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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

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

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัตอ้นรับปีใหม่
มกราคม  2562  ( 3 1 / 378 )  ส าห รับผู ้ที่ ติ ดตาม
สถานการณ์การเลือกตั้ง ก าหนดวนัเลือกตั้งที่คิดว่า
แน่นอนแล้ว กลับมีข่าวว่าจะต้องเล่ือนออกไปอีก 
ก่อให้เ กิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อ
รัฐบาล  คงตอ้งรอคอยกนัต่อไปวา่คนไทยจะมีโอกาส
ไดเ้ลือกตั้งอีกคร้ังเม่ือไหร่ หลงัจากที่อดทนรอมาแลว้
เกือบ 5 ปี 

เพื่อต้อนรับการเลือกตั้ งที่ก  าลังจะมาถึง 
องค์กรพฒันาเอกชนและเครือข่ายด้านผูห้ญิงได้จดั
เวทีสาธารณะพบพรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อผลักดัน
นโยบายดา้นสิทธิสตรีและการแก้ปัญหาของผูห้ญิง  
โดยมีพรรคการเมืองต่าง ๆ ให้ความสนใจส่งผูแ้ทน
มาเข้าร่วมหลายพรรค  แต่น่าสังเกตว่า ไม่มีผูแ้ทน
จากพรรคสังคมประชาธิปไตยที่ผูน้  าแรงงานหลาย
ท่านเข้าไปร่วมเป็นแกนน ามาเข้าร่วมตอบโจทย์
นโยบายด้านผู ้หญิงใน เวทีดังก ล่าวสนใจอ่าน
รายละเอียดไดใ้นแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี   

ความเคล่ือนไหวดา้นกฎหมายแรงงาน ฉบบั
น้ีมีคลินิกกฎหมายแรงงาน เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์
จาก พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ซ่ึงมีทั้งการอธิบายหลกั
กฎหมายและกรณีตัวอย่างจากข้อร้องเรียนของ
พนกังาน 288 คน ของบริษทัอิตาเลียนไทยฯ ในพื้นที่
อ  าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง  ที่ถูกนายจา้งสั่งให้ยา้ย

มาท างานที่ก รุง เทพมหานคร ทั้ ง น้ี เ ม่ือวันที่  13 
ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ไดพ้จิารณาผา่นร่างกฎหมายคุม้ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซ่ึงมีการเพิ่มสิทธิและสวัสดิการให้แก่
ลูกจา้งที่ถูกเลิกจา้ง ในขณะที่สถานการณ์การเลิกจา้ง
ในปี 2561 เพิม่สูงขึ้นกวา่ปี 2560 เล็กน้อย  แต่ก็มีการ
คาดการณ์กนัวา่ในปีใหม่น้ี น่าจะมีการเลิกจา้งเพิม่ขึ้น
อย่างต่อเน่ืองในธุรกิจด้านส่ือสารมวลชน  สถาบนั
การเงิน สถาบันการศึกษาของเอกชน ฯลฯ  อัน
เน่ืองมาจากการน าเทคโนโลยหุ่ีนยนตเ์ขา้มาใชแ้ทน
แรงงานคน และการเปล่ียนแปลงจากธุรกิจส่ิงพิมพ์
ไปสู่ธุรกิจออนไลน์ 

ในดา้นสถานการณ์แรงงานขา้มชาติมีการจดั
กิจกรรมเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติในช่วงวนัผูย้า้ยถ่ิน
สากล (วนัที่17 ธนัวาคม ของทุกปี)  โดยเม่ือวนัที่ 18 
ธันวาคม 2561 เครือข่ายองค์กรด้านประชากรขา้ม
ชาติได้จัดงานแสดงศิลปะและการเสวนาเก่ียวกับ
สิทธิแรงงานขา้มชาติ รวมถึงปัญหาของแรงงานไทย
ที่ไปท างานในประเทศเกาหลีใต ้ ในขณะที่เครือข่าย
แรงงานภาคเหนือไดย้ื่นขอ้เรียกร้อง ให้ผูว้่าราชการ
จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัที่ 19 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงมีขอ้
เรียกร้องต่อรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา  สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน
แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 
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สุดทา้ยน้ีขอแสดงความเสียใจต่อผลการลง
มติเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย 
สนช.ที่ปรากฏวา่ ผูแ้ทนขององคก์รภาคประชาชนทั้ง 
5 คน ไม่ผ่านการรับรองแมแ้ต่คนเดียว ในขณะที่ผูท้ี่
ผ่านการรับรอง 2 คน เป็นผูแ้ทนของฝ่ายขา้ราชการ  

ท  า ให้ต้อ งมีก ารพิจารณา รับรองกันใหม่  โดย
วุฒิสมาชิกภายหลังการเลือกตั้ งที่ก  าลังจะเกิดขึ้ น 
สะทอ้นให้เห็นว่า ภายใตรั้ฐบาลชุดปัจจุบนัเป็นเร่ือง
เป็นไปไม่ได้ที่ภาคประชาสังคมจะมีพื้นที่อยู่ใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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หากจะต้องใช้พระราชบัญญัติ คุ ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ให้เป็นประโยชน์ในการคุม้ครอง

แรงงานหรือการพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและ

ครอบครัว จะตอ้งอาศยัความรู้และความคิดในทาง

กฎหมายอะไรบ้าง ใช้ช่องทางกฎหมายช่องทาง

ใดบา้ง และนอกจากความรู้แลว้ ยงัตอ้งอาศยัเทคนิค

หรือทกัษะต่าง ๆ อยา่งไรบา้ง  และที่ส าคญัผูท้ี่จะใช้

สิทธิตอ้งมีความคิดหรือส านึกและความกลา้หาญใน

การใชสิ้ทธิอีกดว้ย มีหลายเร่ืองหลายประเด็น ดงัน้ี 

 กรณีที่ 1 รู้กฎหมาย เข้าใจกฎหมาย และใช้

กฎหมายเป็น 

 หลกัพื้นฐานส าหรับประชาชนในการศึกษา

และท าความเขา้ใจกฎหมาย ก็คือว่า เหตุผลที่จ  าเป็น

ถึงขั้ นต้องออกกฎหมายฉบับนั้ น  หลักการและ

เหตุผลของกฎหมาย หมายความวา่  กฎหมายฉบบันั้น

มุ่งคุม้ครองใคร คุม้ครองเร่ืองใด ใครมีหน้าที่หลกัที่

จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายฉบบันั้น หากผูใ้ดละเมิด

กฎหมาย หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ตอ้งรับผิดอยา่งไร  มี

กระบวนการในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไร   

 

ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ 
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 เราลองมาพิจารณาพระราชบญัญตัิคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 (ต่อไปจะเรียกว่า พ.ร.บ. 2541 ) ที่

คนงานชอบเรียกกนัว่ากฎหมายคุม้ครองแรงงาน ซ่ึง

ถือเป็นกฎหมายที่เก่ียวกบัสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ที่

เป็นมาตรฐานแรงงานขั้นต ่า ผูท้ี่มีหน้าที่หลกัที่ตอ้ง

ปฏิบัติตามกฎหมายคือนายจ้าง  เจ้าหน้าที่ รัฐที่ มี

หน้าที่หลกัในการคุม้ครองแรงงานตามกฎหมาย คือ 

เจา้หน้าที่กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เช่น 

พนักงานตรวจแรงงาน และมีส่วนราชการอ่ืนที่

กฎหมายฉบบัน้ีก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ด้วย เช่น  

การก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต  ารวจ  ทหารเรือ  หรือ

เจา้หน้าที่ฝ่ายปกครอง เป็นพนักงานตรวจแรงงาน

ตามกฎหมายฉบบัน้ี 

 

 เน่ืองจากเป็นสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน จึงมี

สาระค่อนขา้งมาก เราจึงตอ้งรู้จกัศึกษา แยกแยะ เพื่อ

น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เช่น 

 

 ตามมาตรา 9 หากนายจ้างจงใจไม่จ่ายเงิน

ดงัต่อไปน้ี  โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร คือ  เงิน

ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท  างานในวนัหยดุ ค่าล่วงเวลา

ในวนัหยดุ หรือค่าชดเชยกรณีเลิกจา้ง  ค่าชดเชยพิเศษ 

กรณีเลิกจา้งเน่ืองจากน าเทคโนโลยีใหม่มาใช ้หรือ

กรณียา้ยสถานประกอบการอนัมีผลกระทบส าคญัต่อ

ชีวิตของลูกจ้างหรือครอบครัว  หรือไม่คืนเงิน

ประกนัการท างาน เม่ือพน้ก าหนดเวลา 7 วนั นับแต่

วนัที่ถึงก าหนดเวลาจ่ายเงิน หรือคืนเงินประกนัการ

ท างานดงักล่าว  นายจา้งตอ้งรับผิดจ่ายเงินเพิ่มให้แก่

ลูกจา้ง ร้อยละ 15 ของเงินที่คา้งจ่าย ทุกระยะเวลา 7 

วนั  

 ความรู้ทางกฎหมายคอือะไร  

ส่วนใหญ่เราก็มกัจะท่องจ ากนัว่า ถา้นายจา้ง

ไม่จ่ายเงินดังกล่าว นายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่มตาม

กฎหมายดว้ย แต่เรามิได้ท  าความเขา้ใจว่า เหตุใดถ้า

นายจ้างไ ม่ จ่ายเ งินหรือไม่คืน เงินดังกล่าวแล้ว 

นอกจากจะตอ้งจ่ายเงินที่คา้งช าระดังกล่าวแล้ว ยงั

ตอ้งจ่ายเงินเพิ่มอีก และต้องจ่ายหนักด้วยในอัตรา

ร้อยละ 15 ทุกระยะ เวลา 7 ว ัน สูงกว่าดอกเบี้ ย

หลายเท่าตวั เพราะดอกเบี้ยขั้นสูงเพียงร้อยละ 15 ต่อ

ปีเท่านั้น  ดอกเบี้ยกบัเงินเพิม่ ก็เป็นเงินคนละส่วนกนั 

แปลวา่ ถา้นายจา้งท าผดิ ก็ตอ้งจ่ายทั้ง 2 ส่วนนะครับ 
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แต่ไม่รวมถึงเงินค่าจา้งที่ตอ้งจ่ายในกรณีที่

ลูกจ้า งไ ม่ มี สิท ธิได้รับค่ า ล่ วง เวลา เพราะ เ ป็น

ผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย หรือในงานประเภทต่าง 

ๆ ตามที่ก  าหนดไวใ้นมาตรา 65 พ.ร.บ. 2541 หรือ

ค่าจ้างร้อยละ 75 กรณีสั่งให้หยุดงานชั่วคราวตาม

มาตรา 75 หรือกรณีสถานประกอบการมีปัญหาเร่ือง

ความไม่ปลอดภยั พนักงานตรวจแรงงานสั่งให้หยุด

กิจการและให้นายจา้งจ่ายเงินเท่ากบัค่าจา้งแก่ลูกจา้ง

ในช่วงที่สัง่หยดุกิจการ ตามมาตรา 105  

เบือ้งหลังของกฎหมาย  

เบื้องหลงัหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือ

ว่า เงินประเภทดังกล่าวเป็นเงินที่มีความส าคัญกับ

ลูกจา้งมาก การคุม้ครองเร่ืองดงักล่าวจึงมีความส าคญั 

ถ้านายจา้งฝ่าฝืนก็ตอ้งมีมาตรการควบคุมให้ได้ผล

จริงจัง  ล าพังดอกเบี้ ย ร้อยละ  15 ต่อปี  นายจ้าง

บางส่วนยงัไม่สนใจ หรือเกรงกลวั เงินเพิ่มร้อยละ 15 

ทุกระยะเวลา 7 วนั  เหมือนกับมาตรการบงัคบัเอา

ค่าเสียหาย หรือที่เรียกกนัว่า ค่าปรับในทางแพ่ง เงิน

เพิม่น้ีใหแ้ก่ลูกจา้งไม่ไดเ้อาเขา้หลวง  

หลักกฎหมายมาตรานี้ใช้กับกรณใีด 

(1) กรณีนายจา้งกลั่นแกล้งลูกจา้ง โดยไม่

จ่ายเงินดงักล่าวใหค้รบถว้นถูกตอ้งตามก าหนดเวลา 

(2) กรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินหรือไม่คืนเงิน

ประกนัการท างานดงักล่าว แต่ไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

 

กรณีน้ีมีหลักให้พิจารณาก็คือว่า  มีความ

ชดัเจนว่าเงินดงักล่าวน้ีนายจา้งตอ้งจ่ายให้ลูกจา้งคน

ใด จ านวนเงินเท่าใด และตอ้งจ่ายเม่ือใด มิใช่ยงัมีขอ้

โต้แย ้งกันอยู่หรือมีปัญหาต้องตีความ เน่ืองจาก

ขอ้ความยงัคลุมเครือ หรือไม่ชัดเจน เช่น ขอ้ตกลง

ก าหนดให้นายจา้งตอ้งปรับเพิ่มค่าจา้งให้ลูกจา้งท่ีมี

อ านาจบงัคบับญัชา ร้อยละ 15 ของค่าจา้งที่เคยไดรั้บ 

ปัญหาก็คือเถียงกนัวา่ลูกจา้งคนนั้นเป็นผูบ้งัคบับญัชา

ตามกฎหมายหรือตามระเบียบของนายจา้งหรือไม่ 

นายจ้างจึงยงัไม่ได้เพิ่มให้ กรณีอย่างน้ีจะถือว่า

นายจา้งจงใจยงัไม่ได้ ท่านใดที่สนใจศึกษาแนวค า

วนิิจฉยัของศาล ใช้สมาร์ทโฟนเขา้ไปคน้หาในกูเกิล

ไดน้ะครับ  ตามค าพพิากษาฎีกาที่ 5466-5467/2545  
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หรือกรณีนายจา้งขาดสภาพคล่อง มีหน้ีสิน

จ านวนมาก หรือมีหลักฐานชัดเจนว่า นายจ้างถูก

ลูกค้าเบี้ ยวหน้ีจ านวนมาก จนมีเงินไม่พอจ่ายเงิน

ดงักล่าว ถา้นายจา้งมีหลกัฐานแสดงเหตุผลดงักล่าว

ได้ ถือว่ามีเหตุผลอันสมควร จะให้นายจ้างจ่ายเงิน

เพิ่มร้อยละ 15 ทุก 7 วนั ก็ไม่เป็นธรรมแก่นายจ้าง

 

 ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิช่องทางใดบ้าง 

 หากนายจ้างไ ม่ จ่า ยเ งินหรือไม่คืน เ งิน

ดังกล่าวตามมาตรา 9  ลูกจ้างไปทวงถามกับฝ่าย

การเงิน หรือผู ้จัดการโรงงานแล้ว ก็ไม่ได้รับเงิน 

ลูกจา้งบางคนอาจจะใชว้ธีิท  าหนงัสือส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ ส่งถึงกรรมการผูจ้ดัการบริษทัเลย 

หรือบางคนอาจให้ทนายความท าหนังสือถึงนายจ้าง

เลย ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกหรือพร้อมจะใช้วิธี

ไหน เพราะนายจา้งบางรายหากได้รับหนังสือทวง

ถามจากทนายความของลูกจา้ง แทนที่จะเคารพการ

ใช้สิทธิของลูกจ้าง กลับไม่พอใจลูกจา้ง ส่งผลต่อ

ความสมัพนัธใ์นการจา้งงาน ก็ตอ้งประเมินกนัดีๆนะ

ครับ 

 หากด าเนินการดังกล่าวแล้วยงัไม่เป็นผล 

ลูกจา้งมีสิทธิยื่นค  าร้องตามแบบ คร.7 ต่อพนักงาน

ตรวจแรงงาน ในเขตพื้นที่ห รือสวัสดิการและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัที่สถานประกอบการของ

นายจา้งตั้งอยู่ หรือจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานท่ีมี

เขตอ านาจพจิารณาคดีได ้เลือกเอาทางใดทางหน่ึงนะ

ครับ 

 ผลเป็นอย่างไร  ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า

มาตรการเงินเพิม่น้ี ไดผ้ล แกไ้ขปัญหากรณีท่ีนายจา้ง

จงใจหรือกลั่นแกล้งไม่จ่ายเงินดังกล่าวแก่ลูกจ้าง

ไดม้ากทีเดียว  กล่าวไดเ้ลยว่า นายจา้งจะไม่เส่ียงกับ

กฎหมายมาตราน้ี แต่น่าเสียดายที่กรณีที่ฟ้องร้องกัน

โดยส่วนใหญ่ ลูกจา้งมิไดเ้รียกเงินเพิ่ม เน่ืองจากขาด

ความรู้ในเจตนารมณ์กฎหมายอยา่งแทจ้ริง 

 มีตวัอย่างที่เคยเกิดขึ้ นแล้วนะครับ ก็คือว่า 

นายจา้งพร้อมจ่าย แต่หาตวัลูกจา้งไม่พบ  นายจา้ง

ควรท าอย่างไร ศาลเคยพิพากษาให้นายจา้งน าเงิน

ดงักล่าวไปวางต่ออธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน  วางวนัไหน ดอกเบี้ยและเงินเพิ่มหยดุวนันั้น  

แต่ถ้าไปวาง ณ ส านักงานวางทรัพย ์ศาลเห็นว่าไม่

ถูกตอ้ง เงินเพิ่มและดอกเบี้ยจะเดินต่อไปเร่ือย ๆ นะ

ครับ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 259-260/2551) 
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 หลกักฎหมายมาตราน้ี สามารถใชไ้ดผ้ลและ

ควรใช้อย่างยิ่ง กับกรณีผูป้ระกอบการที่มุ่งหาก าไร

จากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานที่เก่ียวกบัสิทธิ

ขั้นพื้นฐาน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานในเขต

พื้นที่ที่มีการจา้งแรงงานขา้มชาติหรือแรงงานต่างดา้ว

หนาแน่น  จากประสบการณ์ที่ว่า ลูกจ้างไม่กล้า

เรียกร้อง มีหลายโรงงานไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ก็ไม่

