
รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

1 
 

  นี 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

2 
 

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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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 32(379)
ประจ าเดือนกุมภาพนัธ ์2562 ตอ้นรับสถานการณ์การ
เลือกตั้งที่น่าต่ืนเตน้เป็นอยา่งยิง่และกลายเป็นข่าวดงั
ไปทัว่โลกเม่ือวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ที่ผ่านมา เม่ือพรรค
ไทยรักษาชาติได้ยื่นเสนอทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ฯ มหิดล อยู่ในบญัชีรายช่ือนายกรัฐมนตรีของ
พรรค นับตั้งแต่บดัน้ีไปจนถึงวนัเลือกตั้งที่เล่ือนมา
เป็นวนัที่ 24 มีนาคม 2562 จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
อีกบา้งเป็นเร่ืองที่ต้องจบัตาดู แต่ส่ิงที่ผูร้อคอยการ
เลือกตั้งไม่ตอ้งการคือ การเล่ือนวนัเลือกตั้งออกไป
อีกโดยอา้งสาเหตุใดก็ตาม 

กลับมาสู่โลกของคนงาน เร่ิมต้นด้วยเร่ือง
การประกาศใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ซ่ึง
เป็นฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2561 รายละเอียดของกฎหมาย
ฉบับน้ีเป็นอย่างไร? ติดตามการวิเคราะห์ได้ใน
แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี ตามมาดว้ยข่าวการทวงสิทธ์ิ
และความเป็นธรรมให้แก่ผูน้ าสหภาพแรงงานรถไฟ
แห่งประเทศไทย 7 คน ที่ถูกด าเนินคดีและหักเงิน
ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่การรถไฟแห่งประเทศไทยตาม
ค าพิพากษาของศาลฎีกาเม่ือเดือนมีนาคม 2561 
ขณะน้ีขบวนการแรงงานสากลและคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทยก าลังร่วมกันรณรงค์ให้ยุติ
การด าเนินคดีและการหกัเงินชดใชค้่าเสียหายทั้งหมด 
เน่ืองจากส่ิงที่ผูน้  าสหภาพแรงงานกระท าเกิดจาก

ต้อ งการสร้างมาตรการความปลอดภัยให้แ ก่
ประชาชนที่โดยสารรถไฟ 

ในส่วนของการรณรงคเ์คล่ือนไหวเพื่อสิทธิ
ของแรงงานขา้มชาติ โครงการพฒันาและขบัเคล่ือน
ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อสุขภาวะแรงงานขา้มชาติที่
ย ัง มิได้รับการ คุ้มครองกับคณะมนุษยศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไดร่้วมกนัทบทวนกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองคนท างานในประเทศไทย 
เช่น พ.ร.บ.ประกันสังคมพ.ศ. 2533 พ.ร.บ.เงิน
ทดแทนพ.ศ.2537 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานพ.ศ.2541 
พ . ร . บ . ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการพ.ศ.2554 เป็น
ตน้ 

สุดทา้ยน้ีขอเล่าสถานการณ์ความเคล่ือนไหว
ในต่างประเทศคือ ขบวนการเคล่ือนไหวเส้ือกั๊ก
เหลืองที่ ชุมนุมประท้วงนโยบายของรัฐบาลซ่ึงมี
ผลกระทบดา้นลบต่อประชาชนที่เป็นคนจนและชน
ชั้นกลางระดับล่างมาหลายเดือนได้ผนึกก าลังกับ
สหพนัธแ์รงงานฝร่ังเศส(CGT) ท  าการชุมนุมต่อตา้น
รัฐบาลอย่างต่อเน่ืองอีกหลายคร้ัง เป็นอีกตัวอย่าง
หน่ึงของความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานกับ
ขบวนการเคล่ือนไหวของประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่เรา
เ รียกกันว่า  “สหภาพแรงงานที่ เ ป็นขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสงัคม” 
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เม่ือวันเลือกตั้ งใกล้เข้ามาพรรคการเมือง
ต่างๆ ก็เร่งหาเสียงกนัมากขึ้น พีน่อ้งแรงงานบางกลุ่ม
อาจตดัสินใจเขา้ร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองพรรค
ใดพรรคหน่ึงไปแลว้ แต่ยงัมีอีกมากที่รอดูจุดยนืและ
นโยบายของพรรคการเมืองต่างๆเพื่อการตดัสินใจ  

อย่างน้อยระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ งก็
ยงัใหโ้อกาสประชาชนไดมี้สิทธ์ิเลือกส่ิงที่ตอ้งการได้
บา้ง 
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 เร่ืองแรก : การประกาศใช้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานฉบับใหม่ 
 หลายท่านคงได้รับข่าวสารจากหลายๆส่ือ
แล้วว่า  มีการประกาศใช้กฎหมายคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่   เป็นฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2561 และไดส่ื้อสารไป
ท านองว่า  ลูกจา้งไดเ้ฮ!!!ฉลองปีใหม่กนั เพราะสภา
ได้ผ่านกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ มีสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มหลายประการ โดยเฉพาะเพิ่มอัตรา
ค่าชดเชยกรณีเลิกจา้ง อีก 1 อตัรา คือ หากมีอายงุาน
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จะได้ค่าชดเชยเท่ากบัค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั แล้วเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งส านัก
กฎหมายหลายส านักต่างก็ถือโอกาสประชาสัมพนัธ์
กฎหมายที่แก้ไขใหม่กันเป็นการใหญ่ หวงัว่าท่าน
ทั้งหลายคงจะพอทราบสาระส าคญักนัแลว้ หรือหาก
ยงัไม่ทราบก็สามารถไปติดตามโดยใช้กูเกิลได้นะ
ครับ 

 

 

 ในที่น้ีจะไม่กล่าวเนน้ถึงสาระของกฎหมายที่
มีการแกไ้ขในคร้ังน้ีอีก เพียงแต่จะขอท าความเขา้ใจ
ในเชิงความคิดและเหตุผลในเร่ืองที่กฎหมายให้การ
คุม้ครอง โดยจะเน้นย  ้าในเร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมาย
หรือการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายเพื่อย  ้าเร่ืองความ
ยตุิธรรมดา้นแรงงานเป็นส าคญั 

 
 ขอน าเสนอความเห็นว่า การแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายในคร้ังน้ี  แมว้า่ผูเ้สนอกฎหมายคือกระทรวง
แรงงานโดยความเห็นชอบของครม. จะมีหลักการ
และเหตุผลในการแก้ไขว่า  เพื่อให้เ ป็นไปตาม

ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ 

http://triumph-union.blogspot.com 
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มาตรฐานแรงงานสากลและเพื่อประสิทธิภาพในการ
คุม้ครองแรงงานก็ตาม  แต่ผูเ้ขียนอยากจะบอกว่า ถา้
ได้พิจารณาสาระของกฎหมายที่แกไ้ขใหม่แล้ว  จะ
เป็นเร่ืองการซ่อมแซม สาระของกฎหมายที่มีอยู่เดิม 
ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นหลัก และมี
การแกไ้ขในเร่ืองโทษทางอาญาและการยกเลิกอ านาจ
การเตือนของพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้ด าเนิน
คดีอาญากับนายจา้งกรณีไม่ยื่นแบบแสดงสภาพการ
จา้งตามที่กฎหมายคุม้ครองแรงงานก าหนดได้อย่าง
รวดเร็ว ไม่ตอ้งรอใหผ้า่นขั้นตอนการเตือน 

 
 นอกจากน้ี ยงัมีการแก้ไขเร่ืองดอกเบี้ ยของ
เงินค่าจ้างทั้ งหลาย เช่น ค่าจ้างขั้ นต ่ า  ค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ ค่าท างานในวนัหยุด 
และเงินอ่ืนๆ ที่ตอ้งจ่ายตามกฎหมายน้ี   เช่น ตาม
มาตรา 75 เร่ืองการให้ลูกจา้งหยดุงานชัว่คราว ค่าจา้ง
กรณีนายจา้งมิไดบ้อกกล่าวเลิกจา้งล่วงหน้า  เป็นตน้ 
ซ่ึงเดิมกฎหมายหลงลืมมิไดก้ าหนดดอกเบี้ยให้อยูใ่น
มาตรฐานเดียวกัน ในคร้ังน้ีก็เลยแก้ไขให้เป็นอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปีโดยเท่าเทียมกนั ส่วนเร่ืองการแกไ้ข
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานสากลไม่ไดมี้อะไร
ใหม่ครับ กล่าวคือ 
 1.1 ในส่วนการซ่อมเสริม  เช่น 

 - กรณลีาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร ให้มี
สิทธิการลาเพื่อตรวจครรภเ์พิ่มอีก 8 วนั จากเดิม 90 
วนั (รวม 98 วนั) แต่ไดรั้บค่าจา้งจากนายจา้งเท่าเดิม
คือ 45 วนัในส่วน 8 วนั ตามที่กฎหมายเพิ่มให้ จะ
ไม่ไดรั้บค่าจา้ง 
 เน่ืองจากตามกฎหมายเดิมคุม้ครองกรณีลา
เพือ่การคลอด แต่ไม่ครอบคลุมการลาเพื่อตรวจครรภ ์
ท าให้ลูกจา้งที่ตั้งครรภ์ตอ้งขอลากิจเพื่อตรวจครรภ ์
ซ่ึงได้บา้งไม่ได้บา้ง เพราะขึ้นอยู่กับความคิด ความ
เขา้ใจ และความเห็นใจของนายจา้งว่าจะมีหลกัเกณฑ์
อยา่งไรในเร่ืองการลาเพือ่ตรวจครรภ ์ อีกทั้งการลากิจ
เพื่อพบแพทยห์รือตรวจครรภ์จะกระทบต่อเงินเบี้ ย
ขยนั หรือเงินค่าตอบแทนการท างานอย่างอ่ืน ๆ 
รวมทั้งเงินโบนัสและการพิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปี เป็นเร่ืองเจ็บปวดมาช้านานแล้วที่แรงงาน
ตั้งครรภ์และครอบครัวตอ้งแบกรับ  และถึงแม้ว่า
กฎหมายมิได้บญัญตัิไวโ้ดยแจ้งชัด  นายจา้งก็ควร
ยอมรับและยึดถือเป็นหลักปฏิบติัว่า การใช้สิทธิลา
หยุดงานเพื่อตรวจครรภ์ตามสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายฉบบัน้ี  นายจา้งจะตอ้งไม่น าไปเป็นเง่ือนไข
ในการพิจารณาความดีความชอบ หรือการได้รับ
สวัสดิการหรือเงินตอบแทนการท างานต่าง ๆ ที่
นายจา้งจดัใหแ้ก่ลูกจา้ง ขอวา่อยา่ใหต้อ้งเป็นความกนั
ในเร่ืองน้ีอีกเลย 
 - กรณี ย้ ายสถานประกอบกิจการ  ตาม
มาตรา 120 ให้หมายความรวมถึงสถานประกอบการ
ของนายจา้งที่มีอยูเ่ดิมและที่ตั้งขึ้นใหม่ดว้ย 
 เน่ืองจากที่ผ่านมา ศาลตีความมาตราน้ีใน
ท านองว่า  หาก เป็นการย ้ายลูกจ้างไปย ังสถาน

aromfoundation.org 
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ประกอบการที่มีอยูเ่ดิม เช่น สาขา ไม่ถือเป็นการยา้ย
สถานประกอบการตามมาตราน้ี ลูกจา้งจึงไม่มีสิทธิ
และไม่สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 120 ได้ คือไม่
สามารถยืน่ใบลาออกตามเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนด 
เพือ่จะไดรั้บค่าชดเชยพเิศษเท่ากบัค่าชดเชย(ธรรมดา)
ได้ ท  าให้เกิดความไม่ยุติธรรมทางด้านแรงงานมา
หลายปีแลว้ โดยเฉพาะที่เก่ียวกบัธุรกิจยกัษ์ใหญ่ที่มี
สถานประกอบการอยูใ่นหลายจงัหวดั รวมทั้งธนาคาร
ที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศ มีเพียงไม่ก่ีสหภาพเท่านั้นที่
สามารถท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งในลกัษณะ
ที่สร้างสรรค ์หรือพอจะมีหลกัประกนัในเร่ืองความ
เป็นธรรมอยูบ่า้ง ในเร่ืองการยา้ยไปยงัสาขาต่างๆที่มี
อยูเ่ดิม 
 - กรณีลากิจธุระอันจ าเป็น แต่เดิมก็ขึ้ นกับ
ความเมตตาของนายจา้งหรือการตกลงกันระหว่าง
นายจา้งกบัลูกจา้ง บางแห่งก็ก าหนดให้ลาได ้3 วนัต่อ
ปี หรือ 7 วนัต่อปี แต่ไม่ไดค้่าจา้ง กฎหมายไดแ้กไ้ข
แลว้ ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลกัการเดิมคือ เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัเก่ียวกับการท างาน หรือตามที่นายจา้งกับ
ลูกจา้งตกลงกนั แต่ให้มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งปีละไม่เกิน 
3 วนั 

