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 วันแรงงานแห่งชาติ (วันกรรมกรสากล) ข้อเรียกร้องท่ียังรอการแก้ไข 

 นายจ้างปรับทัศนคติลูกจ้างหลังข้อพิพาทยุติ แนวปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์กระน้ันหรือ? 

 แถลงการณ์สหภาพรถไฟฯ “กรณีโฮปเวลล์” ต้องไม่ผลักภาระให้ รฟท.  

 สรุปผลส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดือนเมษายน 2562 

 สถิติแรงงานข้ามชาติท่ีได้รับอนุญาตท างาน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
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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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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับท่ี 35(382) 

ผ่านพ้นเดือนเมษายนเข้าสู่เดือนพฤษภาคม 2562 

ทัง้นีเ้ม่ือต้นเดือนระหว่างวนัท่ี 4-6 พฤาภาคม ได้มี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหา

ว ชิ ร าลง กร ณ์  บ ดินทร เทพยว รา งกู ร ขึ น้ เ ป็ น

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ว ชิ ร เ ก ล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว 

พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่าง

สมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี 

ในด้านความเคลื่อนไหวของแรงงาน วนัท่ี 1 

พฤษภาคม ท่ีผ่านมา มีการจัดงานวันแรงงาน

แห่งชาติเหมือนเช่นทุกปี แต่คาดว่านอกจากพี่น้อง

แรงงานท่ีร่วมจัดงานแล้ว ประชาชนกลุม่อ่ืนๆ คงไม่

ทราบเร่ืองราวเก่ียวกับการจัดงานวันแรงงาน

แห่งชาติ เน่ืองจากในพืน้ท่ีสื่อกระแสหลกัสว่นใหญ่

ไม่ได้ให้ความสนใจต่อการน าเสนอข่าวสารเร่ืองนี ้

แรงงานปริท ศน์จึงขอน าข้อมูลเก่ียวกับวันกรรมกร

สากลและการจัดงานวนัแรงงานแห่งชาติในประเทศ

ไทยมาน าเสนอต่อผู้ อ่าน ในปีนีมี้สหภาพแรงงาน

และองค์กรพฒันาเอกชนร่วมกันจัดงานโดยแบ่งเป็น

กลุม่ตา่งๆดงันี ้

คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 

ประกอบด้วย 17 องค์กร คือ สภาองค์การลกูจ้าง 15 

แห่งร่วมกับสหพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศ

ไทยและเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ได้รับเงิน

สนบัสนุนการจัดงานจากรัฐบาล ค าขวญัในการจัด

งานคือ “แรงงานก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล เทิดไท้

องค์ราชัน” จัดกิจกรรมท่ีกองทพับกและศูนย์เยาชน

กรุงเทพมหานคร มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ เปิดงาน มีข้อ

เรียกร้องจากองค์กรท่ีร่วมจัดงานท่ียื่นต่อรัฐบาลรวม 

10 ข้อ 

คณะกรรมการจัดงานวันกรรมกรสากล

ประกอบด้วยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

ร่วมกับสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธ์ ใช้เงิน

ขององค์กรแรงงานเองในการจัดงานโดยไม่ได้รับ

งบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาล ค าขวญัในการจัด

งานคือ “สามัคคีกรรมกร ต้านทุนนิยมครอบโลก 

สร้างสงัคมใหม่ ประชาธิปไตยประชาชน”  จัดงานท่ี

โกดังสเตเดียม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมี

ผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้กลา่ว

เปิดงาน มีข้อเรียร้องตอ่รัฐบาลรวม 10ข้อ 
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เค รือข่ายแรงงานภาคเหนือ  จัดงาน ท่ี

โรงแรมธารินทร์ จังหวัดเชียงใหม่  ใช้ ช่ืองานว่า  

“การเมืองยุคใหม่กับนโยบายด้านแรงงาน” มี

กิจกรรมเสวนาและการแสดงโดยสหพนัธ์คนงานข้าม

ชาติ นกัวิชาการ และตวัแทนจากพรรคการเมืองคือ 

พรรคสามัญชน พรรคอนาคต และพรรคเพื่อไทย มี

การยื่นข้อเรียกร้องทัง้ต่อรัฐบาลไทยและ รัฐบาล

ประเทศเมียนมาร์ 

 นอกจากนีย้งัมี กลุ่มสหภาพแรงงานรังสิต

และใกล้เคียง มีการเดินรณรงค์และยื่นข้อเรียกร้อง 

8 ข้อต่อรัฐบาลผ่านผู้ ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

สว่นในตา่งประเทศมีองค์กร สมาคมรวมไทยใน 

ฮ่องกง  ซึ่งเป็นองค์กรจัดตัง้ของคนงานไทยท่ีไป

ท างานเป็นแม่บ้านในฮ่องกงได้ยื่นข้อเรียกร้องผ่าน

กงสลุใหญ่ประจ าฮ่องกงมายงัรัฐบาลไทยเน่ืองในวนั

แรงงานสากลโดยมีค าขวัญว่า ”รัฐต้องส่งเสริม

แรงงานคืนถ่ินอาชีพแม่บ้านไทยให้กลบัสู่บ้านเกิด

อยา่งมีศกัด์ิศรีและมีอาชีพ 

 ...พบกนัใหม่ฉบบัหน้าซึง่คาดวา่คนไทยจะมี

รัฐบาลใหม่ท่ีมาจากการเลอืกตัง้แล้ว... 
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 คร้ังที่แล้ว ได้กล่าวถึงประเด็นการบริหาร
จดัการด้านแรงงานของนายจา้ง  ภายหลังขอ้พิพาท
แรงงานที่เกิดจากการเรียกร้องเพื่อปรับปรุงสภาพการ
จา้งยติุลง   ปรากฏว่า ฝ่ายนายจา้งไดส้ร้างปัญหาใหม่
ขึ้ นตามมา อีกหลายประก าร  อัน เ ป็น เ ร่ื อ ง สืบ
เน่ืองมาจากปัญหาการพิพาทแรงงานในช่วงก่อน
หน้าที่จะยุติลง  ผูเ้ขียนมีโอกาสได้รับรู้ปัญหาและ
ขอ้มูลบางส่วน   จึงขอน ามากล่าวย  ้าหรือเพิ่มเติมอีก
คร้ัง เพือ่จะไดเ้รียนรู้ และขบคิดหาทางแกไ้ขกนั ดงัจะ
ไดก้ล่าวถึงเป็นล าดบัไปดงัน้ีครับ 
 ประเด็นแรก : หน่วยงานเอกชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการว่าจ้างหรือร้องขอจาก
นายจ้างให้มาจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมหรือ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกจ้างก่อนที่จะกลับเข้า
ท างาน  ภายหลังข้อพิพาทแรงงานยุติลง หากมีการ
ละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน หรือมีการกระท าที่ละเมิด
ต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ผู้น้ัน 
 

 
หรือหน่วยงานน้ันก็ไม่พ้นความรับผิดทางกฎหมาย
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

 
 ในระหว่างการยื่นข้อเรียกร้อง  การเจรจา
ต่อรอง  การนัดหยุดงาน  หรือการปิดงาน อัน
เน่ืองจากมีขอ้พพิาทแรงงานที่ตกลงกนัไม่ไดน้ั้น  หาก
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง กระท าผดิกฎหมาย  หรือกระท าผิดใน
เง่ือนไขเก่ียวกบัการจา้งหรือการท างาน  อีกฝ่ายหน่ึง
ย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรม ที่จะด า เ นินการตาม
กฎหมายกับอีกฝ่ายหน่ึงได้อยู่แล้ว  ซ่ึงก็มีปรากฏ
ตวัอยา่งใหเ้ห็นแลว้ ทั้งการด าเนินคดีในทนัที หรือรอ
ใหข้อ้เรียกร้องยติุลงแลว้จึงค่อยด าเนินคดีก็มี โดยที่ได้

ชฤทธิ์ มีสิทธิ์  

นักกฎหมาย / ทนายความ 

https://prachatai.com 

https://prachatai.com/
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มีการพิจารณาแลว้ว่าคดียงัไม่ขาดอายคุวาม  รวมทั้ง
การด าเนินการทางดา้นวนิยั 

 
 แต่ก็มีไม่น้อยที่ปรากฏว่า ในระหว่างการ
เจรจาต่อรอง หรือการปิดงานหรือนัดหยดุงาน แต่ละ
ฝ่ายก็มีการกระท าไปในทางที่อาจละเมิด หรือผิด
กฎหมายไปบา้งเหมือนกนั แต่ทั้งสองฝ่ายก็ไดพู้ดคุย
กัน ท าความเข้าใจและทบทวนเร่ืองราวต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น น าไปสู่การท าบนัทึกขอ้ความไวใ้นขอ้ตกลง
เก่ียวกับสภาพการจา้ง  หรือท าเป็นขอ้ตกลงระหว่าง
สหภาพแรงงานกบันายจา้งแยกไวต่้างหาก  โดยระบุ
ขอ้ความไวช้ัดเจนว่า ทั้ งสองฝ่ายเขา้ใจและยอมรับ
ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝ่ายตนใน
ระหว่างการเจรจาต่อรองหรือพิพาทแรงงาน  แต่ทั้ง
สอง ฝ่ ายตกลงจะปฏิ บัติ ง านตามหน้ าที่ ค วาม
รับผดิชอบในส่วนของตนใหถู้กตอ้งเรียบร้อยดงัที่เคย
ปฏิบติัก่อนมีขอ้พพิาทแรงงาน และทั้งสองฝ่ายจะ ไม่
ด าเนินคดีต่อกนั ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาหรือคดี
แรงงาน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายก็ไดย้ดึถือและปฏิบติัตามที่ได้
ตกลงกันไว้ดังก ล่าว   อัน น้ี ถือ เ ป็นสปิ ริตหรือ
จรรยาบรรณของทั้งสองฝ่ายที่ผ่านกระบวนการเจรจา
ต่อรองในระบบแรงงานสัมพนัธ์  ซ่ึงมีทั้งด้านบวก
และด้านลบ มีทั้ งส่ิงดีและส่ิงไม่ดี ระคนปนกันอยู่
ด้วยกันทั้ งสองฝ่าย  หรือในบางกรณีก็ปรากฏ

ข้อเท็จจริงชัดเจนว่าฝ่ายสหภาพแรงงานก็มีส่วน
บกพร่องเช่นกนั  หรืออาจเขา้ข่ายเป็นการกระท าผิด 
แต่นายจา้งรายดังกล่าวมีใจเมตตา เขา้ใจเจตนาและ
การกระท าของอีกฝ่ายหน่ึงในระหว่างที่มีขอ้พิพาท
แรงงาน  
 หลังจากข้อพิพาทแรงงานยุติแล้ว  ฝ่า ย
นายจา้งก็ได้พูดคุยกับฝ่ายสหภาพแรงงาน และขอว่า
อย่าให้มีเหตุการณ์ท านองดงักล่าวเกิดขึ้นอีก ซ่ึงฝ่าย
สหภาพแรงงานก็ เ กิดการเรียนรู้และมีการสรุป
บทเรียน  ก้าวขา้มบรรยากาศแรงงานสัมพนัธ์ที่คิด
เอาชนะคะคาน หรือเอาเป็นเอาตาย  หรือรอวนัแก้
แค้นไปได้ อย่างน่าช่ืนชม   วงการแรงงานและ
สถาบนัการศึกษา น่าจะไดมี้การศึกษาเรียนรู้หลกัการ
และคุณธรรมดงักล่าว เพือ่น ามาปรับใชแ้ละพฒันาต่อ
ยอดในการพฒันาระบบแรงงานสัมพนัธ์ในภาพรวม
ต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม มีหลายกรณีเช่นกันที่เห็นได้
ชดัเจนวา่ ทั้งฝ่ายนายจา้งและสหภาพแรงงาน มีความ
ขดัแยง้กนัในเน้ือหาของขอ้เรียกร้องที่ไม่อาจหาขอ้ยติุ
ได้  และไม่มีการด าเนินคดีกันและกันตามกฎหมาย 
แต่มีการใชก้ลยทุธ ์หรือเทคนิคต่าง ๆ ซ่ึงมกัจะส่ือสาร
กนัในวงการแรงงานวา่  เป็นอ านาจในทางบริหารของ
ฝ่ายธุรกิจ เช่น ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือปรับเปล่ียน
ทศันคติของลูกจา้ง   ภายหลงัขอ้พิพาทยุติและมีการ
ท าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างกันตามกฎหมาย
แลว้ 
 ผลทางกฎหมายก็คือ  ในระหว่างที่มีการนัด
หยุดงานของฝ่ายลูกจ้าง หรือการปิดงานของฝ่าย

https://voicelabour.org 

https://voicelabour.org/


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

7 
 

นายจา้ง สญัญาจา้งระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งระงบัลง
ชัว่คราว  แต่เม่ือมีการตกลงกนัได ้หรือมีการช้ีขาด ขอ้
พิพาทแรงงานที่ตกลงกนัไม่ไดก้็ระงบัส้ินไป เกิดผล
ใหส้ญัญาจา้งแรงงานระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง กลบั
สู่การปฏิบติัดังเช่นก่อนที่จะมีขอ้พิพาทแรงงาน นับ
แต่ท าขอ้ตกลงหรือมีค  าช้ีขาด   เพียงแต่เป็นเร่ืองปกติ
ธรรมดาที่นายจ้างย่อมต้องใช้เวลาบ้างในการ
ตระเตรียมการต่าง ๆ เพื่อการผลิตตามปกติ จึงมีการ
ประกาศนัดหมายวนัเขา้ท างานกนั ซ่ึงบางแห่งก็เขา้
ท  างานพร้อมกันทั้ งหมด บางแห่งก็ทยอยกันเข้า
ท างาน แต่ในช่วงเวลาสั้ นๆ ทุกคนก็ได้เข้าท  างาน
ตามปกติ  อยา่งไรก็ตาม การที่ตอ้งทยอยกนัเขา้ท างาน
นั้น  นายจา้งจะจ่ายค่าจา้งและสวสัดิการต่าง ๆ ให้นับ
แต่วนัที่ตกลงกันได้หรือมีค  าช้ีขาด  ซ่ึงเป็นผลตาม
กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์
 ประเด็นที่หลายคนกังขา สงสัยและยังค้างคา
ใจก็คือว่า นายจา้งมีสิทธิตามกฎหมายหรือโดยชอบ
ธรรมหรือ??? ที่จะมาสัมภาษณ์หรือปรับเปล่ียน
ทศันคติลูกจา้งหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ก่อนที่จะ
อนุญาตใหลู้กจา้งเขา้ท  างานภายหลงัขอ้พพิาทแรงงาน
ยติุลงแลว้ และถา้นายจา้งเห็นว่า ลูกจา้งมีทศันคติที่ดี
ต่อนายจา้งแลว้ก็จะอนุญาตใหลู้กจา้งเขา้ท างานได ้ส่ิง
น้ีคือ แนวปฏิบตัิที่สร้างสรรค์ด้านแรงงานสัมพนัธ์
กระนั้นหรือ???  ผมคิดว่า การกระท าดงักล่าวขดัต่อ
หลักการความเป็นอิสระในการคิด ตัดสินใจ และ
กระท าในกระบวนการเจรจาต่อรองร่วม  ตราบใดที่
ไม่มีการกระท าใดที่ ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือมีการ
ละเมิดสิทธิต่ออีกฝ่ายหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นทัศนคติอันเน่ืองจากการใช้สิทธิยื่นข้อ

เรียกร้องและเจรจาต่อรองร่วม ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
แรงงานหลกัในทางสากล นายจา้งยอ่มไม่อาจกา้วก่าย
หรือแทรกแซงความคิดของลูกจ้างหรือสมาชิก
สหภาพแรงงานดังก ล่าว  ถ้าจะว่าไปแล้ว  การ
ปรับเปล่ียนทศันคติในกระบวนการแรงงานสัมพนัธ์
เป็นเร่ืองที่ทั้งนายจา้งและลูกจา้งหรือสหภาพแรงงาน 
จะตอ้งเปิดใจกวา้ง มีสิทธิและเสรีภาพรวมทั้งความ
เป็นอิสระในการปรับเปล่ียน มิใช่ฝ่ายหน่ึงไปตดัสิน
หรือพพิากษาอีกฝ่ายหน่ึง หรือก าหนดให้อีกฝ่ายหน่ึง
มีอ านาจไปปรับเปล่ียนทศันคติอีกฝ่ายหน่ึงตามที่ฝ่าย
ตนคิด หรือตอ้งการ 