เห็นจะเดือดร้อนอะไร ไม่มีใครสนใจใครอยู่แล้ว 

ส่วนภาครัฐเองก็ถา้ไม่มีใครร้องเรียน รัฐก็อยูเ่ฉยๆอยู่

แลว้ หรือถา้ปรากฏเร่ืองราวทางส่ือ จึงจะด าเนินคดี

กนั 

 กรณีที่  2 แนวค าวิ นิจฉัยของศาลฎีกาที่

เกี่ยวกับพนักงานตรวจแรงงาน 

 ขอย  ้ าอีกคร้ังนะครับว่า ถ้า เป็นสิทธิตาม

พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เท่านั้น 

สนบัสนุนใหลู้กจา้งใชสิ้ทธิต่อพนกังานตรวจแรงงาน

ครับ ดังที่ได้ช้ีให้เห็นในคลินิกกฎหมายตอนที่ 11 

แล้ว  แต่หากมีเร่ืองทั้ง พ.ร.บ. 2541 และสิทธิตาม

กฎหมายแรงงานฉบบัอ่ืนดว้ย เช่น  

 ►เร่ืองสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์ตาม

ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง (พ.ร.บ. แรงงาน

สมัพนัธ ์พ.ศ. 2518)  

 ► ค่าเสียหายจากการเลิกจา้งโดยไม่เป็น

ธรรม (พ.ร.บ. จดัตั้งศาลแรงงาน ฯ พ.ศ. 2522) หรือ 

 ► กรณีนายจ้างประมาทเลินเล่อไม่จัด

สถานที่ท  างานให้ปลอดภัย แล้วลูกจ้างท างานจน

ได้รับอันตราย ลูกจา้งจึงฟ้องนายจา้งว่าละเมิดสิทธิ

เรียกค่าเสียหายตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 

420 นอกเหนือจากการใชสิ้ทธิต่อกองทุนเงินทดแทน 

อยา่งน้ีตอ้งไปศาลแรงงานครับ มิฉะนั้นลูกจา้งจะตอ้ง

ด าเนินคดีทั้งในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน และศาล

แรงงาน ซ่ึงจะหลายซ ้ าหลายซ้อน และเป็นภาระแก่

ลูกจา้งเกินไป  

 

 ที น้ี กร ณี ใช้ สิท ธิ ในชั้ นพนัก งานตรวจ

แรงงาน ซ่ึง มีหลักกฎหมาย และมาตรการทาง

กฎหมายคุม้ครองช่วยเหลือในหลายแง่มุมดงัที่เคยคุย

กันแล้ว ในคร้ังน้ีจะมาเน้นย  ้าว่า หากใช้สิทธิยื่นค  า

ร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ควรต้องเรียนรู้ท า

คว าม เข้า ใ จประ เด็นข้อกฎหมายที่ เ ก่ี ย วข้อ ง 

โดยเฉพาะมีหลายกรณีที่ศาลฎีกาก็ไดว้ินิจฉัยไวแ้ล้ว 

เช่น 
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 ►ไม่วางเงิน  ไม่มีอ านาจฟ้อง   กรณีที่

พนักงานตรวจแรงงานสั่งให้ฝ่ายใดจ่ายเงิน และฝ่าย

นั้นตอ้งการฟ้องเพกิถอนค าสัง่พนกังานตรวจแรงงาน  

ฝ่ายนั้นตอ้งวางเงินต่อศาลเท่าจ  านวนที่พนกังานตรวจ

แรงงานมีค าสั่ง หากไม่วางเงินตามจ านวนดังกล่าว 

ฝ่ายฟ้องคดีไม่มีอ านาจฟ้อง ยืน่ฟ้องไปศาลแรงงานจะ

มีค  าสัง่ไม่รับฟ้อง (ค  าพพิากษาฎีกาที่ 1353/2551) 

 

 ►ฟ้องเพิกถอนเกิน 30 วัน ไม่มีอ านาจฟ้อง 

เม่ือไดรั้บค าสั่งพนักงานตรวจแรงงานแลว้ บางแห่ง

พนกังานตรวจแรงงานประสานใหลู้กจา้งไปรับค าสั่ง

ด้วยตนเอง  บางคร้ังก็ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตอบรับในประเทศ เม่ือไดรั้บค าสั่งแล้ว ลงช่ือรับค า

สั่งวนัน้ี นับวนัรุ่งขึ้นไป 30 วนั ตก 30 วนัไหนถือว่า

ครบวนันั้น  ปัญหาก็มีอีกวา่ ตอนไปยืน่ค  าร้องใชท้ี่อยู่

ตามทะเบียนบา้น แต่อยู่จริงอีกบา้นหน่ึง พนักงาน

ตรวจก็ส่งไปตามทะเบียนบ้าน กว่าญาติจะแจง้ให้

ทราบ ก็กินเวลาหลายวนั บางทีรับไวแ้ลว้ก็ลืมแจง้ มี

เร่ืองให้ต่ืนเตน้ตลอดเวลาครับ แต่ถา้ลูกจา้งเป็นฝ่าย

ชนะก็ไม่มีผลเสียหายอะไร แต่ถา้แพค้ดี แลว้มารู้เร่ือง

เกิน 30 วนั หมดสิทธิฟ้องคดีครับ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 

10406/2550) 

 แต่ถ้าแพค้ดี แล้วมารู้เร่ืองกระชั้น แต่ยงัไม่

เลย 30 วนั ก็ใหรี้บไปศาลแรงงานที่มีอ  านาจพิจารณา

คดีนั้น พบนิติกร เล่าเร่ืองให้นิติกรฟัง เพื่อให้ช่วย

เขียนค าร้องขอขยายระยะเวลาในการฟ้องคดีเพกิถอน

ค าสัง่พนกังานตรวจแรงงาน ซ่ึงเคยมีกรณีเกิดขึ้นแลว้ 

หากเป็นกรณีมีความจ าเป็น หรือมีเหตุผลอนัสมควร 

ศาลจะใหโ้อกาสในการใชสิ้ทธิฟ้องคดีครับ  

 ►ร้องพนักงานตรวจแรงงานประเด็นใด 

พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนได้เฉพาะประเด็น

น้ัน จากประสบการณ์พบว่า มักจะมีกรณีการละเมิด

หรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. 2541 ในหลายประเด็น 

หลายมาตรา แต่ลูกจ้างขาดความเข้าใจในหลัก

กฎหมาย จึงมักแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานไม่

ครบถ้วน และตอ้งมายื่นค  าร้องเพิ่มเติมในภายหลัง 

ท  าให้กระบวนการล่าชา้และเกิดความยุง่ยากในทาง

ปฏิบตัิ และเป็นเหตุให้เจา้หน้าที่มีอารมณ์หงุดหงิด  

ปรากฏวา่ เร่ืองท านองน้ีศาลฎีกาไดว้ินิจฉัยไวแ้ลว้ว่า 

พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจสอบสวนได้เฉพาะ

ประเด็นที่ลูกจา้งไดย้ืน่ค  าร้องไว ้แปลความว่า ลูกจา้ง

ได้ร้องไว ้ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย และค่าสินจ้าง

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  แต่จากการสอบสวน
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ของพนักงานตรวจแรงงาน พบว่า นายจ้างจ่ายค่า

ท างานในวนัหยดุ และหกัค่าจา้งไวโ้ดยไม่ถูกตอ้ง แต่

ลูกจ้างไม่ได้ร้องไว้ ศาลฎีกาตีความเคร่งครัดว่า 

ลูกจา้งร้องประเด็นใด พนกังานตรวจแรงงานสอบได้

เฉพาะประเด็นนั้น   

 ทางแกก้็คือ แกไ้ขปรับปรุงพ.ร.บ. 2541 ให้

พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจตรวจสอบสิทธิของ

ลูกจา้งตามพ.ร.บ. 2541 ทุกเร่ืองและมีค  าสั่งได้โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย แม้ว่าลูกจา้งมิไดร้้องไว ้แต่ถา้ไม่

แกไ้ขกฎหมาย กระทรวงแรงงานก็ตอ้งวางนโยบาย

และพฒันาคุณภาพของพนักงานตรวจแรงงานให้ท  า

หนา้ที่แบบมืออาชีพ และมีระบบในการตรวจสอบมิ

ใหมี้การใชอ้  านาจไปกลัน่แกลง้ผูอ่ื้น เพือ่ให้พนักงาน

ตรวจแรงงานมีอ านาจในการตรวจสอบสิทธิของ

ลูกจา้งตามพ.ร.บ. 2541 และด าเนินการให้ลูกจา้งได้

ยืน่ค  าร้องใหค้รบถว้นทุกประเด็น หากท าไดอ้ยา่งน้ี ก็

สามารถพดูไดเ้ตม็ปากเตม็ค  าวา่ กระทรวงแรงงานได้

ท  างานเชิงรุกเพือ่ยกระดบัการใหก้ารคุม้ครองแรงงาน

อยา่งแทจ้ริงครับ 

 ►น าเสนอพยานหลักฐานเพิ่มเติมนอก

ส านวนพนักงานตรวจแรงงานได้  มีเสียงบ่นมาจาก

หลายทางว่า กรณีพนักงานตรวจแรงงานมีค าสั่งแลว้ 

ฝ่ายนายจา้งที่แพค้ดี มักจะฟ้องเพิกถอนค าสั่งเกือบ

ทุกราย แมจ้ะตอ้งวางเงินต่อศาลแรงงานก็ตาม และก็

ยงัมีการสืบพยานกันอีก ก็เลยงง ๆ ว่า ก็พนักงาน

ตรวจแรงงานสอบสวนแล้ว ท าไมศาลตอ้งสืบพยาน

อีก 

 

 ก็ขอท าความเขา้ใจวา่ พนกังานตรวจแรงงาน

อาจรวบรวมพยานหลักฐานได้ไม่สมบูรณ์ครบถว้น 

และเม่ือมีค  าสั่งแล้ว ฝ่ายที่ฟ้องเพิกถอนค าสั่ง เขาก็

ต้องตรวจสอบว่าค  าสั่งพนักงานตรวจแรงงานมี

จุดอ่อน หรือมีขอ้บกพร่องอะไรบา้ง โดยเฉพาะ (1) 

ข้อเท็จจริง ถูกต้องไหม ครบถ้วนไหม รับฟังมา

ถูกตอ้งไหม พยานเขาใหข้อ้เทจ็จริงมาตามที่พนกังาน

ตรวจรับฟังข้อ เท็จจริงตรงกับพยานหลักฐานที่

ปรากฏหรือไม่ (2) กระบวนการหรือวิธีการของ

พนักงานตรวจแรงงานเป็นไปตามระเบียบหรือ

ข้อก าหนดว่าด้วยการพิจารณาสอบสวนค า ร้อง

หรือไม่ (3) การวินิจฉัยและแปลความกฎหมายของ

พนักงานตรวจแรงงานเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือ

ความมุ่งหมายของกฎหมายหรือไม่ เป็นสิทธิของฝ่าย

ฟ้องเพิกถอนในการยกข้อเท็จจริงและขอ้กฎหมาย

ขึ้นมาประกอบการด าเนินคดีของฝ่ายตนได ้ 
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เ ร่ืองท านองน้ี เคยมี ปัญหาพิพาทถึงขั้ น

ฟ้องร้องทางศาล และสู้คดีกนัจนถึงศาลฎีกามาแล้ว  

ซ่ึงศาลฎีกาไดว้ินิจฉัยว่า “...ไม่มีบทบญัญติักฎหมาย

ก าหนดไวว้า่ หากเป็นคดีฟ้องเพกิถอนค าสั่งพนักงาน

ตรวจแรงงาน  ตามมาตรา  125 แห่งพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลว้  ในการพิจารณาคดี

ศาลแรงงานตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริง ตามที่พนักงาน

ตรวจแรงงานรับฟังยุติไวใ้นส านวน  หรือเฉพาะที่

ปรากฏจากการสอบสวนของพนักงานตรวจแรงงาน

เท่ านั้ น   เพราะไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติวิ ธีการ

สอบสวนของพนักงานตรวจแรงงานไวโ้ดยเฉพาะ  

อีกทั้ งการสอบสวนและใช้ดุลพินิจออกค าสั่งของ

พนกังานตรวจแรงงาน ก็กระท าเพียงคนเดียว จึงอาจ

มีขอ้บกพร่องได ้ ดงันั้นในการพิจารณาคดีของศาล

แรงงาน  คู่ความย่อมมีสิทธิอ้างพยานหลักฐานใดๆ 

เพิม่เติมต่อศาลแรงงานได ้ส่วนพยานหลกัฐานที่อา้ง

เพิม่เติมจะรับฟัง(คือมีเหตุมีผลหรือมีความน่าเช่ือถือ)

ไดเ้พียงใดขึ้นกบัน ้ าหนักพยาน   (ค าพิพากษาฎีกาที่ 

8792/2550) 

 กรณีที่  3 กลุ่ มพนักงานกว่า 200 คนของ

บริษัท อิตาเลี่ยนไทยฯร้องนายอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด

ล าปาง กรณีนายจ้างส่ังย้ายให้ไปท างานที่ส านักงาน

ใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพราะกระทบต่อการด าเนิน

ชีวิตของตนเองและครอบครัว 

 ตามที่ปรากฏเป็นข่าววา่บริษทั อิตาเล่ียนไทย 

ฯ ในฐานะนายจา้ง ได้มีค  าสั่งยา้ยพนักงานที่ท  างาน

ประจ าที่เหมืองแม่เมาะ ซ่ึงจะหมดสัญญาในปี 2563

ไปท างาน ณ ส านกังานที่กรุงเทพมหานคร หรือสาขา

ต่าง ๆในต่างจังหวดั  โดยพนักงานชุดแรก 70 คน 

จ ะ ต้ อ ง ไ ป ร า ย ง า น ตั ว ที่ ส า นั ก ง า น ใ ห ญ่ 

กรุงเทพมหานคร ภายในวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2561  

ในค าสั่งยา้ยระบุเหตุผลว่า เน่ืองจากคนงานมากกว่า

ปริมาณงาน จึงเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ทางบริษัทฯ  

พนักงานกว่า 200 คน จึงมาชุมนุมกนัที่หน้าที่ว่าการ

อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง เพื่อร้องขอความเป็น

ธรรมต่อนายนิมิต ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอ าเภอแม่

เมาะ 

 ก่อนอ่ืนก็ต้องขอช่ืนชมคนงานที่สามัคคี

พร้อมใจกัน รวมตัวกันเพื่อปกป้องสิทธิและความ

เป็นธรรม และขอขอบคุณนายอ าเภอแม่เมาะ ท่ี

เล็งเห็นความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมที่
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คนงานและครอบครัวได้รับ แทนที่จะให้คนงานไป

ร้องเรียน ณ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดล าปาง ในฐานะที่ เป็นหน่วยงาน

รับผดิชอบดา้นแรงงานโดยตรง ดงัที่เราท่านทั้งหลาย

มกัจะได้พบเห็นการปฏิบติัดงักล่าวในหลายจงัหวดั 

แต่ปรากฏวา่นายอ าเภอแม่เมาะไดท้  าหน้าที่อนัส าคญั

และแสดงความรับผิดชอบด าเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหา โดยใหค้นงานเลือกตวัแทนจ านวน 5 คน เพื่อ

การเจรจากับทางนายจา้ง และได้มอบหมายให้การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ เป็นคนกลางในการช่วยเหลือ

หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 ประเด็นปัญหาที่คนงานพูดถึงกันมากก็คือ 

คนงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่อ  าเภอแม่เมาะ และ

อ าเภอต่าง ๆ ในจังหวดัล าปาง ท างานต่อเน่ืองมา

หลายโครงการหรือหลายเฟสแลว้ จนหลายคนมีอายุ

งานร่วม 20 ปีเศษแล้วก็มี  หากถูกยา้ยไปท างานที่

จงัหวดัอ่ืน ยอ่มกระทบต่อความเป็นครอบครัว และ

ภาระค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะหากถูกยา้ยเขา้มาท างานใน

กรุงเทพมหานคร จะไดรั้บความเดือดร้อนอย่างมาก 

ในเร่ืองภาวการณ์ครองชีพและการด าเนินชีวิตใน

เมืองหลวง ท าใหค้นงานและสมาชิกในครอบครัวเกิด

ความเครียดและวติกกงัวลมาก นอกจากน้ียงัมีปัญหา 

เร่ืองอาจตอ้งมาท างานในต าแหน่งหรือลกัษณะงานที่

แตกต่างจากเดิม ซ่ึงคนงานไม่ถนัดหรือไม่มีทกัษะ

ฝีมือ  

คนงานส่วนใหญ่เห็นว่า ผูส้ั่งยา้ยงาน น่าจะ

คาดหมายวา่คนงานคงไม่พร้อมไปท างานต่างจงัหวดั

หรือกรุงเทพมหานคร และคงลาออกในที่สุด ซ่ึงหาก

คนงานหลงกลไปลาออก นายจ้างไ ม่ต้อง จ่าย

ค่าชดเชยตามกฎหมายแม้แต่บาทเดียว คนงานรู้ทนั

ในข้อน้ี จึงไม่ท าให้เสียสิทธิ หรือพลาดท่าเสียที

เสียก่อน 

 

 อย่างไรก็ตาม เป็นกรณีท่ีน่ายินดีอย่างยิ่ง ท่ี

กระบวนการเจรจาแก้ไขปัญหาตามแนวทางของ

นายอ าเภอแม่เมาะ เกิดผลดี นายจา้งยอมยกเลิกค าสั่ง

ยา้ย และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการใด ๆ ก็

จะยึดถือกฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด คนงาน

รวมทั้ ง ส้ิน  288 คน พอใจและกลับไปท า งาน

ตามปกติ 

เป็นที่ น่าสังเกตว่า ในกระบวนการแก้ไข

ปัญหาดงักล่าว ไม่มีหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน

เ ข้ า ร่ ว ม เ จ ร จ า เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  แ ต่ มี ร อ ง
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นายกเทศมนตรีต าบลแม่เมาะ ในฐานะหน่วยงาน