กรณีน้ีก็เช่นเดียวกัน เม่ือการลากิจธุระอัน
จ าเป็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน  ดงันั้นในกรณีที่นายจา้งมีการจ่ายเงินตอบ
แทนหรือสวสัดิการต่างๆ แก่ลูกจา้ง  มกัจะมีเงื่อนไข
เร่ืองจ านวนวนัที่ลากิจ เช่น การจ่ายเบี้ยขยนัก็มกัจะมี
เง่ือนไขว่า ลูกจา้งจะตอ้งไม่ลากิจเลย หรือลากิจไม่
เกินก่ีวนัต่อเดือน ซ่ึงตอ้งไม่หมายความรวมถึงการใช้

สิทธิลากิจธุระอันจ า เป็นตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานที่แกไ้ขใหม่น้ี 

 หรือถ้าให้ชัดเจนก็ควรบันทึกข้อความใน
ขอ้ตกลงหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานใหช้ดัเจนว่า 
กรณีมีการลากิจแล้วจะไม่ได้รับเบี้ ยขยนันั้น จะตอ้ง
ไม่รวมถึงกรณีลากิจธุระอันจ าเป็นตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น อย่าให้ต้องเป็น
ความกนัอีกเลยครับ 

 
  1.2ในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขตามหลักความ
เท่าเทียม เช่น 
 - แกไ้ขกรณีการหยดุกิจการชัว่คราวที่นายจา้ง
ตอ้งจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งร้อยละ 75 ก็มีปัญหาในการ
ตีความวา่เป็นค่าจา้งหรือไม่ เพราะค่าจา้งนั้นจ่ายตอบ
แทนการท างานในวนัท างานปกติ แต่กรณีมาตรา 75 
มิได้มีการท างาน  อีกทั้งมาตรา 75 มิได้บัญญตัิให้
ชดัเจนโดยใหถื้อวา่เป็นเงินค่าจา้ง 
 หรือกรณีค่าจ้างแทนการบอกกล่าวเลิกจา้ง
ล่วงหน้า  แท้จ ริงก็คือค่ าจ้าง  แต่กฎหมายย ังไ ม่
ชดัเจน  ดงันั้น เวลานายจา้งใหลู้กจา้งออกจากงานโดย
ไม่บอกกล่าวล่วงหนา้ใหถู้กตอ้ง ค่าจา้งกรณีมิไดบ้อก
กล่าวล่วงหน้าเสมือนเงินค่าจา้ง กฎหมายคุม้ครอง
แรงงานยงัมิไดบ้ญัญติัให้ชดัเจนว่า  หากมีการผิดนัด
ในเงินดงักล่าว ใหมี้สิทธิเรียกดอกเบี้ยไดเ้ท่ากบัค่าจา้ง 

http://www.nationtv.tv 
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จึงฟ้องเรียกดอกเบี้ ยได้เพียงอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ในขณะที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้
ดอกเบี้ยผิดนัดกรณีนายจา้งไม่จ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา 
ค่าท างานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด เป็น
อตัราร้อยละ 15 ต่อปี 
 - แก้ไขเพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจนและมี
ความเท่าเทียมกันในเร่ือง การโอนลูกจา้ง และ การ
เปล่ียนตวันายจา้ง ซ่ึงตามหลกักฎหมาย กรณีการโอน
ลูกจา้ง นายจา้งใหม่ตอ้งรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ทุก
ประการตามที่นายจา้งเดิมมีต่อลูกจา้ง 

 
 กฎหมายใหม่ได้บญัญติัให้เกิดความชัดเจน
ในกรณีที่ มีการเปล่ียนตัวนายจ้าง ซ่ึงลูกจ้างของ
นายจา้งเดิม ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งหรือร่วมตกลงดว้ย แต่อาจ
ไดรั้บผลของความเปล่ียนแปลงดงักล่าว กฎหมายจึง
ไดแ้กไ้ขใหม่ ใหก้รณีดงักล่าวตอ้งไดรั้บความยนิยอม
จากลูกจา้งดว้ย 

 1.3 เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายในบางเร่ือง เช่น 
 - ในกรณีที่นายจ้างไม่ จัดท าหรือยื่นแบบ
สภาพการจ้างตามที่กฎหมาย คุ้มครองแรงงาน
ก าหนด กฎหมายที่แกไ้ขใหม่ให้อ านาจเจา้พนักงานมี
อ านาจด าเนินคดีอาญากบันายจา้งไดเ้ลย โดยไม่ตอ้ง
ผา่นขั้นตอนการเตือนเสียก่อน 
 ประเด็นน้ีขอย  ้าอีกคร้ังวา่ เป็นเร่ืองส าคญัและ
เป็นปัญหาที่เก่ียวกับปัญหาความเหล่ือมล ้ าทางด้าน
แรงงานอยา่งมาก  คือจะเป็นประโยชน์กบักรณีการจดั
สวัสดิการให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างที่ มีก  าหนด
ระยะเวลาแน่นอน ที่เรียกกันว่าลูกจ้างรายปี หรือ
สัญญาจ้างระยะสั้ น  หรือลูกจ้างเหมาค่าแรงที่มา
ท า ง านในสถานประกอบการ  มักจะไ ม่ได้ รับ
สวสัดิการเท่าเทียมกบัลูกจา้งที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา
การจ้าง การที่กฎหมายก าหนดให้นายจ้างยื่นแบบ
แสดงสภาพการจ้าง  จะ เ ป็นประโยชน์ ต่อการ
ตรวจสอบของพนักงานตรวจแรงงานและสหภาพ
แรงงานหรือลูกจา้งเอง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใน
การเขา้ถึงและไดรั้บสวสัดิการที่เป็นธรรม ซ่ึงก็เป็นที่
รับรู้กนัทุกฝ่ายวา่ ปัญหาดงักล่าวน้ี ยงัมีอยูม่ากมาย แต่
ยงัไม่มีหน่วยงานใดริเร่ิมและแก้ไขปัญหาน้ีอย่าง
จริงจงัต่อเน่ือง ปล่อยให้ลูกจา้งดงักล่าวตอ้งหวานอม
ขมกลืนอยูม่าหลายสิบปีแลว้ครับ 
 - การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอัน
ระงับ หากนายจา้งไดป้ฏิบติัตามค าสั่งพนักงานตรวจ
แรงงาน ตามมาตรา 124 ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 
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 กรณีน้ีหมายความว่า มีกรณีนายจ้างฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายที่กระทบสิทธิที่เป็นตวัเงิน
ของลูกจา้ง และลูกจา้งไดย้ืน่ค  าร้องตามแบบ คร.7 ต่อ
พนกังานตรวจแรงงาน และพนักงานตรวจแรงงานได้
สอบสวนขอ้เท็จจริงและมีค  าสั่งให้นายจา้งปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายและจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้ง ภายใน
ก าหนดระยะเวลาที่พนกังานตรวจแรงงานสั่ง นายจา้ง
มิไดป้ฏิบติั ลูกจา้งสามารถประสานกบัพนกังานตรวจ
แรงงานเพื่อขอให้ประสานพนักงานสอบสวนเพื่อ
ด าเนินคดีอาญากับนายจ้างได้ในฐานะที่ลูกจ้างถูก
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จึงเป็น
ผูเ้สียหายตามกฎหมายดา้นอาญา และพนักงานตรวจ
แรงงานในฐานะหน่วยงานรัฐ ก็เป็นผูเ้สียหายกรณีที่
นายจ้างขัดค  าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน   แต่ถ้า
นายจา้งไดช้ าระเงินครบถว้นภายในก าหนดเวลาแลว้ 
การด าเนินคดีอาญากบันายจา้งเป็นอนัระงบั 

 
 แต่หากปรากฏว่านายจ้างละเมิดกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างย่อมเป็นผู ้เ สียหายตาม
กฎหมายดา้นอาญา ลูกจา้งมีสิทธ์ิที่จะไปพบพนักงาน
สอบสวนเพือ่ใหด้ าเนินคดีอาญากบันายจา้งได ้โดยยงั
ไม่ยื่นค  าร้องตามแบบ คร. 7 หรือจะประสานกับ
พนักงานตรวจแรงงาน เพื่อขอให้ประสานกับ
พนกังานสอบสวนเพือ่ด าเนินคดีอาญาก็ไดค้รับ 

 หรือในกรณีที่สหภาพแรงงานหรือกลุ่ม
สหภาพแรงงานในพื้นที่ อุตสาหกรรมต่าง ๆ พบ
พยานหลักฐานโดยแจ้งชัดว่า มีนายจ้างฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายดา้นคุม้ครองแรงงาน ก็สามารถไปกล่าวโทษ 
(หรือที่เรียกกนัวา่แจง้ความ)ต่อพนักงานสอบสวนใน
ทอ้งที่ที่เกิดเหตุ การกระท าความผิดได้   ความจริง
หากมีพยานหลักฐานชัดแจ้งว่านายจ้างกระท าผิด
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน สหภาพแรงงานหรือองคก์ร
ด้านแรงงาน หรือบุคคลใดก็สามารถแจ้งเหตุไปยงั
พนกังานตรวจแรงงานได ้หากมีพยานหลกัฐานเป็นที่
น่าเช่ือได้ว่ามีการกระท าความผิด  พนักงานตรวจ
แรงงานก็จะเรียกนายจา้งมาเพื่อช้ีแจงท าความเขา้ใจ
ให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง   ผูเ้ขียนเช่ือว่า หาก
พนักงานตรวจแรงงานอธิบายหลัก เหตุผลของ
กฎหมาย และผลร้ายที่จะเกิดหากนายจา้งถูกด าเนิน
คดีอาญา เร่ืองก็น่าจะยุติลงได้  โดยลูกจา้งไม่ตอ้ง
ล าบากหรือเป็นภาระมาเหน่ือยยื่นค  าร้องแบบ คร. 7 
หรือเส่ียงที่จะเกิดความไม่เขา้ใจ หรือกระทบต่อความ
มั่นคงในการท างาน ผูเ้ขียนยงัแปลกใจไม่หายว่า 
บทบาทหน้าที่ของกระทรวงแรงงานในการบงัคบัใช้
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน โดยใชม้าตรการทางอาญา    
มนัเกือบจะหายไปจากสารบบในการด าเนินงานของ
กระทรวงแรงงานดว้ยเหตุผลอนัใด น่าทดลองท าเป็น
กรณีตวัอยา่งนะครับ 
 เ ร่ืองที่สอง :  กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันเกิดจากการยื่นข้อ
เรียกร้องหรือ ท าสัญญาจ้างขัดกับข้อตกลงฯอันเกิด
จากการยื่นข้อเรียกร้อง 

