

 8. เม่ือวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 สร.รฟท. เขา้
พบ ประธานกรรมการรถไฟฯ กรรมการ และผูบ้ริหาร
การรถไฟฯ ประธานกรรมการรถไฟไดแ้จง้ใหท้ราบว่า 
การรถไฟฯได้ด าเนินการขอเพิ่มอัตราก าลังไปยงั
กระทรวงแลว้ 
 9. เม่ือวนัที่  27 สิงหาคม 2561 ประชุม
คณะกรรมการกิจการสมัพนัธ ์สร.รฟท.ไดติ้ดตามเร่ือง
อตัราก าลงั ไดรั้บค าช้ีแจงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลว่า 
กระทรวงคมนาคม ไดมี้หนังสือถึงการรถไฟฯเม่ือ 21 
มิถุนายน 2561 ใหก้ารรถไฟฯช้ีแจงขอ้มูลเพิม่เติม และ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ได้จัดท ารายละเอียดเพิ่มเติม
ช้ีแจงกลบัไปแลว้ เม่ือ 3 สิงหาคม 2561 
 10. เม่ือวนัที่ 17 กนัยายน 2561 สร.รฟท. ได้
ไปยืน่หนงัสือถึงนายกรัฐมนตรี เพือ่ขอให้ทบทวน มติ
ครม. 28 กรกฎาคม 2541 ที่ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
ท าเนียบรัฐบาล 

 

 11. เม่ือวนั 26 กนัยายน 2561 ทาง สร.รฟท.
ได้เขา้พบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ห้อง
ประชุม 2 กระทรวงคมนาคม เพือ่ติดตามความคืบหน้า 
ในเร่ืองการขอเพิ่มอตัราก าลงัของพนักงานการรถไฟ
แห่งประเทศไทย 

http://voicelabour.org/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/45866479_2318594384835604_5307520773928255488_n/


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

30 
 

 12. เม่ือวนั 26 ตุลาคม 2561 ทาง สร.รฟท.
ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น้ า ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดรั้บแจง้
ว่าทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนาม
เสนอความเห็นในส่วนที่เก่ียวขอ้งส่งไปที่ ส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)แลว้ 
 13. เม่ือวนัที่ 29 ตุลาคม 2561 ความเห็น
ประกอบเร่ืองการขออนุมัติอัตราก าลังพนักงานการ
รถไฟแห่งประ เทศไทย(รฟท.)  อยู่ที่ส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.)แล้ว รอน าเสนอเข้า
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) 

 การด าเนินการของ สร.รฟท. ได้มีการแถลง
ข่าวต่อส่ือมวลชนเป็นระยะ และส่ือมวลชนก็ได้
น าเสนอข่าวน้ีทุกคร้ังที่ สร.รฟท.เคล่ือนไหว ต่อแต่น้ี
ไป ขึ้ นอยู่กับความจริงใจของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหา 
หากล่าช้าหรือมีการถ่วงร้ังเอาไว ้จะเกิดวิกฤตขึ้นใน
การรถไฟฯอย่างแน่นอน ขอให้ทุกท่ านติดตาม
สถานการณ์ และรายงานข่าวจาก สร.รฟท.อย่าง
ใกลชิ้ด ต่อไป 

รายงานโดย  
สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 

ขยายกฎหมายเงินทดแทนฯ คุ้มครองลูกจ้าง

ราชการ-มูลนิธิ 

 เ ม่ือวันที่  15  พฤศ จิกายน 261  เว็บไซต ์
https://www.thairath.co.th/content เผยแพร่ข่าว ท่ี
ส านักงานประกันสังคม เขตพื้นที่  3 ดินแดง ใน