ทอ้งถ่ิน และมีตวัแทนของฝ่ายประชาชนเขา้ร่วมดว้ย

เพื่อการเช่ือมประสาน  ตัวแทนของฝ่ายคนงาน 

ตวัแทนของฝ่ายนายจา้งและฝ่ายบริหารการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิต  รวมทั้งมีตวัแทนของฝ่ายปกครอง ทหารและ

ต ารวจเขา้ร่วมดว้ย 

 

น่ า เ สียดายที่ กระบวนการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว มิได้จัดท าข้อตกลง หรือแนวปฏิบัติเพื่อ

ป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหา หรือในกรณีที่มีความจ าเป็น

ถึงขนาดตอ้งปรับเปล่ียนโยกยา้ยก าลงัคนงาน จะตอ้ง

ด าเนินการภายใตห้ลกัเกณฑใ์ดบา้ง ทั้งที่เป็นไปตาม

กฎหมาย และเพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรม เน่ืองจากใน

ความเป็นจริง ไม่อาจใชก้ฎหมายแกไ้ขปัญหาไดทุ้ก

เร่ือง 

 ถ้าจะว่าไปแล้ว พระราชบัญญัติคุ ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 120 ก็ยงัไม่ครอบคลุมเพื่อ

แก้ไขปัญหาเร่ืองการโยกยา้ยคนและการยา้ยสถาน

ประกอบการของนายจา้ง เน่ืองจากกรณีการยา้ยสถาน

ประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบส าคญัต่อการด าเนิน

ชีวติของลูกจา้งหรือครอบครัวลูกจา้ง และเกิดสิทธิให้

ลูกจา้งที่ไม่ตกลงยินยอมยา้ยงานดังกล่าว มีสิทธิขอ

ลาออกโดยกฎหมายให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตาม

กฎหมายนั้ น (ตามมาตรา 120) จะต้องเป็นสถาน

ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ หรือนายจา้งไปเช่าสถาน

ประกอบการของนายจ้างอ่ืนหรือบริษัทอ่ืน เพื่อ

ประกอบการของตน แต่หากเป็นสถานประกอบที่

เป็นสาขาของนายจ้างเดิมอยู่แล้ว ศาลฎีกาตีความ

กฎหมายว่า ไม่ถือว่าเป็นการยา้ยสถานประกอบการ

ตามมาตรา 120   

อนัน้ีจึงเป็นเร่ืองความไม่เป็นธรรมแน่ๆ ที่ยงั

ไม่มีกฎหมายมารองรับหรือแก้ไข ทางหน่ึงก็แก้ไข

ปรับปรุงกฎหมายให้ทนัต่อสถานการณ์ ซ่ึงอาจตอ้ง

ใชเ้วลาค่อนขา้งนาน  อีกทางหน่ึงกระทรวงแรงงานก็

น่าจะน ากรณีการแกไ้ขปัญหาของนายอ าเภอแม่เมาะ

ในคร้ังน้ี  มาศึกษาเป็นบทเรียนและน าไปจัดท า

กระบวนการเรียนรู้ในส่วนองค์กรนายจ้างหรือ

องค์กรทางธุรกิจ องคก์รแรงงาน และภาคีต่าง ๆท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  เ ป็นต้นเพื่อท าข้อตกลงหรือแนว

ทางแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป หรือ

กระทรวงแรงงานจะใชอ้ านาจในการบริหารแรงงาน

ภาครัฐก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบตัิเพื่อให้



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

15 
 

ทุกฝ่ายเห็นปัญหาร่วมกัน  และร่วมกันก าหนด

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมต่อไป การด าเนินการดงักล่าวน้ี น่าจะเป็น

ตวัอย่างของการบูรณาการการบริหารจัดการด้าน

แรงงานแบบบูรณาการที่ยึดเอาสถานการณ์จริงเป็น

ตวัตั้ง หากการปฏิบติัการดงักล่าวเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก็จะ

ได้ด าเนินการเพื่อขยายความร่วมมือและขยายผล

ต่อไป ขอกราบวิงวอนกระทรวงแรงงานครับ ช่วย

เป็นหวัหอกและธุระในเร่ืองดงักล่าวดว้ยเถิด หากไม่

เร่งด าเนินการเสียในตอนน้ี ประเทศไทยอาจจะตอ้ง

เผชิญกบัสถานการณ์ปัญหาแรงงานที่วิกฤติ ยุง่เหยิง 

และเกิดผลกระทบเสียหายต่อสังคมในวงกวา้งใน

อนาคตอนัใกลน้ี้ครับ 
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เม่ือวนัพุธที่ 26 ธนัวาคม 2561 มูลนิธิเพื่อน

หญิงและองค์กรเครือข่ ายด้านผู ้หญิงได้จัดเวที

สาธารณะ “องค์กรผู้หญิงพบพรรคการเมืองตอบ

โจทย์นโยบายผู้หญิง” ณ ส านักกลางนักเรียนคริส

เตียน สะพานหัวช้าง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี

สาระส าคญั 2 ประเด็น คือ  

(1) องคก์รผูห้ญิงน าเสนอสถานการณ์ปัญหา

ของผูห้ญิงในภาพรวม/ขอ้เสนอนโยบายเพื่อส่งเสริม

บทบาท สร้างความเขม้แข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต 

และสร้างสงัคมที่ปลอดภยัใหผู้ห้ญิง 

(2) พรรคการเมืองตอบโจทย์นโยบายผู้หญิง 

สามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจไดด้งัน้ี 

(1) องค์กรผู้หญิงน าเสนอสถานการณ์ปัญหาของ

ผู้หญิงในภาพรวม/ข้อเสนอนโยบายเพื่อส่งเสริม

บทบาท สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต 

และสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้ผู้หญิง 

 

 ในช่วงแรกองคก์รผูห้ญิงน าเสนสถานการณ์

ปัญหาของผูห้ญิงในภาพรวม/ขอ้เสนอนโยบายเพื่อ

ส่งเสริมบทบาท สร้างความเขม้แขง็ ยกระดบัคุณภาพ

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 

นักวิชาการสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม 
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ชีวิต และสร้างสังคมที่ปลอดภยัให้ผูห้ญิง รวม 7 คน 

ดงัน้ี 

 (1.1) คุณธนวดี ท่าจีน มูลนิธิเพื่อนหญิง  

 ไดน้ าเสนอปัญหาใน 3 ประเด็นหลกั คือ 

(1.1.1) ปัญหาด้านความรุนแรงต่อผู้หญิง 

 พบว่า ในแต่ละปีผู ้หญิงถูกกระท าความ

รุนแรงไม่ต ่ ากว่า 30,000 คน ซ่ึงน้ีเป็นปัญหาใน

เมืองไทยที่เกิดขึ้นมาไม่ต ่ากว่า 20 ปี และมีแนวโน้ม

สูงขึ้น แม้รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการต่างๆ แต่

ปัญหายงัด ารงอยู ่กรณีท่ีรุนแรงเช่น สามีท าร้ายหรือ

กระทัง่เผาภรรยาตนเอง นัน่แปลวา่มาตรการเชิงรุกยงั

มีไม่พอ ดังนั้นจึงมีขอ้เสนอ ใน 4 ประเด็นใหญ่ๆ 

ไดแ้ก่ 

 

  ตอ้งปรับทศันคติเจา้หน้าที่รัฐตั้งแต่ระดบั
นโยบายให้เกิดการท างานเชิงรุก ตั้ งแต่ในระดับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ องค์กรรัฐในท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย  โดยใหมี้การฝึกอบรมเจา้หน้าที่

ที่เก่ียวขอ้งให้มีความรู้ความเขา้ใจ รวมถึงการพฒันา
ความกลไกความร่วมมือในการท างานร่วมกนัตามที่
กฎหมายฉบบัต่างๆที่เก่ียวขอ้งมาท างานในเชิงบูรณา
การ ตลอดจนการยกเคร่ืองกระบวนการท างาน
ของสหวชิาชีพใหท้  างานเร็วขึ้น 

  การเร่งรัดให้มีการรับสมัครพนักงาน
สอบสวนหญิงเพิ่มขึ้น ที่ปัจจุบนัทัว่ประเทศมีไม่ถึง 
400 คน 

  ก า ร ค ว บ คุ ม ธุ ร กิ จ ข า ย เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล์ให้น้อยลง โดยให้ผูผ้ลิตสุราต้องจ่าย
ค่าเสียหายให้ผูเ้สียหายที่ถูกกระท าความรุนแรงร่วม
ดว้ย ทั้งน้ีให้มีกฎหมายในการด าเนินการเร่ืองน้ีเพิ่ม
ขึ้นมาโดยตรง 

  การลงโทษขา้ราชการที่ท  าความผิดด้าน
ความรุนแรง โดยให้พกังานไม่ใช่แค่ยา้ยที่ท  างาน 
และใหข้ยายอายแุจง้ความเป็น 1 ปี 

(1.1.2) ปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศ มี

ขอ้เสนอดงัน้ี 

  การดูแลสุขภาวะทางเพศในผูห้ญิงทุกวยั
ทุกเร่ืองที่เก่ียวขอ้ง ผา่นกลไกกระทรวงสาธารณสุขที่
มีอยูแ่ลว้ในทุกจงัหวดั โดยใหห้น่วยงานรัฐในจงัหวดั
ร่วมกันบูรณาการการท างานเป็นเครือข่ายสุขภาวะ
ทางเพศของผูห้ญิง เพื่อให้เจา้หน้าที่รัฐเขา้ใจในเร่ือง
เหล่าน้ีและท างานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น 

  เรียกร้องให้มีนโยบายด้านอนามัยเจริญ
พนัธุ์ท่ีครอบคลุมตั้งแต่วยัเด็ก ไดแ้ก่ เด็กทุกคนควร
ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัมะเร็งปากมดลูก หรือการ
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รักษาโรคมะเร็งเตา้นม มะเร็งปากมดลูก ควรได้รับ
บริการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือโรคอ่ืนๆที่
เก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงโดยตรง 

  ในกลุ่มผู ้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ควรมี
กลไกรองรับดา้นอาชีพ มีเงินสนับสนุนในการเล้ียงดู
บุตร หรือมีกองทุนฉุกเฉินในการดูแลบุตรเพื่อยตุิการ
ทอดทิ้งทารก รวมถึงการมีมาตรการเพื่อให้ผูช้ายเขา้
มารับผิดชอบต่อผูห้ญิงมากขึ้ น โดยก าหนดให้รัฐ
จ่ายเงินให้ผูห้ญิงก่อน แล้วไปเรียกร้องต่อผูช้ายให้
รับผดิชอบต่อ หากพสูิจน์ DNA ไดว้า่เป็นพ่อของเด็ก
จริง 

  เสนอเร่ืองการควบคุมสถานบริการทาง
เพศอยา่งเขม้งวด เพือ่ป้องกนักระบวนการคา้มนุษย ์

  พบว่า ณ วนัน้ีผูห้ญิงกว่า 8.5 ล้านคน 
ได้รับผลกระทบจากบุห ร่ี ขอเ รียก ร้องให้รัฐมี
นโยบายเ ร่ืองบ้านปลอดบุหร่ี รวมถึงสนับสนุน
รัฐบาลให้ยกเลิกบุหร่ีไฟฟ้าที่ตอนน้ีถูกกฎหมายให้
ผดิกฎหมายต่อไป 

  การคุ้มครองผู ้หญิงพิการ ให้มีกลไก
เฉพาะที่เขา้ถึงการคุม้ครองยามถูกคุกคามทางเพศ 

 (1.1.3) ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 

  การเปิดพื้นที่ใหผู้ห้ญิงมีโอกาสตดัสินใจ
เร่ืองสิทธิชุมชนในระดบัพื้นที่ 

  การสร้างความมั่นคงอาหารในระดับ
ชุมชนให้เกิดขึ้ นจริง เน่ืองจากในปัจจุบันมีการใช้
ส า ร เ ค มี จ า น ว น ม า ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และส่งผลกระทบต่อแหล่ง
อาหารชุมชน เสนอแนะใหมี้การเร่งรัดควบคุมเร่ืองน้ี
อยา่งจริงจงัในระดบัจงัหวดั 

  การใหค้วามส าคญักบัพลงังานทางเลือก  
 (1.2) คุณชลีรัตน์ แสงสุวรรณ มูลนิธิพิทักษ์

สตรี 

เป็นองค์กรที่ท  างานกบักลุ่มผูห้ญิงไทยราก

หญา้ที่ไปเป็นแรงงานและถูกแสวงประโยชน์ในกลุ่ม

ประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงเป็นผลมาจากความเหล่ือมล ้ า

ทางฐานะและรายได้ท  าให้ไม่มีทางเลือกในการ

ท างานในประเทศไทย ขอ้เสนอในเร่ืองน้ี คือ  

 

  การสร้างอาชีพให้ผูห้ญิงรากหญา้มีงาน
ท าในระดับชุมชน โดยรัฐมีมาตรการดูแลการ
ประกอบอาชีพในดา้นต่างๆ รวมถึงในกลุ่มที่กลบัมา
จากต่างประเทศให้มีการสร้างเสริมอาชีพเพื่อให้อยู่
รอดไดจ้ริง ผ่านการบูรณาการท างานจากกระทรวง
ต่างๆที่มีแนวทางท างานในทอ้งถ่ินและมีงบประมาณ
สนบัสนุนอยูแ่ลว้ 

  สร้างกลไกให้ มีการตรวจสอบการ
ด าเนินคดีเอาผิดเร่ืองคา้มนุษยอ์ยา่งจริงจงั และให้มี
การดูแลคนไทยในต่างแดนให้ได้รับสิทธิตามที่
ก  าหนด เพือ่ป้องกนัการเป็นเหยือ่คา้มนุษยซ์ ้ าซอ้น 
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  บริหารจัดตั้ งกองทุนให้ภาคประชา
สังคมต่างๆที่จะเขา้มาบริหารงบประมาณ ไม่ใช่แค่
การขอโครงการเป็นรายคร้ังจากกองทุนคา้มนุษยข์อง
กระทรวงการพฒันาสงัคมฯเท่านั้น โดยสนับสนุนให้
เกิดการท างานเป็นหุ้นส่วนรัฐร่วมกนั ให้กลุ่มผูห้ญิง
มีโอกาสบริหารจดัการเงินทุนที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

 

(1.3) คุณสุชัญญา ยอดค า มูลนิธิพิทักษ์สตรี  

  การเสริมพลังเพื่อลดความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง ไดแ้ก่ ใหมี้การเพิ่มหลกัสูตรมิติทางเพศหญิง
ชาย สิทธิความเสมอภาค สร้างความคิด สร้าง
กระบวนการเรียนรู้เร่ืองการเคารพร่างกาย การ
ป้องกนัร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ ให้ รู้เท่าทันโลก รวมทั้ ง ส่ือ
ออนไลน์ โดยเฉพาะในวยัเยาวชนที่ถูกคุกคามในยคุ
ดิจิตอล การเสริมสร้างตั้งแต่วยัเรียนตอ้งปลูกฝัง ให้

ความส าคัญ การไม่ใช้อ  านาจบังคับภรรยา การ
เคารพการตดัสินใจของเพศหญิง เป็นตน้ 

  การคุม้ครองและป้องกันการคา้มนุษย ์
เนน้การมีส่วนร่วมจากประชาชนในการแจง้เบาะแส 
การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐในการท างาน
เพือ่ใหผู้ห้ญิงรู้สึกอบอุ่นเป็นมิตรในการเขา้ถึงกลไก
การคุ้มครองมากขึ้ น รวมถึงให้มีการพฒันาแนว
ทางการสืบสวนสอบสวนให้มีความเที่ยงตรงมาก
ยิง่ขึ้น เพื่อคุม้ครองผูเ้สียหายให้เขา้ถึงกระบวนการ
ยตุิธรรมไดจ้ริง 

  การจดัท าแผนลดแหล่งอบายมุขต่างๆ
เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของวงจรคา้มนุษย ์

(1.4) คุณอารีย คงกลัด เครือข่ายอ่าวไทย

ตอนบน  

  ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังเป็นปัญหา
ส าคัญของชุมชนชายฝ่ังทะเล เสนอเร่ืองปรับปรุง
กฎหมายการทวงคืนแผ่นดิน ให้เ ร่ืองการกัดเซาะ
ชายฝ่ังเป็นวาระแห่งชาติ มีการจดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนเพือ่ใหชุ้มชนมีการปกป้องชายฝ่ังจากคล่ืน
กดัเซาะ มีกฎหมายก าหนดไม่ให้ที่ดินมีการซ้ือขาย 
ผลกัดนัใหเ้ป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ สถานการณ์
ตอนน้ี คือ  ชาวบ้านในพื้นท่ีมีการใช้ภู มิ ปัญญา
ชาวบา้นปกป้อง การปลูกตน้ไม ้ปักไมไ้ผ่ชะลอคล่ืน
กนัเอง  

  การให้ความส าคัญกับผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกองทุนโลก
ร้อนในการจดัการปกป้องชุมชนตนเอง 
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(1.5) คุณนลิน อ ่าสวัสดิ์ สภาองค์การลูกจ้าง

พัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนัมีแรงงานไทยกว่า 38 ลา้นคน โดย

เป็นแรงงานหญิง 17 ลา้นคน ซ่ึงปฏิเสธไม่ไดว้่าในยคุ

น้ีมีโอกาสเจอภาวะเศรษฐกิจเขา้มาจนค่าครองชีพไม่

เพียงพอ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

ส าหรับขอ้เสนอในประเด็นแรงงาน ไดแ้ก่ 

  ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่ างประ เทศฉบับที่  183 เ ร่ืองการ
คุม้ครองความเป็นมารดา ที่มีการเสนอให้แรงงานทุก
ภาคส่วนทุกกลุ่มลาคลอดไม่น้อยกว่า 120 วนั โดย
ไดรั้บค่าจา้งเตม็ 