http://voicelabour.org 
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            ที่หยบิยกประเด็นน้ีขึ้นมาพูดคุยกนัก็เพราะว่า 
ที่มีการยืน่ขอ้เรียกร้องเพื่อแกไ้ขปรับปรุงสภาพการ
จ้างให้เ กิดความเป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน
สัมพนัธ์ และไดท้  าขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งไว้
แลว้นั้น ขอทบทวนหลกัการทางกฎหมายส าคญัๆ เพือ่
ความเขา้ใจร่วมกนัอีกคร้ังหน่ึงดงัน้ีครับ 
 หน่ึง  คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายที่ท  าขอ้ตกลงกนัไว้
นั้น มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ จนกว่าจะมีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงโดยกระบวนการขอ้เรียกร้องตาม
กฎหมาย และแน่นอนว่า หน้าที่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงฯ
ดงักล่าวเกือบทั้งหมดเป็นของนายจา้ง 
 สอง   หากมีการฝ่าฝืนขอ้ตกลงฯดงักล่าว ฝ่าย
ที่ท  าผิดข้อตกลงอาจถูกฟ้องร้องต่อศาลแรงงานให้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง และอาจถูกด าเนินคดีอาญาได้
ด้วย  เน่ืองจากการฝ่าฝืนข้อตกลงฯที่เกิดจากการ
เรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ มีโทษทาง
อาญา (แต่เป็นโทษอาญาสถานเบา) 
 สาม   ในกรณีมีการท าขอ้ตกลงฯที่เกิดจาก
การเรียกร้องดงักล่าวแลว้ ในระหวา่งอายขุองขอ้ตกลง
ฯ ที่เกิดขึ้นในการตกลงคร้ังแรก (มิใช้ขอ้ตกลงฯที่
ครบก าหนดแลว้มีการใชต่้ออีกคราวละ 1 ปีโดยผล
ของกฎหมาย) นายจ้างไม่มีสิทธิไปท าสัญญากับ
ลูกจา้งเดิมหรือลูกจา้งใหม่ ในเร่ืองที่ตกลงกนัไวแ้ลว้
นั้น ขดัหรือแยง้ในทางที่เป็นโทษต่อลูกจา้งไม่ได ้
 ปัญหาที่เกิดขึ้น ปรากฏว่า มีนายจา้งไม่น้อย
เลยที่ย ังมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
เก่ียวกบัสภาพการจา้งที่เกิดจากการเรียกร้อง ปัญหามี
ตั้งแต่ขอ้ตกลงฯนั้นมีปัญหาให้เกิดการตีความ หรือ
นายจา้งอา้งเหตุผลทางเศรษฐกิจและสภาพคล่องขอ

ผดัผ่อน หรือ ขอเพิ่มเติมหรือเปล่ียนหลกัเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขในการปฏิบัตินอกเหนือจากที่ปรากฏใน
ขอ้ตกลงฯ รวมทั้งที่ไม่มีเหตุผลใดๆและให้ไปฟ้อง
ศาลแรงงานก็มี 

 
 ประเด็นก็คือวา่ แมว้า่ขอ้ตกลงฯดงักล่าวน้ีจะ
ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์
แลว้ก็ตาม ทางแกไ้ขที่ปฏิบติักนัอยูห่ากเจรจาทวิภาคี
(นายจา้งกบัลูกจา้งคุยกนั)แลว้ไม่ยติุ ก็คือการร้องเรียน
ไปยงัอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา แต่เป็น
เร่ืองในทางบริหารแรงงานภาครัฐ ไม่มีสภาพบงัคบั
ตามกฎหมาย  หากจะให้มีสภาพบงัคบัตามกฎหมาย 
ตอ้งน าเร่ืองไปฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ซ่ึงเป็นเร่ืองที่
แรงงานมีความทุกข์ใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นภาระ
ในการฟ้องร้อง ฟ้องแล้วนายจ้างโกรธ กระทบต่อ
ความสัมพนัธ์และโอกาสความก้าวหน้าในการงาน
และแรงงานสมัพนัธโ์ดยรวม 
 อีกประการหน่ึงที่เป็นโจทยท์า้ทายกระทรวง
แรงง านก็ คื อ  นา ยจ้า งทั้ ง ใน ส่ วน เอกชนและ
รัฐวิสาหกิจบางส่วน ได้ท  าสัญญาจา้งกบัลูกจา้งใหม่
ในเร่ืองที่เก่ียวกบัขอ้ตกลงฯ ในลกัษณะที่ขดัหรือแยง้
ในทางที่เป็นโทษกว่าที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ตกลง ซ่ึงการ
จะให้ลูกจา้งใหม่ไปด าเนินคดีต่อศาลแรงงานหรือ
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แม้ว่าจะมอบหมายให้สหภาพแรงงานเป็นผูฟ้้องคดี
แทน ล้วนแล้วแต่เป็นภาระและสร้างความยุ่งยาก 
รวมทั้งอาจกระทบต่อเร่ืองหลกัประกนัความมัน่คงใน
การท างาน คืออาจถูกเลิกจา้ง หรือกระทบต่อโอกาส
และความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 

 
 ปัญหาส าคญัเหล่าน้ี กระทรวงแรงงานควร
เร่งหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาโดย
เร่งด่วน หากปล่อยไว้จะกระทบต่อความศรัทธา
เช่ือมั่นในระบบแรงงานสัมพนัธ์ ภาพลักษณ์ของ
นายจา้ง และความเช่ือมัน่ของสังคมต่อภาครัฐในการ
บริหารและคุม้ครองแรงงาน อันจะส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวม 
 หากกรณีปัญหาเป็นเร่ืองข้อกฎหมาย หรือ
ปัญหาในการตีความทางกฎหมายโดยแทจ้ริง ก็เป็น
เร่ืองจ าเป็นที่สหภาพแรงงานหรือลูกจ้างต้องไป
ด าเนินคดีทางศาลแรงงาน  แต่เช่ือว่ามีหลายกรณี
ทีเดียวที่สามารถแก้ไขได้โดยการบริหารแรงงาน

ภาครัฐ โดยการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาใน
ลักษณะที่มีความเช่ียวชาญ หรือเป็นมืออาชีพ โดย
การ  บูรณาการองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญในปัญหาแรงงานมาร่วมกนัท างาน ซ่ึงหาก
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขกฎหมายเพื่อเสริมในส่วนน้ี ก็ขอให้
กระทรวงแรงงานไดโ้ปรดเร่งด าเนินการ เพราะน่ีคือ
ความยติุธรรมดา้นแรงงานที่ทั้งนายจา้งและลูกจา้งได้
ตกลงกันแลว้ และรัฐได้รับจดทะเบียนขอ้ตกลงฯไว้
ด้วยแล้ว และกรณีที่แรงงานหรือองค์กรแรงงาน
เรียกร้องสิทธิดงักล่าว แลว้ถูกกลัน่แกลง้ หรือโยกยา้ย
หรือเลิกจ้าง กระทรวงแรงงานก็ มีหน้าที่ ในการ
ปกป้อง คุ ้มครองและช่วยเหลือแรงงานอย่างเต็มที่
และสุดฝีมือ เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐครับ มิใช่ปล่อย
ใหแ้รงงานหรือองคก์รแรงงานไปด้ินรนเพือ่เขา้ถึงการ
คุม้ครองเสียเอง 
 เรียนรู้และเขา้ใจหลกัเหตุผลของกฎหมาย(ที่
ชอบธรรม) กฎหมายที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่เป็นธรรม 
ตอ้งร่วมกันเสนอแนะแก้ไข  หวงแหน ติดตามทวง
สิทธิอนัชอบธรรมของตน ในขณะเดียวกนั ไม่ละเมิด
สิทธิหรือท าผดิต่อผูอ่ื้น การตระหนกัและหวงแหนใน
สิทธิของแต่ละบุคคล จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงใน
การคุม้ครองสิทธิของสงัคมส่วนรวมครับ 
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สหพนัธ์แรงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) 

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  (สรส . ) 
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย(คสรท.) และ
สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ได้
จดัแถลงข่าว เม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2562 เร่ือง “ขอให้
ยุติการด าเนินคดีและการหักเงินผู้น าสหภาพแรงงาน
รถไฟแห่งประเทศไทย” 
 ตามที่ศาลฎีกาได้มีค  าพิพากษาเม่ือเดือน
มีนาคม 2561 ให้ทั้ง 7 คน จ่ายค่าเสียหายให้แก่การ
รถไฟฯ เป็นเงินจ านวน 15,000,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นบัตั้งแต่วนัที่ฟ้องจนถึงวนัที่ช าระ
เสร็จ ซ่ึงปัจจุบันเป็นเงินรวมประมาณ 24,000,000 
บาท ส่ิงที่เกิดขึ้นกับผูน้ าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย ในขณะน้ีสร้างความตระหนก
และกังวลต่อ ITF,สมาพนัธ์สหภาพแรงงานสากล 
(ITUC) และองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
อยา่งมากและไดมี้การส่งหนงัสือแจง้มายงัรัฐบาลไทย 

 

 

 

 

 

อยา่งต่อเน่ืองนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนถึงวนัที่มีการ
รับผูน้ าสหภาพแรงงานกลบัเขา้ท  างานและยงัเรียกร้อง
ใหรั้ฐไทยยตุิการด าเนินคดีต่อผูน้ าสหภาพแรงงานและ
คืนสิทธิประโยชน์ทั้ งหมดในช่วงที่ออกจากงานคืน
ใหแ้ก่ผูน้ าทั้งหมด ซ่ึงมาทราบภายหลงัว่ารัฐไทยมีการ
ด าเนินการในการหักเงินจากผูน้ าแรงงานทั้ง 7 คนเม่ือ
เดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวนยอดเงินตามค า
พิพากษาจ านวนเงินสูงมสก และหักเงินชดใชต้อ้งใช้
เวลา 10 ปี ตอ้งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องพวกเขา
ซ่ึงบางคนขณะน้ีไดเ้กษียณอายแุลว้และตอ้งอายดัเงิน
ยงัชีพ (บ านาญ)หลงัเกษียณมาชดใชค้่าเสียหายท าให้
เขาตอ้งใชชี้วติอยา่งยากล าบาก 

 

วาสนา ล าด ี
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โดยในทางสรส.  สหภาพฯ และ ITFได้
เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
พล.ต.อ.อดุลย ์แสงสิงแก้ว และรองปลัดกระทรวง
คมนาคมผูแ้ทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รวมทั้งรักษาการผูว้่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เขา้
พบประธานคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
และยงัมีคณะกรรมการที่ไดมี้การตั้งคณะท างานขึ้นมา
แก้ ปัญหา เ ร่ือ งดังก ล่ าวด้วย และ เพื่อ ยืนย ันใน
เจตนารมณ์ขององค์กรแรงงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ขอให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องทั้ งหมด 
รวมทั้งรัฐบาล แกปั้ญหาเร่ืองน้ีเป็นการเร่งด่วน เพราะ
ส่ิงที่สหภาพฯเรียกร้องคือความตอ้งการสร้างมาตรการ
ความปลอดภยัแห่งสาธารณะของขบวนรถไฟมิใช่
ผลประโยชน์เฉพาะตวัเฉพาะกลุ่ม โดยมีขอ้เสนอดงัน้ี 

 
 1. ยติุการด าเนินคดีแกผู้น้ าสหภาพแรงงาน
รัฐวสิาหกิจทั้งหมด 
 2.ใหย้ติุการหกัเงินชดใชค้่าเสียหายทั้งหมด 
 3. ใหค้ืนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดในช่วงที่ออก
จากงานให้แก่ผู ้น าสหภาพแรงงานทั้ ง 7 คน ซ่ึง
ขบวนการแรงงานทั้งสากล และขบวนการแรงงาน
ไทยจะเร่งติดตาม เพือ่ใหย้ติุเร่ืองทั้งหมดโดยเร็ว 