 
 นอกจากน้ี ไม่แปลกใจเลยที่มักจะพบว่า 
บริษทัเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เขา้ไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนทศันคติ
ให้แก่ลูกจา้งที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทแรงงาน มกัจะมี
เทคนิค จิตวิทยา และวิธีการต่าง ๆ ในการโน้มน้าว
ความคิดของลูกจา้งหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ไป
ในท านองที่ว่า   นายจ้างเป็นผู ้มีบุญคุณที่ให้งาน
ลูกจา้งท า... การยืน่ขอ้เรียกร้องท าไดต้ามกฎหมาย แต่
ถา้มนัมากเกินไปนายจา้งเขาก็อยูไ่ม่รอด...   ถา้ให้ได้
นายจา้งเขาให้แลว้ ไม่มีนายจา้งรายไหนอยากพิพาท
แรงงานหรือปิดงานหรอก... รวมทั้งมีการแนะน าให้
ลูกจา้งไปมอบกระเชา้ดอกไมแ้ละขอโทษผูบ้ริหาร จะ
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ไดท้  างานตามปกติ... เป็นตน้ การเรียกร้อง การขอร้อง 
และการกดดนัหวา่นลอ้มต่าง ๆ มกัพุ่งเป้ามาที่คนยาก
คนจนหรือกลุ่มแรงงานผูข้าดโอกาสเสมอๆ  เหตุใด
จึงเป็นเช่นนั้น??? 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าหน่วยงานเอกชน หรือ
ภาครัฐที่ เข้าไปด าเนินงานหรือเก่ียวข้องกับเร่ือง
ดังกล่าว  หากปรากฏว่ามีการกระท าที่ ฝ่า ฝืนต่อ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 บุคคล
ดงักล่าวก็อาจถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา  
เช่น บงัคบัหรือขู่เข็ญ  ไม่ว่าโดยตรงหรือทางออ้ม ให้
ลูกจ้างต้องเป็น หรือลาออกจากสมาชิกสหภาพ
แรงงาน (มาตรา 122) 

 
 สถานการณ์ปัญหาดงักล่าวน้ี  นับว่าเป็นเร่ือง
ใหญ่และมีผลกระทบต่อระบบแรงงานสัมพนัธ์และ
การจา้งงานในภาพรวม  หวงัวา่กระทรวงแรงงานซ่ึงมี
หนา้ที่รับผดิชอบในเร่ืองน้ี  จะไดเ้ร่งหามาตรการหรือ
แนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทั้ งที่เป็น
ปัญหาเฉพาะหนา้ และในอนาคต  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  
การด าเนินการเก่ียวกับการปรับเปล่ียนทศันคติของ
ลูกจ้างอันเน่ืองจากข้อพิพาทแรงงาน ไม่ว่าโดย
นายจา้งเอง หรือหน่วยงานเอกชนในฐานะผูรั้บจา้ง 
รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐให้มา

ด าเนินการดังกล่าว  เน่ืองจากกระทรวงแรงงานมี
หน้าที่ก  ากับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานสากลที่เก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพใน
การรวมตวั และการเจรจาต่อรองร่วม และหากทีการ
กระท าที่ละเมิดต่อหลกัการดงักล่าว กระทรวงแรงงาน
ก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มครอง ป้องกันและ
แกไ้ขเยยีวยา 
 ประเด็นที่ 2 : การนัดหยุดงานหรือการปิด
งาน เน่ืองจากข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ที่กิน
เวลาทอดยาวข้ามปี เป็นส่ิงที่กระท าได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย  หรือโดยชอบธรรม หรือไม่อย่างไร 
 ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 
2518 ซ่ึงเป็นกฎหมายเก่ียวด้วยกระบวนการเจรจา
ต่อรองร่วมของนายจา้งและลูกจา้งภาคเอกชน  ไม่ได้
ก าหนดไวว้่า ลูกจา้งหรือสหภาพแรงงานมีสิทธินัด
หยดุงานเน่ืองจากขอ้พิพาทแรงงานที่ตกลงกนัไม่ได ้
(คือผา่นพน้เวลาที่พนกังานประนอมขอ้พพิาทแรงงาน
ไกล่เกล่ียแล้ว ยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติไดแ้ละทั้งสอง
ฝ่ายไม่สมัครใจตั้งผูช้ี้ขาด) ยาวนานเท่าใด และฝ่าย
นายจ้างมีสิทธิปิดงานในกรณีดังกล่าวได้ยาวนาน
เพยีงใด  ทั้งน้ี เน่ืองจากการปิดงานหรือนัดหยดุงานที่
ชอบดว้ยกฎหมาย  ตามหลกัการนายจา้งไม่มีสิทธิท า
การผลิตในส่วนที่ปิดงาน  และลูกจา้งหรือสมาชิก
สหภาพแรงงานที่นดัหยดุงานหรือถูกปิดงาน  จะไม่มี
สิทธิได้รับค่าจา้งและสวสัดิการ   ต่าง ๆ ที่จ่ายตอบ
แทนการท างาน  ประเด็นปัญหาก็คือ ฝ่ายลูกจ้าง
เดือดร้อนเต็มจ านวน แต่ฝ่ายนายจ้างกลับมีเทคนิค
และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สามารถบริหารจดัการในส่วน
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การผลิตใหเ้กิดความเสียหายใหน้อ้ยที่สุดได ้แมว้า่การ
กระท าดงักล่าวอาจไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ดงักล่าว ให้อ  านาจ
รัฐเขา้แทรกแซงกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมตาม
กฎหมายได้ เฉพาะในเงื่อนไขพิเศษตามที่กฎหมาย
ก าหนดไวเ้ท่านั้น เช่น ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานเห็นวา่ ขอ้พิพาทแรงงานที่ตกลงกนัไม่ไดน้ั้น
อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน รัฐมนตรีจะสั่ง
ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ช้ีขาดข้อพิพาท
แรงงานนั้นได ้(มาตรา 24) 
 หรือในกรณีที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานเห็นว่า การปิดงานหรือการนัดหยุดงาน อัน
เน่ืองจากขอ้พิพาทแรงงานที่ตกลงกนัไม่ได้  อาจท า
ให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ หรือ
อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรืออาจ
เป็นภยัต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน รัฐมนตรีมีอ านาจ
สั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างาน หรือสั่งให้
ลูกจ้างที่นัดหยุดงานกลับเข้าท างาน ... และสั่งให้
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ช้ีขาดข้อพิพาท
แรงงานนั้น (มาตรา 35) 
 มีกรณีที่นายจา้งมีพฤติการณ์หรือใชสิ้ทธิใน
การยืน่ขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัสภาพการจา้งโดยไม่สุจริต  
มี 
เจตนาหรือพฤติการณ์ตอบโต ้คุกคามท าลายขวญัและ
ก าลงัใจในการท างานและรบกวนกระบวนการเจรจา
ต่อรองของฝ่ายลูกจา้งหรือสหภาพแรงงาน เช่น ยืน่ขอ้
เรียกร้องสวนขอยกเลิกสวสัดิการทั้งหมด ขอยกเลิก

การอ านวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ ที่จดัให้แก่สหภาพ
แรงงาน  ซ่ึงน าไปสู่การเจรจาที่ไม่มีทางตกลงกนัได้
ตั้งแต่ตน้ และแทบจะเล็งเห็นไดว้า่ การยืน่ขอ้เรียกร้อง
ในคร้ังนั้ น มีเจตนาแอบแฝงที่ตอ้งการท าลาย กลั่น
แกลง้อีกฝ่ายหน่ึงให้ไดรั้บความเดือดร้อนหรือความ
ไม่เป็นธรรม รวมทั้ งเห็นเจตนาได้ว่า นายจ้างไม่
ตอ้งการให้ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว หรือที่เป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานท างานเป็นลูกจา้งของตนอีกต่อไป 

 
 บางรายพบว่ามีพฤติการณ์ละเมิดศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ของลูกจ้างหรือสมาชิกสหภาพ
แรงงานอยา่งร้ายแรง เน่ืองจากการปิดงานนั้นมุ่งหมาย
ใหลู้กจา้งและครอบครัวไดรั้บความเดือดร้อน ซ่ึงบาง
รายเพิง่คลอดลูก หรือมีลูกที่ยงัอยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียน 
มีผูสู้งอายุที่เจ็บป่วยตอ้งรับการรักษาทางการแพทย์
เป็นระยะๆ หรือลูกจา้งเองป่วยเจ็บตอ้งรับการรักษา
เช่นกัน หลายคนมีภาระหน้ีสินที่จะตอ้งใชจ่้ายในแต่
ละเดือน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จ  าเป็นในการด ารงชีพ  
ครอบครัวจึงมีแต่ความทุกข์และความเครียดอย่าง
แสนสาหสั  
 กรณีดงักล่าวเห็นไดว้่า  นายจา้งกระท าให้ดู
เหมือนวา่เป็นการใชสิ้ทธิตามกฎหมาย แต่ถา้พิจารณา
ให ้
ละเอียด ถ่ีถ้วนรอบด้าน ดูความเป็นมาเป็นไป และ
พฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ แล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่า 
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ฝ่ายนายจา้งที่ยื่นขอ้เรียกร้องต่อลูกจา้งหรือสหภาพ
แรงงาน  มิได้มุ่งประสงค์ที่จะเจรจาต่อรองหรือ
ปรับป รุงสภาพการจ้างให้ เ กิดความ เป็นธรรม 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ตนเองประสบอยู่ หรือ
เป็นไปตามครรลองของระบบแรงงานสัมพนัธ์แต่
อยา่งใด ดงัจะพิจารณาไดจ้ากเน้ือหาของขอ้เรียกร้อง  
พฤติการณ์ในการเจรจาต่อรอง และเม่ือนายจา้งใช้
สิทธิปิดงานแล้ว ก็มิไดส้นใจที่จะเจรจาต่อรอง หรือ
หาทางออกที่จะท าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง 
และบรรยากาศก็เป็นไปในลกัษณะที่ว่า ลูกจา้งอดทน
ไดก้็ทนไป ถา้ทนไม่ไดก้็คงตอ้งลาออกจากงานไปเอง 
การกระท าดังกล่าวไม่ต่างจากอาชญากรรม แล้วถ้า
หากปรากฏข้อ เท็จจ ริงและพยานหลักฐานว่ า 
กระบวนการดงัที่กล่าวมาน้ี ออกมาจากความคิดของ
นกักฎหมาย หรือที่ปรึกษาดา้นแรงงานสัมพนัธ์ หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นแรงงานแลว้ เรายงัจะ
เดินหน้าเพื่อสร้างสันติสุขและความเป็นธรรมให้แก่
สงัคมส่วนรวมกนัอีกหรือ 

   
 กรณีน้ีผูเ้ขียนเห็นวา่ นายจา้งมิไดมี้เจตนาโดย
สุจริตในการยื่นขอ้เรียกร้องเพื่อปรับปรุงสภาพการ
จ้างด้วยเหตุและผล  แต่อาจถือได้ว่า เป็นการใช้
กระบวนการทางแรงงานสมัพนัธเ์ป็นเคร่ืองมือในการ
ตอบโต้  กลั่นแกล้ง  หรือคุกคามการใช้สิทธิของ

ลูกจา้งหรือสหภาพแรงงาน  มีลกัษณะเป็นการกระท า
ที่มุ่งร้ายและบัน่ทอนการด าเนินชีวิตปกติของลูกจา้ง
และสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงได้มีส่วนสร้างผลผลิต
http://www.thanaiphorn.comและผลก าไรให้แ ก่
นายจา้งมาตลอดอายุการท างานร่วมหลายสิบปี  ขอ้
พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ดังกล่าว จึงขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น จึ ง มี อ า น า จ ห น้ า ที่ ต า ม
พระราชบญัญตัิแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 24 
กล่าวคือสั่งให้คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ช้ีขาด
ขอ้พพิาทแรงงานที่ตกลงกนัไม่ไดด้งักล่าวได ้
 ส่วนในกรณีที่อาจไม่เขา้ข่ายตามมาตรา 24 
หรือมาตรา 35 ดงักล่าว    แต่เป็นกรณีที่นายจา้งยืน่ขอ้
เรียกร้องต่อลูกจ้างหรือสมาชิกสหภาพแรงงานที่มี
บทบาทส าคัญ โดยมิได้ต้องการเจรจาต่อรองเพื่อ
ปรับปรุงสภาพการจา้ง แต่ตอ้งการกดดันให้ลูกจา้ง
เกิดความกลัว วิตกกังวล และมุ่งแต่เพียงเพื่อจะใช้
สิทธิปิดงาน อนัจะท าใหลู้กจา้งมิไดท้  างาน ขาดรายได้
และสวสัดิการต่าง ๆ ที่ตอบแทนการท างาน ท าให้
ครอบครัวลูกจ้า งได้รับความเ ดือดร้อน และ ดู
เหมือนว่าฝ่ายนายจา้งก็ไดส่้งสัญญาณบางอยา่งไปยงั
ฝ่ายลูกจ้างว่า  นายจ้างจะปิดงานไปเร่ือยๆ ไม่มี
ก าหนดเวลา ลูกจ้างทนได้ก็ทนไป ไม่มีการเจรจา 
หรือเจรจาแต่ไม่มีความคืบหน้าของผลการเจรจาขอ้
เรียกร้องแต่อยา่งใดไม่  ในที่สุดลูกจา้งและครอบครัว
ทนความเดือดร้อนไม่ได ้ลูกจา้งก็ตอ้งจ าใจลาออกจาก
งาน ซ่ึงมีตัวอย่างเกิดขึ้นมาหลายกรณีแล้ว ดังที่ได้
กล่าวแล้วว่า  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ไม่ มีบท
กฎหมายในเร่ืองระยะเวลาในการปิดงานหรือนัดหยดุ
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งานดังกล่าว จะอาศัยการตีความและการบงัคับใช้
กฎหมายของศาลแรงงาน ก็ยงัมองไม่เห็นทาง และ
อาจตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ไม่สอดคลอ้งกับประเด็น
ปัญหา 

 
 ผูเ้ขียนเห็นว่า ระยะเวลาในการเจรจาต่อรอง 
หรือการพพิาทแรงงาน ไม่ควรกินระยะเวลายาวนาน 
ข้ามปี  เน่ืองจาก การบริหารจัดการธุรกิจและการ
ประกอบการของ ฝ่ ายน ายจ้า ง  ก็ มี ร ะบบก าร
ประเมินผลการท างาน ผลประกอบการและก าไร
ขาดทุน  การพิจารณาความดีความชอบ การจ่ายเงิน
โบนัส รวมทั้งการลงโทษ ก็มีการพิจารณาเสร็จเด็ด
ขาดกันภายในเวลาแต่ละปีอยู่แล้ว  รวมทั้ ง  ตาม
กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์ก็ก  าหนดไวว้า่ หากมีการท า
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างไว ้แต่มิได้ก าหนด
ระยะเวลาไว ้ กฎหมายให้มีระยะเวลาหน่ึงปี การ
เจรจาต่อรองหรือการพิพาทแรงงานข้ามปีจึงไม่
สอดคลอ้งกบัการประกอบการธุรกิจและการจา้งงาน 
และควรตอ้งหาทางแกไ้ขปัญหาน้ีโดยด่วน 
 ดงันั้น จึงควรแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติั
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  ให้มีหลักการและ

สาระส าคญัที่ก  าหนดให้ขอ้เรียกร้องของฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึง หรือของทุกฝ่ายระงบัส้ินไปทนัที นับแต่มีการ
นดัหยดุงาน หรือปิดงาน เน่ืองจากขอ้พิพาทแรงงานที่
ตกลงกนัมิได ้แต่ไม่มีการเจรจาต่อรองกนัอีก (หรือ
อาจจะก าหนดกรอบระยะเวลาในการนดัหยดุงานหรือ
ปิดงานก็ได้ เ ช่น 6 เ ดือน หากไม่มีการเจรจากัน 
หรือไม่อาจตกลงกนัได ้ ให้น าขอ้พิพาทแรงงานที่ตก
ลงกันไม่ได้นั้ นเข้าสู่การช้ีขาดของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพนัธ์)  และให้น าขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพ
การจา้งฉบบัที่ใชบ้งัคบัก่อนหนา้นั้นมาใชบ้งัคบัต่อไป
เป็นเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัที่ขอ้พิพาทแรงงานระงบัไป
โดยผลของกฎหมายที่จะแก้ไขใหม่น้ี และให้ถือว่า
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งฉบบัที่มีผลใชบ้งัคบัอยู่
ก่อนมีข้อพิพาทแรงงานในคร้ังน้ี  เป็นข้อตกลง
เก่ียวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการเรียกร้องตาม
กฎหมาย เน่ืองจาก ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายใช้
สิทธิโดยไม่สุจริต มุ่งกลั่นแกล้งและท าลายอีกฝ่าย 
และนบัแต่มีการใชสิ้ทธินัดหยดุงานหรือปิดงาน ก็ไม่
มีการเจรจาต่อรองกนัอีก หรือไม่มีความคืบหน้าใดๆ 
ในการเจรจาต่อรอง แสดงวา่ฝ่ายที่ยืน่ขอ้เรียกร้อง (ซ่ึง
มีไดห้ลายฝ่าย หลายกลุ่ม)ไดส้ละขอ้เรียกร้องแลว้โดย
พฤติการณ์  และขอ้พิพาทแรงงานที่ระงบัไปโดยผล
ของกฎหมายน้ี  ก็เกิดจากการใชสิ้ทธิยืน่ขอ้เรียกร้อง
ตามกฎหมาย เพยีงแต่กระท าโดยไม่สุจริต 
 ลองน าไปศึกษา ถกเถียง และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัดูนะครับ  เดือนหน้าค่อยพบกนัใหม่
นะครับ/ 
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เม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562   วนักรรมกร
สากล หรือวนัแรงงานแห่งชาติของไทยที่ผา่นมาปีน้ี 