  ให้จ่ายค่าจา้งเต็มในระหว่างลากิจ เช่น 
กรณีกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ให้ลาคลอด
ได ้98 วนั แต่กฎหมายก าหนดให้ไดค้่าจา้งเต็มเพียง 
90 วนัเท่านั้น แต่อีก 8 วนัไม่ไดรั้บค่าจา้งแต่อยา่งใด 

  จดัให้มีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ
ตลอดเวลาที่แม่ท างาน 

  จั ด ใ ห้ มี ศู น ย์ เ ล้ี ย ง เ ด็ ก ใ น ส ถ า น
ประกอบการ ที่ใครๆก็เขา้ใชไ้ดใ้นทุกพื้นที่ทุกจงัหวดั 

  การส่งเสริมความปลอดภัยจากการ
ท างานในสถานประกอบการ รวมทั้งการป้องกนัเร่ือง
การละเมิดทางเพศ 

  การก าหนดเร่ืองการปรับอตัราค่าจา้งขั้น
ต ่าทุกปีควบคู่ไปกับการควบคุมราคา
สินคา้ 

(1.6)  คุณสุ จิน  รุ่ งส ว่าง  สมาพันธ์ ศูน ย์

ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย 

แรงงานนอกระบบในปัจจุบนัมีกว่า 21 ลา้น

คน ถือว่าเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สร้างเศรษฐกิจ

ใหก้บัประเทศ แต่ปัญหาส าคญั คือ การคุม้ครองยงัไม่

เท่ากบัแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นแรงงาน

เหมือนกัน การท างานยงัขาดความปลอดภยั อยู่กับ

สารเคมี โดยเฉพาะในภาคเกษตร ทั้งเกษตรธรรมชาติ

และเกษตรพนัธสัญญา ค่าแรงไม่เป็นธรรม ทั้งๆที่

บา้นกลายไปเป็นโรงงาน รวมถึงในเร่ืองค่าแรงไม่

เป็นธรรม ความไม่ปลอดภยัในการท างาน ค่าจา้งไม่

ต่อเน่ือง เพราะไม่มีกฎหมายคุม้ครองแรงงานนอก

ระบบโดยตรง ขอ้เสนอส าคญั คือ 

 

  การยกระดับการศึกษาแรงงานนอก
ระบบ 

  การก าหนดสดัส่วนในคณะกรรมการชุด
ต่างๆใหผู้ห้ญิงแรงงานนอกระบบมีส่วน
ร่วม 
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  การก าหนดบ านาญชราภาพควรอยู่ที่
เส้นความยากจนจ านวน 3,000 บาท และควรท า
ระบบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนการออมเป็น
เร่ืองเดียวกนั 

  การแกไ้ขกองทุนสุขภาพ 3 กองทุนเป็น
กองทุนเดียว 

  การจัดให้มี ศูนย์เด็ก เล็กทั้ งในระดับ
ชุมชนและระดบัสถานประกอบการ 

  การทบทวนความซ ้ าซ้อนของกฎหมาย
แต่ละฉบบัเพื่อให้คุม้ครองผูห้ญิงให้ได้
จริง 

  โดยส รุปคื อ เ ป็ นก า รม อง เ ร่ื อ ง รั ฐ
สวสัดิการ ที่ครอบคลุมทั้ งเร่ืองการศึกษา บ านาญ 
สุขภาพความปลอดภยัของแรงงานหญิงนอกระบบ 

 
(1.7) คุณพัชรี ไหมสุข  เครือข่ายผู้หญิง 3 

จังหวัดชายแดนใต้ 

ปัญหาส าคญัในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนใตท้ี่

เก่ียวขอ้งกับผูห้ญิงโดยตรง คือ การถูกกระท าความ

รุนแรงทางเพศกบัผูห้ญิงและเด็กมากขึ้น ถูกกระท า

จากสามี หรือลูกสาวโดนกระท าจากคนในครอบครัว

ที่เป็นผูช้ายมากขึ้น ขอ้เสนอต่อประเด็นน้ี คือ 

  การพฒันาความร่วมมือกับหลายๆฝ่าย 
โดยเฉพาะกบัผูน้ าทางศาสนา เพือ่ใหเ้กิดการคุม้ครอง
ผูห้ญิงที่ถูกกระท าความรุนแรง  

  การก าหนดให้รัฐบาลสร้างโซนพื้นที่
ปลอดภัยส าหรับเด็กและผูห้ญิง โดยให้ฝ่ายรัฐกับ
กลุ่มก่อการฯ ท าข้อตกลงเร่ืองพื้นที่ปลอดภัย เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาล พื้นที่สาธารณะต่างๆ 

  การก าหนดให้ผูห้ญิงเขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆในระดับการเ มืองท้อง ถ่ิน  มี
งบประมาณสนับสนุนให้กลไกที่มีอยู่แล้วของกลุ่ม
ผูห้ญิงมีโอกาสจดักิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างสันติภาพ 
ท าความเข้าใจกับผูน้ าชุมชนเร่ืองความรุนแรงใน
ครอบค รัว  ทั้ งกฎหมายไทย กฎหมาย อิสลาม 
กฎหมายคุม้ครองเด็ก  

  การแกไ้ขปัญหาเจา้สาววยัเด็ก พบว่า มี
เด็ กหญิ งตั้ งครรภ์ ถู กทอดทิ้ ง  ท  า ให้ เ กิ ดภาวะ
ความเครียด กดดัน หรือบางคร้ังไม่ทราบว่าตนเอง
ตั้งครรภ ์รวมถึงมีกรณีการถูกข่มขืนจากบิดาที่มารดา
ท าใจไดย้าก มีขอ้เสนอเร่ืองการท าความเขา้ใจกบัผูน้ า
ชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหญิงกลายเป็นเจา้สาว
ก่อนวยัอนัควร 
(2) พรรคการเมืองตอบโจทย์นโยบายผู้หญิง 

 คุณธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ พรรคพลัง

ประชารัฐ กล่าวว่า นโยบายส าคัญของพรรคพลัง

ประชารัฐต่อผูห้ญิง ไดแ้ก่ 

https://sinaran.news 
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 (1) การสร้างพื้นที่ปลอดภยัแก่ผูห้ญิง ทั้งใน

เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ข เป็นลกัษณะของการรัฐสี

ขาว สร้างสังคมปลอดภัย ท่ีอยู่อาศัย ท่ีท  างาน ใน

ชุมชน เ ช่น  ให้ความส าคัญต่อการรักษาความ

ปลอดภัยใน ชุมชน  มี ก า ร ติดตั้ ง แสงสว่ า งให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่  

 (2) การมีองค์ความรู้ที่จะมาเสริมสร้างชีวิต

ผูห้ญิงในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ส าหรับ

ผูห้ญิงแต่ละช่วงวยั การดูแลสุขภาพไม่ใหเ้ป็นภาระ 

 (3) การจดัตั้งศูนยเ์ล้ียงเด็กอ่อนตั้งแต่อายุ 3 

เดือน  

 (4) การมีกองทุนส าหรับผูห้ญิงที่ท้องไม่

พร้อม ส าหรับกลุ่มผูห้ญิงสูงวยัในการแก้ไขปัญหา

เร่งด่วนที่เกิดขึ้น 

 (5) การผลกัดนัใหมี้กฎหมายคุม้ครองผูห้ญิง

ใหม้ากขึ้นเพือ่สร้างความเท่าเทียมเสมอภาค 

 

 

 คุณรัชดา ธนาดิเรก พรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตยเ์น้นเร่ืองนโยบายเพื่อ

ผูห้ญิงโดยเฉพาะผูช้ายไม่เก่ียว ไดแ้ก่  

 1) เกิดป๊ับรับสิทธิเงินแสน คือ เป็นนโยบาย

ที่ดูแลเด็กแรกเกิดถึง 8 ขวบ สนับสนุนเงินให้แม่ซ้ือ

นม อาหารเสริม  อุปกรณ์ต่างๆให้ส าหรับเด็กทุกคน 

โดยมองแม่เป็นหลกัในการรับสิทธิ เร่ิมตั้งแต่ในเร่ือง

การลาคลอดที่เห็นว่าตอ้งสามารถลาได้ถึง 6 เดือน 

โดยอยา่งนอ้ยไดรั้บค่าจา้งขั้นต ่าแบบเตม็จ านวน 

 2) การมีพนกังานสอบสวนหญิงทุกอ าเภอ  

 3) การก าหนดใหมี้หลกัสูตรเพศศึกษา ที่เน้น

เร่ืองการเคารพเน้ือตวั การมีเพศสมัพนัธท์ี่ปลอดภยั  

 4 )  ก า ร ส่ ง เส ริม ศัก ยภ าพผู ้หญิ ง  โด ย

สนบัสนุนบทบาทภาคประชาสังคมให้ท  างานไดม้าก

ขึ้น มีการขบัเคล่ือนงานในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง เพิ่ม

งบประมาณสนับสนุนการท างานของอาสาสมัคร

ต่างๆที่ เป็นกลไกภาครัฐอยู่แล้ว เช่นอาสาสมัคร

สาธารณสุข(อสส.),อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บา้น(อสม.)  

 5) การสร้างสังคมปลอดภัยส าหรับผูห้ญิง

และเด็กใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

 6)  การขับเคล่ือนกลไกท่ี มีอยู่แล้วให้ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างกลไกใน
https://www.khaosod.co.th 
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กฎหมายต่างๆที่เก่ียวขอ้งเพื่อลดความเหล่ือมล ้ าทาง

เพศ การกีดกันผู ้หญิงให้หลุดออกจากงาน  ให้

ความส าคญักับมุมนมแม่ในสถานประกอบการใน

บริษทั 

นอกจากนั้ น แล้ว ย ัง มี น โยบาย อ่ื นๆที่

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 (1) การพัฒนาศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล

ต าบลให้มีศักยภาพการดูแลคนในพื้นที่  การเพิ่ม

บุคลากรทา งการแพทย์ เพื่ อ ให้ไ ด้ รับบ ริกา ร

สาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพิ่มจ านวนสถานบริการให้

มากขึ้น 

 (2) การสร้างความพร้อมทางเศรษฐกิจ การมี

ที่ดินท ากิน ยกระดบัที่สปก. การมีโครงการกองทุน

น ้ า การเขา้ถึงแหล่งน ้ า การแกไ้ขโฉนดตกน ้ าเพื่อให้

ชุมชนจดัการตนเอง  

 (3) การสนับสนุนด้านการศึกษาโดยเฉพาะ

เม่ือเรียนจบระดบั ปวส. ตอ้งมีงานท าทนัที 

 (4) การเดินหน้าอัตราค่าจา้งขั้นต ่า ท่ีมีการ

ประกนัที่อตัรา 1 แสน 2 หม่ืนบาทต่อปี 

 คุณลีลาวดี วัชโรบล พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า 

พรรคเพื่อไทยให้ความส าคญักับ 4 นโยบายหลักที่

เก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงโดยตรง ไดแ้ก่ 

 1. การแก้ไขกฎหมายล้าหลัง เพื่อปลดล็อค

ใหผู้ห้ญิงไดท้  างานเตม็ศกัยภาพและมีศกัด์ิศรี  

 2. การสนับสนุนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 

ไดแ้ก่ การเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต  ่าร้อยละบาทต่อ

ปี, การช่วยเหลือสตรีด้อยโอกาส , การส่งเสริม

บทบาทผูน้ าสตรีให้ทดัเทียมผูช้าย , การสนับสนุน

โครงการต่างๆเพือ่แกไ้ขปัญหาและพฒันาสตรี 

 

 3. การให้ความส าคญันโยบาย OSCC การ

ป้องกันแม่วยัใส การเตรียมความพร้อมก่อนวยัอัน

ควร ตลอดจนการดูแลผูห้ญิงทุกกลุ่มวยั 

 4. การติดอาวธุทางปัญญาใหผู้ห้ญิง ให้เขา้ใจ

ผลกระทบทางเทคโนโลยทีี่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการใช้

หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์  ให้มีการน าเงินจาก

กองทุนต่างๆมาพฒันาศกัยภาพแรงงานให้มากขึ้ น 

โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานหญิงที่มีแนวโน้มเป็นกลุ่ม

หลกัที่จะถูกเลิกจา้ง 

 นอกจากนั้นแล้วยงัมองเห็นว่าปัญหาส าคญั

คือเร่ืองเศรษฐกิจ , หยดุยาเสพติด , คอร์รัปชัน่ น้ีเป็น 

https://www.isranews.org 
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3 ปัญหาเร่งด่วนที่จะท า รวมถึงการฟ้ืนบทบาทการ

ท่องเที่ยวในภาคเอกชน 

 คุณพรรณกิา วานิช พรรคอนาคตใหม่  กล่าว

ว่า พรรคอนาคตใหม่ให้ความส าคัญกับการสร้าง

สังคมที่คนทุกกลุ่มเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาค 

นโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงโดยตรง ไดแ้ก่ 

 

 (1) นโยบายรัฐสวสัดิการถว้นหน้าครบวงจร 

ตั้งแต่คลอดยนัเกษียณอาย ุ 

 - สนับสนุน 180 วนัลาคลอดแบบได้รับ

ค่าจ้างเต็ม โดยให้พ่อได้รับสิทธิด้วย ก าหนดไวว้่า

คร่ึงแรกจ่ายเตม็ คร่ึงหลงัประกนัสงัคมจ่าย และไดท้ั้ง

พ่อและแม่ หากส้ินสุดการลาคลอดแล้วยงัสามารถ

ท างานไดต่้อไป และมีความกา้วหนา้ในการท างาน 

 - ค่าเล้ียงดูบุตรจ านวน 1,200 บาทต่อเดือน

จนถึง 6 ปี เพือ่เป็นการผอ่นภาระของแม่  

 - การมีระบบการศึกษาที่ฟรีและดีจริง ผ่าน

การท า mega project ดา้นการศึกษาเพือ่ดูแลเด็กตั้งแต่

การมีศูนย์เด็กเล็กที่ มีมาตรฐาน มีอาหารที่ดี  มีรถ

รับส่งที่ปลอดภัย โดยเน้นศูนย์เด็กเล็กในชุมชน 

เ พื่ อ ใ ห้ ชุ ม ชน ผ ลั ก ดั น ใ ห้ มี ศู น ย์ ใ ก ล้ ส ถ า น

ประกอบการ, การพฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพ  

 - การแก้ไขประกันสังคมมาตรา 40 ให้รัฐ

เพิม่เงินสมทบ และก าหนดเร่ืองบ านาญชราภาพเดือน

ละ 3 พนับาท และในเร่ืองเบี้ ยยงัชีพคนชรา ให้เพิ่ม

เป็น 1,800 บาท และใน 5 ปีให้ปรับเป็น 2,500 บาท 

และเพิ่มเป็นจ านวน 3,600-5,000 บาท หากอยูก่ ัน 2 

คนสามีภรรยา 

 - การก าหนดใหค้่าจา้งขึ้นทุกปีและเป็นอตัรา

ค่าจา้งเพือ่ชีวติ เป็นอตัราท่ีเล้ียงคนในครอบครัวได ้

 1) การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศทุก

กลุ่ม เช่น การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมล่วง

ละเมิดทางเพศ การเพิม่พนกังานสอบสวนหญิง  

 2) การแกไ้ขปัญหาการวา่งงานของผูห้ญิงใน 

3 จงัหวดัชายแดนใต ้การคืนแรงงานกับสู่ถ่ิน สร้าง

เศรษฐกิจท้องถ่ิน  สร้างงานท้องถ่ิน ไม่พราก

ครอบครัวออกจากชุมชน 

 นอกจากนั้นแลว้ในนโยบายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

 3) การแก้ไขเร่ืองการจดัเก็บภาษีต่างๆให้มี

ประสิทธิภาพ เช่น ภาษีที่ดินมีกฎหมายอยู่แล้ว แต่

จดัเก็บไม่ไดจ้ริง , การยกเลิกสิทธิ BOI 
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 4) การสวัสดิการขั้ นพื้นฐานสุดคือ  ด้าน

สาธารณสุข โดยมีการรวมประกนัสุขภาพเป็นระบบ

เดียว  

 คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง พรรคสามัญชน 

กล่าวว่า พรรคสามัญชนให้ความส าคัญกับเร่ือง

กฎหมายและสร้างกลไกเพือ่ผูห้ญิงโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ 

 (1) การแกไ้ขกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง 

เช่น กฎหมายความเสมอภาคทางเพศฯเพื่อให้เกิดการ

คุม้ครองและยกระดบัการบงัคบัใชก้ารเขา้ถึงมากขึ้น , 

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับความรุนแรงทางเพศที่ไม่ให้

ยอมความกนัได ้การขยายเวลาอายคุวาม 

 (2) ตอ้งยกเลิกกฎหมายท าแทง้ทั้งหมด และ

สร้างความปลอดภยัให้กับผูห้ญิงด้านอนามัยเจริญ

พนัธุ ์

 (3) เม่ือผูห้ญิงลาคลอดตอ้งไดค้่าจา้งเท่าเดิม 

ได้งานเดิม ขณะเดียวกันผูช้ายตอ้งลาเล้ียงดูบุตรได ้

และดูแลคนในครอบครัวได ้

 (4 )  ผู ้หญิ ง ท่ี ถู ก ล่ วงละ เ มิดต้อ งมีพื้ น ท่ี

ปลอดภยั 

 (5) การแก้ไขเร่ืองการคา้ประเวณีไม่ใช่ถูก

มองเป็นเพียงเร่ืองการคา้มนุษย ์โดยยกเลิกพ.ร.บ.