 นายราชา ศรีธาร์ รองประธานสาขารถไฟ 
สหพนัธแ์รงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) กล่าวว่า 
การแถลงการณ์ของITF ได้รับการรับรองจากการ
ประชุมใหญ่ ณ เมืองโซเฟีย ด้วยจัดล าดับให้ความ
ปลอดภยัรถไฟ ซ่ึงมีความส าคญัมาก โดยใชส้โลแกน 
“ปลอดภัยไว้ก่อน” ในการรณรงคข์องสาขารถไฟมา
เป็นเวลาหลายปี เหตุผลนั้นไม่เพียงแค่เพื่อรักษารถไฟ
ให้เป็นสถานที่ท  างานที่ปลอดภัยส าหรับสมาชิก
เท่านั้ น แต่เพื่อความปลอดภัยของผู ้โดยสารและ
สาธารณะโดยทัว่ไปเช่นกัน หากรถไฟไม่ได้รับการ
บริหารอย่างเหมาะสมความเส่ียงในการเกิดความ
เสียหาย การไดรั้บบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิตนั้นสูง
มาก การติดตั้งระบบความปลอดภยัมีความส าคญัมาก
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่จราจรรถไฟมีความ
หนาแน่น และรถไฟตอ้งใช้ความเร็วที่สูงขึ้น การมี
ระบบสนับสนุนทางเทคนิคขั้นสูงตอ้งมีความส าคญั 
ระบบ ‘Dead man’s handlr’ ในหัวจกัรรถไฟซ่ึงจะ
สามารถหยุดรถไฟในกรณีที่พนักงานขบัรถไฟหมด
สติเป็นอุปกรณ์ที่ รู้จักแพร่หลายเป็นอย่างดี คนงาน
ตอ้งสามารถควบคุมระบบรถไฟดว้ยความปลอดภยั 
คนงานที่มีหน้าที่เฝ้าระวงัเร่ืองความปลอดภยัตอ้งมี
สภาพการท างานอย่างเหมาะสม เช่น การสลับ
ระยะเวลาในการเขา้ท างานกะกลางวนั กะกลางคืน 
การจ ากดัระยะเวลาการขบัรถไฟต่อเน่ืองและเวลาการ
หยดุพกั วนัพกัผอ่น และการป้องกนัความรุ่นแรง 
 ซ่ึงพนกังานมีสิทธิในการปฏิเสธการท างานที่
เป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภยันั้นได้รับการคุม้ครอง
ภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO)ฉบบัที่ 155 มาตรา 13 ว่าด้วย “คนงานที่ย้าย
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ตัวเองออกจากสถานการณ์การท างายซ่ึงเขามีเหตุผล
อันสมควรที่จะเช่ือว่าเป็นอันตรายและมีความเลวร้าย
ต่อชีวิตหรือสุขภาพควรจะได้รับการคุ้มครองจากผลที่
จะตามมาตามเงื่อนไขและหลักปฏิบัติของประเทศ” 
เป็นสิทธิขั้ นพื้นฐานส าหรับคนงานรถไฟ หาก
พจิารณาแลว้สถานการณ์นั้นอาจเป็นอนัตราย คนงาน
ควรหยดุการท างานบนรถไฟ โดยไม่มีการลงโทษทาง
วนิยั  

 
โดยในทางตรงกันข้าม เห็นว่า คนงานควร

ได้รับรางวัลเสียด้วยซ ้ า  และทั้ ง 62 ประเทศให้
สัตยาบัน ILOฉบับน้ี  และสิทธิน้ีมีผลบังคับใช้ใน
กฎหมายคุม้ครองแรงงานของประเทศเหล่านั้นแล้ว 
หรือถึงแม้ไม่ได้ให้สัตยาบนัในอนุสัญญาฉบบัน้ี แต่
สิทธิน้ีถูกใช้เป็นมาตรฐานสากลส าหรับแรงงานทั่ว
โลก และควรไดรั้บการเคารพ แต่น่าเสียดายที่ประเทศ
ไทยยงัไม่ได้ให้สัตยาบนัส าคญัน้ี ซ่ึงสหภาพแรงงาน
รถไฟเป็นหลกัประกนัที่เขม้แข็งที่สุดในการส่งเสริม
และพัฒนาระบบความปลอดภัยให้สูงขึ้ นในการ
ท างาน จึงควรแสวงหาพนัธมิตรหรือหน่วยงานภาค
ประชาสงัคม เช่นพรรคการเมืองที่มีความเห็นใจ ตาม
สถานการณ์และองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัผูโ้ดยสาร ความ

ร่วมมือระดบัสากลระหวา่งสหภาพฯทวคีวามส าคญัมา
ขึ้นเร่ือยนโยบายเปิดเสรีและการแปรรูปที่ด าเนินการ
โดยรัฐบาลหลายประเทศเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่ว
โลก 
 นายรูวนั ศุภสิงห์ ผูแ้ทนองคก์รแรงงานสากล 
กล่าววา่ เราไม่ควรละเลยขอ้เทจ็จริงที่วา่กรณีน้ีเป็นเร่ิม
จากประเด็นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัใน
การท างานโดย สร. รฟท. เม่ือเดือนตุลาคม 2552 เพื่อ
เปิดเผยใหเ้ห็นถึงความลม้เหลวดา้นความปลอดภยัใน
การเดินรถไฟอย่างรุนแรง ในเดือนนั้ นภายในเวลา
เพยีง 4 วนัมีเหตุรถไฟตกรางถึงสองคร้ังและ หน่ึงคร้ัง
เป็นอุบตัิเหตุที่มีผูเ้สียชีวิต 7 คนและบาดเจ็บมากมาย 
พนักงานขับรถไฟมีวันหยุดพักผ่อนแค่หน่ึงวัน
หลงัจากที่ตอ้งท างานติดต่อกนัเป็นเวลา 30 วนั ระบบ 
‘deadman’s switch’ ไม่ท างาน และตามค าบอกเล่าของ
สหายเราจาก สร. รฟท. หัวรถจักรที่ระบบอุปกรณ์
พื้นฐานช้ินน้ีที่ยงัสามารถท างานไดอ้ยูมี่เพียงแค่ 20% 
เท่านั้น การรณรงคท์ี่มีสมาชิกสหภาพแรงงานเขา้ร่วม 
1,200 คน ซ่ึงเป็นพนกังานที่ปฏิเสธที่จะน ารถจกัรที่ไม่
สมบูรณ์ หรือ รถจกัรที่ระบบ ‘deadman’s switch’ ไม่
ท างานไปให้บริการนั้น จึงเป็นเพียงการรณรงค์เพื่อ
ส่งเสริมความปลอดภยัทางรางเพื่อคนงาน ผูโ้ดยสาร 
และประชาชนโดยรวม 
 ดงันั้น ในความเห็นของ ITF การเลิกจา้งผูน้ า
สหภาพแรงงานหลังการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย 
บวกกบัการลงโทษเรียกร้องค่าเสียหายจ านวนมหาศาล
จากพวกเขา เป็นการคุกคามโดยใชอ้  านาจศาลในขั้น
สูงสุด และ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งร้ายแรง
ต่อผูท้ี่รณรงคกิ์จกรรมทางสหภาพแรงงาน 
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 ในปี 2014 หลงัจากที่ ITF ไดมี้การร้องเรียน
ไปยงั องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO 
พบวา่ประเทศไทยเป็นการฝ่าฝืนหลกัการของเสรีภาพ
ในการรวมตัวที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ระหวา่งประเทศซ่ึงรัฐบาลตอ้งเคารพในฐานะสมาชิก
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO พบว่า 
ประเด็นส าคญัของการที่ประเทศไทยไม่ปฏิบติัตาม
หลกัการวา่ดว้ยเสรีภาพในการรวมตวั คือ การห้ามนัด
หยุดงาน ภายใต้มาตรา 33 ของ พรบ.แรงงาน
รัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์พ.ศ.2543 และ การมีบทลงโทษที่
รุนแรงส าหรับการมีส่วนร่วมหรือการก่อให้มีเกิดการ
ประทว้งที่มีอยูใ่นมาตรา 77 ของพระราชบญัญตัิ 
 ในส่วนค่าเสียหายที่เรียกร้องจาก ผูน้ า สร. 
รฟท. ทาง ILO ตดัสินวา่เน่ืองจากพวกเขาด าเนินการที่
ละเมิดขอ้หา้มการนัดหยดุงานซ่ึงเป็นส่ิงที่ตรงกนัขา้ม
กบัหลกัการของเสรีภาพในการสมาคม และค่าเสียหาย
จ านวนที่มากเกินไปน่าจะมีผลกระทบรุนแรงต่อ สร. 
รฟท. และผูน้ าสหภาพแรงงาน และ เป็นการขดัขวาง
การท ากิจกรรมสหภาพแรงงานอันเป็นสิทธิตาม
กฎหมาย ซ่ึง รัฐบาลไทยควรถอนการให้ชดใช้
ค่าเสียหายโดยทนัที 
 ในสัปดาห์น้ีระหว่างการประชุมหารือกับ
รั ฐม นต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น แล ะ รอ ง
ปลัดกระทรวงคมนาคม เราได้ย  ้ าให้เห็นถึงความ
จ าเป็นที่ประเทศไทยจะตอ้งเคารพผลการพิจารณาคดี
ของ ILO ในกรณีน้ี ในขณะเดียวกนัเรารู้สึกมีก าลงัใจ
จากส่ิงที่เราไดรั้บฟังจากการประชุม เราหวงัว่ารัฐบาล
ไทยจะยติุการฟ้องร้องด าเนินคดีใดๆ หรือทั้งหมดที่มี
ต่อผู ้น า สร. รฟท. ในทันที รวมทั้ งยุติการหักเงิน

บ านาญและเงินเดือน และคืนสิทธิประโยชน์ รวมถึง
การจ่ายเงินเดือนยอ้นหลงัทั้งหมดให้แก่ผูน้ าทั้ง 7 คน
ของ สร. รฟท. หลังจากที่พวกเขาถูกเลิกจา้งอยา่งไม่
เป็นธรรม 

 
เราจะรายงานความคืบหน้าของคดีน้ีให้แก่ 

ผูอ้  านวยการใหญ่ ILO ผูแ้ทนการคา้สหรัฐอเมริกา 
และคณะกรรมาธิการยโุรปทราบอยา่งต่อเน่ือง เราหวงั
ว่าจะได้รับข่าวดี เพื่อประโยชน์ของผู ้น าสหภาพ
แรงงาน และ ความยตุิธรรมทางสงัคมโดยรวม 
 ทั้งน้ี ในส่วนของขบวนการแรงงานสากล ยงั
มีการเคล่ือนไหวยืน่หนังสือต่อสถานทูตไทยในหลาย
ประเทศ เพือ่ใหรั้ฐบาลไทยคืนสิทธิให้กบัผูน้ าสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ(สร.รฟท.) ที่ไดร้ณรงค์ทัว่
ประเทศเร่ืองความปลอดภยัหลงัจากเกิดอุบติัเหตุทาง
รถไฟคร้ังร้ายแรงในประเทศไทยเม่ือวนัที่ 5 ตุลาคม 
2552 ที่สถานีเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์จน
เป็นเหตุมีมีผูเ้สียชีวิต 7 คนและบาดเจ็บเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงผลการสอบสวนภายในที่การรถไฟตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาเองรวมทั้งค  าพิพากษาของศาล
อาญา วเิคราะห์วา่ สาเหตุที่แทจ้ริงเกิดขึ้นจากความไม่
สมบูรณ์ของหัวรถจักรที่ ใช้ท  าขบวน เป็นผลให้
พนกังานขบัรถตอ้งติดคุกและตอ้งออกจากงาน เพราะ
ศาลอาญาเห็นว่า น ารถจกัรที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
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ออกไปท าขบวน ซ่ึงต่อมาผูเ้สียหายจากเหตุการณ์
ดงักล่าวไดฟ้้องต่อศาลแพง่ และศาลก็มีค  าพิพากษาให้
พนักงานขบัรถและการรถไฟฯจ่ายค่าเสียหายให้แก้ผู ้
ฟ้องเน่ืองจากน ารถจกัรที่ไม่สมบูรณ์ออกไปท าขบวน
จนเกิดเหตุร้ายแรง แม้กระทั่งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติก็มีขอ้สรุปไปในทิศทางเดียวกนัว่า 
สภาพรถจกัรที่ไม่ปลอดภยัเป็นสาเหตุหลกัที่น าไปสู่
การเกิดอุบติัเหตุ  