ขบวนแรงงานในประเทศไทยแบ่งการจดังาน
เพือ่เฉลิมฉลอง และรณรงคข์อ้เรียกร้องเป็น 4 ขบวน
ในประเทศ และอีกหน่ึงขบวนในประเทศฮ่องกง 
ผูเ้ขียนขอเขียนตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยการไม่
แบ่งชนชั้น เช้ือชาติ เพศ และสีผิว เน่ืองจากไม่ว่าจะ
เป็นขบวนใดมีทั้ งแรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ 

รวมถึงยงัมีองคป์ระกอบของแรงงานทั้งในระบบ และ
นอกระบบเขา้ร่วมเคล่ือนขบวน และน าขอ้เรียกร้อง
ในการรณรงค ์โดยประเด็นในการรณรงคใ์นขบวนมี
ทั้งเร่ืองการเมือง ความเดือดร้อนของผูใ้ชแ้รงงาน 

ประวัติย่อ 
ความเป็นมาและ เจตนารมณ์ 

วันกรรมกรสากล  
 เป็นการสรุปบางส่วนจากบทความ “ฟ้ืน
เจตนารมณ์วันกรรมกรสากล” โดย ศกัดินา ฉตัรกุล ณ 
อยุธยา ถึงเจตนารมณ์วนักรรมกรสากล จนถึงวัน
แรงงานแห่งชาติที่ก่อเกิดในประเทศไทย  

วนักรรมกรสากล หรือ Mayday มีก าเนิดที่
ผูกพนักบัการต่อสู้เพื่อลดชั่วโมงการท างานของผูใ้ช้
แรงงาน โดยเ ร่ิมจากประเทศในแถบยุโรป และ 
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สหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดต่้อสู้ในประเด็นน้ีอย่างต่อเน่ือง
ยาวนานมาตั้งแต่ตน้คริสศตัวรรษที่ 19  

 

 จุดเร่ิมต้นคือเม่ือสหภาพแรงงานแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกาภายใต้การน าของ วิลเ ล่ียม ซิลวิส 
(William H. Sylvis) วรีบุรุษกรรมกรแห่งอเมริกา ไดมี้
ส่วนอยา่งส าคญัในการผลกัดันประเด็นการต่อสู้เพื่อ
ลดชัว่โมงการท างาน ใหก้ลายเป็นประเด็นร่วมในการ
เรียกร้องของผูใ้ช้แรงงานทัว่โลก ข้อเรียกร้องของ
ซิลวิสได้ถูกเสนอสู่การพิจารณาของ ที่ประชุมใหญ่
ขององคก์รกรรมกรสากลที่กรุงเจนีวา หรือที่เรียกกนั
ว่า “สากลที่หน่ึง” ในปีพ.ศ. 2429 พร้อมกับมีการ
เสนอให้ก าหนดให้วนัที่ 1 พฤษภาคมในปีพ.ศ. 2429 
เป็นวนัที่กรรมกรทั่วโลกพร้อมใจกันหยุดงาน เพื่อ
ร่วมกนัรณรงคแ์ละกดดนัใหมี้การออกกฎหมายจ ากดั
ชัว่โมงการท างานไม่ใหเ้กินวนัละ 8 ชัว่โมง 

ที่ ชิคาโกคนงานได้ยืนหยดัหยุดงานแบบ
ยดืเยื้อหมายให้บรรลุเป้าหมายแห่งการต่อสู้ การหยดุ
งานด าเนินต่อเน่ืองไปถึงวนัที่ 3 พฤษภาคม นายจา้ง
และเจา้หน้าที่รัฐก็ไดส่้งกองก าลังติดอาวุธเขา้สลาย
การชุมนุมอยา่งโหดเห้ียม ส่งผลให้คนงานเสียชีวิต 6 

คนและบาดเจ็บหลายคน ทั้ ง ๆ ที่การชุมนุมของ
คนงานเป็นการชุมนุมอยา่งสงบ สันติ และปราศจาก
อาวุธ ที่น่าสลดใจยิง่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ จตุรัส 
เฮยม์าร์เก็ต (Hay Market) ที่ซ่ึงคนงานที่ไม่พอใจการ
กระท าของรัฐและนายจา้ง ไดพ้ากนัไปชุมนุมกนัอยา่ง
สันติเพื่อเรียกร้องให้มีการด าเนินคดีกับผู ้สังหาร
คนงาน แต่ระหว่างการชุมนุมไดมี้คนขวา้งระเบิดเขา้
ใส่กลางที่ชุมนุม เป็นผลให้ต  ารวจเสียชีวิต 7 นาย 
คนงานเสียชีวติ 4 คน และมีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็อีกจ านวน
มาก 

 

 ระเบิดที่ถูกโยนเขา้ไปในที่ชุมนุมที่จตุรัส เฮย์
มาร์เก็ตไดถู้กรัฐใชเ้ป็นขอ้อา้งในการสลายการชุมนุม
และกวาดลา้งจบักุมผูน้ าแรงงานจ านวนมาก ในการ
ด าเนินคดีกบัผูชุ้มนุมที่ถูกจบักุมนั้นปรากฏว่ามีผูน้ า
งาน 8 คนถูกตดัสินประหารชีวิต ดว้ยขอ้หาว่ามีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เฮยม์าร์เก็ต ทั้ง ๆ 
ที่ไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ ที่สามารถเช่ือมโยงได้ว่า
คนทั้ง 8 มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการโยนระเบิดดงักล่าว  

ในที่สุดในการประชุมขององค์การกรรมกร
สากลที่กรุงปารีสในปีพ.ศ. 2432หรือที่ เรียกกันว่า 
“สากลที่สอง” ที่ประชุมอันประกอบดว้ยคนงานจาก
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หลากหลายประเทศไดมี้มติร่วมกนัก าหนดให้ วนัที่ 1 
พฤษภาคมของทุกปีเป็นวนักรรมกรสากล  

 วนัที่ 1 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2433 จึงเป็นปีแรก
ที่ผูใ้ชแ้รงงานทัว่โลกพากนัถือเป็นวนัหยดุ เพื่อสาน
ต่อภารกิจและเจตนารมณ์ของคนงานชิคาโก 1 
พฤษภาคม จึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของการลุกขึ้นต่อสู้
ทางชนชั้นของมวลผูใ้ชแ้รงงานทัว่โลกนบัแต่นั้นมา 

วันแรงงานแห่งชาติ 

 ในประเทศไทยแรงงานรับจา้งถือก าเนิดในยคุ
สมบูรณาญาสิทธิราชที่อ  านาจทางการเมืองจ ากดัอยู่
ในก ามือของชนชั้นสูง สิทธิเสรีภาพของผูค้นยงัไม่ได้
รับการยอมรับ แรงงานในประเทศไทยจึงมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จ  ากดัมาก ตอ้งถูกควบคุมอยา่งเคร่งครัด แม้
ประเทศไทยจะมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง สมาคม 
สโมสรในปี พ.ศ. 2440 แต่สิทธิดังกล่าวไม่เคยตก
มาถึงผู ้ใช้แรงงาน การรวมตัวกันของคนงานใน
ประเทศไทยถือเป็นส่ิงผิดกฎหมาย ดงันั้นขบวนการ
แรงงานในยุคแรกภายใตอ้  านาจรัฐสมบูรณาญาสิทธิ
ราชจึงเป็นไปในลักษณะปิดลับ ใต้ดิน มีหลักฐาน
ยนืยนัวา่คนงานแอบเฉลิมฉลองวนักรรมกรสากลกนั
อยา่งลบั ๆ มีการชกัธงแดงอนัเป็นสัญลกัษณ์ของชน
ชั้ นกรรมกรขึ้ นเสาตั้ งแต่ก่อนเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง 2475  เม่ือเปล่ียนแปลงการปกครอง สิทธิ
ของผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บการยอมรับมากขึ้น องคก์รของ
คนงานได้รับการจดทะเบียน มีการยื่นข้อเรียกร้อง
และนัดหยุดงานของคนงานกลุ่มต่างๆมากมาย ที่
ส าคญัไดแ้ก่สมาคมของคนงานรถรางสยามที่ถือเป็น

องค์กรแรงงานแห่งแรกที่ได้รับการจดทะเบียนใน
ประเทศไทย 

 ในปี 2489 หลังยกเลิกกฎอัยการศึก การ
รวมตวักนัเป็นองคก์รของคนงานก็กลบัมาไดรั้บการ
ยอมรับอีกคร้ัง สมาคมสหอาชีวะกรรมกรกรุงเทพฯ 
และสมาคมไตรจักร์ของคนถีบสามล้อได้ริเร่ิมจัด
เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลอย่างเ ปิดเผยในที่
สาธารณะเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย โดยจดัให้มีขึ้น
ที่สนามหญ้าส านักงานสมาคมไตรจักร์ซ่ึงตั้ งอยู่ที่
บริเวณวงัสราญรมย ์เม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม 2489 มี
คนงานเขา้ร่วมงานราวสามพนัคน 

 ในปีถดัมาองคก์รแรงงานต่าง ๆ จากกว่า 60 
สาขาอาชีพ ได้รวมตัวกันจัดตั้ งองค์กรศูนย์กลาง
แรงงานระดบัชาติขึ้นคือ “สมาคมสหอาชีวะกรรมกร
แห่งประเทศไทย” และได้ใช้ทอ้งสนามหลวงเป็น
สถานที่จดังานวนักรรมกรสากลอยา่งยิง่ใหญ่เม่ือวนัที่ 
1 พฤษภาคม 2490 มีคนงานเขา้ร่วมงานคร้ังน้ีกว่า
แสนคน 

 

 สหอาชีวะกรรมกรฯไดเ้รียกร้องให้เอาระบบ
การท างานแบบ 888 หรือ สามแปด คือ ท างาน 8 
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ชัว่โมง พกัผอ่น 8 ชัว่โมง และศึกษาเล่าเรียน 8 ชัว่โมง 
มาบงัคบัใช ้เรียกร้องให้เพิ่มค่าแรงส าหรับการท างาน
ล่วงเวลา เรียกร้องให้ยอมรับสิทธิเสรีภาพในการ
ชุมนุม รวมกลุ่มจดัตั้งของกรรมกร คนงานตอ้งมีสิทธิ
นัดหยุดง าน เพื่ อ ต่ อรอ งกับน ายจ้า ง  ให้ มี ก า ร
ประกันสวัสดิภาพของลูกจ้าง และที่ส าคัญคือให้
ถือเอาวนัที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวนัหยดุงานของ
กรรมกร 

 การรัฐประหาร  2490  ท าให้การพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยต้องหยุดชงัก  สหอาชีวะ
กรรมกรฯ ในฐานะองค์กรตามกฎหมายก็ต้องส้ิน
สภาพไปเม่ือรัฐบาลไม่ยอมต่อทะเบียนให้ รัฐบาลได้
เขา้แทรกแซงส่งคนไปจดัตั้งองคก์รแรงงานแห่งใหม่
ขึ้นคือ “สหบาลกรรมกรไทย” ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
“สมาคมกรรมกรไทย” โดยรัฐไดจ้ดัสรรงบประมาณ
ใหปี้ละสองแสนบาท 

 

 ถึงปี 2499 องค์กรแรงงานที่ ถูกรัฐท าให้
แตกแยก กระจัดกระจาย ไร้พลัง ได้หันมาจับมือ
ร่วมกนัจดัตั้งเป็น “กลุ่มกรรมกร 16 หน่วย” ประสบ
ความส าเร็จในการผลกัดนัให้มีกฎหมายแรงงานฉบบั
แรกออกมาบังคับใช้ได้ในปี 2499 ความส าเร็จอีก

ประการคือ สามารถเรียกร้องให้รัฐยอมให้คนงานจดั
งานวนักรรมกรสากลขึ้นอีกคร้ัง หลังจากถูกห้ามจดั
นบัแต่การรัฐประหารปี 2490 

 แต่วนักรรมกรสากลที่ถูกฟ้ืนขึ้นมาใหม่ใน
คร้ังน้ีไม่เหมือนเดิม เน่ืองจากรัฐบาลเขา้ใจและปักใจ
เช่ือว่า “Mayday” หรือ “วนักรรมกรสากล” เป็นวนั
ของฝ่ายซา้ยหรือฝ่ายคอมมิวนิสต ์ผูแ้ทนกลุ่มกรรมกร 
16 หน่วยยืนยนัจะจดังานวนักรรมกรให้ไดแ้ม้รัฐจะ
ไม่อนุญาตให้จดัก็ตาม ในที่สุดรัฐบาลยอมถอย แต่มี
เงื่อนไขส าคัญคือ ให้เปล่ียนช่ือจาก “วันกรรมกร
สากล” เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ”  โดยรัฐบาลไดใ้ห้
การสนบัสนุนการจดังานดงักล่าวคิดเฉล่ียเป็นรายหัว 
หวัละ 5 บาท 

 ตวัแทนเจรจาของฝ่ายแรงงานจ าตอ้งยอมรับ
เง่ือนไขดงักล่าว เพือ่ใหส้ามารถจดังานได ้การจดังาน
ในปีนั้นมีคนงานเขา้ร่วมราว 50,000 คน โดยขบวน
เร่ิมตน้จากสนามหลวง ขา้งธรรมศาสตร์ แลว้เดินมาที่
สนามเสือป่า จากนั้นมีการจดักิจกรรมที่หอประชุม
สภาวฒันธรรม 

 แม้ก ลุ่มกรรมกร 16 หน่วยจะประสบ
ความส าเร็จในการจดังานวนักรรมกรสากลขึ้นมาได ้
แต่จิตวิญญาณและหลักการส าคญัของวนักรรมกร
สากลได้ถูกท าให้เบี่ยงเบนออกไปจากเจตนารมณ์
ดั้งเดิม วนัแรงงานแห่งชาติ ไดถู้กรัฐท าให้กลายเป็น
เร่ืองภายในของกรรมกรไทย จิตวิญญาณของการ
พึ่งตนเองของคนงาน ความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซง 
จากรัฐและทุน ก็ถูกท าลายไปดว้ยพร้อม ๆ กนั 

รถขบวนกรรมกร 16 หน่วย 
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 ภายหลังการท า รัฐประหารของจอมพล 
สฤษด์ิ ธนะรัชต ์เม่ือวนัที่ 20 ตุลาคม 2501 กฎหมาย
แรงงานปี 2499 ก็ถูกยกเลิก องค์กรแรงงานทุก
รูปแบบถูกสั่งห้าม สิทธิของแรงงานถูกริดรอนจน
หมดส้ินรัฐบาลตอ้งการให้ประเทศไทยเป็นสวรรค์
ของนกัลงทุน การเคล่ือนไหวของคนงานทุกรูปแบบ
ถูกมองว่าเป็นการท าลายบรรยากาศการลงทุน ผูน้ า
แรงงานต่างถูกจบักุมคุมขงั ศุภชยั ศรีสติ เลขาธิการ
กรรมกร 16 หน่วย ถูกจบักุมและประหารชีวิตด้วย
อ านาจตามมาตรา 17 โดยไม่ผ่านกระบวนการ
ยตุิธรรมใด ๆ 

 

 แมป้ระเทศชาติจะถูกปกคลุมดว้ยความมืดมิด
ของอ านาจเผด็จการ แต่จิตใจที่มั่นคง ยืนหยดัใน
อุดมการณ์แห่งชนชั้นกรรมกรของแรงงานไทยไม่เคย
เจือจางลง ในคุกลาดยาวที่ซ่ึงผูน้ าแรงงานและนักต่อสู้
เพื่อคนทุกขย์ากหลายคนถูกน าไปจองจ าไวน้ั้น พวก
เขายงัคงยนืหยดัที่จะรักษาประเพณีวนักรรมกรสากล
เอ าไ ว้ หนั ง สื อคอม มิว นิสต์ล าดยา วที่ บันทึ ก
ประวติัศาสตร์ช้ินส าคญัของไทยที่เขียนโดย ทองใบ 
ทองเปาว ์นกักฎหมายฝ่ายประชาชนที่ถูกคุมขงัพร้อม 
ๆ กบัเพื่อไดบ้นัทึกประวติัศาสตร์การเฉลิมฉลองวนั

กรรมกรสากลอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2503 เพลงร า
วงวนัเมยเ์ดย ์ที่ร้องกนัในขบวนแถวของผูใ้ชแ้รงงาน
ในวนัน้ีก็เป็นเพลงที่ถูกประพนัธ์ขึ้นโดยจิตร ภูมิศกัด์ิ 
นักรบของคนยากคนจน เพื่อ ร่วมเฉลิมฉลองวัน
กรรมกรสากล ขณะที่เขาถูกจองจ าอยูใ่นคุกลาดยาว 

 ขบวนการแรงงานกลับฟ้ืนคืนชีพอีกคร้ัง
ภายหลังรัฐบาลออกประกาศคณะปฏิวตัิฉบบัที่ 103 
ในปี 2515 ที่ยอมคืนสิทธิในการรวมตวัและเจรจา
ต่อรองใหก้บัคนงานอีกคร้ัง หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
2516 ประชาธิปไตยกลบัคืนสู่ประเทศไทยอีกคร้ัง ยคุ
ทองของขบวนการแรงงานไดเ้ร่ิมตน้ขึ้น วนักรรมกร
สากลได้รับการอนุญาตให้จดัขึ้นอีกคร้ังในประเทศ
ไทย พลังสามประสานระหว่างขบวนการนักศึกษา 
ขบวนการชาวไร่ชาวนา และขบวนการกรรมกร ไดท้  า
ใหก้ารเคล่ือนไหวในประเด็นแรงงานมีพลงัเป็นอยา่ง
ยิ่ง วนักรรมกรสากลในช่วงประชาธิปไตยเบ่งบาน
เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ได้รับความสนใจทั้ งจาก
คนงานดว้ยกนัและจากสาธารณชนที่เขา้ร่วมกิจกรรม
อยา่งคึกคกั 

 แต่การเกิดขึ้นของกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ปี 
2518 ก็ได้กีดกันคนงานส่วนใหญ่ไ ม่ให้ เข้า สู่
ขบวนการแรงงาน นโยบายของรัฐบาลที่เอาใจฝ่าย
นายทุนอย่างออกนอกหน้า  กลไกไตรภาคีที่ ถูก
น ามาใชใ้นระบบแรงงานสัมพนัธ์ไทย และมาตรการ
แรงงานสัมพนัธ์เชิงรุกของฝ่ายนายจ้าง ได้ท  าให้
ขบวนการแรงงานไทยแตกแยก กระจัดกระจาย ไร้
เอกภาพ ถูกครอบง าและแทรกแซง จนไม่อยูใ่นฐานะ

กรรมกรเดนิขบวน 1 พฤษภาคม 2500 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

17 
 

พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง ไม่มีอ านาจต่อรองทั้งใน
สถานประกอบการและในทางการเมืองระดบัชาติ 

 วนักรรมกรสากลที่ถูกจดัในสภาพแวดล้อม
และสภาวะที่ขบวนการแรงงานอ่อนแอไร้เอกภาพ ไร้
อ านาจต่อรอง พึ่ งตัวเองไม่ได้ จึงกลายเป็น “วัน
แรงงานแห่งชาติ” ตามที่ฝ่ายรัฐและทุนตอ้งการ จิต
วญิญาณสากลนิยม ชนชั้นนิยม ที่เป็นหลกัการส าคญั
ของวนักรรมกรสากลถูกท าลายไปจนหมดส้ิน ความ
ศรัทธาเช่ือมัน่ในการพึ่งตนเองและพลงัสามัคคีของ
ชนชั้นกรรมกรไดถู้กท าให้เจือจางลงดว้ยงบประมาณ
ที่ถูกหยบิยืน่ใหจ้ากฝ่ายรัฐและทุน 

 

 ขอ้เรียกร้องที่ถูกเสนอจากขบวนแรงงานใน
แต่ละปี แมส่้วนใหญ่จะมีเหตุมีผล สะทอ้นปัญหาและ
ความตอ้งการของคนงานส่วนใหญ่ก็ตาม แต่กลบัไม่มี
พลัง ไร้ความหมาย และกลายเป็นเพียงพิธีกรรม ที่
ท  าๆกนัใหเ้ป็นประเพณี ที่นบัวนัจะไร้ความหมายและ
ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อชีวติความเป็นอยูข่อง
พีน่อ้งผูใ้ชแ้รงงานนอ้ยมาก  

วันแรงงานแห่งชาติ (วันกรรมกรสากล) ปี 2562 

วนัแรงงานแห่งชาติ หรือ วนักรรมกรสากล 
ปี 2562 น้ี มีการจดังานในแต่ละจงัหวดัด้วย ซ่ึงใน
จังหวัดที่ มีสหภาพแรงงานหลายจังหวัดได้มีการ
เคล่ือนไหวและยืน่ขอ้เรียกร้องต่อรัฐผา่นจงัหวดัต่างๆ 
เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นโดย เ ค รือข่า ยแรงง าน
ภาคเหนือ จังหว ัดภูเก็ตยื่นโดยสหพันธ์แรงงาน
โ ร ง แ ร ม  แ ล ะ ธ ุร ก ิจ บ ริ ก า ร  ภ ู เ ก ็ต  จ ัง ห ว ัด
ปทุม ธ านี  ยื ่น ข ้อ เ รี ยก ร้อ ง โด ย  ก ลุ ่มสหภาพ
แรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ซ่ึงแต่ละจงัหวดัก็
มีการจดัวนัแรงงานแตกต่างกนัไป และอีกหน่ึงขบวน
ในประเทศฮ่องกง โดย สมาคมรวมไทย ในฮ่องกง  

 คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 
2562 ซ่ึงประกอบดว้ย 17 องคก์ร คือ 1. สภาองคก์าร
ลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย 2. สภา
องคก์ารลูกจา้งสภาแรงงานแห่งประเทศไทย 3. สภา
องค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย 4. สภา
องคก์ารลูกจา้งแรงงานเสรีแห่งประเทศไทย 5. สภา
องค์การลูกจา้งสภาลูกจา้งแห่งชาติ 6. สภาองค์การ
ลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย 7. สภา
องคก์ารลูกจา้งสภาแรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 8. สภาองค์การลูกจา้งสภาศูนยก์ลางแรงงาน
แรงงานแห่งประเทศไทย 9. สภาองค์การลูกจ้าง
แห่งชาติ 10. สภาองค์การลูกจา้งสภาแรงงานอิสระ
แห่งประเทศไทย 11. สภาองค์การลูกจ้างองค์การ
แรงงานแห่งประเทศไทย 12. สภาองค์การลูกจ้าง
แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย 13. สภาองค์การ
ลูกจา้งแรงงานสัมพนัธ์แรงงานประเทศไทย 14. สภา
องค์การลูกจา้งคนงานไทย 15 สภาองค์การลูกจ้าง
คุม้ครองแรงงานและผูบ้ริโภค 16. สหพนัธ์แรงงาน

ขบวนวนัแรงงานแห่งชาต ิปี 2524 
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รัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย 17. แรงงานนอกระบบ 
ซ่ึงไดรั้บทุนการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐใน
การจัดงาน ภายใต้ค  าขวัญ  “แรงงานก้ าวหน้า 
เศรษฐกิจก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน” โดยจดักิจกรรม
ท าบุญที่กองทพับก และเดินขบวนมาที่ ณ อาคารกีฬา
เวสน์ 2 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่ น) 
ดินแดง  โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา มาเปิดงาน และรับขอ้เรียกร้อง 10 ขอ้ ดงัน้ี 

 

 1. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ให้รัฐรับรอง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
ฉบับที่  87 ในเร่ืองการคุ้มครองการจัดตั้ งสหภาพ
แรงงาน และฉบบัที่ 98 เร่ืองคุม้ครองการเจรจาต่อรอง 

 2. ขอให้รัฐบาลเร่งด าเนินการน าร่าง พ.ร.บ.
คุ ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ฉบับแก้ไข
เพิ่ ม เ ติ ม ที่ ผ่ า นป ระ ช า พิ จ า ร ณ์ ม า แล้ ว  เ ข้ า สู่
กระบวนการพิจารณาในรัฐสภาฯโดยเ ร่ง ด่วน 
 3. ขอใหรั้ฐบาลแกไ้ขเพิม่เติม พ.ร.บ.คุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ.2561 

 3.1 ก าหนดการเกษียณอายขุองลูกจา้งอยูท่ี่ 60 
ปี ในกรณีลูกจา้งมีอาย ุ55 ปี ประสงค์จะลาออกจาก
การเป็นลูกจา้ง ให้นายจา้งอนุญาตให้ลาออกได ้โดย
ไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัลูกจา้งที่เกษียณอายุ
ทุกประการ 

 3.2  ให้กระทรวงแรงงานด า เ นินการหา
มาตรการให้สถานที่มีลูกจา้งรับเหมาค่าแรงปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ตามมาตรา 
11/1 อยา่งเคร่งครัด 

 4. ให้รัฐบาลปฏิรูป แก้ไข เพิ่มเติม เก่ียวกับ
ประกนัสงัคม ดงัน้ี 

 4.1 ปรับฐานการรับเงินบ านาญ โดยให้มี
อตัราเร่ิมตน้ที่ 5,000 บาท 

 4.2 ในกรณีผูป้ระกันตนเกษียณอายุและรับ
บ านาญแลว้ เม่ือสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 
ต่อให้มีสิทธิรับเงินบ านาญต่อไป และผูป้ระกนัตนที่
รับบ านาญชราภาพให้คงสิทธิประโยชน์ไว ้3 กรณี 
ได้แก่ การรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ และค่าท าศพ
เหมือนเดิม 
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 4.3 ในกรณีผูป้ระกนัตนพน้สภาพจากมาตรา 
33 และประกนัตนต่อมาตรา 39 การค านวณเดิมค่าจา้ง 
60 เดือนเป็น ค่าทดแทนต่างๆ ขอให้ใช้หลักฐาน
ค่าจา้งจากมาตรา 33 

 4.4 เพิ่มสิทธิประโยชน์ การรักษาพยาบาล 
ผู ้ประกันตน มาตรา 40 เหมือนผู ้ประกันตนตาม
มาตรา 33 และมาตรา 39 

 4.5 ขยายอายผุูป้ระกนัตน จาก 15-60 ปี (เดิม) 
ขยายเป็น 15-70 ปี เพือ่ใหเ้ขา้กบัสงัคมผูสู้งอาย ุ

 4.6 ในกรณีผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 เพื่อ
สร้างแรงจูงใจและลดความเหล่ือมล ้ า  ให้รวม
ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 เป็นทางเลือกเดียวกนั 

 5. ให้รัฐบาลรวมกองทุนเงินทดแทนกบักอง
ความปลอดภยัแรงงาน และยกระดับเป็นกรมความ
ปลอดภยัแรงงาน 

 6. ให้รัฐบาลเร่งด าเนินการ พ.ร.บ. กองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ เขา้สู่การพิจารณาต่อรัฐสภา
ใหบ้งัคบัใชโ้ดยเร่งด่วน 

 7. ให้รัฐบาลออกกฎหมายคุม้ครอง ส่งเสริม 
และพฒันาคุณภาพแรงงานนอกระบบ และมีสิทธิ
จดัตั้งองคก์รได ้

 8. ใหรั้ฐบาลจดัระบบสวสัดิการ หรือกองทุน
สวสัดิภาพของรัฐวสิาหกิจใหก้บัพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ทั้งยงัมีสถานภาพเป็นพนักงาน และที่พนัสภาพความ
เป็นพนกังานใหไ้ดรั้บไม่นอ้ยกวา่ลูกจา้งภาคเอกชนที่

ไดรั้บตามระบบประกนัสังคม มาตรา 33 และมาตรา 
39 

 9. ให้กระทรวงแรงงานปฏิบตัิการให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตามมาตรา 74 รัฐพึงจดัให้มี
ระบบแรงงานสัมพนัธ์ที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ 

 10. ให้รัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงาน 
แต่งตั้ งคณะท างานติดตามข้อเรียกร้องวนัแรงงาน
แห่งชาติปี 2562 

 

คณะกรรมการจัดงานวันกรรมกรสากล ปี 
2562 ประกอบดว้ย คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงาน
ไทย (คสรท.) ร่วมกับสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพนัธ์ (สรส.) ได้นัดร่วมตัวกันที่ โกดังสเตเดียม 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย  คลองเตย กรุงเทพฯ ชูค  า
ขวญั “สามัคคีกรรมกร ต้านทุนนิยมครอบโลก สร้าง
สังคมใหม่ ประชาธิปไตยประชาชน  ” ซ่ึงกล่าวเปิด
งานโดย ร.ท.กมลศักดิ์  พรหมประยูร ผูอ้  านวยการ 
การท่าเรือแห่งเรือแห่งประเทศไทย  ในช่วงก่อนเขา้สู่
เวทีการจดังานในโกดงั ไดมี้การแสดงเชิงสัญลกัษณ์ 
ดว้ยการทลายก าแพง “ทุนนิยมครอบโลก” น าโดยผูน้ า
แรงงานจากองคก์รต่างๆ ทั้งน้ีขอ้เรียกร้องไดมี้สมาชิก
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ของกลุ่มน าไปยืน่ขอ้เรียกร้องระดบัจงัหวดัดว้ย อยา่ง 
สหพนัธแ์รงงานโรงแรม และธุรกิจบริการ ภูเก็ต โดย
ขอ้เรียกร้อง มี 10 ขอ้ ดงัน้ี 

 

 ข้อที่ 1. รัฐต้องจัดให้มีรัฐสวสัดิการถ้วน
หนา้ที่มีคุณภาพใหป้ระชาชนทุกคน ไดเ้ขา้ถึงอยา่งเท่า
เทียมโดยไม่เลือกปฏิบติั อนัประกอบดว้ย 

 1.1 ดา้นสาธารณสุขประชาชนทุกคนเขา้ถึง
การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใชจ่้าย 

 1.2 ด้านการศึกษาตามความตอ้งการในทุก
ระดบัโดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

 ขอ้ที่ 2. รัฐตอ้งก าหนดค่าจา้งแรงงานที่เป็น
ธรรม ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

  2.1 ก าหนดนิยามค่าจ้างขั้นต ่ าแรกเข้าที่ มี
รายไดเ้พียงพอต่อการเล้ียงชีพตนเองและครอบครัว
อีก 2 คนตามหลักการขององคก์ารแรงงานระหว่าง
ประ เทศ ( ILO) และต้อ ง เท่ ากันทั้ งประ เทศ 
 2.2 ก าหนดให้มีโครงสร้างค่าจา้งและปรับ
ค่าจา้งทุกปี 

 ขอ้ที่ 3. รัฐตอ้งใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาองคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที่ 87 ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคม และการคุม้ครองสิทธิในการ
รวมตวักัน และ ฉบบัที่  98 ว่าด้วยการปฏิบตัิตาม

หลักการแห่งสิทธิในการรวมตวั และการร่วมเจรจา
ต่อรอง และอนุสัญญาILO ฉบบัที่ 183 ว่าด้วยการ
คุม้ครองความเป็นมารดา (ตามรัฐธรรมนูญหมวด 3 
มาตรา 48) 

 ขอ้ที่ 4. รัฐตอ้งปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิด
การพฒันาศักยภาพในการบริการที่ดี มีคุณภาพ มี
คุณภาพเพือ่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ดงัน้ี 

 4.1  ยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
และก า รแปลงสภาพ รัฐวิส า ห กิ จทุ ก รูปแบบ 
 4.2 จดัตั้งกองทุนพฒันารัฐวสิาหกิจ 

 4.3   ให้ มี ก ารบริหารจัดการที่ โป ร่งใส 
ตรวจสอบไดแ้ละมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ 

 ขอ้ที่ 5. รัฐตอ้งยกเลิกนโยบายที่วา่ดว้ยการลด
สวสัดิการพนกังานรัฐวสิาหกิจและครอบครัว 

 ขอ้ที่ 6. รัฐตอ้งปฏิรูประบบประกันสังคม 
ดงัน้ี 

 6.1  ปฏิ รูปโครงสร้างการบริหารงาน
ส านักงานประกันสังคม ให้เป็นอิสระ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  และให้ผู ้ประกันตนมี ส่วน ร่วม 
 6.2 จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกันสังคม 
ในสัดส่วนที่เท่ากนั ระหว่างรัฐ นายจา้ง ลูกจา้ง ตาม
หลกัการพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 และ
น าส่งเ งินสมทบที่ รัฐค้างจ่ายให้เต็มตามจ านวน 
 6.3 เพิ่มสิทธิประโยชน์ ผูป้ระกนัตนมาตรา 
40 ใหเ้ท่ากบั มาตรา 33 