คา้ประเวณี ท าให้อาชีพคา้บริการไดรั้บการคุม้ครอง 

เพือ่ใหก้ระบวนการคา้มนุษยล์ดลง 

 (6) การเยยีวยาเด็กและผูห้ญิงในทุกมิติใน 3 

จงัหวดัชายแดนใต ้โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพ 

 (7 )  การก าหนดสัด ส่วนผู ้หญิ งในทาง

การเมือง 

 (8)  การก าหนดนโยบายภาษีอัตราที่ ดิน

กา้วหน้า โฉนดชุมชน กองทุนยุติธรรม นักปกป้อง

สิทธิตอ้งไดรั้บการดูแล เขตวฒันธรรมพเิศษ 

 (9) การร้ือแบบเรียนเร่ืองครอบครัวเพื่อ

รองรับเด็กทุกคนในครอบครัวที่หลากหลายได ้

 

 ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ พรรคไทยรักษา

ชาติ กล่าว พรรคไทยรักษาชาติมองว่าเม่ือโลกก้าว

ไกล ไทยตอ้งก้าวทนั สร้างเสริมอนาคตคนไทยให้

เท่าทนัโลก โดยเนน้นโยบายดงัน้ี 

 (1) การสร้างความเสมอภาคทางเพศ  

https://voicetv.co.th 
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 (2) การก าหนดให้เร่ืองยุติความรุนแรงต่อ

ผูห้ญิงเป็นวาระแห่งชาติ 

การเพิ่มศักยภาพผู ้หญิง  ท าให้ผู ้หญิง เข้า สู่การ

ประกอบการเท่าเทียมผูช้าย เพื่อท าให้ค่าจา้งขั้นต ่า

ผูห้ญิงผูช้ายเท่ากัน , การส่งเสริมผูห้ญิงเขา้สู่ระบบ

การเมืองมากขึ้น 30 % ,การเพิ่มอ านาจการตดัสินใจ

ในระดับนโยบาย , การส่งเสริมให้ครอบครัวเขา้มี

บทบาทในการก าหนดชีวิตคนในครัวเรือน เช่น 

ค่าอาหาร ค่าสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาต่างๆ 

ก าหนดใหมี้การเรียนฟรีในระดบัมหาวิทยาลยั  , การ

สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้ดีขึ้น เช่น ตลาดออนไลน์ 

เพือ่ลดรายได ้เพิม่รายจ่าย ขยายโอกาส 
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เ ม่ื อวันที่  18 ธันว าคม  2561  ที่ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่าย
องค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working 
Group-MWG) ได้จัดงานวนัผูย้า้ยถ่ินสากลปี พ.ศ. 
2561 (International Migrants Day 2018) พร้อมทั้งจดั
เสวนาในหัวขอ้ “MIGRANT IS AROUND” แกะ
รอยแรงงานผีน้อยเกาหลี สู่คนขายโรตีที่ไทย เราจะ
อยูใ่นบทบาทไหน เม่ือแรงงานหมุนรอบตวัคุณ เน่ือง
ในวนัผูย้า้ยถ่ินสากลปี  2561  

 

 นายอดิศร เกิดมงคล ตวัแทนเครือข่ายองคก์ร

ท่ีท  างานดา้นประชากรขา้มชาติ กล่าวถึงสถานการณ์

แรงงานในรอบปีที่ ผ่านมาว่า นโยบายการพิสูจน์

สัญชาติแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ลาว และ

กมัพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 16 มกราคม 

2561 มียอดแรงงานขา้มชาติเขา้สู่ระบบอยา่งถูกตอ้ง

ตามกฎหมายจ านวนทั้งส้ิน 1,187,803 คน ซ่ึงถือว่า 

เป็นความส าเร็จในการปิดฉากมาตรการผ่อนผนัให้

แรงงานขา้มชาติผิดกฎหมายสามารถอยู่และท างาน

ในประเทศไทยไดน้ับตั้งแต่ปี 2535   แต่ความส าเร็จ

ในการด า เนินการคร้ังน้ี  ทั้ งในเ ร่ืองการจัดการ

ศูนยบ์ริการแบบเบ็ดเสร็จที่มีภาพความแออัด และ

ความวุน่วายในการด าเนินการอยา่งมาก  และยงัพบวา่ 

รัฐบาลมีการเสนอตวัเลขแรงงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ในการพิสูจน์สัญชาติท่ีไม่ตรงกัน และรัฐบาลไม่

สามารถยืนย ันได้ว่า  กลุ่มเป้าหมายของจ านวน

วาสนา ล าดี 

www.voicelabour.org 
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แรงงานขา้มชาติที่ตอ้งผ่านการพิสูจน์สัญชาติแทจ้ริง

เป็นจ านวนเท่าใด  ซ่ึงความไม่ชดัเจนในการน าเสนอ

ตวัเลขของรัฐบาล ท าให้สามารถคาดการณ์ไดว้่าอาจ

มีแรงงานข้ามชาติที่ตกหล่นและย ังไ ม่ได้เข้า สู่

กระบวนการพสูิจน์สญัชาติมากถึง 811,437 คน ไม่ใช่

จ านวน 132,232 คน 

 รัฐได้แถลงยืนยนัว่า จะด าเนินการจับกุม 

ด าเนินคดีและส่งกลบักลุ่มแรงงานที่ไม่สามารถเขา้สู่

กระบวนการพสูิจน์สญัชาติไดต้ามก าหนด และเร่ิมมี

ข่าวการกวาดล้างจับกุมแรงงานมาตั้ งแต่ว ันที่  1 

กรกฎาคม 2561ที่ผา่นมา  โดยไม่ไดต้รวจสอบสาเหตุ

ว่าท  าไมแรงงานไม่สามารถเขา้ถึงระบบการพิสูจน์

สญัชาติไดต้ามที่นโยบายไดข้ีดเสน้ตายไว ้ โดยพบว่า 

มีชาวเมียนมามุสลิม พบกบัอุปสรรคไม่สามารถผ่าน

การพิสูจน์สัญชาติได้ เพราะมีสาเหตุจากการไม่มี

เอกสารจากประเทศเมียนมา เช่น บัตรประจ าตัว

ประชาชน ทะเบียนบา้น และทางการเมียนมาไม่ออก

เอกสารให้ ดังนั้น จึงมีสถานะเขา้เมืองผิดกฎหมาย 

และมีความเส่ียงต่อการถูกจบักุมส่งกลับ ซ่ึงยงัมีขอ้

กงัขาถึงความปลอดภยัส าหรับคนกลุ่มน้ี หากประเทศ

ไทยมีการด าเนินการส่งกลบัไปยงัประเทศตน้ทาง 

 ยงัมีประเด็นที่น่าสนใจคือ อุบติัเหตุในการ

เดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางเข้ามา

ท างานในประเทศตามนโยบายของรัฐ ในช่วงปี 2561 

มีการน าเสนอข่าวการเกิดอุบติัเหตุจากการเดินทาง

ขนส่งแรงงานขา้มชาติ อย่างน้อย 5 คร้ัง โดยส่วน

ใหญ่เป็นอุบติัเหตุทางรถยนต ์ซ่ึงอยูร่ะหว่างการเดิน

ท า ง เ ข้ า ม า ท า ง า น  ห รื อ เ ดิ นท า งก ลับ ไ ป ยัง

ชายแดน  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความไม่ปลอดภยัในการ

เดินทางเขา้มาท างานในประเทศไทย เฉพาะในพื้นที่

จงัหวดัตาก ไดเ้กิดอุบติัเหตุไปแลว้ถึง 3 คร้ัง ซ่ึงเป็น

แรงงานขา้มชาติกลุ่มที่น าเข้ามาท างานกับนายจา้ง

ตามระบบ MOU 

 

 ขณะที่การจัดส่งแรงงานไทยไปท างานใน

ต่างประเทศ เป็นนโยบายที่ต่อเน่ืองของกระทรวง

แรงง าน  ปั จ จุ บัน มี แรง ง านไทยที่ ไ ปท า ง า น

ต่างประเทศประมาณ 155,356 คน ซ่ึงในปี 2561 ได้

จดัส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 40,000 คน 

ในประเทศที่เป็นตลาดแรงงานที่ส าคญั อาทิ ประเทศ

ไต้หวนั สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่ น อิสราเอล และ

สิงคโปร์ รวมถึงประเทศในแถบตะวนัออกกลาง และ

ยุโรป ซ่ึงแรงงานสามารถส่งเงินกลับประเทศปีละ

กว่า 120,000 ล้านบาท แต่พบว่า ยงัมีแรงงานไทย

จ านวนมากที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศโดยไม่
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ผ่านกระบวนการจดัส่งของรัฐบาล ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิด

จากการหลอกลวงแรงงานไทยให้ไปท า งาน

ต่างประเทศของนายหน้า  เช่น กรณีแรงงานไทยที่

เดินทางไปท างานที่ประเทศเกาหลีใต ้ที่ถูกเรียกว่า “ผี

นอ้ย” 

 

 ทั้ ง น้ี จ า ก ข้ อ มู ล ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร

ต่างประเทศ ระบุว่า ปัจจุบนัมีคนไทยท างานอยู่ใน

เกาหลีใตอ้ยา่งผดิกฎหมายมากกว่า 100,000 คนถือว่า 

เป็นจ านวนสูงสุดเม่ือเทียบกับชาติอ่ืน ๆ ในขณะท่ี

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีได้ระบุว่า 

จ านวนคนไทยที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพิ่มขึ้ น

อยา่งมาก ตวัเลขเดือนพฤษภาคมปีน้ีสูงกว่าปีที่แล้ว

ถึง 57 เปอร์เซ็นต์ ท  าให้ตอ้งมีมาตรการแก้ไขอย่าง

เขม้ขน้ จากมาตรการที่ด  าเนินการอย่างเขม้งวดของ

ประเทศปลายทาง ส่งผลให้แรงงานไทยที่ เข้าไป

ท างานอย่างผิดกฎหมายตอ้งเผชิญกับความเส่ียงใน

การถูกจบักุม ส่งกลบั หรือมีคุณภาพชีวิตที่เลวร้าย มี

ความเส่ียงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบและสภาพการ

จ้างงานที่ เลวร้าย และยงัพบปัญหาการเจ็บป่วย 

อุบัติ เหตุ และการเสียชีวิตของแรงงานไทยที่ไป

ท างานในต่างประเทศเกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น

อุบตัิเหตุจากการท างาน และการเจ็บป่วยจากสภาพ

การอยูอ่าศยัที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ไดรั้บการดูแล

คุ้มครองตามสัญญาจ้าง ซ่ึงกระทรวงแรงงานได้

พยายามที่จะออกมาตรการต่าง ๆ มาเพื่อแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว แต่ก็ยงัเป็นเพียงมาตรการตั้งรับ และยงัคง

ตอ้งท างานอยา่งต่อเน่ืองในส่วนของมาตรการเชิงรุก

ในระยะยาว 

 นายดนย ์ทาเจริญศกัด์ิ ผูว้ิจยัเร่ือง “แรงงานผี

น้อยไทยในเกาหลี” เปิดเผยขอ้มูลที่ได้จากการลง

พื้นที่คลุกคลีกบัแรงงานไทยในเกาหลีนานกว่า 1 ปี 7 

เดือนวา่ ที่มาที่ไปของงานวทิยานิพนธช้ิ์นน้ี ช่วงเรียน

ปริญญาโทที่ประเทศเกาหลี เน่ืองจากมีความสนใจ 

เร่ืองแรงงานไทยในเกาหลี จึงตั้ งใจจะท างานวิจัย

เก่ียวกับเร่ืองน้ี โดยเหตุแรงงานผิดกฎหมายที่ขาด

สิทธิในการเขา้ถึงการรักษาพยาบาล ซ่ึงเป็นสิทธิขั้น

พื้นฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน โดยจุดที่น่าสนใจคือ 

แรงงานส่วนใหญ่ทราบในความเส่ียง จึงตอ้งการหา

เหตุผลของการเกิดแรงงานผดิกฎหมาย ซ่ึงจากการลง

พื้นที่พบวา่ แรงงานไทยในเกาหลีมีมานานกว่า 20 ปี

แล้ว โดยมีจ านวนแรงงานไทยในเกาหลีประมาณ 

168,711 คน ในจ านวนน้ีเป็นแรงงานที่มีใบอนุญาต

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 24,022 คน คิดเป็นร้อยละ 14 

ขณะที่กลุ่มตวัอยา่งที่ท  าวิจยัจ  านวน 28 คน แบ่งเป็น
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ชาย 10 คน หญิง 18 คน โดยมีภูมิล าเนาอยู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่ สุด จ  านวน 11 คน 

รองลงมาคือ ภาคเหนือ 6 คน ภาคตะวนัออก และ

กรุงเทพฯ ภาคละ 2 คน ภาคใตแ้ละภาคกลางภาคละ 

1 คน ที่เหลือ 5  คนไม่ระบุภูมิล าเนา 

 แรงงานไทยในเกาหลีเพิ่งมาเป็นที่สนใจใน

ยคุหลัง ที่มีคนไทยได้แต่งงานกับคนเกาหลีในภาค

แรงงาน คนกลุ่มน้ีจึงเป็นผูดึ้งให้แรงงานไทยไปเป็น

แรงงานที่เกาหลี ซ่ึงตนมองว่า แรงงานไทยที่เกาหลี 

จะพึ่งพาอาศยัและช่วยเหลือกนัดี  ส่วนรูปแบบของ

การไปเป็นแรงงานผดิกฎหมายนั้น มีลกัษณะเดียวคือ 

วีซ่าท่องเที่ยวและอยูเ่กิน บางคนอยูน่าน 4-5 ปี  ซ่ึง

งานที่ไปท าส่วนใหญ่ จะเป็นงานที่คนเกาหลีไม่อยาก

ท า เช่นงานโรงงาน งานภาคเกษตร แต่ปัจจุบนัการ

จา้งงานเปล่ียนไป คือ คนไทยสามารถท างานที่ดีขึ้น 

บางคนก็เป็นล่าม หรือ ร้านสะดวกซ้ือก็นิยมจ้าง

แรงงานผิดกฎหมายมาท างาน รวมไปถึงร้านอาหาร

ของเกาหลีดว้ย 

 ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกบัแรงงานผิดกฎหมาย

นั้น เห็นวา่ แรงงานไทยที่ไปท างานในประเทศเกาหลี 

ทุกคนต่างก็มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย

หรือไม่  ต่างก็เจอปัญหาที่หนักไม่แพก้นั ในบางคร้ัง

สถานะของแรงงานผิดกฎหมายยงัมีสถานภาพที่

ดีกวา่แรงงานถูกกฎหมายอีกดว้ย หากเจอนายจา้งดีที่

ดูแล เหมือนคนในครอบครัว  พาไปกินข้าวใน

ร้านอาหารไทย แต่ถา้เจอนายจา้งไม่ดี แมเ้ป็นแรงงาน

ที่ถูกกฎหมาย มีประกันสุขภาพ แต่เม่ือไม่สบาย

นายจ้างไม่พาไปหาหมอก็ไปไม่ได้  ดังนั้ นปัจจัย

ส าคญัจึงขึ้นอยู่กบัความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกับ

ลูกจา้งวา่ดีต่อกนัแค่ไหน 

 

 การโยกยา้ย เพื่อท างานเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้ น

ตามธรรมชาติ คนบางกลุ่มก็ตามหาโอกาส ในขณะที่

เกาหลีก็มีความตอ้งการแรงงานในระดบัจ านวนมาก 

แล้ว รัฐ เกาหลี เองก็ ปิดตาข้างหน่ึง  ดังนั้ น  การ

แก้ปัญหาตอ้งมองเป็นภาพใหญ่ เพราะไม่ใช่เฉพาะ

ประเทศไทยประเทศเดียว แต่เป็นปัญหาเหมือนกัน

ทั้งโลก เป็นโลกาภิวตัน์(Globalization) เพราะเร่ือง

การเคล่ือนยา้ยแรงงานเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ คน

เกาหลีก็ตอ้งการ ต้องมองอยู่บนพื้นฐานของความ

เป็นมนุษยก่์อน ไม่ใช่มองว่าเป็นแรงงานผี แลว้จะท า

อะไรยงัไงกบัเขาก็ได ้

 วทิยานิพนธเ์ร่ืองน้ียงัมีขอ้บ่งช้ีดว้ยว่า การมา

ท างานแรงงานนอกประเทศนั้นจะมีแนวโน้มรุนแรง
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มากขึ้ น หากปัญหารากเหง้าทางการเมืองในไทย

ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดคือความเหล่ือมล ้ า

หรือปัญหาความยากจน ต่อให้แรงงานเหล่าน้ีไม่

สามารถหางานได้ในเกาหลี เขาเหล่าน้ีก็จะมองหา

โอกาสในการท างานที่ประเทศอ่ืนๆต่อไป 

 ส าหรับปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในความ

จริงเกิดขึ้นทัว่โลก โดยส่วนมากจะเป็นแรงงานจาก

ประเทศที่สาม เดินทางไปยงัประเทศที่หน่ึงที่พฒันา

แลว้ แสดงใหเ้ห็นวา่ตราบใดที่ยงัขาดการพฒันาอยา่ง

เท่าเทียม (inequality development) ปัญหาแรงงานผิด

กฎหมายขา้มชาติก็จะเกิดขึ้นต่อไป โดยที่สถานภาพ

สงัคมปัจจุบนัยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้

 

 ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์  คณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า

ความส าคญัของแรงงานในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

คือในประวตัิศาสตร์ แรงงานฐานราก ไดค้  ้าจุนสังคม 

เศรษฐกิจ และวฒันธรรมมาตลอดจนถึงปัจจุบนั ซ่ึง

ในสังคมที่มีไม่มีเทคโนโลยี หรือ เทคโนโลยีไม่

ทนัสมยั ในยคุ 4.0 กต็อ้งอาศยัแรงงานในการผลิต ใน

สังคมไทยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยเติบโตด้วยแรงงานขา้มชาติ

ทั้งส้ิน โดยเฉพาะในรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4  ที่ใช้

แรงงานขา้มชาติ คือแรงงานจีน ถูกเรียกว่า กุลีจีน ใน

การขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจทั้งส้ิน เพราะในขณะนั้น