กระทรวงแรงงาน วา่ พล.ต.อ.อดุลย ์แสงสิงแกว้ รมว.
แรงงาน นายจรินทร์ จกักะพาก ปลดักระทรวงแรงงาน 
นายอนันต์ชัย อุทัยพฒันาชีพ รักษาการเลขาธิการ
ส านักงานประกนัสังคม (สปส.) ร่วมแถลงถึง พ.ร.บ.
เงินทดแทน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2561 ซ่ึงได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 9 ธ.ค. ว่า 
กฎหมายเงินทดแทนที่จะบงัคบัใชถื้อเป็นของขวญัปี
ใหม่ให้ผูป้ระกันตน มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง
ผู ้ประกันตนที่ มีกว่า  10 ล้านคน และขยายความ
คุม้ครองไปยงัลูกจา้งกลุ่มใหม่กวา่ 1 ลา้นคน ให้ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์เป็นคร้ังแรก สปส.ไดเ้พิ่มช่องทางการ
จ่ายเงินของนายจา้ง ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอให้
นายจ้างเตรียมตัวมาขึ้ นทะเบียนลูกจ้างทั้ ง 3 กลุ่ม 
ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัที่ 9 ธ.ค.61 ไปถึงวนัที่ 7 ม.
ส านักค.62 หากไม่มาด าเนินการจะมีโทษปรับตาม
กฎหมาย 

 

 พล.ต.อ.อดุลย ์กล่าวว่า กฎหมายเงินทดแทน

ฉบบัใหม่ ไดข้ยายความคุม้ครองไปยงักลุ่มเป้าหมาย 3 

กลุ่ม คือ 

เวบ็ไซตส์ านกัขา่วไทย 
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 1.ลูกจ้างในส่วนราชการ พนักงานราชการ 

หรือลูกจา้งชัว่คราว มี 902,000 คน 

 2.ลูกจา้งในองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร เช่น 

มูลนิธิ สมาคม ประมาณ 1 แสนคน และ 

 3.ลูกจา้งขององค์การระหว่างประเทศ อาทิ 

ลูกจา้งของสถานทูต 

 ซ่ึงเดิม 3 กลุ่มน้ี ไม่เคยไดรั้บสิทธิประโยชน์

มาก่อน เพราะ พ.ร.บ.ฉบับเดิมจะคุ้มครองเฉพาะ

ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ที่ท  างานบริษัทเอกชน ฉบับ

ใหม่ก าหนดใหน้ายจา้งเป็นฝ่ายจ่ายเงินเขา้กองทุนเพียง

ฝ่ายเดียว ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 480 บาทต่อคนต่อปี 

หรือร้อยละ 0.2 ของเงินเดือน ในส่วนของนายจา้งก็จะ

ได้รับประโยชน์ด้วย โดยจะได้ปรับลดเงินเพิ่มตาม

กฎหมายจากเดิมร้อยละ 3 เหลือ 2 และเงินเพิ่มตอ้งไม่

เกินจ านวนเงินสมทบท่ีนายจา้งตอ้งจ่าย 

 พล.ต.อ.อดุลย ์กล่าวอีกว่า ลูกจา้ง 3 กลุ่มใหม่ 

จะไดรั้บสิทธิ 4 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วยจากการท างาน 

และแพทยส์ั่งให้หยุดงาน จะได้ค่าชดเชยการขาด

รายได ้จากเดิมร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ของค่าจา้ง

รายเดือน ตั้งแต่วนัแรกที่หยดุงาน กรณีทุพพลภาพจาก

การท างาน จะไดรั้บค่าทดแทนการขาดรายไดไ้ม่น้อย

กวา่ 15 ปี จากเดิมไม่เกิน 15 ปี กรณีเสียชีวิตเน่ืองจาก

การท างานจะได้ค่าชดเชยการขาดรายได้ร้อยละ 70 

ของค่าจา้งรายเดือนเป็นเวลา 10 ปี จากเดิม 8 ปี รวมทั้ง

เพิ่มการจ่ายค่าท าศพแก่ผูจ้ดัการศพของลูกจา้งเท่ากับ

กองทุนประกนัสงัคม 40,000 บาท ที่ส าคญัจะไดรั้บค่า

รักษาพยาบาลจนกว่าจะส้ินสุดการรักษา เช่นเดียวกบั

ลูกจา้งผูป้ระกนัตนทุกกรณี 

 ดา้นนายอนันต์ชัย อุทยัพฒันาชีพ รักษาการ

เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า กฎหมายยงัก าหนดให้

นายจา้งท่ีไดจ้า้งงานวิธีเหมาค่าแรง จะตอ้งปฏิบตัิตาม

กฎหมายเงินทดแทนเป็นคร้ังแรก ซ่ึงปัจจุบนัมีการจา้ง

งานแบบเหมาค่าแรงเป็นจ านวนมาก ถือเป็นการลด

ความเหล่ือมล ้ าให้คนเหล่าน้ีไดรั้บสิทธิตามกฎหมาย

เป็นคร้ังแรก อีกทั้ งในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตแต่ยงัมี