 6.4 เพิ่มสิทธิประโยชน์ ชราภาพร้อยละ 50 
ของเงินเดือนสุดทา้ย  
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 6.5 ใหส้ านกังานประกนัสงัคมประกาศใชอ้นุ
บัญญัติทั้ ง 17 ฉบับ ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกนัสงัคม ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2558 

 6.6 ขยายกรอบเวลาการเขา้ถึงสิทธิประโยชน์
ในกองทุนเงินทดแทน จนส้ินสุดการรักษาตามค า
วนิิจฉยัของแพทย ์

 ขอ้ที่ 7. รัฐตอ้งดูแลให้มีการปฏิบตัิตามและ
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดกรณีที่นายจา้งไม่จ่าย
ค่าชดเชยตามกฎหมาย เช่น การปิดกิจการ หรือยบุเลิก
กิจการในทุกรูปแบบ (ตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 
มาตรา 53) 

 ขอ้ที่ 8. รัฐตอ้งจดัตั้งกองทุนประกันความ
เส่ียงจากการลงทุน โดยให้นายจา้งจ่ายเงินเขา้กองทุน
เพือ่เป็นหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิแรงงาน เม่ือ
มีการเลิกจา้ง หรือเลิกกิจการไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผูใ้ช้
แรงงานมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยจากกองทุน รวมทั้งการ
สนับสนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีระหว่างนายจา้ง
กบัลูกจา้งได ้(กรณีศึกษา บริษทั บริติช-ไทยซิน เท็กส
ไทล ์จ  ากดั) 

 ขอ้ที่ 9. รัฐตอ้งเร่งรัดให้มีการพฒันากลไก
การเขา้ถึงสิทธิ การบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ความปลอดภยั อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.
2554 อยา่งจริงจงั ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของกลุ่มผูใ้ช้
แรงงานทุกภาคส่วน และยกเลิกการใชแ้ร่ใยหินในทุก
รูปแบบ 

 ขอ้ที่ 10. รัฐต้องจัดสรรงบให้กับสถาบัน
ความปลอดภัยฯเพื่อใช้บริหารจัดการเ ร่ืองความ
ปลอดภยัใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

 ต่อด้วย กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและ
ใกล้เคี ยง  ที่ ได้มีการเดินรณรงค์ และ เข้ายืนข้อ
เรียกร้องต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัปทุมธานี  

 1. ให้มีมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของ
ประชาชน ดังน้ี  1. ให้ยกเลิกการขึ้นค่าโดยสารรถ
สาธารณะ เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 โดยเฉพาะรถ
สาธารณะของรัฐวสิาหกิจโดยเฉพาะรถสาธารณะของ
รัฐวสิาหกิจ 

 1.1 ใหน้ านโยบาย “รถเมล์ รถไฟฟรี”กลบัมา
บริการประชาชนอีกคร้ัง 

  1.2 ใหย้กเลิกการเก็บ “ค่าไฟฟ้าสูตรการปรับ
อตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั” “ค่าไฟฟ้าผนัแปร” (หรือ
ค่าFT) 

  1.3 ให้รัฐมีมาตรการเพื่อป้องกันการฉวย
โอกาสขึ้นราคาสินคา้อยา่งเป็นรูปธรรม 

 2.ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต ่าเป็น 425 บาท
เท่ากนัทัว่ประเทศ 
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 3. ให้รัฐเร่งให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  ฉบบัที่ 87 ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิการ
รวมตวั ค.ศ.1948 (พ.ศ.2491) และฉบบัที่ 98 ว่าด้วย
สิทธิในการรวมกลุ่ม และการรวมกลุ่ม และการเจรจา
ต่อรองร่วม ค.ศ.1949 (พ.ศ.2492) โดยเร็ว 

 4. ปฏิรูปส านักงานประกันสังคม เพื่อให้
ผูป้ระกนัตนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง โดยให้ส านักงาน
ประกันสังคมมีสถานะเป็นองค์กรมหาชน และมี
ตวัแทนของผูใ้ช้แรงงานเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า
คร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด เน่ืองจากผูใ้ชแ้รงงาน
เป็นผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสีย และเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบ
โดยตรง 

 5. ให้รัฐจ่ายเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม
ในอตัราเดียวกบันายจา้ง และผูป้ระกนัตน 

 6. ให้มีระบบประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว
ทัว่ประเทศ แก่ผูท้ี่พกัอาศยัหรือท างานอยูใ่นประเทศ
ไทยทุกคน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่ต้อง
จ่ายเงินสมทบล่วงหนา้ 

 7. ให้เพิ่มเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุเป็น 2,000 บาท 
เท่ากนัทุกช่วงอาย ุ

 8. ให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว 
เพือ่แกปั้ญหาเศรษฐกิจและปัญหาอ่ืนๆของประชาชน 

 เ ค ร ือ ข่ า ย แ ร ง ง า น ภ า ค เ หน ือ  ไ ด ้จ ัด
กิจกรรมวันกรรมกรสากล ปี  2562 เ ม่ือวันที่1 
พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมธารินทร์ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ มีการเสวนาเร่ือง “การเมืองยคุใหม่ 
กบั นโยบายด้านแรงงาน” มีการแสดงของนักศึกษา 
BEAM และการแสดงของสหพนัธ์คนงานขา้มชาติ 
MWF โดยมีผูเ้ขา้ร่วมจากแรงงานไทย แรงงานขา้ม
ชาติ ภาคประชาสังคม เวทีภาคเช้าเวทีมีการพูดคุย
เร่ือง ขอ้เสนอด้านแรงงานต่อรัฐบาลประชาธิปไตย 
เวทีภาคบ่ายพดูคุยกนัในประเด็น การเมืองยคุใหม่กบั
นโยบายด้านแรงงาน จากตวัแทนนักวิชาการ และ
ตวัแทนจากพรรคการเมือง พรรคสามัญชน พรรค
อนาคตใหม่ และพรรคเพือ่ไทย 

  

 เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ซ่ึงประกอบดว้ย 
องคก์รที่ท  างานดา้นส่งเสริมสิทธิดา้นแรงงาน กว่า 15 
องค์กร นักวิชาการจากสถาบนัการศึกษาในจงัหวดั
เชียงใหม่ และตวัแทนคนท างานงานทุกสาขาอาชีพใน
พื้นที่ ได้ประเมินและพิจารณาถึงสถานการณ์ด้าน
แรงงานภายในพื้นที่ภาคเหนือ และพบวา่ 

 1. แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ของภาคเหนือยงัคงมีปัญหาในเร่ืองรายไดเ้น่ืองจากอยู่
ในสถานการณ์ที่ค่าจา้งไม่มากนกัส่วนใหญ่อยูใ่นฐาน
ค่าจา้งขั้นต ่าซ่ึงก็แทบไม่พอในการดูแลตวัเองนายจา้ง
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ตัดลดสวสัดิการต่าง ๆ และอุปสรรคในการจัดตั้ ง
สหภาพแรงงาน และไม่มีส่วนร่วมในคณะกรรมการ
ไตรภาคีชุดต่างๆ 

 2. คนงานท างานบา้นยงัไม่ไดรั้บการคุม้ครอง
จากกองทุนเงินทดแทน คนงานท างานบ้านและ
คนท างานในภาคเกษตรกรรมไม่สามารถเขา้สู่ระบบ
ประกันสังคม รวมถึงไม่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น เร่ืองค่าจ้างขั้นต ่ า 
วนัหยดุตามประเพณี วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี เป็นตน้ 

 

 3. แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บสิทธิ
เฉกเช่นแรงงานทัว่ไปตามที่กฎหมายคุม้ครองแรงงาน
ก าหนด เช่น ไม่ไดรั้บค่าจา้งตามอตัราค่าจา้งขั้นต ่า ไม่
มีวนัหยุดประจ าสัปดาห์ ไม่ได้รับค่าจา้งในวนัหยุด
และวนัลาตามที่กฎหมายก าหนด ตอ้งท างานล่วงเวลา
โดยไม่สมัครใจ และเข้าไม่ถึงระบบประกันสังคม 
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัเร่ืองอาชีพ และเอกสารที่ใชใ้นการ
ขึ้นทะเบียน นายจา้งบางรายไม่ได้น าลูกจ้างไปขึ้ น
ทะเบียนประกนัสังคม และคนงานส่วนที่เขา้สู่ระบบ
ประกันสังคมก็ยงัมีปัญหาการเขา้ถึงสิทธิประโยชน์ 
เช่น การใช้สิทธิในกองทุนว่างงาน ทุพลภาพ และ
กรณีการรับเงินบ าเหน็จชราภาพ 

 4. มีการเลือกปฏิบติัในการจ่ายค่าจา้งระหว่าง
แรงงานหญิงและแรงงานชาย 

 5. แรงงานในภาคบริการยงัคงถูกเลือกปฏิบตัิ
และตีตราจากสงัคม ดว้ยเหตุผลของความแตกต่างทาง
เพศ ยงัไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพเฉกเช่น
แรงงานทัว่ไป 

 เพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหา และส่งเสริมให้เห็น
ถึงคุณค่าความส าคญัของคนท างาน เครือข่ายแรงงาน
ภาคเหนือ ร่วมกับคนท างานทุกสาขาอาชีพจึงขอ
เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการโดยมีข้อ
เรียกร้องเน่ืองในวนักรรมกรสากล 2019 ดงัน้ี  

 (1.) ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย 

 1. ขอให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา ILO 
ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ
คุม้ครองสิทธิในการรวมตวั และเร่งด าเนินการรับรอง
อนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 98 ว่าดว้ยสิทธิในการรวมตวั
และการเจรจาต่อรอง และอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 189 
ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจา้งท างานบา้น เพื่อ
ส่งเสริมสิทธิของคนงานท างานบา้น 

 2. ขอให้รัฐบาลไทยก าหนดให้พนักงาน
บริการ คนงานท างานบ้าน แรงงานนอกระบบ 
แรงงานในภาคเกษตรที่ไม่มีการจา้งงานกนัตลอดทั้งปี 
เป็นอาชีพที่อยู่ภายใต้การคุ ้มครองของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัแรงงานทุกฉบบั โดยไม่เลือกปฏิบติั 

 3. ขอให้รัฐบาลไทยก าหนดให้การแก้ไข
ปัญหาด้านแรงงานขา้มชาติเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อ
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น าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านแรงงานอย่างแท้จริง
ไม่ใช่มองปัญหาของแรงงานขา้มชาติเป็นปัญหาดา้น
ความมัน่คงของประเทศ และตอ้งส่งเสริมให้แรงงาน
ขา้มชาติมีความมัน่คงในการท างาน 

 4. เพื่อเป็นการลดอคติและสร้างทศันคติที่ดี
ต่อแรงงานขา้มชาติในสังคมไทย ขอให้รัฐบาลแกไ้ข
ค าว่า  “แรงงานต่างด้าว” ในกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็น “แรงงานขา้มชาติ” 

 5. ขอให้รัฐบาลไทยมีแนวทางปฏิบตัิการจด
ทะเบียนแรงงานข้ามชาติในปี 2563 โดยให้มีการ
ก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินการที่สั้น ง่าย ใช้
เอกสารน้อย ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง และประกาศ
ก าหนดระยะเวลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดือน 

 6. ขอให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศตน้
ทางปฏิบตัิตามอนุสญัญา ILO 181 วา่ดว้ยบริษทัจดัหา
งานเอกชน ตามมาตรา 7 บริษทันายหน้าตอ้งไม่คิด
ค่าบริการใดๆ จากคนงานไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 7. ขอให้รัฐบาลไทย ออกเอกสารประจ าตวั
ใหก้บัแรงงานขา้มชาติที่ไม่มีจุดเกาะเก่ียวกบัประเทศ
พม่าที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อให้แรงงานกลุ่มน้ี
สามารถอยูใ่นประเทศไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 8. ขอให้รัฐบาลไทยออกนโยบายให้แรงงาน
ขา้มชาติสัญชาติเมียนมา กมัพูชา ลาว และเวียดนาม 
สามารถท างานไดทุ้กอาชีพตามความสามารถของตน 
และขยายอายขุองแรงงานขา้มชาติให้สามารถท างาน
ไดถึ้งอาย ุ60 ปี 

 9. ขอให้รัฐบาลไทยมีนโยบายให้กลุ่ม
แรงงานที่ถือบตัรประจ าตวัคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย 
เลขหัว 6, 7, 0 ให้สามารถเดินทางไดท้ัว่ประเทศโดย
ไม่ตอ้งขออนุญาตออกนอกพื้นที่ 

 10. ขอใหรั้ฐบาลไทยออกนโยบายใหแ้รงงาน
ขา้มชาติที่ถือเอกสารซีไอสามารถท าใบขบัขี่ได ้

 11. ขอให้รัฐบาลไทยเปิดขึ้ นทะเบียน
ผู ้ติดตามเด็กที่ไ ม่ได้เกิดในประเทศไทย รวมทั้ ง
ผูต้ิดตามที่เป็นผูสู้งอาย ุ

 

 12. ขอให้รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ทุก
หน่วยงานของรัฐที่ใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ แก่แรงงาน
ข้ามชาติ จัดให้มีล่ามแปลภาษาต่าง ๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่แรงงานขา้มชาติที่เขา้มาใช้บริการ
หรือร้องเรียน 

 13. ขอให้กระทรวงแรงงานมีนโยบายให้
สามารถจ้างงานเยาวชนนักเรียนข้ามชาติที่ มีอายุ
ระหว่าง 15-18 ปี ท  างานในช่วงระหว่างปิดเทอมเพื่อ
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีงานท า มีรายได ้และได้มี
ประสบการณ์ในการท างานและเรียนรู้สงัคมมากขึ้น 
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 14. ขอให้ส านักงานประกันสังคมแก้ไข
ระเบียบการจ่ายเงินประกนัสงัคมใน 3 กรณี ดงัน้ี 

 14.1 สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ให้จ่าย
ตั้งแต่วนัแรกที่ว่างงานจนถึงวนัก่อนที่จะได้งานท า
ใหม่ 

 14.2  สิทธิประโยชน์กรณีทุพลภาพ ให้
จ่ายเงินชดเชยเป็นกอ้นคร้ังเดียว 

 14.3 สิทธิประโยชน์กรณีกองทุนชราภาพให้
แกไ้ข กฤษฎีกา ใหแ้รงงานขา้มชาติที่มีความประสงค์
ที่จะกลับประเทศตน้ทางและไม่ประสงค์ที่จะพ  านัก
ในประเทศไทยอีกต่อไปสามารถยื่นรับเงินจากทุน
ชราภาพทั้งกอ้นไดท้นัที 

 

 (2.) ข้อเรียกร้องต่อกระทรวงแรงงาน 

 1. คณะกรรมการค่าจา้งตอ้งน าหลกัการการ
ค านวณค่าจา้งที่เป็นธรรมตามมาตรฐานแรงงานสากล 
มาใชเ้ป็นหลกัการการค านวณอตัราค่าจา้งขั้นต ่าของ
ประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบนัสภาวะค่าครองชีพที่มาก
ขึ้น อตัราค่าจา้งขั้นต ่าตอ้งไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อวนั 
เพื่อให้สามารถเล้ียงดูตนเองและคนในครอบครัวได้
อยา่งนอ้ยสามคน 

 2. ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้ งหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของ
คนงาน ในประเด็นสิทธิการรวมกลุ่มและการเจรจา
ต่อรอง โดยไม่เลือกปฏิบติัโดยเช้ือชาติ และสญัชาติ 

 3. ขอให้กรมพฒันาฝีมือแรงงาน เปิดให้
แรงงานข้ามชาติสามารถเข้า รับการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และได้รับประกาศนียบตัร เพื่อน าไปใช้ใน
การประกอบอาชีพและปรับอตัราค่าจา้งตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

 (3.) ข้อเรียกร้องต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ 

 1. ขอใหรั้ฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ดูแลให้แรงงานข้ามชาติที่กลับไปยงัประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้เข้าถึงสิทธิใน
ด้านต่างๆ เช่นทางทะเบียนราษฎร์ ทางการศึกษา 
สุขภาพและอาชีวอนามยั และสิทธิพลเมือง 