แรงงานไทยถูกตรึงด้วยระบบศกัด์ินา เป็นแรงงาน

ไพร่ ทาสใชแ้รงงานในทอ้งนาทอ้งไร่ เศรษฐกิจไทย

จึงเติบโตด้วยระบอบพหุวัฒนธรรมกลายมาเป็น

สังคมไทยจนถึงวนัน้ี  ถา้ปราศจากแรงงานขา้มชาติ

เหล่าน้ี เศรษฐกิจไทย จะไม่เติบโตแบบน้ี 

 การจัดการที่ เหมาะสมต่อสถานการณ์

เคล่ือนยา้ยแรงงานนั้ น มองว่า  มีความขัดแยง้กัน

ระหว่างมุมมองด้านความมั่นคง ที่ไ ม่อยากให้

เคล่ือนยา้ยแรงงานมากนัก แต่หากปราศจาก การ

เคล่ือนยา้ยแรงงาน ระบบเศรษฐกิจก็จะพงั เพราะ

จ านวนประชากรของไทยลดลงเ ร่ือยๆ ดังนั้ น 

แรงงานข้ามชาติ จึง มีความส าคัญในการค ้ า จุน

เศรษฐกิจไทย ภาครัฐเองจะตอ้งหาจุดสมดุล ระหว่าง

มุมมองเร่ืองความมั่นคง และเศรษฐกิจ โดยรัฐไทย 

ตอ้งมีความยดืหยุน่ และตอ้งมีความคล่องตวั และเห็น

ว่า การจดทะเบียนแรงงาน ควรท าให้กระบวนการ

ลกัษณะที่ง่าย และคล่องตวัมากกวา่น้ี เพราะแมว้่า จะ

จัดให้มี จุดวันสต็อปเซอร์วิส แต่ มีหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งหลายหน่วยงาน ซ่ึงท าให้มีปัญหาในเวลาที่
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จะตอ้งแกไ้ขปัญหา ตอ้งขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ทุกคร้ัง ควรเปล่ียนเป็นการอนุมัติจากหน่วยงานที่มี

อ านาจแทนจะดีกว่า และเห็นว่า รัฐบาลแกไ้ขปัญหา

แต่เพยีงฝ่ายเดียวไม่ได ้ตอ้งอาศยัภาคเอกชน และเอ็น

จีโอ เพราะรัฐบาลไม่ทราบถึงความต้องการของ

เอกชน หรือ ภาคแรงงาน แต่เอ็นจีโอจะรับรู้ว่า ผูใ้ช้

แรงงานตอ้งการอะไร ดังนั้ นมองว่ารัฐบาลควรลด

บทบาทในการเป็นผูค้วบคุม ให้เอกชน นายจา้ง ได้

แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะยงัมี

เอกชนที่ยงักล้าๆ กลัวๆ ในการแสดงความเห็น

เก่ียวกบัปัญหาน้ีอยู ่

 

 นางดวงใจ เหมฮีม เจ้าของร้านโรตีฟาติ

มะห์ กล่าวถึงกรณีที่ลูกจา้งถูกเจา้หน้าที่ต  ารวจจบักุม

ตัวทั้ งที่ เ ป็นแรงงานข้ามชาติที่ขึ้ นทะเบียนอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมาย นั้น ในวนัเกิดเหตุมีลูกเขยของ

ตน อยูก่บัลูกจา้งที่ร้าน มีต  ารวจเขา้มาจบักุม ซ่ึงทราบ

ในภายหลงัวา่ ถูกกลัน่แกลง้ โดยในขณะที่ต  ารวจจบั

นั้นลูกเขยได้บอกว่า ลูกจา้งคนน้ี มีบตัรถูกตอ้งตาม

กฎหมาย แต่เอกสารทุกอยา่งเก็บไวใ้นรถที่จอดอยูใ่น

ลานจอดรถ แต่ต ารวจไม่ใหเ้ดินไปหยบิเอกสาร บอก

ให้ไปโรงพกั ก่อนที่จะคุมตวัไป ซ่ึงตนไดต้ามไปที่

โรงพกั และน าเอกสารทั้งหมดไปแสดงต่อต ารวจ 

โดยลูกจา้งคนน้ี เพิ่งเปล่ียนนายจา้ง และอยู่ระหว่าง

การด าเนินการออกเป็นบัตรแข็ง ซ่ึงมีเอกสารที่

รับรองโดยกรมการจดัหางานทุกอยา่ง วา่นายจา้งใหม่

คือเรา แต่ต  ารวจได้โยนเอกสารคืน ทั้งที่ได้อธิบาย

ข้อเท็จจริงทุกอย่างไปแล้ว จากนั้ นจับลูกเขยและ

ลูกจา้ง เขา้คุก ซ่ึงตนเองก็รีบไปกดเงินเพื่อมาประกนั

ตวั โดยต ารวจบอกว่า คนละ  5 หม่ืนบาท แต่สุดทา้ย

ประกันได้แต่ลูกเขย เพราะตอนหลังต ารวจบอกว่า 

ลูกจา้งตอ้งใชเ้งินประกนั  2 แสนบาท  ท าให้ลูกจา้ง

ถูกส่งตวัไปคุมขงัที่เรือนจ า ซ่ึงติดวนัเสาร์และอาทิตย ์

หยุดต่อเน่ืองพอวันจันทร์ลูกจ้างถูกโกนผม และ

ทราบวา่โดนรับนอ้งดว้ย ในฐานะนายจา้งรู้สึกสงสาร

เด็กมาก เหมือนคนในครอบครัว และยนืยนัจะสู้คดี 

เพราะท าทุกอยา่งถูกตอ้ง  มีหลกัฐานทุกอยา่ง ต  ารวจ

ยงับอกกบัตนอีกวา่จะสูค้ดีท าไม แค่เสียค่าปรับ 5,000 

บาท แลว้ส่งลูกจา้งกบัประเทศง่ายกวา่ แต่เราท าไม่ได ้

เพราะลูกจ้าง เขาก็ เป็นคนเหมือนกับเรา ท างาน

ด้วยกันมา ถ้าเขาถูกส่งตัวกลับไปแล้วก็จะไม่ได้

กลบัมาอีก แลว้คนที่บา้นเขาจะอยู่ยงัไง ซ่ึงการต่อสู้

ทางกฎหมายก็มีทนายความของกลุ่มนายจา้งผูใ้ชแ้ร

งานขา้มชาติให้ความช่วยเหลือในเร่ืองเอกสารเวลา

ขึ้นศาล แต่ค่าใชจ่้ายทางคดีต่างๆ ตอ้งรับผิดชอบเอง 

ซ่ึงส่ิงที่เกิดขึ้ นรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
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การกระบวนในชั้นของต ารวจ ที่ใช้ดุลพินิจแบบน้ี 

คือไม่ผ่อนปรนให้ไปหยบิหลักฐานในรถ แต่คุมตวั

ไปโรงพกัทนัที ทั้งน้ีเหตุผลตนเองเลือกใช้แรงงาน

ขา้มชาตินั้น เป็นเพราะคนเหล่าน้ีมีความขยนั อดทน 

อยูย่าว ถา้จา้งคนไทย นอกจากจะเรียกค่าจา้งสูงทั้งที่

ท  าอะไรไม่เป็นแล้ว หลายคนท างานไปได้สักระยะ

พอที่จะท าเป็นก็จะลาออก บางทีก็หายไปเฉยๆ โดย

ไม่ล ่าลา 

 ตนอยากเรียกร้องใหรั้ฐบาล และหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง จ  ากดัค  านิยามของค าว่า “ห้ามขายของหน้า

ร้าน” ใหแ้คบลง วา่ หมายถึงลกัษณะการท างานแบบ

ใดบ้าง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทั้งตัวนายจ้าง 

และลูกจา้งที่เป็นแรงงานขา้มชาติ รวมถึงการอนุญาต

ให้ลูกจ้างสามารถจ าหน่ายอาหาร ที่หมายถึงทุก

ขั้นตอนตั้งแต่การผลิต การขาย รวมทั้งรับเงินและ

ทอนเงินดว้ย 

 

 นายเนติธร ประดิษฐ์สาร  รองกรรมการ

ผูจ้ดัการดา้นการพฒันาความย ัง่ยนืและส่ือสาร เครือ

เจริญโภคภณัฑ ์กล่าวว่า เครือซีพี มีศูนยก์ารผลิต 22 

ประเทศ มีพนกังานกวา่ 3 แสน 5 หม่ืนคนทัว่โลก ซ่ึง

มีการจา้งงานแรงงานขา้มชาติดว้ย ซ่ึงบริษทัในเครือ

ท าทุกอย่างตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีก าหนด 

และได้ตรวจสอบว่า มีการละเมิดมาตั้ งแต่ต้นทาง

หรือไม่ โดยตรวจสอบยอ้นกลบัไปถึงเอเย่นตน้ทาง 

รวมถึงและตรวจสอบยอ้นกลบัว่าคู่คา้ของบริษทัใน

เครือใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ทั้ งน้ี

เครือซีพีฯ ก าลงัอยู่ระหว่างการออกนโยบายว่าด้วย

การจา้งแรงงานขา้มชาติ เพื่อให้การจา้งงานเป็นไป

ดว้ยความเป็นธรรม 

 นายศรชยั พงษศ์า ศิลปินจดัวาง อดีตแรงงาน

ข้ามชาติ กล่าวว่า ครอบครัวของตนอพยพหนีภัย

การเมืองจากประเทศเมียนมาโดยพ่อกับแม่เล่าว่า 

เดินทางโดยเกวยีนลดัเลาะมาตามสนัเขาแนวชายแดน 

ซ่ึงปักหลักที่อ  าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ก่อนที่จะโยกยา้ยไปอยูท่ี่อ  าเภอไทรโยค โดยตนและ

พี่สาวเกิดที่ประเทศไทยทั้งหมด โดยคลอดที่บา้นมี

หมอต าแยท าคลอดให้  ท  าให้ไ ม่ มี ใบเ กิด ไ ม่ มี

หลกัฐานอะไร ซ่ึงพอ่ไดบ้อกเสมอวา่ เม่ือโตขึ้นจะพา

กลบับา้นท่ีเมียนมา จนกระทัง่แม่เสียชีวิตลง พ่อของ

ตนติดเหล้า ตนและพี่จึงเร่ิมออกไปรับจ้างขุดมัน

ส าปะหลัง ซ่ึงพ่อไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษา 

เพราะคิดวา่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ วนัหน่ึงตอ้งกลบับา้น

ทีป่ระเทศเมียนมา ท าใหพ้ีส่าวไม่ไดเ้รียนหนังสือ แต่

พวกเราไม่อยากอยูบ่า้น อยากไปโรงเรียนจึงไปเรียน
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โดยที่ไม่มีเอกสารอะไร ไม่มีวุฒิการศึกษา จุดเปล่ียน

ในชีวิตคือ  ตอนที่ต  ารวจประกาศว่า จะส่งผูอ้พยพ

กลบัประเทศตน้ทาง ท าให้พี่สาวที่ไปเป็นแรงงานใน

โรงงานมะพร้าว ที่จงัหวดัสมุทรสงคราม ติดต่อให้

ไปอยูด่ว้ย ตนเองจึงไปอยูท่ี่นัน่ และเร่ิมเขา้สู่เส้นทาง

ของแรงงานขา้มชาติ ดว้ยการรับจา้งขนกากมะพร้าว

 

           เม่ือมาอยูส่มุทรสงครามก็จะเห็นความแตกต่าง

ระหว่างคนไทย กับคนขา้มชาติชัดเจนขึ้น แต่ก็ไม่

รู้สึกแปลกแยกกบัคนไทย คิดว่า ตวัเองก็เป็นคนไทย

คนหน่ึง หลังจากที่ เรียนไปท างานใช้แรงงานไป

จนกระทัง่ มัธยมปีที่ 3 ตอ้งสอบ O-net ซ่ึงตอ้งใช้

เอกสาร หลกัฐานการเกิด บตัรประชาชน แต่ตนกลบั

ไม่มี จึงคิดได้ว่า น่ีเป็นส่ิงส าคัญที่ต้องมีให้ได้ ซ่ึง

ระหว่างนั้ นตนเองสอบตรงเข้าที่ มหาวิทยาลัย

ศิลปากรได ้ก็ไม่มีบตัรประชาชน แต่อาจารยเ์ลยบอก

ให้เรียนไปก่อน และระหว่างการเรียนให้ไปท าบตัร

ประชาชน เม่ือจบจะได้วุฒิการศึกษา ซ่ึงก็ต่อสู้เร่ือง

ขอบตัรประชาชนนานกวา่ 2  ปีคร่ึง ในที่สุดก็ไดบ้ตัร

ประชาชนมา จริงแล้วก่อนหน้าน้ีครอบครัว ต้อง

จ่ายเงินใหน้ายหนา้ในการส ารวจส ามะโนครัว คนละ 

5,000 บาท จ่าย 2 คร้ังต่อปีมาตลอดแม้ว่ามาอยู่

จงัหวดัสมุทรสงครามกบัพี่สาวยงักลบัไปจ่าย โดยที่

ไม่รู้เลยวา่เงินท่ีจ่ายไปนั้นเป็นค่าอะไร ตอนหลงัถึงรู้

ว่า การส ารวจส ามะโนครัวประชากรในแต่ละพื้นที่

เป็นหนา้ที่ทอ้งถ่ิน และไม่ตอ้งจ่ายเงิน   

 ตนมองว่า การให้โอกาสและการจดัการที่

เหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานขา้มชาติ และ

ประเทศไทย คือโอกาสที่เด็กๆจะได้รับใบเกิดและ

ไดรั้บการศึกษาจนจบปริญญาตรี รวมถึงโอกาสที่จะ

ไดรั้บสัญชาติไทย โอกาสในการเขา้ถึงสิทธิต่างๆ ที่

เท่าเทียมกัน เช่น การให้ทุนการศึกษา หรือ สิทธิ

พื้นฐานต่างๆ เพื่อให้เขาสามารถพฒันาตวัเอง จนมี

ความสามารถในการพฒันาประเทศได ้รวมถึงการท า

ความเขา้ใจถึงสิทธิที่พงึมีของแรงงานขา้มชาติดว้ย ที่

ส าคญัคือทศันคติของคนในหน่วยงานรัฐ ที่ตอ้งมอง

แรงงานในฐานะที่เป็นมนุษยค์นหน่ึง ซ่ึงตอนเป็น

นักเรียน ที่อ  าเภอไทรโยค มีต ารวจตระเวนชายแดน

(ตชด.)มาที่โรงเรียนแลว้บอกให้เด็กนักเรียนที่ไม่ใช่

คนไทยยกมือ ก่อนบอกว่า คนพวกน้ีน ายาเสพติดเขา้

มา ทั้งท่ีขอ้เท็จจริงไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเลย แต่

เหมารวม และประจานท าใหเ้ด็กกลายเป็นคนที่แปลก

แยกจากเพือ่นคนไทย 

 นางสาวดวงตา หม่องภา ล่ามไทย-พม่า ครู

สอนภาษาไทยในย่างกุ้ง  กล่าวว่า  การศึกษาที่

เหมาะสมกบัเด็กๆ จะท าใหเ้ด็กๆ ไดรั้บการพฒันาทั้ง
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ทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และเติบโตขึ้นมาได้

อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นสิทธิที่เด็ก

ทุกคนพึงได้รับโดยเท่าเทียมกนั โดยไม่ได้ถูกเลือก

ปฏิบตัิ ดงัจะเห็นจากกรณีตนที่เป็นผลผลิตของระบบ

การศึกษาที่้ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และที่เหมาะสม มี

ความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อเด็ก เพราะ

ไม่เพียงแต่การศึกษาจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพจะ

สร้างอนาคตที่ดีให้แก่สังคมและประเทศชาติด้วย 

เพราะการศึกษาที่ดีถือเป็นตน้ทุนในการพฒันาชีวิต 

ให้สามารถช่วยเหลือตวัเอง ครอบครัว ส่ิงแวดล้อม 

สังคม และประเทศชาติ  การประกอบอาชีพที่

เหมาะสมกบัแรงงาน ถา้ดูขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ไม่

ว่าจะเป็นกฎหมายว่าดว้ยสิทธิในการศึกษา ถือว่ารัฐ

ไทยตระหนักในความส าคญัดังกล่าว เพียงแต่ยงัมี

ปัญหาการเขา้ถึงสิทธิ เน่ืองจากมายาคติว่า การเขา้ถึง

สิทธิเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์ ความเมตตาจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ผูอ้  านวยการโรงเรียน คุณครู มากกว่า

เป็นสิทธิที่เด็กพึงได้รับ ในทางปฏิบัติ จึงยงั มีการ

ปฏิเสธการรับเด็กที่เป็นลูกหลานแรงงานเขา้ระบบ

การศึกษา หรือยงัพบเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ  ซ่ึงปฏิเสธ

ไม่ได้ว่า การที่ เขาเหล่านั้ น ไม่ได้รับการรับรอง

สถานะย่อมเป็นอุปสรรคด่านแรกๆ ที่ท  าให้เขาไม่

สามารถเข้า ถึงสิทธิ อ่ืนไปอันพึงได้รับ  ในการ

แก้ปัญหาดังกล่าว ซ่ึงการจดัการที่เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ เป็นการแกปั้ญหาอย่างย ัง่ยืน ปิดช่อง

โหว่ของการทุจริต และหยดุขบวนการการคา้มนุษย์

อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

 ต่อม า  เ ค รื อข่ า ยองค์ก รที่ ท  า ง านด้ าน

ประชากรขา้มชาติ  มีขอ้เสนอต่อรัฐบาล จ านวน 8 

ขอ้ ดงัน้ี  

 1. รัฐบาลควรจัดท าแผนปฏิบัติการ และ

ด าเนินการออกกฎหมายเพื่อรองรับข้อตกลงและ

อนุสัญญาที่ให้การรับรอง โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งก าหนดหน้าที่ใน

การด าเนินการตามแผนปฏิบติัการของหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน 