บุตรที่อายุเกิน 18 ปี ที่ยงัศึกษาอยู่ไม่เกินกว่าระดับ

ปริญญาตรีก็จะได้รับสิทธิเ งินทดแทนจนกว่าจบ

ปริญญาตรีด้วย โดยสถานะของกองทุนขณะน้ีมีเงิน

กว่า 6 หม่ืนล้านบาท ในปี 2560 มีผู ้ประกันตนใช้

บริการเงินกองทุนทดแทนแลว้กว่า 5.8 หม่ืนคน ส่วน

ปี 2561 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค. มี 4.8 หม่ืนคน วงเงิน

รวมกวา่ 1-2 พนัลา้นบาทต่อปี 

สปส.จัดเต็ม 109 คลินิกโรคจากการท างานทั่ว

ประเทศ ย ้าพร้อมให้บริการ ลูกจ้างที่เจ็บป่วย

จากการท างาน 

 เม่ือวนัที่ 16 พฤศจิกายน 21561 ส านักงาน

ประกันสังคม โดยนายแพทยเ์สรี ตูจินดา ประธาน

คณะกรรมการแพทย ์กองทุนเงินทดแทน ส านักงาน
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ประกนัสังคม ไดก้ล่าวถึง การดูแลคุณภาพชีวิตความ

ปลอดภัย ในก ารท า ง า นขอ ง ลู ก จ้า ง ในสถ าน

 ประกอบการในกรณีที่ลูกจา้งประสบอันตราย หรือ

 

 เจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน นอกจากการสูญเสีย

รายได้แล้วบางรายถึงขั้นสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ

หรือตาย ซ่ึงท าให้นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้า

กองทุน เ งินทดแทนมากขึ้ น อีกด้วย  ส านักงาน

ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับ

กระทรวงสาธารณสุข จดัตั้งโครงการคลินิกโรคจาก

การท างาน เพื่อให้มีการดูแลลูกจา้งที่เจ็บป่วยดว้ยโรค

ที่เกิดจากการท างานอย่างเป็นระบบ คือ ให้การตรวจ

รักษา วินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่ มี

มาตรฐาน การเฝ้าระวงั/ป้องกนั และลดอุบตัิเหตุจาก

การท างาน พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษา และส่งเสริมงาน

ดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างาน แก่

สถานประกอบการ ไปถึงการสนับสนุน ด าเนินการ

ด้านการแพทย์ในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับพ.ร.บ.เ งิน

ทดแทน และพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน โดยในปี 2561 น้ี 

มีโรงพยาบาลที่เขา้ร่วมโครงการคลินิกโรคจากการ

ท างานแล้วถึง 109 แห่ง เป็นโรงพยาบาลในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 103 แห่ง โรงพยาบาลสังกัด

มหาวิทยาลัย  จ  านวน  5  แ ห่ง  และขณะ น้ีได้ มี

โรงพยาบาลในสังกัดก รุงเทพมหานครเข้า ร่วม

โครงการฯจ านวน 1 แห่ง 

 อย่างไรก็ต ามในกรณีที่ ลู กจ้างสงสัยว่ า 

เจ็บป่วยด้วยโรคจากการท างานสามารถเขา้บริการ

ตรวจวนิิจฉยัไดท้ี่คลินิกโรคจากการท างาน โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน โดนขอให้นายจ้างยื่นแจ้งการ