 2. ขอใหรั้ฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ยอมรับเอกสารซีไอ โดยให้สามารถใช้เป็น
หลกัฐานในการท าบตัรประชาชนเมียนมาร์ สามารถ
เพิม่ช่ือในส ามะโนครัว รวมถึงมีนโยบายให้สถานฑูต 
และสถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ที่ต ั้งอยูใ่นประเทศไทย สามารถท าพาสปอร์ต PJ ออก
หนงัสือรับรองความเป็นโสดของประชาชนเมียนมาร์ 
และท าบตัรประชาชนได้ เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาที่
ท  างานอยูใ่นประเทศไทย  
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สมาคมรวมไทยในฮ่องกงได้ยืน่ขอ้เรียกร้อง
ผ่านท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และท่านกงสุล
(ฝ่ายแรงงาน) ไปยงัรัฐบาลไทย เน่ืองในวนัแรงงาน
สากล ในโครงการแรงงานคืนถ่ิน “รัฐตอ้งส่งเสริม
แรงงานคืนถ่ินอาชีพแม่บา้นไทยให้ก้าวสู่บ้านเกิด
อย่างมีศกัด์ิศรีและมืออาชีพ” ซ้ึงปัจจุบนัมีแรงงาน
แม่บา้นไทยในฮ่องกงไดก้ลบัประเทศไทยเพื่อมองหา
อาชีพที่ตนเองมีความถนดัและมีประสบการณ์ โดยได้
สมคัรท างานกับนายจา้งคนต่างชาติ ในประเทศไทย 
ในลกัษณะเป็นการว่าจา้งกันดว้ยความถูกใจทั้งสอง
ฝ่าย ยงัไม่มีสัญญาจา้งที่เป็นมาตรฐานที่จะคุม้ครอง
สิทธิประโยชน์ให้กบัพวกเขา ดงันั้นสมาคมรวมไทย
ในฮ่องกง จึงเห็นว่าภาครัฐควรตอ้งตระหนักถึงการ
คืนสู่ถ่ินบ้านเกิดของแรงงานเหล่าน้ี โดยส่งเสริม
อาชีพน้ีให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อที่จะลดปัญหา
การว่างงาน และลดปัญหาสังคมที่อ าจเ กิดจาก
ครอบครัวของหญิงไทยที่ตอ้งเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ และเพิ่มความเป็นมืออาชีพแม่บา้นไทย
อยา่งจริงจงั โดยสมาคมมีขอ้เรียกร้อง ดงัน้ี 

 1. เตรียมอาชีพรองรับของแรงงานที่กลับ
ประเทศไทยมาแล้ว โดยต่อยอดทักษะการท างาน
แม่บา้น ซ่ึงปัจจุบนัแรงงานแม่บา้นเป็นที่ตอ้งการของ
ครอบครัวคนต่างชาติ และครอบครัวคนไทยใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ภาครัฐจะตอ้งสนับสนุน
อาชีพน้ีอยา่งชนัเจน ก าหนดนโยบายส่งเสริมอาชีพน้ี
โดยให้มีสัญญาจ้างมาตรฐานเพื่อ คุ ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของแรงงานแม่บา้นตามกฎหมายแรงงาน 

 2. สร้างศกัด์ิศรี และฝีมือของแรงงานแม่บา้น
ที่กลบัจากฮ่องกง โดยใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด
เง่ือนไขออกเอกสารรับรองแก่ผูท้ี่ผ่านการท างาน
แม่บา้นฮ่องกงมาแลว้ให้เป็นแรงงานทกัษะฝีมือ เพื่อ
สามารถใชป้ระกอบการสมัครงานอยา่งมืออาชีพใน
ต าแหน่งงาน และเพือ่ลดระยะเวลาในการทดลองงาน 
สร้างความมัน่ใจใหก้บันายจา้งที่ตอ้งการจา้ง 

 

 ด้านภาครัฐ โดย พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัยว่า วนัแรงงานแห่งชาติ 
เป็นวนัส าคญัของคนท างาน ที่เป็นผูข้บัเคล่ือนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต รัฐบาลจึง
มุ่งหวงัให้ประเทศมีภาคการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรม 
4.0 โดยใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงและนวตักรรมใหม่ๆ 
การพฒันาศกัยภาพแรงงานให้มีความสามารถเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยรัฐบาลมีความตั้งใจที่
จะท าให้ผูใ้ชแ้รงงานเขา้ถึงสิทธิต่างๆ อยา่งทัว่ถึง
และเท่า เทียม ขอให้เขา้ใจว่ากฎหมายนั้น ไม่ได้
ออกมาง่ายๆ กระทรวงแรงงานมีแนวทางช่วย
ส่งเสริมและสร ้างฝีม ือทุกอยา่งตามล าดบั  และ
รัฐบาลสนับสนุนแรงงานทั้งในประเทศและแรงงาน
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ส่งออกให้มีประสิทธิภาพที่ดี รวมถึงการวางแผน
ตั้งแต่ระบบการศึกษา ให้ผลิตแรงงานออกมาให้ตรง
กบัตลาด เขา้สู่ยคุ Big Data ที่เป็นระบบขอ้มูลและ
มุ่งมัน่ให้แรงงานไทยพฒันาสู่ความเป็นสากล สร้าง
ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ผ่านการ
บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการออก
กฎหมายคุม้ครองครอบคลุมทุกมิติ เพื ่อลดความ
เหล่ือมล ้า และตลอด 5 ปี ความร่วมมือตอ้งมีพื้นฐาน
ของความเขา้ใจกนั ทั้งรัฐบาลและผูป้ระกอบการ ทุก
คนตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ เพราะกระทบ

กบัแรงงานโดยตรง ตอ้งช่วยกนัท าให้มีความเท่า
เทียมกนั และสืบสานต่อในรัฐบาลใหม่ พร้อมทั้ง
พยายามที่จะให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อย เพราะ
ในช่วงน้ีอยูใ่นห้วงใกลถ้ึงงานพระราชพิธีฯตอ้งท า
ให้ประเทศเรียบร้อย ผ่านไปอยา่งสวยงาม ทุกอยา่ง
ตอ้ งอาศยัความร่วมม ือจากท ุกคนให ้ประ เทศ
ปลอดภยั มีความสงบเหมือน 5 ปีที่ผ่านมา ส่วนเร่ือง
การปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า ปัจจุบนัค่าครองชีพสูงขึ้น 
ทางกระทรวงฯไดด้ าเนินการขึ้นค่าแรงขั้นต ่าไปแลว้ 
5 เปอร์เซ็นตอ์ยูท่ี ่ประมาณ 340 บาท ซ่ึงสูงเป็น
อนัดบั 3 ของอาเซียน ซ่ึงในปีน้ีอยูใ่นขั้นตอน

ไตรภาคี ตอ้งหารือร่วมกนักบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
เพราะเป็นเร่ืองที่ตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ 

 หากมาดูขอ้เรียกร้องที่และความตอ้งการของ
ขบวนการแรงงานในหลายขบวนพบว่าขอ้เรียกร้องที่
ตรงกนัมีหลายขอ้ไม่ว่าจะสิทธิขั้นพื้นฐานดา้นค่าจา้ง
ที่เป็นธรรม สิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรองตาม
อนุสัญญาILO สิทธิด้านการประกันสังคม ความ
มั่นคงในการมีงานท า ซ่ึงหากยอ้นไปดูขอ้เรียกร้อง
เหล่าน้ีได้ถูกบรรจุมานานหลายสิบปีทีเ ดียว นั้ น
หมายความวา่การแกไ้ขปัญหาของภาครัฐในประเด็น
แรงงานไม่ไดมี้ความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ หรืออาจ
มิได้ถูกน ามาพิจารณาแก้ไขเลยแม้แต่น้อย รัฐยงัคง
เดินหน้าท าตามนโยบายของรัฐ โดยมองว่าส่ิงที่
ด  าเนินการอยูน่ั้นตอบโจทยก์ารพฒันาประเทศ และ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจเดินต่อไปไดโ้ดยไม่ไดม้องเร่ือง
คน วนัน้ี อีกเสียงเรียกร้องหน่ึงที่ดังขึ้นมาคือ การหา
มาตรการในการรองรับแรงงานไทยคืนถ่ินการสร้าง
งาน การสร้างรายได้ หลังจากรัฐเองก็มองว่าการส่ง
แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศคืออีกหนทางใน
การน าเม็ดเงินรายไดเ้ขา้สู่ประเทศ แต่ยงัไร้มาตรการ
ในการดูแลใหส้มกบัคุณค่าของแรงงานที่มี บทสรุปน้ี
คืองานที่หนักหนาและรอให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามา
ด าเนินการต่อ ไม่วา่จะ การประกาศปรับขึ้นค่าจา้งขั้น
ต ่าที่ยงัไม่ไดบ้ทสรุป ที่อาจประกาศมาแลว้ตามไม่ทนั
ค่าครองชีพที่พุง่ขึ้นไดทุ้กวนัทีเดียว 
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 เม่ือวนัที่ 24 เมาายน 2562 สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทสไทย (สร.รฟท.) ได้
ออกแถลงการณ์ ความเสียหายของประเทศ “กรณี
โฮปเวลล์”ต้องไม่ผลักภาระให้ รฟท. แต่ต้อง..ร่วมกัน
หาทางออกเพื่อไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้นแก่รัฐอีกใน
อนาคต  ภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีค  า
พิพากษา  กรณีพิพาทระหว่าง บริษัทโฮปเวลล์
(ประเทศไทย)จ ากดั กบักระทรวงคมนาคม และศาล
ปกครองสูงสุดมีค  าพพิากษากลบัค าพพิากษาศาล 
 

 
ปกครองกลาง เป็นยกฟ้องมีผลให้กระทรวงคมนาคม 
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ตอ้งปฏิบัติ
ตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการเม่ือวนัที่    8 
พฤศจิกายน 2551โดย รฟท.ตอ้งคืนเงินชดเชยให้กับ
บริษทัโฮปเวลล์จากการบอกเลิกสัญญารวมเป็นเงิน 
11,888 ลา้นบาท โดยไม่รวมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี  
และให้คืนหนังสือค ้าประกันมูลค่า 500 ล้านบาทที่
ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ประกอบดว้ยเงินที่บริษทั
ได้ช าระเป็นค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินของ รฟท.ถึงก่อนวนับอกเลิกสัญญาเป็นเงิน 
2,850 ลา้นบาท รวมถึงเงินค่าออกหนังสือค ้าประกนั 
38 ลา้นบาท และเงินค่าก่อสร้าง 9,000 ลา้นบาท โดย
ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 180 วนันับคดีถึงที่สุด 
ซ่ึงจากการค านวณแล้วมูลค่าความเสียหายที่จะตอ้ง
ชดใชป้ระมาณ 58,000 ลา้นบาทตามที่ส่ือมวลชนและ
ส่ือออนไลน์ไดแ้พร่กระจายเป็นที่รับรู้ของสังคมและ
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางใน
ประเด็นต่างๆทั้ งในเร่ืองการตั้งค  าถามถึงความไม่

วาสนา ล าด ี
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โปร่งใสของโครงการน้ีตั้งแต่ตน้ การท าสัญญาของ
รัฐที่หละหลวม ความรับผิดชอบจะเป็นของใคร 
รวมถึงการทุจริตจากโครงการน้ี จนเกิดความเสียหาย
แก่ประเทศชาติและประชาชนอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียง
ได้ และประชาชนทุกคนก็มีสิทธิในการตั้งค  าถาม 
และร่วมกนัตรวจสอบ เพราะเงินที่จะตอ้งจ่ายไปเป็น
ค่าความเสียหายเหล่าน้ีคือภาษีของประชาชน 
 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย(สร.รฟท.)ไดติ้ดตามเร่ืองน้ีอยา่งใกลชิ้ด 
และเกิดภาวะความตระหนก ตกใจ ไม่ไดแ้ตกต่างจาก
ประชาชนทัว่ไป แต่ยิง่กว่าดว้ยซ ้ าเม่ือมองถึงสถานะ
ทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ขาดทุน
สะสมจากนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการแก่พี่
น้องประชาชน คนยากจนทัว่ประเทศคิดเป็น 92% 
จากผูโ้ดยสารทั้งหมดจนเกิดภาระหน้ีสินสะสมถึง
กวา่ 100,000 ลา้นบาท 
 ประเด็นที่อยากให้สังคมรับทราบในจุดยืน
ของ สร.รฟท.ในกรณนีี้ คือ 
 1.สร.รฟท.ไม่ไดค้ดัคา้นการด าเนินการของ
โครงการโฮปเวลล์ หรือ โครงการระบบการขนส่ง
ทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Elevated Road and Train System – BERTS ) ตั้งแต่
ตน้ และสนับสนุนเสียดว้ยซ ้ าเน่ืองจากวิเคราะห์และ
มองเห็นภาพแห่งอนาคตว่าการขนส่งระบบรางนั้นมี
ความจ าเป็นอยา่งมากต่อประเทศชาติทั้งการเช่ือมต่อ
กบัภูมิภาคต่างๆของประเทศและภูมิภาคน้ี โดยเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพที่มีจ  านวนประชาชนเขา้มาอยู่อาศัย
มากขึ้ น และกา ร เพิ่ม จ านวนของยานพาหนะ

การจราจรที่แออดั โครงการน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่ง
มาก 
 2. ส่ิงที่  สร.รฟท.กังวลและตั้ งค  าถามใน
ช่วงเวลานั้ นคือ  ผลประโยชน์ที่ รัฐจะได้รับจาก
โครงการเพราะโครงการน้ีรัฐไม่ตอ้งจ่ายเงินลงทุน 
การออกแบบก่อสร้างและการระดมเงินทุนเป็นของ
ด าเนินการโดยบริษทั โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) ใน
เครือโฮปเวลล์โฮลดิงส์ทั้งส้ิน ดังนั้ นการเก็บเก่ียว
ผลประโยชน์หลังโครงการเสร็จ รัฐจะไดป้ระโยชน์
แค่ไหนอย่างไร และแรกเร่ิมโครงการน้ีจะท าไป
พร้อมๆกบัการพฒันาที่ดินของ รฟท.เพื่อน าเงินจาก
การพฒันาที่ดินมาด าเนินการในโครงการน้ีด้วย ซ่ึง
ในตอนนั้ น สร.รฟท. เ ห็นว่าประ เด็นหลักของ
โครงการน้ีคือ โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟ
ยกระดับในกรุง เทพมหานคร  ดังนั้ น ส่ิงที่ ต้อ ง
ด าเนินการก่อนคือการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟ
ยกระดบัใหเ้สร็จก่อนจึงไปพฒันาที่ดิน 

 
 3.โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟ
ยกระดบัในกรุงเทพมหานคร หรือโครงการโฮปเวลล์
เป็นโครงการที่ขาดการมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ตน้ อยา่ว่า
แต่ประชาชนทัว่ไป แมก้ระทัง่พนักงานการรถไฟฯ 
หรือ สร.รฟท.แทบจะไม่มีส่วนร่วมแมแ้ต่น้อย และ
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ในช่วงเวลาที่โครงการน้ีเกิดขึ้นและมีการลงนามใน
สัญญาเม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2533 โดยนายมนตรี 
พงษ์พานิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั และต่อมา
ในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2534 คณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ(รสช.)ได้ท  าการรัฐประหารยึด
อ านาจจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั และได้
ออกประกาศ รสช.ฉบบัที่ 54 ลงวนัที่ ๒๘ กุมภาพนัธ ์
2534       ยบุเลิกสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจแล้ว
ให้ตั้ งเป็นสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจแทน การ
ตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของสหภาพแทบท า
ไม่ไดเ้ลยในเวลานั้น 

 
 4.โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟ
ยกระดบัในกรุงเทพมหานคร หรือโครงการโฮปเวลล ์
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวณัในยุคเร่ิมตน้และต่อมาอีกหลาย
รัฐบาลแม้จะมีความพยายามที่จะให้โครงการน้ี
เดินหน้าต่อไปแต่ก็ไม่สามารถไปต่อไดด้้วยเหตุผล
หลายประการ ทั้ งเร่ืองการระดมทุนและการขาด
สภาพคล่องของบริษัทโฮปเวลล์เอง และเกิดจาก
ปัญหาความถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโลก อีกทั้ ง
โครงการมีปัญหาที่จะตอ้งเจรจากบัท าความเขา้ใจกบั