 2. รัฐบาลควรเร่งด าเนินการจดัท ามาตรการ

รองรับการด าเนินการรองรับแรงงานข้ามชาติที่จะ

ส้ิน สุ ดร ะ ยะ เ วล า อ นุญ าต ให้ท  า ง า นตา มมติ

คณะรัฐมนตรี (ครม.)วนัที่16 มกราคม 2561 ซ่ึงจะ

ส้ินสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งน้ีเพื่อให้มี

แนวทาง และมาตรการรองรับต่อการด าเนินการ

บริหารจดัการแรงงานขา้มชาติที่ชดัเจน 

https://prachatai.com 
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 3. รัฐบาลควรมีมาตรการรองรับแรงงานขา้ม

ชาติที่พสูิจน์สญัชาติไม่ผา่น เช่น กลุ่มพม่ามุสลิม โดย

ควรก าหนดมาตรการผ่อนผนัให้อยู่และท างานได้

ชั่วคราว และหามาตรการจดัการในระยะยาว ทั้งน้ี

เพือ่ใหเ้กิดการดูแล และหาแนวทางแกไ้ขอยา่งย ัง่ยนื

ต่อคนกลุ่มน้ีต่อไป 

 

 4. กระทรวงแรงงานและกรมการจดัหางาน 

ควรก าหนดมาตรการในด้านความปลอดภัยของ

แรงงานขา้มชาติที่เดินทางเขา้มาท างานในประเทศ

ไทยผา่นระบบ MOU โดยก าหนดใหบ้ริษทัน าคนต่าง

ดา้วเขา้มาท างานในประเทศ หรือนายจา้งที่ท  าหน้าที่

รับผิดชอบในการด าเนินการน าแรงงานขา้มชาติเขา้

มาท างานในจะตอ้งมีมาตรการดูแลป้องกนัอุบติัเหตุ

ในการ เ ดินทางของแรงงานข้ามชา ติ  ก าหนด

มาตรฐานรถรับส่งแรงงานขา้มชาติ รวมทั้งปรับแนว

ทางการท างานของศูนยแ์รกรับและส่งกลับ รวมทั้ง

กระบวนการน าเขา้ MOU ให้มีระยะเวลาในการ

ท างานที่ชัดเจน เพื่อป้องกันในการเดินทางในช่วง

กลางคืนของรถรับส่งแรงงานขา้มชาติ ทั้งน้ีเพื่อลด

ปัจจยัที่จะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการเดินทาง 

 5. รัฐบาลควรเร่งรัดการออกระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหารจดัการคนเขา้เมือง

ผดิกฎหมายและผูล้ี้ภยั เพือ่ก าหนดแนวทางมาตรการ

ในการคดักรองและดูแลผูล้ี้ภยั รวมทั้งก าหนดแนว

ยุทธศาสตร์การจัดการผูล้ี้ภัยในระยะยาว ทั้ งน้ีใน

ระยะสั้นระหว่างรอการออกระเบียบส านักนายกฯ 

รัฐบาลและส านักงานตรวจคนเข้า เมือง  ควรมี

มาตรการทางเลือกแทนการกกัขงัเพื่อรองรับกลุ่มผูล้ี้

ภยัที่อยู่ระหว่างรอการด าเนินการตามขั้นตอนของ 

UNHCR 

 6. กระทรวงแรงงานและกรมการจดัหางาน

ควรจะก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในเร่ือง

แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศให้ชดัเจน รวมทั้ง

มีมาตรการในการดูแลคนไทยที่ ไปท างานใน

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการเขา้ถึงการ

ช่วยเหลือของแรงงานไทยที่ประสบปัญหาใน

ต่างประเทศ 

 7.รั ฐบ าลควร มี ก า รบังคับ ใช้น โยบาย

การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) ในระดบั

พื้นที่ และพฒันาระบบการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ

และสอดคล้องกับความตอ้งการท่ีหลากหลายตาม

สภาพพื้นที่และชุมชน 

http://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80/48372782_1124510767708294_6505596953345130496_n/
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 8. รัฐบาลควรมีค  าจ  ากัดความเก่ียวกับ

เด็กนอกระบบการศึกษา (Out-Of-School Children) 

เพื่อก าหนดลักษณะท่ีชัดเจน อันจะน าไปสู่การให้

ความช่วยเหลือที่ตรงกบัความตอ้งการ และส่งเสริม

ให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างทัว่ถึงและเท่า

เทียม 

 

ด้านเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ เสนอรัฐให้
ดูแลค่าจ้างตามกฎหมาย-ความปลอดภัยในการ
ท างาน  
 วนัที่ 19 ธันวาคม 2561 เครือข่ายแรงงาน
ภาคเหนือ 14 องค์กร เดินทางไป ณ ศาลากลาง
จงัหวดัเชียงใหม่ ยนืขอ้เรียกร้องเน่ืองในวนัแรงงาน
ขา้มชาติสากล 2018 โดยมีขอ้เสนอต่อรัฐบาลประเทศ
ไทย ดงัน้ี 
 1. รัฐบาลไทยตอ้งด าเนินการให้แรงงานขา้ม
ชาติไดค้่าจา้งขั้นต ่าตามที่กฎหมายก าหนด ภายในปี 
2562 โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุแห่งเพศและ
ลกัษณะงานที่ท  า 
 2. ขอใหรั้ฐบาลไทยก าหนดนโยบายให้มีการ
ขยายอายกุารท างานของแรงงานขา้มชาติ เป็น 60 ปี 

 3. ขอให้รัฐบาลไทยก าหนดให้แรงงานขา้ม
ชาติที่มีอาย ุ55 ปีขึ้นไปรวมทั้งผูพ้ิการ ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดแ้ละไม่สามารถกลบัประเทศตน้ทางได ้ขึ้น
ทะเบียน ผูต้ิดตามได ้
 4. ขอให้รัฐบาลไทยก าหนดให้แรงงานขา้ม
ชาติที่ประสบอุบตัิเหตุ สูญเสียอวยัวะและเป็นโรค
จากการท างานไม่สามารถท างานและไม่สามารถกลบั
ประเทศตน้ทาง ใหข้ึ้นทะเบียนผูติ้ดตามได ้
 5. ขอใหรั้ฐบาลไทยแกไ้ขกฎระเบียบการซ้ือ
บตัรประกันสุขภาพของผูติ้ดตามที่มีอายตุั้งแต่ 7-18 
ปี  ให้ ซ้ือบัตรประกันสุขภาพได้ในราคาเท่ากับ
ผูต้ิดตามที่เป็นเด็ก 
 6. ขอให้รัฐบาลไทยขยายระยะเวลาในการ
แจง้เขา้แจง้ออกของแรงงานขา้มชาติที่ถือเอกสารCI 
จากเดิมภายใน 15 วนั เป็นภายใน 30 วนั 
 7. ขอให้รัฐบาลไทยเร่งออกกฎกระทรวงที่
ก  าหนดให้แรงงานทุกคน ทุกอาชีพเข้า สู่ระบบ
ประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทนอยา่งเท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และมีแนวทางในการตรวจสอบ 
ติ ด ต า มน า ย จ้ า ง ให้ ด า เ นิ น ก า ร ขึ้ น ท ะ เบี ย น
ประกนัสงัคมใหก้บัลูกจา้งตามที่กฎหมายก าหนด 
 8. ขอให้รัฐบาลไทยแก้ไขพระราชบญัญติั
การท างานของคนต่างดา้ว ใหแ้รงงานขา้มชาติท างาน
ไดทุ้กอาชีพตามความสามารถของตน 
 9. ขอ ให้ รั ฐบ า ล ไท ยจัด ให้ มี ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัแรงงานขา้มชาติ 
มากขึ้น ในภาษาที่แรงงานขา้มชาติสามารถเขา้ใจได้
โดยง่าย เช่น ภาษาไทใหญ่ 
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 10. ขอให้รัฐบาลไทยก าหนดนโยบายให้ทุก
ห น่ ว ย ง า นที่ เ ก่ี ย ว ข้อ ง กั บ แ ร ง ง า นข้ า ม ช า ติ 
สถานพยาบาลและหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม 
ตอ้งจดัให้มีล่ามภาษาของแรงงานในทุกหน่วยงาน 
ภายใน ปี 2562 
 11. ขอให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา ILO 
ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ
คุม้ครองสิทธิในการรวมตวั ฉบบัที่ 98 สิทธิในการ
รวมตวัและการเจรจาต่อรอง และฉบบัที่ 189 ว่าดว้ย
งานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบา้น ภายใน ปี 
2562 
 12. ขอให้รัฐบาลไทยก าหนดให้พนักงาน
บริการ ผูรั้บใชใ้นบา้น แรงงานนอกระบบ แรงงาน
ในภาคเกษตรที่ไม่มีการจา้งงานกันตลอดทั้งปี เป็น
อาชีพที่ อยู่ภายใต้การ คุ ้มครองของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัแรงงานทุกฉบบั 
 13. ขอใหห้น่วยงานรัฐที่เก่ียวขอ้งตรวจสอบ
ใหน้ายจา้งจดัสาธารณูปโภคท่ีดีแก่ลูกจา้ง เช่น น ้ า ไฟ 
สภาพที่อยูอ่าศยั 
 14. ขอใหแ้รงงานภาคเกษตรสามารถท างาน
ในพื้นที่ ใกล้เคียงได้ กับสถานที่ท  างานปัจจุบัน 
กล่าวคือ ภายในจังหวัดเดียวกัน โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตจากกรมจดัหางาน 
 15. ขอใหผู้ท้ี่ถือบตัรหัวเลข 6 เลข 7 และเลข 
0 สามารถเดินทางและประกอบอาชีพได้ทั่ว
ราชอาณาจกัรไทยโดยไม่ตอ้งขออนุญาต 

 
 
ข้อเสนอต่อรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 1. ขอให้สถานทูตและสถานกงสุล
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจ าประเทศไทย 
เพิ่มเติมบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือเร่ือง
เอกสารต่างๆ กบัแรงงาน  
 2. ใหรั้ฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
มีนโยบายใหแ้รงงานชาวเมียนมาที่ท  างานในประเทศ
ไทยสามารถท าและต่อบตัรประชาชนที่สถานทูตฯ
หรือสถานกงสุลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาใน
ประเทศไทย 
 3. ขอใหส้ถานกงสุลสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาจงัหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอแม่สอด จงัหวดั
ตาก  รับจดทะเบียนสมรสแก่แรงงานข้ามชาติ 
 4. ขอใหรั้ฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา เร่งจัดท า MOU ร่วมกับรัฐบาลไทยในเร่ือง
ประกนัสงัคมเพือ่ใหแ้รงงานขา้มชาติสามารถใชสิ้ทธิ
ประกนัสงัคมไดโ้ดยสะดวก 
 5. ขอใหรั้ฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาส่งเสริมการส่งออกคนงานท างานบา้นอยา่งถูกตอ้ง 
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ขบวนการแรงงานสากล รณรงค์ให้รัฐไทย 
หยุดหักเงิน 7 ผู้น าสหภาพรถไฟฯ 
 เม่ือวนัที่ 20 ธันวาคม 2561  สมาพนัธ์
สหภาพแรงงานสากล (ITUC) และสหพนัธ์แรงงาน
ขนส่งระหว่างประเทศ ( ITF) กรณี บังคับคดี
ค่าเสียหายจากผูน้ าสหภาพแรงงาน 7 คน ที่เป็น
พนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้ส่ง
หนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จนัทร์โอชา ซ่ึงมีใจความ ดงัน้ี 
 สมาพนัธส์หภาพแรงงานสากล (ITUC) และ
สหพนัธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) ไดรั้บ
ขอ้มูลจาก องคก์รสมาชิกในประเทศไทย สมาพนัธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) ว่า  การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ไดด้ าเนินการตามคา ส่งศาลฎีกาใน
การยดึทรัพยข์องผูน้ าสหภาพแรงงานทั้ง 7 คน ของ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (สร.รฟท.) เพื่อจ่ายค่าเสียหายที่รวมเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 24 ล้านบาท (762,116 เหรียญสหรัฐ) 
ค่าปรับดังกล่าวเป็นค่าปรับที่ทางการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเรียกร้องให้ผูน้ า สหภาพแรงงานทั้ง 7 
คนจ่ายเป็นค่าเสียหายให้กับการรถไฟฯ จากการที่
พวกเขาท า การรณรงคเ์พื่อเรียกร้องให้เกิดอาชีวอนา
มยัและ ความปลอดภยัให้กบัขบวนรถไฟเม่ือปี 2552 
โดยเป็นการรณรงคใ์นเชิงอุตสาหกรรมที่มีพนักงาน

ของการ รถไฟฯกวา่1,200 คนเขา้ร่วมการรณรงคด์ว้ย 
และการรณรงค์ดังกล่าวท าขึ้ นเพื่อสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภยั และเป็นเหตุให้พวกเขาปฏิเสธการ
ท างานเน่ืองจากสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย
หลงัจากกรณีที่เกิดอุบตัิเหตุ รถไฟตกรางที่หัวหิน มี
ผูเ้สียชีวติ 7 คน 
 โดยผูน้ าสหภาพแรงงาน สร.รฟท.ไดแ้ก่ นาย
สาวิทย ์แก้วหวาน, นาย ภิญโญ เรือนเพ็ชร, นาย
บรรจง บุญเนตร, นายธารา แสวงธรรม, นายเหล่ียม 
โมกงาม, นายสุพิเชษฐ์ สุวรรณชาตรี, นายอรุณ ดีรัก
ชาติ, พวกเขาถูกการรถไฟฯเลิกจา้งเม่ือปี 2554 ใน
ข้อหายุยง ฉบับแปลภาษาไทย สมาพันธ์สหภาพ
แรงงานสากล (ITUC) และสหพนัธ์แรงงานขนส่ง
ระหว่างประ เทศ ( ITF) ขอทวนบทสรุปโดย 
คณะกรรมการวา่ ดว้ยเสรีภาพของการสมาคม (CFA) 
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เม่ือปี
2557  จากกรณีเร่ืองร้องเรียนที่ทาง ITUC, ITF และ
ทาง สรส.ร่วมลงนาม โดยทางคณะกรรมการ CFA 
ใหบ้ทสรุปที่เป็นขอ้เสนอแนะไวว้า่ ขอ้หา้มในการใช้
สิทธิในการนัดหยุด งานภายใต้ พ.ร.บ.แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์นั้ น  และ ค  าสั่งลงโทษที่ศาล
พิจารณาจากบทบัญญติัดังกล่าว ถือเป็นการละเมิด
หลกัการพื้นฐานของเสรีภาพในการสมาคม และจน
บดัน้ียงัไม่มีการด าเนินการในขั้นตอนใดๆโดยรัฐบาล
ในการแกไ้ขกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมาย ดงักล่าว 
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ให้สอดคล้องกบัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการว่า
ดว้ยเสรีภาพของการสมาคม การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย เห็นด้วยแค่เพียงรับพนักงานที่ถูกเลิกจา้งกลับ 
เขา้ท างานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยในช่วงการถูกเลิกจา้ง
และยงัไม่ถอนฟ้องต่อผูน้ า ทั้ง 7 คน 
 แม้มีการเจรจาต่อเน่ืองระหว่างการรถไฟฯ
และ สร.รฟท. เพื่อไกล่เกล่ียในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
ทาง ITUC, ITF รู้สึกตกใจ มากที่ได้ทราบข่าวว่า 
“การรถไฟฯเร่ิมท าการหักค่าปรับจากเงินเดือนและ
เงินเกษียณอายุของผู้น าทั้ ง 7  คนแล้ว เมื่อเดือน
พฤศจิกายนที่ผ่านมา และการหักเงินเดือนเพื่อจ่าย
เป็นค่าเสียหายดังกล่าวส่งผลให้ ตัวอย่างเช่น นายสา
วิทย์ แก้วหวาน เหลือเงินในบัญชีเพื่อใช้ในการด ารง
ชีพเพียง 300 บาท (9.1 เหรียญสหรัฐ) และจะต้อง อยู่
ในสภาพแบบนี้ ต่อไปอีกกว่า 10 ปี เพื่ อชดใ ช้
ค่าเสียหายที่ถูกปรับและค่าดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ด้วย” 
 สมาพนัธส์หภาพแรงงานสากล (ITUC) และ
สหพนัธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) ขอ
ปฏิเสธในความ เลื่อมใสที่มีต่อการรถไฟฯ และการ
ด าเนินการที่ท าให้ผู้น าทั้ง 7 คนและครอบครัวของ
พวกเขาต้องตกอยู่สู่ภาวะล้มละลาย จากการจ่าย
ค่าปรับที่สูงเกินไปเพียงเพราะพวกเขาใช้สิทธิด้าน
สหภาพแรงงานของพวกเขาในการ ปกป้องสาธารณะ
และความปลอดภัยให้กับการรถไฟฯ พวกเราขอยืน
หยัดต่อสู้ร่วมกับสรส. และสร.รฟท.ต่อไป จนกว่า
การรถไฟฯจะยกเลิกการจ่ายค่าปรับความเสียหาย
ดังกล่าว รัฐบาลไทยกระท าการที่ลม้เหลวซ ้ า แลว้ซ ้ า 
อีกในการให้เกรียติต่อค าประกาศขององค์การ
แรงงานระหวา่ง ประเทศ ในหลกัการขั้นพื้นฐานและ

สิท ธิ ด้ า น แ ร ง ง าน  แ ล ะ ข้อ เ สนอ แนะที่ ท า ง
คณะกรรมการว่าดว้ยเสรีภาพของ การสมาคมให้ไว้
และในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ทาง ITUC, ITF หวงัว่า รัฐบาลไทย 
จะเคารพในกฎระเบียบในระดบัสากลและปฏิบตัิตาม
มาตรฐานต่างๆและการตัดสินใจต่างๆที่องค์การ
แรงงาน ระหว่างประเทศเสนอแนะ กรรมการบอร์ด
ของการรถไฟฯจะตอ้งถอนขอ้กล่าวหาดงักล่าวทนัที
และจ่ายเงินที่หักค่าปรับและเงินชดเชยระหว่างการ
ถูกเลิกจา้งให้กับผูน้ า สร.รฟท.ทั้ง 7 คน คืนทนัที 
นอกจากน้ีควรจะมีการ ด าเนินการในการแก้ไข 
พ.ร.บ.แรงงานในประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาฉบบัที่ 87 และ 98 ว่าดว้ย เสรีภาพในการ
สมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม โดยเร่ิมต้นการ
ปรึกษาหารือกบัทางสหภาพแรงงานทนัที 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