ประสบอันตรายตามแบบ กท.  16 ที่ส านักงาน

ประกนัสงัคมเขตพื้นที่ จงัหวดั ที่ประจ าท างาน เพื่อขอ

หนงัสือส่งตวัไปยงัโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรค

จากการท างาน หรือติดต่อคลินิกโดยตรง ในกรณีของ

ผูป้ระกนัตนที่เขา้รักษาในสถานพยาบาลของตนเอง

เลือกไวแ้ละมีคลินิกโรคจากการท างาน สามารถเขา้รับ

บริการๆด้โดยตรง ทั้งน้ีติดต่อที่คลินิกประกันสังคม

เพือ่ตรวจวนิิจฉยัคดักรองเบื้องตน้ หากแพทยผ์ูก้ระท า

การตรวจวินิจฉัยสงสัยว่า เจ็บป่วยด้วยโรคจากการ

ท างาน จะส่งตวัลูกจา้งไปรักษาต่อที่คลินิกโรคจากการ

ท างาน กรณีลูกจา้งเขา้รับการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้

แจ้งการประสบอันตราย หากผลการตรวจวินิจฉัย

พบวา่ ลูกจา้งเจ็บป่วยจากการท างานขอให้นายจา้งยืน่

แบบการประสบอันตราย (กท.16) ต่อส านักงาน

ประกนัสังคมภายใน 15 วนั เพื่อให้โรงพยาบาลเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลในส่วนของกองทุน
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เงินทดแทนส านักงานประกันสังคมโดยตรง แต่หาก

ผลการตรวจลูกจา้งไม่เจ็บป่วยจากการท างาน ลูกจา้ง

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย เน่ืองจาก

กองทุนทดแทนให้การสนับสนุนค่ าใช้ จ่ า ยแ ก่

โรงพยาบาลแลว้ 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

เครือข่ายการขับเคลือ่นเงินอุดหนุนเด็กเลก็ถ้วน

หน้าฯ เสนอเงนิอดุหนุนเดก็เลก็ควร 0-6 ปี 

 เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2561เครือข่ายการ

ขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้น

หน้าโดย โครงการขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการเงิน

อุดหนุนเด็กเล็ก สู่ถ้วนหน้า ประกอบด้วยองค์กร

เครือข่ายภาคประชาสังคม ด้านเด็ก สตรี เยาวชน 

ผูสู้งอายุ เครือสลัม 4 ภาค เครือข่ายแรงงานทั้งใน

ระบบ นอกระบบ ได้ยืน่จดหมายเปิดผนึกถึง พลเอก

ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับ

เ ร่ืองราวร้องทุกข์ เพื่อขอให้พิจารณาสนับสนุน

นโยบายการจดัสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้น

หนา้ โดยแนบรายช่ือผูส้นับสนุนนโยบายเงินอุดหนุน

เด็กเล็กแบบถ้วนหน้า จ  านวน 109 องค์กร และอีก 

6,000 รายช่ือ 

 นางสุนี ไชยรส ผูแ้ทนคณะท างานขบัเคล่ือน

นโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้นหน้า 

ถึงการยื่นหนังสือคร้ังน้ีว่า การยื่นหนังสือคร้ังน้ีมี

ผูส้นับสนุนเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้นหน้าจ านวน 

109 องค์กร และอีก 6,000 รายช่ือ ซ่ึงมีเป็นจการ

รวบรวมจากนักกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นายกรัฐมนตรี

แน่ใจว่าขอ้เสนอดงักล่าวเป็นส่ิงที่ประชาชนตอ้งการ

และคลาดหวงั ซ่ึงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดู

เด็กแรกเกิด เร่ิมเม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2558 ดูแลเด็ก

ตั้งแต่0-1 ปีเดือนละ 400 บาท ปี 2559 รัฐบาลขยบัขึ้น

ให้เด็กอายุ 0-3 ปี เพิ่มเป็นเดือนละ 600 บาท  แต่มี

เงื่อนไขเร่ืองระบบคดักรองและพบว่ามีเด็กตกหล่น 

เด็กยากจนทุกร้อยคนจะพบว่าตกหล่น 30 คน เพราะ

การตั้งเง่ือนไขเร่ืองรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวไม่เกิน 

3,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่ระบบคดักรองมีความ

ซบัซอ้นอยา่งมากแมแ้ต่คนจนจริงๆก็ตกหล่น ซ่ึงอยาก

บอกว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดควรเป็นสิทธิของเด็ก

ถือเป็นสวสัดิการขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจะท าให้รัฐได้รับ