 
ในส่วนของต่างประเทศ ITF (สหพันธ์

แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ) และITUC (สมาพนัธ์
สหภาพแรงงานสากล) ไดน้ าเร่ืองร้องเรียนต่อ องคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ(ILO)และผลการสรุปก็
ออกมาในลกัษณะที่เห็นว่า “สภาพแรงงานรถไฟและ
ผู้น ากระท าในส่ิงที่ถูกต้องโดยเฉพาะในเร่ืองรณรงค์ 
เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นสิทธิขั้นพืน้ฐาน
ของสหภาพแรงงาน” และไดส่้งขอ้สรุปและขอ้แนะ
มายงัรัฐบาลไทยเพื่อให้ยุติและคืนสิทธิให้แก่ผูน้ า
สหภาพแรงงาน จากผลที่สรุปออกมาช้ีให้เห็นถึงการ
กระท าของสหภาพแรงงานรถไฟและผูน้ าสหภาพ
แรงงานไดก้ระท าที่เป็นประโยชน์แก่การรถไฟฯเอง
รวมทั้งประชาชนที่ใชบ้ริการดว้ย 

 T I M E L I N E 
 ล าดับเหตุการณ์ การเคล่ือนไหว ผลักดนั ให้
รัฐบาลแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนอตัราก าลงัของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย อันเน่ืองมาจาก มติ ครม.เม่ือ
วนัที่ 28 กรกฎาคม 2541 โดยคณะกรรมการบริหาร 
สร.รฟท. ทั้งส่วนกลางและสาขาภูมิภาค น าโดยนายสา
วิทย ์แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท. ได้ถือเอาเร่ืองน้ี
เป็นความส าคัญขั้ นสูงสุด เพื่อให้รัฐบาล (ครม.) 
ยกเลิก มติครม.เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2541  ให้รฟท.
เปิดรับพนกังานใหม่ทดแทนพนกังานที่ขาดแคลนและ
เพื่อรองรับแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางตาม
นโยบายของรัฐบาลอีกด้วย   การด าเนินการของ 
สร.รฟท. เร่ิมตั้งแต่การเขา้รับหนา้ที่ มีดงัน้ี 
 1. เม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560 ไดเ้ขา้พบนาย
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม  ซ่ึ ง รัฐมนตรีก็ ได้รับทราบปัญหาและ
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
ปริมาณงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รายงานวา่ก าลงัเร่งรัดด าเนินการ 
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 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 โดย การรถไฟฯ ต้องมีพนักงานทั้งหมด 
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
หนัง สือ 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 เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2561 

 
 10. เม่ือวนัที่ 17 กนัยายน 2561 สร.รฟท. ได้
ไปยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ทบทวน 
มติครม. วนัที่ 28 กรกฎาคม 2541 ที่ศูนยรั์บเร่ือง
ร้องเรียน ท าเนียบรัฐบาล 
 11.เม่ือวนัที่ 26 กนัยายน 2561 ทาง สร.รฟท.
ได้เขา้พบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ห้อง
ประชุม 2 กระทรวงคมนาคม เพือ่ติดตามความคืบหน้า 
ในเร่ืองการขอเพิ่มอตัราก าลงัของพนักงานการรถไฟ
แห่งประเทศไทย 
 12. เม่ือวนัที่ 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
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ว่าทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนาม
เสนอความเห็นในส่วนที่เก่ียวขอ้งส่งไปที่ ส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)แลว้ 
 13. เม่ือวนัที่ 29 ตุลาคม 2561 ความเห็น
ประกอบเร่ืองการขออนุมัติอัตราก าลังพนักงานการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  อยู่ที่ส านักงาน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)แลว้ รอน าเสนอเขา้
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 
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 วนัจนัทร์ที่ 28 มกราคม 2562 โครงการพฒันา
และขบัเคล่ือนขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อสุขภาวะ ของ
แรงงานข้ามชาติที่ย ัง มิได้รับการคุ้มครอง โดย
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และคณะมนุศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ได้
จดัประชุมคณะท างานพฒันาและขบัเคล่ือนขอ้เสนอ
เชิงนโยบายเพือ่สุขภาวะของแรงงานขา้มชาติที่ยงัมิได้
รับการคุม้ครอง ที่ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงาน
สัมพนัธ์ ชั้น 1 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ 

 
 ผูช่้วยศาสตราจารยท์รงพนัธ์ ตนัตระกูล คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รายงานโดย
สรุปได้ดงัน้ี ว่า โครงการมีวตัถุประสงค์เพื่อทบทวน

กฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครองคนท างานในประเทศ
ไทย เช่น พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เ งิ น ท ด แ ท น  พ . ศ .  2 5 3 7 
พระ ราชบัญญัติ คุ ้ม ค รอ งแ รงง าน  พ . ศ . 2 54 1 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในสถานประกอบการ พ.ศ.2554 และ
อ่ืนๆ 
 8 ประเภทแรงงานที่มีการจา้งงานในประเทศ
ไทย คือ นกัศึกษาฝึกงาน แบบระบบทวภิาคี แรงงานที่
เป็นประชากรกลุ่มเฉพาะ เช่นคนพิการ ผู ้สูงอาย ุ
พนักงานของรัฐ ตามกฎหมายก าหนดโดยเฉพาะ
รัฐวสิาหกิจ แรงงานในภาคอุตสาหกรรม แรงงานภาค
เกษตร แรงงานภาคบริการ แรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศ และแรงงานขา้มชาติ ซ่ึงมีตวัเลขกลุ่ม
แรงงานที่ส าคญั โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ ธนัวาคม 
2561 และส านักงานบริหารแรงงานข้ามชาติ ดังน้ี 
แรงงานในระบบจ านวน 17.79 ลา้นคน แรงงานนอก
ระบบ 20.08 ล้านคน แรงงานข้ามชาติ พม่า ลาว 

วาสนา ล าดี 

www.voicelabour.org 
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กมัพูชา ที่ถูกกฎหมาย 3,083,451 คน แรงงานสูงอาย ุ
4.06 ลา้นคน จากจ านวนผูสู้งอายทุั้งส้ิน 11.68 ลา้นคน 
และยงัมีแรงงานเด็กอายุตั้ งแต่ 5-17 ปี 268,100 คน 
จากประชากรวยัเด็ก 10,876,257 คน 
 สถานการณ์การจา้งงานแรงงานขา้มชาติใน
ประเทศไทย ไทยไดก้า้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายมุาตั้งแต่ปี 
2548 ด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ลดลง และไม่ได้ให้
ความส าคัญต่อการมีครอบครัว และปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 
เพือ่ลดตน้ทุนการผลิต และทดแทนแรงงานที่มีค่าจา้ง
สูง โดยมีตวัเลขแรงงานขา้มชาติ ประกอบด้วยพม่า 
ลาว กัมพูชา 3,083,451 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 
1,021,630 คน  บัตรสีชมพู 1 ,193 ,885 คน ระบบ
MOU ระหวา่งประเทศ 846,375 คน  และจา้งงานตาม
ฤดูกาล 21,561 คน ประกอบดว้ย พม่า และกมัพชูา 
 25 อาชีพที่แรงงานขา้มชาติท  าได้ คือ อาชีพ
ประมง และต่อเน่ืองประมงทะเล เกษตร และต่อเน่ือง
เกษตร ปศุสัตว ์และต่อเน่ืองปศุสัตว ์รับซ้ือของเก่า 
เหมืองแร่ และเหมืองหิน ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เก่ียวกบัโลหะ ผลิตหรือจ าหน่ายอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
ผลิต หรือจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากดิน ผลิตหรือจะหน่าย
วสัดุก่อสร้าง แปรรูปหิน จ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป ผลิต
หรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตหรือจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์กระดาษ  ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการต่างๆยกเว้นกิจการ
รับเหมาฯ คา้ส่ง คา้ปลีกแผงลอยในตลาด แปรรูปสัตว์
น ้ า  อู่ ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด ป้ัมน ้ ามัน รับใช้ในบ้าน 
สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม และสถานพยาบาล ขนส่ง
สินคา้ทางบก ทางน ้ า คลงัสินคา้ โดยมี 10 อนัดบังานที่

แรงงานขา้มชาติ 3 สัญชาติได้รับอนุญาตท างาน คือ 
ก่อสร้าง 383,609 คน การให้บริการต่างๆ 260,158 คน 
งานต่อเน่ืองการเกษตร 216,459 คน เกษตร และปศุ
สัตว์ 194 ,533 คน จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
169,037 คน จ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป 122,805 คน คา้
ส่ง คา้ปลีก แผงลอยในตลาด 91,822 คน ผูรั้บใช้ใน
บ้าน 81,194 คน จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับโลหะ 
67,297 คน และต่อเน่ืองประมงทะเล 56,164 ซ่ึงเป็น
แรงงานขา้มชาติเฉพาะที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับ
MOUเท่านั้น 
 5 จงัหวดัที่มีแรงงานขา้มชาติท  างานสูงสุด ที่
ผ่ า น ก า ร พิ สู จน์ สั ญ ช า ติ  แ ล ะ ท าMOU มี ดั ง น้ี 
กรุงเทพมหานคร 478,188 คน สมุทรสาคร 197,695 
คน นครปฐม 134,058 คน นนทบุรี 130,364 คน และ
สมุทรปราการ 101,353 คน 

 
 ซ่ึงลกัษณะกฎหมายจา้งงานในประเทศไทย มี
กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างน้อย 15 ฉบับ มอง
ความสัมพนัธ์ในฐานะที่มีการจา้งงานแรงงานต่อกัน
คุม้ครองคนที่เป็นแรงงานทุกชาติ ไม่ว่าจะมีสัญชาติ 
หรือไร้สัญชาติ ยกเวน้เพียง พระราชบญัญตัิแรงงาน
สมัพนัธ ์พ.ศ.2518 และผูท้ี่ลักลอบเขา้ประเทศไทยผิด
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522   พระราช
กฤษฎีกาบริหารจัดการ การท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 แต่กฎหมายที่ มีอยู่ย ังให้การคุ ้มครอง
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แรงงานขา้มชาติไม่ครอบคลุมทุกดา้น ส่งผลต่อความ
เหล่ือมดา้นล ้าการงาน และสุขภาวะ เช่นการรวมกลุ่ม
เพื่อการเจรจาต่อรอง การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน 
ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ดา้นค่าตอบแทนจากการท างาน ค่าจา้งขั้น
ต ่า การมีงานท าที่มัน่คงต่อเน่ือง การมีหลกัประกนัทาง
สังคม หรือสิทธิแรงงานด้านต่างๆ คืออยา่งปัญหาก า
หมายคุม้ครองแรงงานยงัมีการยกเวน้การบงัคบัใช้ใน
กลุ่มแรงงานที่ท  างานรับใชใ้นบา้น โดยมีการประกอบ
ธุรกิจรวมอยู่ด้วย กรณีแรงงานภาคเกษตรกรรมที่
ไม่ไดท้  างานตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในเร่ืองอตัราค่าจา้ง
ขั้นต ่า ชัว่โมงในการท างาน และค่าชดเชยจากการถูก
เลิกจา้งโดยไม่มีความผดิ 

  
 สิทธิแรงงานขา้มชาติที่ท  างานในบา้นได้รับ
ตามกฎหมาย คือ วนัหยดุประจ าสปัดาห์ 1 วนั วนัหยดุ
ประเพณี 13 วนั หากตรงกับวนัหยุดประจ าสัปดาห์
ตอ้งหยดุชดเชยเพิม่อีก 1 วนั ท  างานครบ 1 ปี มีสิทธิลา
หยดุพกัผอ่น 6 วนัท างาน ลาป่วยไดเ้ท่าที่ป่วยจริง หาก
นายจา้ง จา้งเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี ตอ้งจ่ายค่าจา้งให้กบั
เด็กโดยตรง ลูกจา้งที่ท  างานในวนัหยดุตอ้งไดค้่าจา้ง 
และไดรั้บค่าจา้งหากลาป่วยไม่เกิน 30 วนั 
 ด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติท  างานในบ้านที่
กฎหมายยกเวน้ คือ ไม่ได้ค่าจา้งขั้นต ่า โดยให้ขึ้นอยู่
กบัความพงึพอใจของนายจา้ง ไม่มีการก าหนดชัว่โมง