สนช.ผ่านร่าง กม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 
เพิม่สิทธิ –สวสัดกิาร 
 เม่ือวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 ที่ประชุมสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ (สนช.)ไดมี้การพจิารณาใหร่้างแกไ้ข
พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานผ่านการพิจารณาในวาระ 2 
และ 3 เพื่อบังคับใช้เ ป็นกฎหมายแล้ว  โดย
สาระส าคัญคือการปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้กับ
ลูกจา้งที่ท  างานตั้งแต่20 ปีขึ้นไปได้ค่าชดเชยอัตรา
ใหม่เป็น 400 วนั จากเดิม 300 วนั โดยเป็นการปรับ
เพิ่มเติม ส าหรับคนที่ท  างานมาครบ 20 ปี โดยมีการ
ลงคะแนนเสียง 179 งดออกเสียง 5 องคป์ระชุม 184 
เสียง ขณะที่อตัราค่าชดเชยในช่วงอายงุานอ่ืนๆยงัคง
เดิมดงัน้ี 
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 1.ลูกจา้งที่มีอายงุานครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 

1 ปี จ่ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง 30 วนั 

 2. ลูกจา้งที่มีอายงุานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี 

จ่ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง 90 วนั 

 3. ลูกจา้งที่มีอายงุานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี 

จ่ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง 180 วนั 

 4. ลูกจา้งที่มีอายงุานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 

ปี จ่ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง 240 วนั 

 5. ลูกจา้งที่มีอายงุานครบ 10ปี ขึ้นไป จ่ายไม่

นอ้ยกวา่ค่าจา้ง 300 วนั 

 นอกจากน้ีกฎหมายใหม่ ยงัเพิ่มสิทธิอ่ืนๆ 

เช่นสิทธิลาคลอด ก าหนดให้ลูกจา้งหญิงที่มีครรภ์มี

สิทธิลาเพือ่คลอดบุตร 98 วนั จากเดิมมีสิทธิลา 90 วนั 

โดยมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งระหว่างลา 45 วนั และอีก 45 

วนัไปรับจากกองทุนประกันสังคม ส าหรับ 8 วนัที่

เพิม่ขึ้นมา ในกรณีที่ลูกจา้งลาครบ 98 วนั นายจา้งจะ

ค่าจา้งระหวา่งลา หรือไม่ก็แลว้แต่นายจา้งและลูกจา้ง

จะตกลงกนั ทั้งน้ีวนัลาเพื่อคลอดดงักล่าว รวมวนัลา

เพื่อตรวจครรภ์ก่อนจะคลอดด้วย ซ่ึงปัญหาที่ผ่าน

พบว่าการ ลาเพื่อคลอดบุตร บางฝ่ายตีความว่า ตอ้ง

คลอดก่อนจึงจะมีสิทธิลาหรือ ตีความว่า ไม่รวมการ

ลาเพื่อไปตรวจครรภ์ก่อนคลอด จึงต้องเขียนให้

ชัดเจน อีกทั้ งหากวนัลาคลอด 98 วนั ไปตรงกับ

วนัหยุดประจ าสัปดาห์ วนัหยุดตามประเพณี หรือ

วนัหยุดพกัร้อน หรือ พกัผ่อนประจ าปี ก็ให้นับรวม

วนัหยดุดงักล่าวในระหวา่งลาคลอด ดว้ย การประชุม

สนช.ใชเ้วลาพิจารณาในวาระ 2 -3 ใชเ้วลากว่าหน่ึง

ชัว่โมงจึงมีมติผา่นเป็นกฎหมาย 

 นายมนสั โกศล ประธานสภาองคก์ารลูกจา้ง

พัฒน า แ ร ง ง า น แ ห่ งป ร ะ เท ศ ไ ท ย  ก ล่ า ว กั บ

https://mgronline.comวา่ ตามสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

(สนช.) ผ่านร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่

แลว้ โดยที่ประชุม สนช. เห็นชอบทั้งหมด 25 มาตรา 

หลังจากนั้นรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 

30 วนัจะมีผลบงัคบัใชท้นัที ถือเป็นของขวญัปีใหม่

ได้ และน่าจะบังคับใช้ได้ก่อนเลือกตั้ งกุมภาพนัธ ์

2562 ทั้งน้ี ลูกจา้งจะไดสิ้ทธิประโยชน์  7 ประเด็น

ใหญ่ๆคือ 1.ลากิจธุระจ าเป็นไดค้่าจา้ง 3 วนัท างานต่อ

ปี  2.ลูกจา้งหญิงตั้งครรภล์าก่อนคลอด หลงัคลอดได ้

98 วนั 3.กรณีนายจ้างมีการเปล่ียนตัว เปล่ียนนิติ

บุคคล หากลูกจา้งไม่ยนิยอม ก็สามารถรับค่าชดเชย

พเิศษตามกฎหมายฉบบัน้ี โดยหากท างานมาครบ 20 

ปีก็ไดรั้บ 400 วนั  4.ไดรั้บค่าชดเชยใหม่กรณีเลิกจา้ง

จะเพิม่เป็น 6 อตัราจาก 5 อตัรา คือ อตัราที่ 1 ลูกจา้งที่

ท างานมาครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปีไดค้่าขดเชย 30 

วนั อตัราที่  2  ลูกจา้งหากท างานครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 

3 ปี ไดค้่าชดเชย 90 วนั  อตัราที่ 3 ลูกจา้งท างานครบ 

3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปีจะไดรั้บเงินชดเชย 180 วนั  อตัรา

ที่ 4  ท างานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงิน

ชดเชย  240 วนั  อตัราที่  5   ลูกจา้งท างานครบ 10 ปี 
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แต่ไม่ครบ 20 ปี ไดเ้งินชดเชย  300 วนั และอตัราที่ 

6  ลูกจา้งท างานครบ 20 ปีขึ้นไปจะไดรั้บเงินชดเชย 

400 วนั 5.กรณียา้ยสถานประกอบการไปที่อ่ืน หาก

ลูกจา้งไม่ตามไปก็สามารถบอกเลิกสญัญาจา้งได ้และ

ไดสิ้ทธิชดเชยตาม 6 อตัรา ซ่ึงกฎหมายเก่าไม่ไดเ้ลย 

เราตอ้งตามไป แต่ของใหม่ให้สิทธิเราเลือกได้  6.

กรณีค่าตอบแทน หากนายจา้งไม่จ่ายค่าตอบแทน จะ

เป็นในบางอาชีพ อยา่งเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยั 

(รปภ.) คนขบัรถส่งของ ก็เป็นงานที่ไม่มีค่าล่วงเวลา 

แต่จะไดค้่าตอบแทนเป็นหลกั หากเกินเวลาปกติ โดย

ของเดิมดอกเบี้ ยให้ร้อยละ 7.5 ต่อปีกรณีลูกจา้งไป

ฟ้ อ งข อ  แ ต่ กฎหม ายให ม่ ให้ ไ ด้ สู ง สุ ด ถึ ง  15 

เปอร์เซ็นตต่์อปี และ 7.ใหสิ้ทธิเท่าเทียมระหว่างหญิง

ชาย โดยลูกจ้างมีสิทธิเท่าเทียมกันในเร่ืองค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน ซ่ึงกฎหมายเดิมไม่ก าหนด 

(รายงานโดยวาสนา ล  าดี) 

สรส. แถลงให้รัฐไทยแสดงความรับผิดชอบ
กรณี ส่ งกลับ นักสหภาพกัมพูชา อ ย่ า งไ ร้
มนุษยธรรม 
 เม่ือวนัที่ 17 ธันวาคม 2561  สมาพนัธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) ออกแถลงการณ์
เร่ือง ขอให้รัฐบาลไทยแสดงความรับผิดชอบในการ
ควบคุมตวัและส่งตวันักสหภาพแรงงานกมัพูชากลบั
ประเทศกมัพูชาอยา่งไร้มนุษยธรรม โดยในนามของ
สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) ซ่ึงเป็น
องค์กรสมาชิก สมาพันธ์สหภาพแรงงานสากล 

(ITUC) เห็นว่าการกระท าของรัฐบาลไทยในการ
จบักุม นายรัฐ ร็อท โมนี ประธานสหพันธ์สหภาพ
แรงงานก่อสร้างกัมพูชา (Cambodian Construction 
Workers Trade Union Federation – CCTUF) เป็น
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ที่ ไ ร้ ม นุ ษ ย ธ ร ร ม  โ ด ย เ ม่ื อ
วั น ที่  12 ธั น ว า ค ม  2561 ที่ ผ่ า น ม า อ ง ค์ ก ร
สมาชิก ITUC ประจ าประเทศไทยทั้ง 4 แห่ง ได้รับ
ข้อมูลถึงการจับกุมนายรัฐ ร๊อท โมนี ประธาน
สหภาพฯ  CCTUF หน่ึงในสมาชิกของ  ITUC จาก
ประเทศกมัพชูา โดยไดรั้บการรายงานว่าทางการไทย
ได้ควบคุมตัวนักกิจกรรมด้านสหภาพแรงงานคน
ดังกล่าว เ ม่ือวันที่  7 ธันวาคม  2561 ที่ก รุง เทพฯ 
เวลา 12 นาฬิกา ช่วงเวลาอาหารกลางวนั ในระหว่าง
ที่ น า ย รั ฐ  ร็ อท  โม นี  ยื่น ร้ อ งขอวี ซ่ าประ เทศ
เนเธอร์แลนด์ เจา้หน้าที่รัฐไทยท าการจบักุมนายรัฐ 
ร็อท โมนี หลงัไดรั้บค าร้องขออยา่งเป็นทางการจาก
กมัพชูา เพือ่ใหส่้งตวัเขากลบัประเทศ จากกรณีที่ นาย
รัฐ ร็อท โมนี ใหก้ารช่วยเหลือสถานีโทรทศัน์ Russia 
Today ในฐานะล่ามแปลภาษาช่วงระหว่างการถ่าย
ภาพยนตร์สารคดีในช่ือ  My Mother Sold Me. 
Cambodia, Where My Virginity is a Commodity 
(แม่ขายฉนั กมัพชูา ที่ที่ พรหมจรรยค์ือสินคา้) 
 ทางรัฐบาลกมัพูชาด าเนินคดีอาญาต่อเขาใน

ขอ้หา “ยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติ” จากการที่ไปมี

ส่วนช่วยเหลือสถานีโทรทศัน์ Russia Today ในการ

ถ่ายท าภาพยนตร์สารคดีเก่ียวกับการเอาเปรียบทาง

เพศต่อเด็กในกัมพูชา ซ่ึงมีการออกอากาศไปเม่ือ

เดือนตุลาคม 2561 ทางการกมัพูชาอา้งว่า ภาพยนตร์
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เร่ืองน้ีเป็นการกล่าวหาเท็จ และท าลายช่ือเสียงของ

กมัพชูา และมีการออกหมายจบัเขา ซ่ึงขอ้หา “ยยุงให้

เกิดการเลือกปฏิบติั” เป็นขอ้หาที่มักถูกน ามาใช้ใน

เหตุการณ์ทางการเ มือง  เพื่อ เอาผิดกับบุคคลที่

วพิากษว์จิารณ์รัฐบาลหรือผูน้ าของกมัพชูา 

ก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามค าร้องขอที่มิ

ชอบ  เ พื่ อ ใ ห้ ส่ ง ตั ว บุ คคล ก ลั บ ไป ใ ห้ รั ฐ บ า ล

ต่างประเทศ อย่างเช่น กรณีของแซม โสกา นัก

กิจกรรมด้านแรงงานซ่ึงมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัย แต่ก็ยัง

ถู กทา งกา รไทย บังคับ ส่ งกลับ ไปกั ม พูช า เมื่ อ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อมาเธอถูกตัดสินคดีอย่าง

ไม่เป็นธรรม และเป็นการไต่สวนลับหลังในข้อหา “ดู

หมิ่น เ จ้าพนักงาน” และ  “ยุยงใ ห้ เกิดการ เลือก

ปฏิบัติ” อันเป็นผลมาจากการขว้างรองเท้าแตะสอง

คร้ังใส่ป้ายข้างถนน ซ่ึงเป็นป้ายหาเสียงของพรรค

รัฐบาลในการเลือกต้ังท้องถิ่นเมื่อปี 2560 และเธอถูก

คุมขังโดยทันทีเมื่อเดินทางกลับกัมพูชา 

 ตามการรายงานล่าสุดที่สรส.ได้รับข้อมูล

เพิม่เติมวา่ทางรัฐบาลไทยไดด้ าเนินการส่งตวันายรัฐ 

ร็อท โมนี กลับไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วในวันที่ 12 

ธันวาคม 2561 โดยไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัยของ

นักกิจกรรมสหภาพแรงงานชาวกัมพูชาคนดังกล่าว 

การกระท าของรัฐบาลไทยขัดต่อกฎหมายระหว่าง

ประเทศที่ห้ามส่งบุคคลกลับประเทศหากว่าบุคคลน้ัน

ต้องเผชิญกับอันตรายหรือภัยประหัตประหารและอีก

ทั้งยังขัดต่อพันธกรณรีะหว่างประเทศที่ประเทศไทย

รับรองไว้ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานของ

องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ที่ประเทศ

ไทยเป็นรัฐภาคต้ัีงแต่ปี พ.ศ.2550 

 ฉะนั้นสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ ์

(สรส.) ในฐานะองค์กรสหภาพแรงงานระดับชาติ

และระดับสากล ขอให้ รัฐบาลไทยแสดงความ

รับผดิชอบต่อการกระท าที่ไร้มนุษยธรรมคร้ังน้ี และ

ขอให้รัฐบาลไทยประสานไปยงัรัฐบาลกัมพูชาเพื่อ

หยุดย ั้งการลงโทษและปล่อยตวั นายรัฐ ร๊อท โมนี 

โดยไม่มีเง่ือนไข 

 (รายงานโดยวาสนา ล  าดี) 

ก.แรงงานแถลงสถานการณ์เลกิจ้างปี 61 เพิ่ม

เลก็น้อย จบัตาปี 62 ใช้เทคโนโลยแีทนคน 

 เม่ือวนัที่ 21 ธันวาคม 2561 กระทรวง
แรงงาน โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ได้
เปิดเผยตัวเลขสถานการ์การเลิกจ้างตั้ งแต่ว ันที่  1 
มกราคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ว่าเพิ่มจากปี 2560 
เพยีงเล็กนอ้ยเท่านั้น แต่ก็ตอ้งคอยดูว่าปี 2562 จะเป็น
อย่างไร เ ม่ือ อุตสาหกรรมมีการน า เทคโนโลย ี
ปัญญาประดิษฐ ์หรือAIเพือ่ทดแทนแรงงาน 
 นายววิฒัน์ ตงัหงส์ อธิบดีกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ดา้น

แรงงาน ปี 2561(1 ม.ค.-30 พ.ย.) ว่า ปีน้ีสถานการณ์
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การเลิกจา้งเพิ่มขึ้น จากขอ้มูลผูป้ระกนัตนมาตรา 33 

พบมีการเลิกจา้ง 259,770 คน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 

2560 ที่มีการเลิกจา้ง แต่ตวัเลขใกลเ้คียงปี 2560 มีการ

เลิกจา้ง 255,385 คน จากลูกจา้งทั้งหมด 9.5 ลา้นคน 

และอัตราการเขา้และออกจากการเป็นผูป้ระกันตน 

เฉล่ียไม่ต่างกนัประมาณ 23,000 คน/เดือน เท่าๆ กนั 

 ส่วนประเด็นขอ้พิพาทแรงงานดา้นแรงงาน

สัมพนัธ์ปีน้ี มี 44 แห่ง ลูกจา้งเก่ียวขอ้ง 37,830 คน 

ลดลงจากปี 2560 ที่มีขอ้พิพาทแรงงานถึง 59 แห่ง 

ลูกจา้งเก่ียวข้อง 57,425 คน ซ่ึงได้ด าเนินการไกล่

เกล่ียให้ลูกจา้งได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงิน 33,415 

ล้านบาท แต่ยงัเหลือขอ้พิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ 20 

แห่ง ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรมการ

ผลิต ที่ตอ้งใชทุ้นในการด าเนินธุรกิจต่อ โดยกิจการที่

มีการเลิกจ้างเพิ่มสูงขึ้ น 3 อันดับแรก ได้แ ก่ 

เกษตรกรรม การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และการผลิ ต

ผลิตภณัฑย์าง 

 โดยสรุปแนวโนม้การเลิกจา้งในปี 2562 คาด

ว่าจะมีการเลิกจา้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

ธุรกิจอุตสาหกรรมด้านส่ือสารมวลชน เช่นทีวี ทีวี

ดิ จิ ทัล  ส านั กพิ มพ์  ร้ าน ค้า แบบดั้ ง เ ดิ ม  ร้ า น

อินเทอร์เน็ต ร้านเช่าและจ าหน่ายซีดี ดีวีดี สถาบัน

ทางการเงิน สถานศึกษาเอกชน เป็นตน้ เน่ืองจากมี

การน าเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เขา้มา

ท างานแทนแรงงานมากขึ้น และการปรับโครงสร้าง

ดา้นอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเลิกจา้งแบบ 

เปิดสมคัรใจลาออก การเกษียณอายกุ่อนก าหนด ที่ให้

สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างสูงกว่าสิทธิประโยชน์ที่

กฎหมายก าหนด 

(รายงานโดยวาสนา ล  าดี) 
 