หน่วยงานต่างๆที่คาบเก่ียวกนั รวมทั้งประชาชนที่เขา้
มาอยู่อาศัยในพื้นที่ของโครงการ ซ่ึงโครงการ
ดงักล่าวไม่ไดมี้กระบวนการในการศึกษาสร้างความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ให้แก่หน่วยงานต่างๆและภาค
ประชาชนก่อนท าสญัญาระหว่างรัฐและเอกชนจึงท า
ให้เกิดปัญหาความไม่กา้วหน้าของโครงการ จนการ
ก่อสร้างโครงการโฮปเวลล์ ส้ินสุดลงในสมยัรัฐบาล
นายชวน หลีกภยั สมัยที่ 2 หลังด าเนินการก่อสร้าง
เป็นเวลา 7 ปี ซ่ึงความจริงแลว้โครงการโฮปเวลล์มี
อายสุมัปทาน 30 ปี ระยะการก่อสร้าง 8 ปี ตั้งแต่วนัที่ 
6 ธนัวาคม 2534 – 5 ธนัวาคม 2542 แต่โครงการมี
ความคืบหน้าเพียง 13.77 %หลงัด าเนินการก่อสร้าง
มาเป็นเวลา 7 ปี ขณะที่แผนงานก าหนดว่าควรจะมี
ความคืบหน้า 89.75%ต่อมากระทรวงคมนาคมได้
บอกเลิกสัญญาสัมปทานอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัที่ 
20 มกราคม  2541 
 5. จะเห็นไดว้า่โครงการระบบการขนส่งทาง
รถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร หรือโครงการ
โฮปเวลล์  เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของ
รัฐบาลโดยโครงการทั้งหมดสร้างในพื้นที่ของการ
รถไฟฯและผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษทัผูไ้ด้รับ
สัมปทานจะได้รับหากโครงการน้ีส าเร็จก็เกิดจาก
ทรัพยสิ์นของการรถไฟฯเท่ากบัว่าโครงการน้ีรัฐบาล
มอบให้การรถไฟฯรับผิดชอบในการก ากบัดูแลและ
ส่งมอบพื้นที่เพียงเท่านั้ น การรถไฟฯแทบจะไม่มี
สิทธิมีเสียงในการโตแ้ยง้แต่ประการใด ดงันั้นความ
รับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นหลังจากค าพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดจะปล่อยให้การรถไฟฯรับผิดชอบ
เพียงล าพังคงไม่ เป็นธรรมต่อการรถไฟฯและ
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พนักงาน การรถไฟฯ โดย สร.รฟท.ไม่เห็นดว้ยที่จะ
ผลักภาระให้แก่การรถไฟฯและเ ช่ือว่าสมาชิก 
พนักงานและครอบครัว “คนรถไฟ”คงไม่เห็นด้วย
อย่างแน่นอนและเช่ือว่าประชาชนที่ รักความเป็น
ธรรมคงไม่เห็นดว้ยเช่นกนัคงตอ้งติดตามเร่ืองน้ีอยา่ง
ใกล้ชิด ซ่ึง สร.รฟท.มีหลักการ จุดยืนที่แจ่มชัดใน
ก า ร ป ก ป้ อ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร ร ถ ไ ฟ
ฯ  ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดย
จะท าหนา้ที่น้ีต่อไปจนถึงที่สุด 
 ประการต่อมาบทเรียนจากความเสียหายที่รัฐ
พา่ยแพต่้อเอกชนที่ลงทุนในโครงการต่างๆจากความ
บกพร่อง ความไม่รอบคอบในสัญญาและอ่ืนๆทั้ง
เจตนาและไม่เจตนาก่อนหน้าน้ีมูลค่านับหลายล้าน
ล้านบาทแสดงให้เ ห็นถึงความไม่โปร่งใสของ
โครงการต่างๆและขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชา
สังคมจากกรณีของโครงการโฮปเวลล์ ถึงเวลาที่
จะตอ้งทบทวนในโครงการของรัฐที่ให้สัมปทานแก่
เอกชน ซ่ึงขณะน้ียงัมี อีกหลายโครงการ ดังนั้ น
ขอ้เสนอของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (สร.รฟท.)คือ 
 1.ความเสียหายจากค าพิพากษาประมาณ 
58,000 ล้านบาท รัฐบาลต้องหาทางออกว่าจะ
ด า เนินการอย่างไรเพื่อให้เ กิดความเสียหายแก่
ประเทศชาติน้อยที่สุด และยงัมีความเสียหายที่การ
รถไฟฯ ได้เรียกร้องจากบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศ
ไทย)จ ากัด  จากการสูญ เ สียโอกาสในการใช้
ประโยชน์จากโครงการและสูญเสียโอกาสจากการ
พฒันาที่ดินเป็นจ านวนเงินประมาณ 200,000 ล้าน
บาท ซ่ึงจะใชเ้ง่ือนไขน้ีใหเ้กิดประโยชน์ต่อการรถไฟ

ฯและประเทศชาติไดอ้ยา่งไร ประกอบกบักรณีอ่ืนๆที่
เอกชนฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อรัฐอย่างเช่นกรณี
โครงการระบบบ าบัดน ้ า เ สีย  อ .คลองด่ าน  จ .
สมุทรปราการ ไดมี้การร้ือฟ้ืนคดีเม่ือปี พ.ศ. 2559โดย
รัฐบาลปัจจุบนัเพื่อพิจารณาในรายละเอียดใหม่ จนมี
การชะลอการบังคับคดี และอีกโครงการหน่ึงคือ
โครงการก่อสร้างทางยกระดบัตะวนัออกหรือ บูรพา
วิถี ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ซ่ึง
เอกชนเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐประมาณ 9,600ลา้น
บาทมีกระบวนการขั้นตอนในการต่อสู้คดีจนในที่สุด
เม่ือปี 2560 ศาลฎีกามีค  าพพิากษาให ้กทพ.ชนะคดีไม่
ตอ้งจ่ายเงินให้แก่บริษทัเอกชน เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
ควรน ามาศึกษาเทียบเคียง แน่นอนวา่ ค  าพพิากษาของ
ศาลตอ้งปฏิบัติตามแต่ตอ้งพิจารณาอย่างรอบด้าน 
ละ เ อียดรอบคอบเพื่อ รักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ ประชาชน 

 
 2. ขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการต่างๆที่
ก  าลงัด าเนินการในขณะน้ี โดยเฉพาะโครงการขนาด
ใหญ่ที่ ใช้ เ งินลงทุน เป็นจ านวนมาก ว่า มีความ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยเฉพาะโครงการของ
รัฐบาลให้เอกชนร่วมลงทุนในหน่วยงานต่างๆและ
โครงการที่มอบหมายให้การรถไฟฯเป็นผูก้  ากบัดูแล
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ในขณะน้ี เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสาม
สนามบินแบบไร้รอยต่อ(ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่
ตะเภา) ซ่ึงลกัษณะโครงการไม่แตกต่างจากโฮปเวลล์
มากนกั กล่าวคือ โครงการน้ีมูลค่าโครงการประมาณ 
200,000 ล้านบาท โดยรัฐร่วมลงทุนเกินกว่า 50% 
และงบประมาณที่เหลือให้เอกชนไปหาแหล่งเงินทุน
เอง แลกกบัการพฒันาที่ดินมกักะสันของการรถไฟฯ 
150 ไร่ สถานีศรีราชาอีกประมาณ 25ไร่ และที่ดิน
สองขา้งทางของโครงการ รวมทั้งจดัเก็บรายได้เอง 
อายุสัมปทาน 50 ปีและอาจต่อสัญญาเป็น 99 ปีซ่ึง
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเจรจาให้ได้ขอ้ยุติที่ยืดเยื้อมา
เป็นเวลานาน และโครงการดังกล่าวก็ยงัไม่ผ่าน
การศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม(EIA) และที่
ส าคญั คือ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซ่ึง
ก่อนหน้า น้ี  สร.รฟท.พร้อมด้วยเค รือข่ ายภาค
ประชาชนไดแ้ถลงข่าวไปแลว้เพื่อให้มีการทบทวน
โครงการ และให้รัฐบาลโดยการรถไฟฯด าเนินการ
ในโครงการน้ีเอง จะเป็นการประหยดังบประมาณ
แผ่นดินอีกทั้งจะเป็นการเปิดพื้นที่สร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนมากกวา่ 

 
 3. จากกรณีโฮปเวลล์น้ี ไม่ควรตั้งตน้ว่าใคร
ผดิ ใครถูก โยนกนัไปโยนกนัมา ซ่ึงแน่นอนวา่ทุกคน

ต่างพยายามเอาตัวรอดจนอาจละเลยการแสวงหา
ทางออก ควรที่ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่วนการสืบสวนหาผูก้ระท าผิด
จะท าได้ไม่ได้ หรือจะกระท ากันอย่างไรก็เป็นอีก
กระบวนการหน่ึง เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็น
ความเสียหายของประเทศชาติ ซ่ึง เ ก่ี ยวพันกับ
ประชาชนโดยตรง จึงตอ้งแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด
เพือ่รักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ประเทศชาติ ประชาชน 
 4. ประการสุดทา้ยจากกรณีความเสียหายที่
เกิดขึ้นทุกฝ่ายตอ้งตระหนกัร่วมกนั และตอ้งไม่ปล่อย
ให้ความเสียหายในลักษณะเช่นน้ี เกิดขึ้ นอีกใน
อนาคต ประชาชนตอ้งต่ืนรู้ ตอ้งร่วมกันตรวจสอบ 
และรัฐบาลตอ้งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้
งบประมาณจ านวนมาก เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาติ และประชาชน 
 ต่อม า เ ม่ื อ วันที่  26 เ มษา ยน  2562 
คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด 
รฟท.) ประชุมหารือกรณีศาลปกครองสูงสุดมีค  า
พิพากษาให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท . จ่าย
ค่าชดเชยบริษทั โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จ  ากดั จาก
การบอกเลิกสัญญาโครงการระบบการขนส่งทาง
รถไฟและถนนยกระดบั รวมเป็นเงิน 11,888.75 ลา้น
บาท พร้อมดอกเบี้ ย 7.5% ต่อปี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
โดยต้องจ่ายค่าชดเชยให้เสร็จภายใน 180 วัน 
นับตั้ งแต่คดีส้ินสุดลง ซ่ึงส่ือมวลชนได้รายงานว่า 
นายกุลิศ สมบตัิศิริ ปลดักระทรวงพลงังาน  ในฐานะ
ประธานบอร์ด รฟท. กล่าวก่อนการประชุมว่า ตั้งแต่
ด ารงต าแหน่งประธานบอร์ดเป็นเวลา 1 ปี ไม่เคย
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ได้รับรายงานเร่ืองดังกล่าวจากฝ่ายบริหาร ไม่เคยมี
ใครแจง้ บอร์ดไม่เคยรับทราบเร่ืองน้ีเลย คิดว่าคดีน้ี
มันจบไปแล้วตั้ งแต่ศาลชั้ นต้น ศาลชั้ นกลาง แต่
ปรากฏว่าตั้งแต่เขา้มารับต าแหน่งประธานบอร์ดใน
วนัที่ 27 เมษายน 2561 จนถึงปัจจุบนั ไม่เคยไดรั้บ
รายรายละเอียดการน าพจิารณาต่อศาลปกครองสูงสุด
อยู่ในการด าเนินการ จนกระทั้งมีค  าตดัสินของศาล
ออกมา และด้านนายวรวุฒิ มาลา รักษาการผูว้่าฯ 
รฟท. กล่าววา่ หลงัจากน้ีตอ้งท างานร่วมกนัทั้ง 3 ฝ่าย 
ทั้ง รฟท. อยัการ และกระทรวงคมนาคม และในวนั
จันทร์ ที่ 29 เมษายนน้ี จะรายงานมติบอร์ดที่ได้
ขอ้สรุปใหน้ายอาคม เติมพทิยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ 
(รมว.)คมนาคม ให้รับทราบก่อนเสนอรายงานไปยงั
ที่ประชุม ครม.ในวนัที่ 30 เมษายน2562 เร่ืองการจ่าย
ค่าชดเชยนั้ น เป็นอ านาจในการต่อรอง ภายใน
สัปดาห์หน้าจะตั้งทีมงานแล้วเสร็จ เพื่อไปหารือกับ
หน่วยงานต่างๆ และคาดว่าจะไดข้อ้สรุปแนวทางใน
การจ่ายค่าชดเชยที่ชัดเจนภายใน 1 เดือน โดย
แนวทางอาจมีหลายรูปแบบ เช่น เจรจาผ่อนช าระ 
และการให้สิทธ์ิเข้ามาบริหารพื้นที่เชิงพาณิชยข์อง 
รฟท. เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ยนืยนัว่าค  าพิพากษาคร้ัง
น้ีไม่กระทบกบัการลงทุนโครงการต่างๆ ของ รฟท. 
ยงัคงเดินหนา้ต่อไป 
 วนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายอาคม เติมพิทยา
ไ พ สิ ฐ  ร ม ว . ค ม น า ค ม  เ ปิ ด เ ผ ย กั บ 

www.posttoday.com ว่ า  ก ระท รวงคมนา คมไ ด้
รายงานความคืบหน้ากรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค  า
พิพากษาให้กระทรวงคมนาคม และ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) จ่ายชดเชยแก่ บริษทั โฮปเวลล ์

(ประเทศไทย) จากการบอกเลิกสัญญา เป็นเงิน 
11,888.75 พร้อมดอกเบี้ ย 7.5% ให้ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีข้อเสนอ 5 แนวทาง คือ 1. 
ค  านวณวงเงินพร้อมดอกเบี้ยให้ชัดเจน  2. เจรจากับ
ทางบริษทัโฮปเวลล์เพื่อปฏิบตัิตามค าพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดและลดผลกระทบต่อภาครัฐ 3. ให้
ก าหนดแนวทางและแหล่งเงินที่เหมาะสมในทาง
ปฏิบติัตามค าพิพากษา 4.ให้แต่ตั้งคณะท างานโดยมี
องคป์ระกอบจากคณะท างานจากผูแ้ทนหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 5.กระทรวงคมนาคมและ รฟท.ร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดเพื่อ
ด าเนินการใหเ้ป็นกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ที่เก่ียวขอ้ง โดยตอ้งไปไล่ดูรายละเอียดโครงการใน
เร่ืองขอ้ผดิพลาดที่เกิดขึ้น เป็นตน้ 

 
 โครงการดังกล่าวไม่ได้เกิดในรัฐบาลชุดน้ี 
แต่รัฐบาลชุดน้ีต้องมาแก้ไข อย่างไรก็ตามมีเวลา
ภายใน 180 วนั ขณะน้ีไดแ้ต่งตั้งคณะท างานร่วมแลว้
ด าเนินการให้เร็ว ส่วนการลดหย่อนต้องพิจารณา
ประเด็นที่จะสามารถร้องต่อศาลไดอี้กขณะเดียวกัน 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก าชบัให้
ด าเนินการอยา่งรอบคอบ 

http://www.posttoday.com/
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ส าหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่
ด าเนินการมา 30 ปี ผ่านมา 9 รัฐบาล ตั้งแต่ ครม. 
อนุมัติปี 2532 เป็นคดีความอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบนั ทั้งน้ีเร่ิมตน้โครงการไม่มีการท าโครงการ
ศึกษาความเหมาะสมโดยเกิดขึ้นเน่ืองจากรัฐบาลมีน
นโยบายแกปั้ญหาการจราจร และกระทรวงไดเ้สนอ
โครงการน้ีใหก่้อสร้างทางยกระดบัและรถไฟวิ่งดา้น
บาน ส่วนด้านล่างพฒันาพื้นที่เชิงพาณิชย ์ตามหลัก

ทัว่ไปโครงการต่างๆ ที่เสนอต่อรัฐบาลนั้นกระทรวง
ต้องศึกษาความเหมาสมก่อนตามหลักการ แต่
โครงการน้ีผิดแปลกไปจากโครงการอ่ืน ซ่ึงอาจมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนการแกปั้ญหาจราจร และหวงัว่า
โครงการน้ีจะช่วยการเดินทางสู่สนามกีฬาแข่งขัน
ของเอเช่ียนเกมส์ที่ไทยเป็นเจา้ภาพในปี40 โดยจดัขึ้น
ที่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนยรั์งสิต 
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สปส.ประกาศดูแลเพิ่มการเปลี่ยนอวัยวะ
กระจกตา – ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย 
 วันที่  2  พ ฤษภ าคม  2 56 2  ส านั ก ง า น
ประกันสังคม(สปส.) โดยนายอนันตชยั อุทยัพฒันา
ชีพ เลขาธิการสปส. ได้กล่าวถึง สิทธิประโยชน์ใน
การขอรับบริการทางการแพทย ์โดยการผ่าตดัเปล่ียน
อวยัวะกระจกตา วา่ผูป้ระกนัตนที่ป่วยเก่ียวกบักระจก
ตา โรคตาเป็นแผล โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาว บวม 
กระจกตาเส่ือมตามอาย ุกระจกตาผิดปกติ แต่ก าเนิด
หรือผิดปกติทางพนัธุกรรม การติดเช้ือแต่ก าเนิด 
กระจกตาขุ่นจากโรคภูมิ ร่างกายผิดปกติ  หาก
ผูป้ระกนัตนมีความประสงคใ์ชสิ้ทธิ สามารถยืน่แบบ
ค า ข อ รั บ ป ร ะ โ ย ชน์ ท ด แทน  ณ  ส า นั ก ง า น
ประกนัสงัคมพื้นที่ จงัหวดั หรือสาขา พร้อมเอกสาร
การพจิารณา คือประวติัการรักษาเก่ียวกบัโรคตา และ
ความเห็นแพทยผ์ูรั้กษาใหเ้ปล่ียนกระจกตา อยา่งไรก็
ตามเม่ือผูป้ระกันตนได้รับการพิจารณาอนุมัติให้
ไดรั้บสิทธิการผ่าตดัเปล่ียนกระจกตา สปส.จะส่งตวั
ผูป้ระกันตนไปยงัสถานพยาบาลที่ท  าความตกลงฯ 
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี สปส.ไดเ้หมาจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทยแ์ก่สถานพยาบาลในอตัรา 35,000 บาท 
และจ่ายค่าจัดเก็บ และรักษาคุณภาพดวงตาแก่
สภากาชาดไทยในอัตราดวงตาละ 15,000 บาท ซ่ึง
ปัจจุบนัสปส. ไดจ้ดัสถานพยาบาลในบนัทึกขอ้ตกลง
กรณีการผ่าตัดเปล่ียนอวยัวะกระจกตา จ านวน 30 

แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้า 
วทิยาลยัแพทยศ์าสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยา
บาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (ว ัดไร่ขิง) 
โรงพยาบาลสงขลานค รินทร์  โรงพยาบาลศ รี
นครินทร์ ขอนแก่น  โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาล
รา ชบุ รี  โ ร งพย าบ า ลมหา ร าชนค รรา ช สี ม า 
โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาล
สมเด็จพระป่ินเกลา้ โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาล
พระยาอภยัภูเบศร โรงพยาบาลทุ่งสง ศูนยก์ารแพทย์
สมเด็จประเทพรันนสุดาฯ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร โรงพยาบาลพระนั่ง
เกลา้ โรงพยาบาลพระปกเกลา้ โรงพยาบาลนครปฐม 
ศู น ย์ก า ร แพทย์ปั ญญานันทภิ ขุ  ชลประทาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ โรงพยาบาลบ้านแพว้ โรงพยาบาล
สวรรคป์ระชารักษ ์และโรงพยาบาลสุราษร์ธานี เป็น
ตน้ 
 ต่อมาเม่ือวันที่  8 พฤษภาคม 2562 ทาง
ส านักงานประกนัสังคม (สปส.)ได้ประกาศ การให้
สิทธิประโยชน์คุม้ครองผูป้ระกันตนที่เจ็บป่วยด้วย
โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย ซ่ึงปัจจุบนัสปส.ไดใ้ห้
ความคุม้ครองผูป้ระกนัตนที่ป่วยดว้ยโรคไตดงักล่าว 
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โดยผูป้ระกันตนสามารถยื่นขอใช้สิทธิการบ าบัด
ทดแทนไตซ่ึงประกอบดว้ย  
 1. การฟอกไตดว้ยเคร่ืองไตเทียม ให้สิทธิใน
อตัราไม่เกิน 1,500 บาท/คร้ัง และไม่เกิน 4,500 บาท/
สปัดาห์ (เดือนละ 18,000 บาท) และจ่ายค่าไตเตรียม
เสน้เลือดส าหรับการฟอกเลือกดว้ยไตเทียมเท่าที่จ่าย
จริงไม่เกิน 20,000 บาท/ราย ระยะเวลา 2 ปีหาก
ภายในระยะเวลา 2 ปี ผูป้ระกนัตนมีความจ าเป็นตอ้ง
เตรียมเส้นเลือดหรือแกไ้ขเส้นเลือดฯ จ่ายเพิ่มอีกไม่
เกิน 10,000 บาท 
 2. การล้างช่องทอ้งด้วยน ้ ายาอย่างถาวร ให้
สิทธิไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท และจ่ายค่าวางท่อ
รับส่งน ้ ายาเขา้ออกทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ใน
อัตราไม่เกิน 20,000 บาทในระยะเวลา 2 ปี หาก
ภายในระยะเวลา 2 ปี ผูป้ระกนัตนมีความจ าเป็นตอ้ง
วางท่อรับส่งน ้ ายาทางช่องท้อง จ่ายเพิ่มไม่เกิน 
10,000 บาท  
 3. การปลูกถ่ายไต ให้ไดรั้บสิทธิการบริการ
ทางการแพทย ์ก่อนระหว่าง หลงัการผ่าตดัปลูกถ่าย
ไตและรับยากดภูมิคุม้กนัตลอดชีวติ 
 ส าหรับผูป้ระกันตนที่มีสิทธิรับบริการทาง
การแพทย ์โดยการบ าบดัทนแทน ตอ้งเป็นผูป่้วยโรค
ไต ว า ย เ ร้ื อ รั ง ร ะ ย ะ สุ ดท้ า ย  ต า มหลัก เ กณฑ์
คณะกรรมการการแพทยก์ าหนด โดยมีผลการพิสูจน์ 
Serum Bun,Serum Creatinine หรืออตัราการกรอง
ของเสียของไต และขนาดของไต ทั้งน้ีผูป้ระกนัตน
สามารถยื่นค  าขอรับสิทธิการบ าบัดทดแทนไตต่อ
ส านกังานประกนัสังคมกรุงเทพฯ พื้นที่ หรือจงัหวดั 

สาขา ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ และในกรณีผูป้ระกนัตน
ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย และได้รับสิทธิบ าบัด
ทดแทนไตมาแล้วจากสิทธิอ่ืน เช่นสิทธิขา้ราชการ 
หรือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ แห่งชาติ ก็ยงัสามารถ
ใช้สิทธิบ าบดัทดแทนไตจากสปส.อยา่งต่อเน่ืองได้
อีกดว้ย 

(รายงานโดยวาสนา ล  าดี) 
 

ฝ่ายกฎหมาย คสรท. ส่งหนังสือแจงประชาไท 
ข้อเทจ็จริง กรณีบทความ “การต่อสู้เพือ่สิทธิที่
หายไปของพนักงานขบัรถบรรทุก” 
 ฝ่ายกฎหมายคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย (คสรท.) โดยทนายพรนารายณ์ ทุยยะ
ค่าย ส่งหนังสือถึงบรรณาธิการเว็บไซต์ประชาไท 
เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2562 เร่ือง ขอให้แกไ้ขขอ้ความ
ในบทความที่เป็นเทจ็ กรณีที่ผูใ้ชน้ามปากกา “พชัณีย ์
ค  าหนัก” เขียนบทความ“การต่อสู้เพื่อสิทธิที่หายไป
ของพนักงานขับรถบรรทุก” ที่ลงเม่ือ ว ันที่  24 
เมษายน 2562 โดยหนังสือดังกล่าวมีเน้ือหาดังน้ี 
เ น่ื อ งจากบทความที่ อ้ า ง ถึ ง  ที่ เ ขี ยนโดยผู ้ใ ช้
นามปากกาวา่ “พชัณีย ์ค  าหนัก” นักกิจกรรมแรงงาน 
กลุ่มสงัคมนิยมแรงงาน ในหวัขอ้ การต่อสู้เพื่อสิทธิที่
หายไปของพนักงานขบัรถบรรทุก โดยกล่าวอ้างว่า
ไดส้มัภาษณ์คนงานที่เป็นโจทก์ที่ 2 ช่ือนายเชิด คอน
เพ็ง มาเขียนบทความและลงในเว็บไซด์ประชาไท 
รายละเอียดท่านทราบดีอยูแ่ลว้นั้น 
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ฝ่ายกฎหมาย คณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย (คสรท.) ขอแจง้ให้ทราบว่า จากการ
ตรวจสอบบทความที่เ ก่ียวข้องพบว่ามีข้อความที่
กล่าวอ้างถึงคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย 
ในหวัขอ้ความล าบากในการต่อสูค้ดี 1. ขอ้ความ 

 “….น้าเชิดเล่าว่า ทนายคนที่สองพยายาม
ไกล่เกล่ียโน้มน้าวตัวแทนโจทก์ให้รับเงินตามที่
บริษัทเสนอ ซ่ึงน้าเชิดไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว 
เน่ืองจากค่าชดเชยต ่ากว่าความเป็นจริงมาก บริษัท
เสนอให้เพียง 50,000 บาท ในขณะที่ตนจะตอ้งได้

https://voicelabour.org/%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87/20190430_002538/
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หลายแสนบาท ดงันั้น ในระหว่างน้ี น้าเชิดและศิริชยั 
แตงมีแสง ตวัแทนโจทก์อีกคนหน่ึงจึงคิดที่จะถอน
ทนาย แต่ทนายไดถ้อนตวัไปก่อน…” 
 ซ่ึงขอ้ความในบทความบางส่วนไม่ถูกตอ้ง 
เป็นการบิดเบือนขอ้เทจ็จริงและเป็นความเทจ็ อนัเป็น
องค์ประกอบของความผิดอาญาฐานหม่ินประมาท
ดว้ยการโฆษณาและเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัิ
การกระท าความผดิทางคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 
 คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย โดย
ฝ่ายกฎหมาย ขอแจง้ให้ท่านทราบว่า “ทนายความที่
ช่วยเหลือในคดีน้ี คือขา้พเจา้ ทนายพรนารายณ์ ทุยยะ
ค่าย ที่ท่านอ้างในบทความว่าเป็นทนายคนที่สอง
พยายามไกล่เกล่ียโน้มน้าวตวัแทนโจทก์ให้รับเงิน
ตามที่บริษัทเสนอ นั้ นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง
และไม่ ถูกต้อง”  ซ่ึงผู ้อ่ าน เ ม่ือ อ่ านข้อความใน
บทความดังกล่าวแลว้ท าให้เขา้ใจว่า ทนายความไม่
รักษาผลประโยชน์ใหก้บัลูกความและเขา้ขา้งนายจา้ง
เพือ่ใหลู้กจา้งยอมรับเงิน เม่ือไม่ยนิยอมจึงขอถอนตวั
จากการเป็นทนายความซ่ึงข้อความดังกล่าว ท าให้
ทนายและคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 
เสียหาย ซ่ึงแทจ้ริงแล้ว คดีน้ี นายพรนาราย รับเป็น
ทนายความและจดัท าอุทธรณ์ค าพพิากษายืน่ต่อศาลฏี
กากระทัง่ศาลฏีกาเห็นพอ้งดว้ยในขอ้กฎหมายที่ได้
ต่ อ สู้ ไ ว ้  และ มี ค  าสั่ ง ให้ย ้อนส านวนม า รับฟั ง
ขอ้เท็จจริงใหม่และให้มีค  าพิพากษาตามรูปคดี ศาล
แรงงานกลางจึงได้ด า เนินกระบวนพิจารณาไป
ตามล าดบัขั้นตอน มีการไกล่เกล่ีย และให้คู่ความรับ
ขอ้เท็จจริงเพื่อก าหนดประเด็นขอ้พิพาทตามที่ศาลฏี

กาใหย้อ้นส านวนมาเพือ่ฟังขอ้เทจ็จริงใหไ้ดข้อ้ยตุิ ซ่ึง
ไดมี้การนดัหมายตรวจพยานหลกัฐานกนัหลายคร้ัง 
 ท้ายที่ สุดได้ก าหนดวันนัดสืบพยานฝ่าย
จ าเลยและโจทก์ โดยศาลมีค  าสั่งให้คู่ความส่งบนัทึก
ถ้อยค าก่อนการสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ตลอด
ระยะเวลาที่ท  าหน้าที่ทนายความไม่ว่าในขั้นตอนใด 
ไม่เคยมีค  าพูดใดที่เป็นการโน้มน้าวให้โจทก์หรือ
ผูแ้ทนโจทกค์นใดให้รับเงินตามที่นายจา้งเสนอ และ
ฝ่ายกฎหมาย คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย 
มีนโยบายที่ชัดเจนว่า กรณีที่ มีการไกล่เกล่ียตาม
ขั้ น ตอนของศา ลนั้ น  ห าก เ ป็น เ ร่ื อ ง เ งิ นห รื อ
ผลประโยชน์ทนายความที่รับท าคดีจะไม่ไปเก่ียวขอ้ง
หรือไปร่วมตดัสินใจให้ ปล่อยให้เป็นเร่ืองความพึง
พอใจของลูกความเป็นผูต้ดัสินใจด้วยตนเอง และ
หากการไกล่เกล่ียนั้นท าใหลู้กจา้งไดรั้บสิทธ์ิน้อยกว่า
กฎหมายก็จะแจง้ว่าขอ้เสนอของนายจา้งเสนอมานั้น
น้อยกว่ากฎหมายก าหนด เวน้แต่ลูกจา้งจะพึงพอใจ
และยอมรับขอ้เสนอนั้นเอง 
 อย่างไรก็ตามความจริงและสาเหตุที่ท  าให้
ทนายตัดสินใจขอถอนตัวจากการเป็นทนายความ
โจทกน์ั้น สืบเน่ืองจากทนายและนายเชิด คอนเพง็ ซ่ึง
เป็นโจทก์ที่ 2 และเป็นผูติ้ดต่อให้ช่วยท าคดีในชั้น
อุทธรณ์ต่อศาลฏีกา มีความคิดเห็นในการต่อสูท้างคดี
ที่ไ ม่ตรงกัน ซ่ึงในระหว่างการด าเนินกระบวน
พิจารณาคดีลูกจ้างที่ เป็นโจทก์ เกิดการแตกแยก
แบ่งเป็นกลุ่มๆ ไม่มีความสามคัคีกนั โดยก่อนที่จะมี
การสืบพยานนั้น ฝ่ายโจทกไ์ดแ้จง้ให้กบัศาลทราบว่า 
ฝ่ายโจทก์จะท าการสืบพยานจ านวน 4 ปาก หลงัจาก
นั้ น จึงได้มีการนัดหมาย นายเชิด นายศิริชัย และ



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
41 

 

พนกังานหญิงอีกหน่ึงคน (จ าช่ือไม่ไดแ้ต่ทราบวา่เป็น
หลานสาวของนายเชิด) มาเพื่อประชุมคดีและจดัท า
บนัทึกถอ้ยค าพยานยืน่ต่อศาลตามค าสัง่ ณ ส านักงาน
สหภาพแรงงานอินโด-รามาเคมีคอลส์ อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี ซ่ึงในการประชุมคดี ทนายเห็นว่า คดีน้ีควร
จะน าพยานเข้าสืบจ านวน 4 ปาก ประกอบด้วย
ตวัแทนของพนกังานที่ขบัรถแต่ละประเภท (หกลอ้ / 
สิบลอ้/รถเทเลอร์/รถหวัลาก) เพือ่ใหค้รอบคลุมโจทก์
ทุกคน แต่นายเชิด เห็นว่า ผูท้ี่จะขึ้ นเบิกความเป็น
พยานนั้นควรมีแค่สองคน คือนายเชิด และนายศิริชยั 
ซ่ึงท าให้ไม่สามารถหาขอ้ยติุไดว้่า ควรจะน าผูใ้ดขึ้น
เบิกความเป็นพยานบา้ง ท าให้ความคิดเห็นต่อแนว
ทางการต่อสูไ้ม่ตรงกนั ทนายเห็นวา่  หากยงัคงฝืนท า
คดีในฐานะทนายความโจทก์ต่อไปคงไม่เป็นผลดีต่อ
รูปคดีเป็นแน่ จึงไดแ้จง้ต่อนายเชิดฯวา่ หากเป็นเช่นน้ี
คงไม่สามารถที่จะท าหน้าที่เป็นทนายความโจทก์
ต่อไปได้ โดยในเวลาต่อมานายเชิดได้โทรศพัท์มา
แจง้ใหท้ราบวา่ ตอ้งการที่จะเปล่ียนทนายความ  ทาง
ทนายจึงไดย้ื่นค  าร้องต่อศาลขอถอนตวัจากการเป็น
ทนายความฝ่ายโจทก ์

 ดงันั้น โดยหนงัสือฉบบัน้ี ทนายพรนารายณ์ 
ทุยยะค่าย ในฐานะทนายความและหัวหน้าฝ่าย
กฎหมายคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จึง
แจ้งมาย ังบรรณาธิการประชาไท เพื่อให้แก้ไข
บทความให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริงตามที่ไดช้ี้แจง
ให้ทราบไปขา้งตน้โดยด่วน และขอยืนยนัว่า ทนาย
ไม่เคยโนม้นา้วใหโ้จทกห์รือผูแ้ทนโจทก์คนใดให้รับ
เงินตามที่นายจา้งเสนอ และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน
จะด าเนินการแกไ้ขขอ้ความถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
มิเช่นนั้นขา้ฯก็มีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 
 อน่ึง คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย
ได้ให้ความช่วยเหลือคดีน้ีตั้งแต่ชั้นท าค  าอุทธรณ์ค า
พิพากษายื่นต่อศาลฏีกาจนถึงวนัขอถอนตวัจากการ
เป็นทนายความโจทก์ เป็นการให้ความช่วยเหลือฟรี
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และไม่เคยเรียกร้อง
ทรัพยสิ์นใดๆจากลูกจา้งผูเ้ป็นโจทกใ์นคดีน้ี 

 (รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

 

 

 

 
 
 