การท างาน และเวลาพักผ่อน ไม่มีสวัสดิการขั้ น
พื้นฐานประกนัสุขภาพ ประกันสังคม อาหาร และที่
พกั กรณีถูกเลิกจา้งไม่ไดค้่าชดเชย และเด็กอายตุ  ่ากว่า 
15 ปีท างานได ้
 ประเด็นสิทธิแรงงานขา้มชาติในภาคเกษตร 
ไดรั้บตามกฎหมาย คือ หากตอ้งท างานในวนัหยดุตอ้ง
จ่ายค่าท างานในวนัหยุดอีก 1 เท่าของค่าจา้ง ลาป่วย
เท่าที่ป่วยจริง แต่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 15 วนัท างาน 
ก าหนดงานที่ห้ามลูกจา้งมีครรภท์  า และมีสิทธิลาเพื่อ
คลอดบุตร กรณีหยุดพกัผ่อนไม่น้อยกว่า 3 วนั โดย
ไดรั้บค่าจา้ง หลงัท างานครบ 180 วนั และจดัให้มีน ้ า
ด่ืม และพกัอาศยั ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจา้ง 
กรณีนายจา้งไม่จ่ายค่าจา้งให้สามารถใชสิ้ทธิกองทุน
สงเคราะห์ลูกจา้งได ้
 สิทธิแรงงานขา้มชาติภาคเกษตรที่ไดรั้บการ
ยกเวน้ตามกฎหมาย เช่น ไม่มีการก าหนดค่าจา้งขั้นต ่า 
ขึ้นกบัการตกลงกนัระหว่าลูกจา้งกบันายจา้ง ไม่มีการ
ก าหนดชัว่โมงท างาน และเวลาพกัที่แน่นอน ไม่มีการ
ก าหนดวันหยุดประจ าสัปดาห์ ไม่มีว ันหยุดตาม
ประเพณี ไม่มีการก าหนดเวลาท างานของแรงงานหญิง 
และเลิกจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย เป็นตน้ 
 ประ เด็นกฎหมายประกันสังคม  ก็ ย ัง มี
ขอ้ยกเวน้ที่ไม่บงัคบัใชใ้นกลุ่มลูกจา้งบางประเภทที่มี
รูปแบบการจา้งงานที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะลูกจา้ง
ท างานบา้นอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 
รวมถึงลูกจา้งภาคเกษตร กิจการประมง และผูรั้บงาน
ไปท าที่บา้น ในส่วนกฎหมายเงินทดแทน ยงัก าหนด
กิจการที่ยกเวน้ให้นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบ เช่น 
เกษตร งานบา้นที่ไม่มีการประกอบธุรกิจ หาบเร่ แผง
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ลอย ปัญหาที่เกิดต่อแรงงานขา้มชาติ เม่ือกฎหมายมี
การยกเวน้การคุม้ครอง คือ เม่ือมีการเกิดอุบติัเหตุ หรือ
โรคอนัเน่ืองมาจากการท างานของลูกจา้ง จะไม่ไดรั้บ
การคุม้ครองตามประโยชน์ทดแทนมาตรา 33 นายจา้ง
และลูกจา้งตอ้งแบกรับความเส่ียงเอง และการใชสิ้ทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายงัมีข้อจ ากัดอยู่ ซ่ึง
สถานการณ์ปัญหาของแรงงานขา้มชาติที่เผชิญ ไม่ใช่

เพยีงการเขา้ไม่ถึงการคุม้ครองตามกฎหมายที่ก  าหนด
ไว ้แต่ยงัเป็นผลส าคญั มาจากตวับทกฎหมายดา้นการ
จา้งงานที่ยกเวน้การไม่คุม้ครองแรงงานบา้งกลุ่มที่จา้ง
งาน และในบางเร่ืองที่ยกเวน้การไม่คุม้ครองแรงงาน
บางกลุ่มที่จา้งงาน และในบางเร่ืองถือไดว้า่เป็นการกีด
กันไม่ให้แรงงานได้รับการคุ้มครอง และส่งผลให้
แรงงานตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงในการจา้งงาน 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 
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กระทรวงแรงงาน ยื่นสัตยาบัน อนุสัญญา ILO 
188 คุ้มครองแรงงานภาคประมง 

 มี ร า ยง านจากกระทรวงแรงงานและ
ส่ือมวลชนว่า เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562 พล.ต.อ.
อดุลย ์แสงสิงแกว้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
นายเสขวรรณเมธี เอกอัครราชทูตผูแ้ทนถาวรไทย
ประจ าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พร้อมดว้ย นาย
จรินทร์ จกักะพาก ปลดักระทรวงแรงงาน  และคณะ 
ได้ยื่นสัตยาบนัอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ( ILO) ฉบบัที่ 188 ว่าดว้ยการท างานในภาค
ประมง พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ต่อนายกาย ไรเดอร์ 
(Mr.Guy Ryder) ผูอ้  านวยการใหญ่ ILO เป็นผู ้
ต้อน รับและ รับสัตย าบันสา ร  ณ  ห้อ ง  Cabinet 
ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา 
สมาพนัธรัฐสวสิ  

 พล.ต.อ.อดุลย ์แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน วา่ ที่ผา่นมากระทรวงแรงงานไดมี้
กระบวนการรับฟังความเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่าย ทั้ งนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคประชาชน ภาค
วิชาการ และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้งหลายคร้ัง 
ซ่ึงส่วนใหญ่ เห็นพ้องว่า  การให้สัตยาบันจะเป็น
ประโยชน์ทั้งกบัแรงงาน นายจา้ง และภาพลกัษณ์ของ
ภาคประมงไทยและสินคา้ประมงไทย และการให้

สตัยาบนัอนุสญัญาดงักล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ของไทย ในการยกระดบัมาตรฐานการคุม้ครองการ
ท างานบนเรือประมงของทั้งแรงงานไทยและแรงงาน
ขา้มชาติใหดี้ยิง่ขึ้น และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
และป้องกันความเส่ียงที่แรงงานจะตกอยู่ในสภาพ
แรงงานบงัคบั  

 
 เน่ืองจากอนุสญัญาจะช่วยสร้างหลกัประกนั
ให้เกิดสภาพการท างานที่มีคุณค่าแก่แรงงานประมง 
เช่น การก าหนดชัว่โมงการท างาน คุณภาพที่พกัอาศยั 
อาหาร น ้ าด่ืม การรักษาพยาบาล ระบบการตรวจ
แรงงานและความเป็นอยูบ่นเรือประมง เป็นตน้ ซ่ึงจะ
ช่วยส่งเสริมการท าประมงที่มีจริยธรรมและมีธรร
มาภิบาล และยงัดึงดูดแรงงานใหเ้ขา้มาท างานในภาค
ประมงมากขึ้น อนัจะช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในภาคประมงต่อไปดว้ย ส่วนความเช่ือมโยง
กบัการปลดใบเหลืองนั้น รัฐบาลไทยไดผ้ลกัดนัการ
ท างานเพื่อระดบัการคุม้ครองแรงงานในภาคประมง 
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ควบคู่ไปกบัการแกไ้ขปัญหา IUU มาอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อให้ไทยมีการท าการประมงอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงเป็น
เป้าหมายสูงสุดของรัฐบาล โดยมีการด าเนินมาตรการ
หลายประการ รวมถึงการจดัระเบียบการท าประมง
ในช่วง 3-4 ปีที่ผา่นมา โดยเฉพาะการให้สัตยาบนัพิธี
สารของอนุสัญญาฉบบัที่ 29 ว่าดว้ยแรงงานบงัคบั 
และอนุสญัญาฉบบัที่ 188 จะมีผลท าให้มาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับ ใช้ มี ก า รพัฒนา ให้ มี
ประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้นอยา่งมาก และเช่ือมัน่วา่เป็น
ปัจจยัหน่ึงที่ท  าให้ไทยไดรั้บการเล่ือนล าดบัประเทศ
ที่มีความพยายามในการแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยจ์าก 
Tier 2 Watch List เป็น Tier 2 ในปีที่ผ่านมา และ
ล่าสุดเม่ือวนัที่ 8 ม.ค.62 สหภาพยุโรปไดป้ระกาศ
ปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย อนัแสดง
ถึงการยอมรับต่อความกา้วหน้าของการแกไ้ขปัญหา 
IUU ของไทย ซ่ึงมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง
นับตั้งแต่ไทยไดรั้บสถานะใบเหลืองเม่ือปี 2558 จน
ประสบความส าเร็จในการยกระดบัอุตสาหกรรมการ
ประมงของไทยทั้งระบบในปัจจุบนั ซ่ึงท าให้สหภาพ
ยโุรปยอมรับ ขณะน้ีไทยมีกลไกแกไ้ขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมายที่เข้มแข็งที่สุดในภูมิภาค และ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประเทศต่าง ๆ ที่มี
ปัญหาเดียวกันได้ ทั้งน้ี การเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้
รองรับกบัอนุสัญญา ฉบบัที่ 188 นั้น ขณะน้ีประเทศ
ไทยมีกฎหมายภายในที่สอดคล้องอยู่แล้ว 11 เร่ือง 
ส่วนที่ยงัไม่สอดคลอ้งอยูร่ะหวา่งเร่งด าเนินการแกไ้ข
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยจะด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบับริบทของประมงไทยอีกดว้ย 

 นายก า ย  ไ ร เด อ ร์  (Mr.Guy Ryder) 
ผูอ้  านวยการใหญ่ ILO กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญาดงักล่าว ซ่ึงการ
ที่ ประ เทศไทยให้สัต ยาบัน ในค ร้ัง น้ี เ ป็นกา ร
แสดงออกถึงความส าคัญในการคุ้มครองแรงงาน
ประมง ทั้งน้ี ILO พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
ไทยที่แสดงถึงความเขม้แข็งในการคุม้ครองแรงงาน
ประมงคร้ังน้ี ซ่ึงท าให้ประเทศไทยไดรั้บการยอมรับ
จากนานาชาติขึ้ นไปอีก และเ น่ืองในโอกาสที่
ครบรอบ 100 ปีของ ILO ซ่ึงจะมีการจดัการประชุม
คร้ังที่ 108 ในเดือนมิถุนายน 2562 ที่จะถึงน้ี ณ กรุง
เจนีวา ILO ไดเ้รียนเชิญ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เพือ่เป็นเกียรติแก่ ILO ในการเขา้ร่วม
ประชุมในคร้ังน้ีด้วย และนอกจากน้ี ILO ยงัได้ให้
การสนบัสนุนบทบาทของประเทศไทยอยา่งเต็มที่ใน
การท ากิจกรรมในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธาน
อาเซียนในคร้ังน้ีอีกดว้ย 

 ข้อเรียกร้ององค์กรภาคประชาสังคมกรณี
การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศฉบับที่ 188 และมาตรการหลังการ
รับรองอนุสัญญาฯ ของประเทศไทย 

 เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ ์2562 เครือข่ายองคก์ร
ดา้นประชากรขา้มชาติ ไดอ้อกแถลงการณ์ ผ่านทาง
เพจ Migrant Working Group ว่า ตามที่ พล.ต.อ.
อดุลย ์แสงสิงแกว้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ได้ยื่นสัตยาบันอนุสัญญาองค์การด้านแรงงาน
ระหวา่งประเทศ(ILO) ฉบบัที่ 188 ว่าดว้ยการท างาน
ในภาคประมง พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ต่อ นายกาย ไร
เดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผูอ้  านวยการใหญ่ILO ณ 
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ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา 
สมาพนัธรัฐสวิส เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่าน
มา ถือได้เป็นหมุดหมายส าคญัส าหรับประเทศไทย
ในการแสดงจุดยนืและประกาศแนวนโยบายในการที่
จะให้ความส าคญัต่อการคุม้ครองแรงงานในกิจการ
ประมงทะเลและเป็นการยกมาตรการคุ้มครอง
แรงงานประมงทะ เลของไทยให้ เ ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ทางเครือข่ายองคก์รดา้นประชากร
ข้ามชาติขอแสดงความช่ืนชมการด าเนินการของ
รัฐบาลไทยในคร้ังน้ี 

 อยา่งไรก็ตาม มาตรการหลงัการให้สัตยาบนั
ที่จะท าให้จุดมุ่งหมายของรัฐบาลไทยในคร้ังน้ี
ประสบผลส าเร็จอย่างแทจ้ริงก็คือการปรับปรุงหรือ
จดัท ากฎหมายภายในประเทศในด้านการคุม้ครอง
แรงงานประมงให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบบัน้ี ที่
ปั จ จุบันกระทรวงแรงงานได้ มี ก ารจัดท า ร่ า ง
พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานในงานประมง และ
ทางเครือข่ายฯ ยงัมีขอ้สังเกตและขอ้กังวลเก่ียวกับ
การด าเนินการออกกฎหมายภายในประเทศเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาดงัน้ี 