ประโยชน์สูงสุด และเด็กก็ไดรั้บประโยชน์สูงสุดดว้ย

เช่นกนั คือสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้าควร

จะไดต้ั้งแต่ 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท หากยงัใชร้ะบบ

คดักรองต่อไปเด็กจะตกหล่นเขา้ไม่ถึงสิทธิอีกจ านวน

มาก ซ่ึงขอ้เสนอดงักล่าวมีงานวิจยัหลายช้ินท่ีบอกถึง
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การตกหล่นของเด็ก และมีจ านวนไม่น้อยที่ควรไดรั้บ

เงินตรงน้ีโดยถือเป็นสวสัดิการพื้นฐาน 

 

 โดยหนั ง สื อ ที่ ยื่น มี เ น้ื อห าดั ง น้ี  ต ามที่

คณะรัฐมนตรีมีมติ  เ ม่ือวันที่  31  มีนาคม  2558 

เห็นชอบการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ

เล้ียงดูเด็กแรกเกิด โดยกระทรวงการพฒันาสังคมและ

ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น หลั ก 

กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือ

เส่ียงต่อความยากจน รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวไม่เกิน 

3,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้เป็นการลดความเหล่ือมล ้ า

และให้เด็กได้รับสิทธิโดยตรง โครงการเร่ิมต้นจาก

การให้ลงทะเบียนและมีการคดักรอง เพื่อขอรับเงิน

อุดหนุนรายละ 400 บาท/เดือน เป็นเวลา 1 ปี และ

รัฐบาลได้ขยายความคุ้มครองให้แก่ เด็ก เพิ่มขึ้ น

ต่อเน่ือง โดยจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ3 

ปี ในปัจจุบนัเพิ่มเงินอุดหนุนจาก 400 บาท เป็น 600 

บาท/คน/เดือน แต่ยงัคงจ ากัดให้เจาะจงที่ เด็กใน

ครอบครัวยากจนรายได้เฉล่ียไม่เกิน 3,000 บาทต่อ

เดือนเช่นเดิม องค์กรภาคประชาสังคมและสถาบัน

วิชาการ ได้มีการน าเสนอขอให้รัฐบาลมีนโยบาย

สนบัสนุนเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้นหน้าแก่เด็กทุก

คน อย่างน้อย 0-6 ปีเดือนละ 600 บาท อยา่งต่อเน่ือง

เพือ่เป็นสวสัดิการแก่เด็กเล็กทุกคน ซ่ึงมีผลการวิจยัทัว่

โลกยอมรับว่า เป็นช่วงวัยที่ เป็นการลงทุนพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท์ี่คุม้ค่าที่สุด 

 ปั จ จุบันสัง คมไทยมีก ารพัฒนากา รจัด

สวสัดิการแบบถ้วนหน้ามายาวนาน โดยเฉพาะการ

เรียนฟรีอยา่งนอ้ย 12 ปี สวสัดิการคนพิการ สวสัดิการ

ผูสู้งอาย ุสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ขณะที่ยงัคง

นโยบายและการปฏิบัติเพื่อเจาะจงเด็กยากจนด้วย

ระบบคดักรอง พบว่า ท  าให้เด็กยากจนจ านวนมากใน

กลุ่มเป้าหมายมีการตกหล่น เข้าไม่ถึงสวสัดิการที่

ส าคญัน้ี จึงเป็นเร่ืองที่น่ายนิดีที่รัฐบาลมีการทบทวน

และประเมินนโยบายเงินอุดหนุนแก่เด็กเล็กน้ีอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีการประเมินผลการปฏิบติัจากงานวิจยั

และการร่วมรับฟังขอ้เสนอจากเวทีภาควิชาการและ

ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ(กดยช.) เม่ือวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 และ

วันท่ี 13 กันยายน 2561 ได้มีการน า เสนอผลการ

ศึกษาวิจัย เ ร่ือง การประเมินผลกระทบและการ

ประเมินการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายโครงการเงินอุดหนุน

เพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ซ่ึงกระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ร่วมกบัองคก์ารทุน

เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประเทศไทย (UNICEF) 
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ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ 

(สสส.) มอบให้สถาบนัวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศ

ไทย (TDRI) และสถาบนัวิจยันโยบายทางเศรษฐกิจ 

(Economic and Policy Research Institute : EPRI) จาก

ประเทศแอฟริกาใต ้ออกแบบและด าเนินการ โดยมี

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ผล

การศึกษาสรุปวา่ การใหเ้งินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็ก

เล็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุม้ค่า เด็กแรกเกิดที่

ได้รับเงินและเด็กเล็กอ่ืนในครัวเรือนมีผลลัพธ์ทาง

โภชนาการดีกวา่เด็กที่มาจากครัวเรือนซ่ึงไม่ไดรั้บเงิน

ที่มีฐานะใกลเ้คียงกนั ครัวเรือนที่ไดรั้บเงินมีการให้นม

แม่เพยีงอยา่งเดียวเป็นเวลา 6 เดือน ครอบครัวท่ีไดรั้บ

เงินเขา้ถึงการบริการสุขภาพและสังคมมากกว่า และ

แม่ในครัวเรือนที่ได้รับเงินมีอ านาจตดัสินใจด้านการ

ใชจ่้ายมากกว่าแม่ในครอบครัวระดบัเดียวกนัที่ไม่ได้

รับเงิน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ในงานวจิยัพบว่า มีอตัรา

การตกหล่นของกลุ่มเป้าหมายยากจน (exclusion 

error) ร้อยละ 30 กล่าวคือ มีเด็กแรกเกิดยากจน

ประมาณร้อยละ 30 ยงัไม่ไดรั้บเงิน ซ่ึงจากการศึกษา

ทัว่โลกพบว่า การแก้ไขลดอัตราการตกหล่นคนจน

เป็นเร่ืองยากหากไม่ท าให้เป็นนโยบายสวสัดิการเงิน

อุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้นหนา้ 

 นอกจากน้ี การน าเสนอภาระงบประมาณ

ภายใตรู้ปแบบสวสัดิการเงินอุดหนุนแบบถว้นหน้า สา

หรับเด็กเกิดใหม่ในปีงบประมาณ 2562 จะใชเ้งินจาน

วน  8 ,909  ล้านบาท  คิ ด เ ป็น0 .0 5% ของ  GDP 

ครอบคลุมเด็กจ านวน 1,237,369 คน ในปี 2567 ใช้

งบประมาณ 29,043 ลา้นบาท หรือ 0.13% ของ GDP 

แต่ครอบคลุมเด็กทุกคน หรือจ านวน 4,033,710 คน 

แมง้บประมาณที่ใชจ้ะสูงกว่าการให้เงินอุดหนุนแบบ

เฉพาะเจาะจง แต่ถือว่าเป็นการลงทุนที่น้อยมากเม่ือ

เทียบกับการลงทุนดา้นอ่ืน ๆ ของประเทศ และอตัรา

เด็กเกิดที่มีแนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ การใชง้บประมาณ

ในอนาคตก็มีแนวโนม้ที่ลดลง ดงันั้นรัฐบาลจึงไม่ควร

เห็นเป็นภาระหากแต่เป็นการใชง้บประมาณลงทุนที่

คุม้ค่า ซ่ึงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันา

เด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ในคร้ังท่ี 3/2561 

เม่ือวนัที่ 13 กนัยายน 2561 ที่ประชุมไดมี้มติเห็นชอบ

ต่อนโยบายการจดัสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กแบบถว้น

หนา้แลว้วา่ “เป็นวธีิการที่ดีที่สุดในการขจดัปัญหาการ

เขา้ไม่ถึงของกลุ่มเป้าหมายแทจ้ริง (Exclusion error) 

อันจะช่วยให้เด็กทุกคนได้การคุ ้มครองสิทธิขั้ น

พื้นฐาน” 

 

 “การใหส้วสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กอาย ุ0-6 

ปี แบบถว้นหน้าอยา่งน้อยเดือนละ 600 บาท” จึงเป็น
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สวสัดิการพื้นฐานเพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัเด็กทุก