 1. ประเด็นด้านประกันสังคม ซ่ึงใน
อนุสญัญาฯ มาตรา 34 ระบุให ้“สมาชิกแต่ละประเทศ
ต้องท าให้มั่นใจได้ว่า แรงงานประมงที่โดยปกติแล้ว
พ านักอยู่ในเขตอาณาของตน และผู้อยู่ในความ
อุปการะตามความหมายที่ บัญญัติโดยกฎหมาย
ภายในประเทศ เป็นผู้มีสิทธิในสิทธิประโยชน์จากการ
คุ้มครองด้านการประกันสังคม ภายใต้สภาพที่เป็น
คุณไม่น้อยกว่าที่ ใช้บังคับกับคนงานอื่นๆ รวมถึง 
บุคคลที่ได้รับการจ้างงาน ผู้ประกอบกิจการส่วนตัวผู้

มีถิ่นพ านักโดยปกติในเขตอาณาของประเทศสมาชิก” 
ในขณะที่ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองแรงงานในงาน
ประมง ไดร้ะบุประเด็นน้ีใน มาตรา 12 ว่า “ เจ้าของ
เรือต้องจัดให้แรงงานประมงได้รับสิทธิประโยชน์
ด้านสุขภาพ และสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 
โดยจะจัดให้มี ประกันที่คุ้มครองด้านสุขภาพและ
สวัสดิการดังกล่าว หรือวิธีอื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ประกาศก าหนด ก็ได้” การก าหนด
ในมาตรา 12 ของร่างพระราชบญัญติัยงัมีลกัษณะที่
ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรา 34 ของอนนุสญัญาฯ ที่พูดถึง
เร่ืองการได้รับสิทธิประโยชน์ คุ ้มครองด้านการ
ประกันสังคม ภายใต้สภาพที่เป็นคุณไม่น้อยกว่าที่
บงัคบัใชก้บัคนงานคนอ่ืน ๆ ดงันั้น การพยายามระบุ
ให้การคุ ้มครองทางประกันสังคมเป็นเพียงเร่ือง
สุขภาพและสวัสดิการนั้ น ไม่ได้สอดคล้องกับ
หลัก ก า รทั่ ว ไปขอ งก า รประ กันสั ง ค ม  ต า ม
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม ของประเทศไทย ท าให้
เกิดความเส่ียงต่อการที่การออกกฎหมายภายในของ
ประเทศไทยจะขัดกับหลักการตามอนุสัญญาใน
ประเด็นน้ี 

 2. ประเด็นเร่ืองการการเปิดโอกาสให้บุคคล
อายุ 16 ปีขึ้ นไป ฝึกงานในเรือประมงได้ ใน
อนุสัญญาฯ ได้ระบุถึงอายุขั้นต ่ าของแรงงานใน
กิจการประมงจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 16 ปี แต่หลักการ
ส าคญัของอนุสัญญาในมาตรา 6 ขอ้ 2 ระบุว่า “ไม่มี
ส่ิงใดในอนุสัญญาฉบบัน้ีที่จะส่งผลต่อกฎหมาย ค  า
ตัดสิน หรือธรรมเนียมปฏิบัติ หรือข้อตกลงใด ๆ 
ระหว่างเจา้ของเรือประมงกับคนงานประมง ซึงให้
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เ ง่ือนไขที่ เป็นประโยชน์มากกว่าที่บัญญัติไว้ใน
อนุสญัญา” ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยไดก้ าหนดอายุ
ขั้นต ่าของแรงงานในกิจการประมงจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 
18 ปี โดยค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กในการ
ท างานเป็นหลกั ดงันั้นการที่มีแนวทางจะก าหนดใหผู้ ้
ที่อายุไม่ต  ่ ากว่า 16 ในกิจการประมง ย่อมถือว่า
ขดัแยง้กับหลักการส าคญัของอนุสัญญาฯ นโยบาย
และขอ้กฎหมายอ่ืนๆที่รัฐบาลไทยไดใ้ห้ความส าคญั
ต่อประเด็นการใช้แรงงานเด็กไม่ว่าจะเป็นประกาศ
คณะกรรมการระดบัชาติเพื่อขจดัการใช้แรงงานใน
รูปแบบที่เลวร้ายโดยระบุให้งานประมงเป็นอนัตราย
ต่อเด็ก อนุสญัญาILO ฉบบัที่ 182 ว่าดว้ยแรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่ เลวร้าย ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี 
 3. ประเด็นเร่ืองการจ่ายค่าจ้างผ่านบัญชี
ธนาคาร/ตูเ้อทีเอ็ม ซ่ึงเป็นมาตรการทางกฎหมายของ
ประเทศไทยเพื่อป้องกันปัญหาการจ่ายค่าจ้างที่ไม่
เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ซ่ึงทางผูป้ระกอบการ
มองว่าการด าเนินการดงักล่าวเป็นภาระและยงัไม่มี
ความพร้อม จึงได้มีข้อเสนอให้แก้ไขกฎหมายให้
สามารถจ่ายเป็นเงินสดและจ่ายค่าจา้งล่วงหน้าได ้ใน
กรณีน้ีแมใ้นอนุสญัญาฯ จะไม่ไดมี้การก าหนดไว ้แต่
หากพิจารณามาตรการของรัฐบาลไทยประกอบกับ
การใหส้ตัยาบนัต่อILOในพธีิสารแรงงานบงัคบั ที่ 29 
พบว่า เป็นประโยชน์ ต่อตัวแรงงานประมงและ
สอดคลอ้งต่อพธีิสารฯฉบบัดงักล่าว ดงันั้นการแกไ้ข
ตามขอ้เสนอของผูป้ระกอบการในประเด็นดงักล่าว
ควรจะมีการพจิารณาอยา่งจริงจงัถึงผลกระทบในทุก
ด้าน รวมถึงมีมาตรการรองรับเพื่อป้องกันไม่ให้

แรงงานประมงถูกละเมิดในเร่ืองการจ่ายค่าจา้งตาม
กฎหมาย 

 4. หลกัการส าคญัที่ปรากฏในอนุสญัญาฯ คือ
การหลักการการปรึกษาหารือ (consultation) ซ่ึง 
หมายถึงการได้มีการปรึกษาหารือในทุกส่วนที่
เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะภาครัฐ นายจา้ง และคนงาน ซ่ึง
ในร่าง พ.ร.บ.การคุม้ครองแรงงานในงานประมง 
ไม่ไดป้ลากฎในส่วนน้ีอยา่งชดัเจน ทั้งในรูปแบบของ
คณะกรรมการที่ควรบัญญัติไวใ้นร่าง พ.ร.บ.การ
คุม้ครองแรงงานในงานประมง หรือการมีกลไกใน
การปรึกษาหารืออ่ืนใด นอกจากนั้นแลว้ในระยะยาว
กลไกการปรึกษาหารือดงักล่าวจะเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิง่ต่อการพฒันากระบวนการคุม้ครองแรงงานประมง 
เพื่ อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ ต่อทุ ก ฝ่ ายอย่ า งแท้จ ริ ง 
 จากประเด็นขอ้สังเกตและขอ้กงัวลทั้ง ส่ีขอ้
ขา้งตน้นั้น เครือข่ายองค์กรด้านประชากรขา้มชาติ 
(MWG) จึงขอเสนอให้รัฐบาล สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ กระทรวงแรงงาน รวมทั้งทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้องในการร่างพระราชบัญญัติการคุ ้มครอง
แรงงานในงานประมง รวมทั้งการแก้ไขกฎหมาย 
กฎกระทรวง ประกาศในกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
จะตอ้งค านึงถึงหลกัการและบทบญัญตัิของอนุสญัญา
ฯ และค านึงถึงกลไกการปรึกษาหารือกนัอยา่งจริงจงั
ในกระบวนการออกกฎหมายในทุกระดับ ทั้ ง น้ี
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการส าคญัของอนุสัญญาฯ ที่
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน และเพื่อน าไปสู่การ
คุม้ครองแรงงานประมงอยา่งแทจ้ริง 

(รายงานสรุปโดย วาสนา ล  าดี) 
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สรส.พร้อมองค์กรสมาชิกร้องนายกฯ แก้ไข
ปัญหาขาดทุนของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 เม่ือวนัที่ 17 มกราคม 2562 สมาพนัธแ์รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) น าโดยนายสาวิทย ์แก้ว
หวาน เลขาธิการฯ พร้อมองค์กรสมาชิก ได้ยื่น
ห นั ง สื อ ถึ ง  พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช า 
นายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของ
รัฐบาล มีนายสมพาศ นิลพนัธ์ ที่ปรึกษาส านักงาน
ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี เป็นตวัแทนนายกรัฐมนตรี 
มารับหนงัสือ เพือ่ใหแ้กไ้ขปัญหากองทุนส ารองเล้ียง
ชีพประสบปัญหาขาดทุน เม่ือ เทียบกับกองทุน
บ าเหน็จเดิม ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไปที่กระทรวงการคลัง
มาแลว้ โดยมีการแถลงวา่  

ภายหลังจากที่ รัฐได้ตราพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530  และหลงัจากนั้น
ทางกระทรวงกา รคลังก็ ไ ด้ เ ชิญชวน  ช้ีน า ให้
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ขึ้นมาและใหพ้นกังานเขา้สมคัรเป็นสมาชิก ซ่ึงท าให้
พนักงานรัฐวิสาหกิจเขา้ใจว่าที่สุดแลว้ผลประโยชน์
ตอบแทนจะสูงกว่าส่ิงที่ตนเองไดรั้บอยู่ในเวลานั้น
อย่างมาก แต่กาลเวลาเปล่ียนไปจนถึงปัจจุบนัการ
บริหารจดัการกองทุนที่หลากหลาย 
 ซ่ึงหมายถึงสถาบันการเงินที่หลากหลายที่
ไดรั้บการคดัเลือกเขา้มาบริหารจดัการกองทุนแต่ละ
แห่งซ่ึงส ารวจข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดแล้วสิทธิ
ประโยชน์ที่พนักงานจะไดรั้บจากกองทุนกลับน้อย
กว่าสิทธิประโยชน์เดิม (กองทุนบ าเหน็จ) และเม่ือ
พิจารณาจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกแลว้จะท าใหพ้นกังานจะไดรั้บผลกระทบมากขึ้น

จากการบริหารจดัการกองทุนเพราะเกือบทุกแห่งไป
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งลว้นแลว้แต่มีความเส่ียง
และเงินกอ้นดงักล่าวเป็นเงินกอ้นสุดทา้ยที่จะเก็บไว้
ใช้ในยามบั้ นปลายชีวิต เพื่อไม่ให้เ ป็นภาระแก่
ครอบครัว ลูกหลาน และที่ส าคัญ เป็นการดูแล
ผูสู้งอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เป็นหน้าที่
ของรัฐที่บญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญ (มาตรา 55 มาตรา 
71) 

 
 สมาพันธ์แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์
(สรส.) ไดรั้บทราบถึงผลกระทบดงักล่าวประกอบกบั
องคก์รสมาชิกจ านวน 44 แห่ง รวมทั้งพนกังานที่ออก
จากกองทุน อดีตพนักงานที่เกษียณอายุ และระดับ
ผูบ้ริหารไดร้้องเรียนมายงั สรส. ให้ด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองน้ีเป็นการเร่งด่วน ซ่ึง สรส. ก็ไดพ้ยายาม
ด าเนินการเร่ือยมาตามกระบวนการของกฎหมาย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ พ.ศ.2543 รวมทั้งไดเ้ขา้
พบแถลงความเป็นจริง ผลกระทบและแนวโน้ม
ผลกระทบ และยื่นข้อ เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัจากรัฐบาลก่อนหน้าน้ีและรัฐบาล
ปัจจุบนัและใหเ้ร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหา แต่ทั้งหมด
มิได้เห็นความส าคัญความเดือดร้อนของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจแ ต่ประการใด  จนปรากฏ เป็นม ติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  20 พฤศจิกายน 2561 ได้
ป ฏิ เ ส ธ ก ร ะ บ วน ก า ร ท า ง ก ฎ หม า ย ซ่ึ ง เ ป็ น
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คณะกรรมการไตรภาคีตามปฏิญญาในระดบัสากลซ่ึง
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบนัไว ้และไม่ได้ค  านึงถึง
ผลกระทบ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้ นในปัจจุบันและ
แนวโนม้ในอนาคต  
 ดังนั้ น เพื่อที่จะแสดงจุดยืนความต้องการ 
ของ สรส. องคก์รสมาชิกและผูไ้ดรั้บผลกระทบ จึง
แถลงให้เพื่อนพอ้งรัฐวิสาหกิจและพี่น้องส่ือมวลชน
ได้ทราบทัว่กนั จึงยื่นขอ้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีพล
เอกประยทุธ ์จนัทร์โอชาและรัฐบาล ดงัต่อไปน้ีคือ 
 1.ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถกลบัไปสู่
ระบบบ า เหน็จ  บ านาญ  แบบเดิม เ ช่น เ ดี ยวกับ
ขา้ราชการ การมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้เป็นความ
ส มั ค ร ใ จ แ ล ะ ท า ง เ ลื อ ก  ดั ง ที่ รั ฐ บ า ล ต ร า
พระราชบญัญติัการกลบัไปสู่ระบบบ านาญ พ.ศ.2557 
พนกังานรัฐวสิาหกิจเป็นพนกังานของรัฐเช่นเดียวกบั
ข้าราชการควรได้รับการดูแลและปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมในมาตรฐานเดียวกนั 

 2.ให้มีการจดัตั้งกองทุนประกันความเส่ียง
กรณีที่พนกังานรัฐวิสาหกิจที่ออกจากกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ หรือเกษียณอายุหากได้รับเงินไม่น้อยกว่า
กองทุนบ าเหน็จ ใหก้องทุนประกนัความเส่ียงที่จดัตั้ง
ขึ้นเป็นผูช้ดเชย 
 3.ให้ปรับเพิ่มอัตราการส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนส ารองเล้ียงชีพในส่วนขององค์การหรือ
นายจ้างในอัตราสูงสุดเพื่อจะได้เป็นหลักประกัน
เก่ียวกบัผลประโยชน์ที่ไดรั้บจากกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ 

 เร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองส าคญัยิ่งเพราะเงินที่
ไดรั้บจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นเงินกอ้นสุดทา้ย

หากปล่อยใหพ้นกังานตอ้งแบกรับความเส่ียงจนตอ้ง
ได้รับผลกระทบดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบนัก็จะท าการ
ด า เ นิน ชีวิต เ ป็นไปด้วยความยากล าบาก ขาด
หลกัประกนั ขาดความมัน่คง ประกอบกบัแนวโน้ม
ภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ยดึโยงกบัเศรษฐกิจโลกแลว้
ยิ่งจะได้รับผลกระทบมากว่าปัจจุบัน  จึงขอให้
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ
รัฐบาล เร่งแกไ้ขปัญหาเร่ืองน้ีเป็นการเร่งด่วนต่อไป 
และขอให้องค์กรสมาชิก พนักงานและผู ้ได้รับ
ผลกระทบติดตามเร่ืองน้ีอย่างใกล้ชิด ซ่ึง สรส. จะ
ด า เนินการเ ร่ืองน้ีอย่างถึงที่ สุด จึงขอให้องค์กร
สมาชิกและผูไ้ด้รับผลกระทบตอ้งรวมพลังสามัคคี
กันให้ เ ป็น ปึกแผ่นและ ฟังสัญญาณมาตรกา ร
ขบัเคล่ือนจาก สรส. ต่อไป 

(รายงานโดย วาสนา ล  าดี) 

สปส.ปรับเพิม่เงนิสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาท
เป็น 600 บาท 109 องค์กร ทวงเงนิอดุหนุนเดก็ 
 เม่ือวนัที่ 8 มกราคม 2562 ทางส านักงาน
ประกนัสังคมไดเ้ผยแพร่ข่าว เร่ือง  การปรับเพิ่มเงิน
สงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาทเพิม่เป็น 600 บาทต่อ
เ ดือน  โดย  พลต า รวจ เอก  อ ดุลย์ แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า การ
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากส านักงานประกันสังคม
จากเดิม 400 บาทเป็น 600 บาท โดยกระทรวง
แรงงาน ส านกังานประกนัสงัคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์
บุตรให้กับผูป้ระกันตนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ6 ปี 
ซ่ึง เ ม่ือวันที่  25 ธันวาคม 2561 ส านักงาน
ประกนัสังคมไดป้ระกาศกฎกระทรวง เร่ือง การจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 
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โดยมีสาระส าคญัในการปรับเพิม่สิทธิประโยชน์กรณี
สงเคราะห์บุตรให้กับผูป้ระกันตน เพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูบุตรของประชาชน 
และภาคแรงงานให้สามารถเล้ียงดูเด็กแรกเกิดให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นก าลังส าคญัในการร่วมกัน
พฒันาประเทศชาติ 
 ทั้งน้ี การปรับเพิม่เงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 
400 บาทเป็น 600 บาท ส านักงานประกนัสังคมจะ
จ่ายในส่วนที่ปรับเพิ่มยอ้นหลัก จ  านวน 200 บาท 
ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ให้กบัผูป้ระกนัตนโดย
จะเร่ิมจ่ายวนัที่ 31 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึง
ผูป้ระกนัตนสามารถสอบถามขอ้มูลได้ที่ส านักงาน
ประกนัสงัคมเขตพื้นที่ หรือโทรที่ 1506ได ้
 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เครือข่าย 
109 องค์กรได้ยื่นหนังสือทวงถามนโยบายสวัสดิการ
เงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0 – 6 ปีแบบถ้วนหน้าจากรัฐบาล 
เพื่อให้เป็นของขวัญวันเด็ก  ณ หน้าศูนย์บริการ
ประชาชน ส านักปลัดนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 
โดย เครือข่ายขับเคล่ือนนโยบายสวัสดิการเงิน
อุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า  109 องค์กร ได้ยื่น
จดหมายเปิดผนึกถึง ฯ ฯพณฯ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี   เพื่อขอให้พิจารณา
เห็นชอบต่อการมีสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปี 
แบบถว้นหนา้ เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
นั้ น เพื่อเป็นการยืนยนัถึงนโยบายสวัสดิการเงิน
อุดหนุนเด็กเล็กแบบถว้นหน้าว่า มีความความส าคญั
และจ าเป็นเพราะสามารถขยายจ านวนเด็กเข้าถึง
สวสัดิการได้ครอบคลุม ไม่ตกหล่น ต่างกับการใช้
ระบบคดักรอง และมีความสอดคลอ้งในทางวิชาการ

ที่ ยืนย ันว่ า  “เ ป็นวิ ธีก ารที่ ดีที่ สุ ด ในการ เข้า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย” 

 
 นางสุนี ไชยรส ผูแ้ทนเครือข่ายฯ กล่าวว่า 
“ตามที่นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
ไดแ้ถลงตน้เม่ือเดือนสิงหา2561 จะเพิ่มเงินอุดหนุน
เด็กเล็กจาก0-3 ปีเป็น 0- 6 ปี ขณะที่มติของที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(กดยช) ก็สนับสนุนให้เปล่ียนจาก การคดักรองเด็ก 
การตีตราคนจนรายไดน้อ้ยกวา่3,000บาทต่อเดือน ให้
เป็นสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า ผ่านมา
หลายเดือน คณะรัฐมนตรี(ครม.)ยงัไม่พจิารณาเร่ืองน้ี 
เด็กอายเุกิน 3 ปีจ  านวนมาก ตอ้งรอแลว้รอเล่าผิดหวงั 
ขณะที่ยงัย  ่าอยู่ที่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนและไม่
เกิน3 ปี กระบวนการคดักรองก็ท  าให้ตกหล่นจ านวน
มาก คนรู้กนัทัว่ ขอ้เสนอคือ ดีที่สุดเป็นของขวญัวนั
เด็กน้ี ดว้ยการให้สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วน
หน้า 0-6 ปี อย่างน้อยเดือนละ 600 บาท หรือให้รอ
หลังเลือกตั้งไปเลย อย่างน้อยมี 10 พรรคการเมือง
ประกาศสนับสนุนเงินเด็กเล็กถว้นหน้าแลว้นะ” ซ่ึง
ถือเป็นการตั้งค  าถามไว ้โดยมีขอ้เสนอให ้
 1. ขยายช่วงอายเุด็กเล็กที่เขา้ถึงสวสัดิการเงิน
อุดหนุนจาก 0-3 ปีเป็น 0-6 ปี 
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 2. ยกเลิกการให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบ
เฉพาะเจาะจง ซ่ึงท าให้เด็กตกหล่น มาเป็นนโยบาย
สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0 – 6 ปีแบบถว้นหนา้ 
ทั้งน้ี ตามที่เครือข่าย 109 องคก์ร และ 6,000 รายช่ือ
ได้ยื่นหนังสือถึง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ให้
พิจารณานโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กเป็น
แบบถว้นหนา้ เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่าย ังไม่ได้รับค าตอบใด ๆ นอกจาก
หนังสือแจง้ว่า ส่งเร่ืองดังกล่าวไปยงักระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงมหาดไทยเพื่ อ รับทราบ เ ป็นข้อ มู ล
ประกอบการพจิารณาเท่านั้น 

 
  เครือข่ายขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการเงิน
อุดหนุนเด็กเล็กสู่ถว้นหน้า 109 องคก์รและอีก 6,000 
รายช่ือ ขอยืนยนัว่า นโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุน
เด็กเล็ก 0 - 6 ปีแบบถว้นหน้ามีความความส าคญัยิง่ 
เน่ืองจากเป็นนโยบายที่สามารถขยายจ านวนเด็กเล็ก
ให้เขา้ถึงสวสัดิการไดค้รอบคลุมไม่ตกหล่นต่างกับ
การใช้ระบบคดักรองที่มีการตกหล่นมากมาย ทั้งยงั
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลวิชาการว่า “เป็นวิธีการที่ดี
ที่สุดในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย” 

เครือข่ายฯ จึงขอทวงค าตอบกับ ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี ดงัน้ี 

  (1) ขอให้นายกรัฐมนตรีประกาศขยายอายุ
ของเด็กเล็กในการเขา้ถึงสวสัดิการเงินอุดหนุนจาก 0-
3 ปีเป็น 0-6ปี เป็นทางการตามที่เคยไดใ้ห้สัญญาไว้
ในเวทีประชุมระดับชาติของกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(Social Expo) เม่ือ
วนัที่ 3 สิงหาคม 2561 ปัจจุบนัมีเด็กในโครงการ
จ านวนไม่นอ้ยที่อายคุรบ 3 ปีก าลงัเสียโอกาสอยา่งไม่
มีวนัหวนกลบั เด็กเล็กอาย ุ0-6 ปีควรไดโ้อกาสเขา้ถึง
สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 

  (2) พิจารณาเร่งด่วน เพื่อมอบนโยบาย
สวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปีแบบถ้วนหน้า 
ทั้ ง น้ี มีความสอดคล้องกับความเ ห็นชอบของ
คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (กดยช.) ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561 เม่ือ
วนัที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่
ประเทศไทยจะตอ้งมีสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก
อายุ 0-6 ปีแบบถ้วนหน้าเป็นสวัสดิการพื้นฐาน 
สามารถป้องกันไม่ให้ มี เด็กตกหล่นได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเพือ่มอบให้เป็นของขวญัวนั
เด็กในปี 2562 นโยบายสวสัดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 
0-6 ปีแบบถ้วนหน้า ถือเป็นความก้าวหน้าในการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยท์ี่รัฐบาลจะมอบเป็นแนวทาง
ที่ดีให้กับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้ นภายหลังการ
เลือกตั้งต่อไป 

(รายงานโดย วาสนา ล  าดี)

 