คน โดยไม่ตอ้งแบ่งแยก “ความยากดี-มีจน” แต่ให้เด็ก

เล็กทุกคนได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคเท่า

เทียม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 ในมาตรา 54 

วรรคสองระบุไวว้่า “รัฐตอ้งด าเนินการให้เด็กทุกคน

ไดรั้บการดูแลและพฒันาก่อนเขา้รับการศึกษา…เพื่อ

พฒันาร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้

สมกับวยั” และมาตรา 48 “สิทธิของมารดาในช่วง

ระหว่าง ก่อน และหลังคลอดบุตรย่อมได้รับความ

คุม้ครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบญัญติั” ทั้งยงั

ยนืยนัว่า ประเทศไทยเคารพต่อขอ้ผูกพนัที่มีต่อกติกา

ระหว่างประเทศท่ีได้เป็นภาคี อาทิ อนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก ระบุว่า เด็กทุกคนมีสิทธิเขา้ถึงระบบความ

คุม้ครองทางสังคมที่เหมาะสม รวมทั้งพนัธะสัญญา

สากลขององคก์ารสหประชาชาติ เช่น การพฒันาที่ยงั

ยนื Sustainable Development Goals ที่มีนัยส าคญัถึง 

“การไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั” (Leave No One Behind) 

ส่วนแนวคิดการยกระดับเกณฑร์ายได้ครัวเรือนที่จะ

ไดรั้บสิทธ์ิเงินอุดหนุนเด็กเล็กให้เท่ากบัเกณฑร์ายได้

โครงการสวสัดิการแห่งรัฐนั้น แม้จะเป็นแนวคิดที่ดี

เพราะเป็นการขยายสิทธ์ิไปสู่ประชากรเด็กเล็กจ านวน

มากขึ้น และอาจบรรเทาปัญหาการตกหล่นเด็กเล็ก

ยากจนเน่ืองจากความไม่ชดัเจนของระดับรายได้ได้

บา้ง แต่เน่ืองจากยงัตอ้งมีกระบวนการคดักรองรายได้

จึงจะยงัท าให้มี เด็กเล็กยากจนที่ตกหล่นเน่ืองจาก

สาเหตุอ่ืน เช่น การเขา้ไม่ถึงข่าวสารหรือไดรั้บขอ้มูล

ผดิพลาด การอยูใ่นพื้นที่ห่างไกล การขาดเอกสาร การ

ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนจน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะ

หมดไปเม่ือเป็นการใหสิ้ทธิแก่เด็กเล็กแบบถว้นหนา้ 

 คณะท างานขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการเงิน

อุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้าและองค์กรเครือข่าย ตาม

รายช่ือในทา้ยจดหมายน้ี รวมทั้งผูส้นับสนุนจ านวน

มาก(ตามรายช่ือที่แนบมาพร้อมน้ี) ขอสนับสนุนมติ

ของคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ(กดยช.) คร้ังที่ 3/2561 และขอให้พลเอก

ประ ยุท ธ์  จัน ท ร์ โ อ ช า  น า ย ก รั ฐม นต รี  แ ล ะ

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบต่อการที่ประเทศ

ไทยจะมีนโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วน

หนา้เพือ่เป็นสวสัดิการขั้นพื้นฐานที่ใชง้บประมาณจาก

ภาษีประชาชนอยา่งคุม้ค่าที่สุดในการพฒันาทรัพยากร

มนุษยข์องชาติต่อไป ตลอดจนป้องกนัที่จะไม่ทิ้งเด็ก

ใหต้กหล่นอยา่งมีประสิทธิภาพที่สุด 

 ทั้งน้ี นายพนัธ์ศกัด์ิ เจริญ ผูอ้  านวยการส่วน

ประสานมวลชนและองค์กรประชาชน  ส านั ก

นายกรัฐมนตรี เป็นผูแ้ทนรับขอ้เสนอ และรายช่ือต่าง 

พร้อม รับปากว่ า  จะน าข้อ เสนอกราบ เ รียน ถึ ง

นายกรัฐมนตรี ภายในวันน้ี และท่านคงมีค  าตอบ

ใหก้บัทางเครือข่ายแน่นอน 

 (รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

 


