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 จับตา 5 สถานการณ์ยานยนต์ “หุน่ยนต์ผงาด เปิดฐานผลิตใหม่ คา่ยยักษ์ใหญ่เลิกจ้าง ฯ 

 แรงงานข้ามชาติ สิทธิข้ันพื้นฐาน การคุ้มครองที่ไม่เป็นจริง 

 ร าลึก 26 ปี เคเดอร์ คนงานได้อะไรจากวันความปลอดภัย 

 สถิติใช้บริการประกันสังคม 7 กรณี  ป ี2553-เมษายน 2562 

 จี้รัฐบาลเปิดสัญญา โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน หวั่นซ้ ารอยโฮปเวลล ์

 เครือข่ายภาคประชาสังคมเสนอ “ระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้” 

 

จับตา 
5 สถานการณ์ยานยนต์ 
หุ่นยนต์ผงาด - เลิกจ้าง 

 หุ่นยนต์ในสายการผลิตรถยนต์ Volkswagen’s US plant  - Chattanooga  ภาพจาก www.autoinfo.co.th 

https://voicelabour.org/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/
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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 36 (383) 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 แม้จะผ่านพ้นการ

เลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทัว่ประเทศมาใกล้

จะครบ 3 เดือนแล้วแตป่ระเทศไทยยงัไม่มีรัฐบาลชุด

ใหม่มาบริหารประเทศ อีกทัง้ภาวะความขดัแย้งแบ่ง

ขัว้ทางการเมืองก็ไม่ ดีขึน้หลังการเลือกตัง้ดัง ท่ี

คาดหวงัไว้ 

 แม้ว่าการเมืองจะยังไม่ปรากฏสญัญาณท่ี

น่ายินดีเท่าไรนกั แต่ปัญหาของประเทศชาติไม่อาจ

รอคอยได้ หลงัเกิดกรณีท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทย

ต้องช าระเงินคา่ชดเชยพร้อมดอกเบีย้จากการยกเลิก

สญัญากับบริษัทโฮปเวลล์(ประเทศไทย)จ ากัด เป็น

เงินรวมราว 25,000ล้านบาท ภาคีเครือข่ายภาค

ประชาสังคม รวมทัง้สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

สมัพันธ์ได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้รัฐบาลเปิดเผย

สญัญาโครงการรถไฟความเร็วสงูเช่ือม 3 สนามบิน 

และมี ข้อ เสนอเร่ือง  “ระบบขนส่งสาธารณะท่ี

ปลอดภยั ทุกคนเข้าถึงได้” ติดตามอ่านรายละเอียด

ได้ในแรงงานปริทศัน์ฉบบันี ้

 ในด้านปัญหาของคนงาน แรงงานปริทัศน์

กลบัมาน าเสนอประเด็นการเลิกจ้างในอุตสาหกรรม

รถยนต์ท่ีมาจากนโยบายการผลิตท่ีตอบสนองการ

แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอีกครัง้ หลังจากท่ีเม่ือปีท่ี

แล้วขบวนการแรงงานมีการจัดอบรมและถกเถียง

เร่ือง”การเปลีย่นผา่นท่ีธรรม”กนัอยูร่ะยะหนึง่ 

 ส าหรับผู้ ติดตามงานด้านกฎหมายแรงงาน

ของทนายความชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ  ในฉบับนีเ้ป็นการ

น าเสนอเร่ืองการคุ้มครองสทิธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน

ข้ามชาติ(ท่ีไม่เป็นจริง) ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายควรรับรู้

ไม่ว่าจะเป็นสหภาพแรงงานท่ีต้องการรักษาอ านาจ

การต่อรองในฐานะองค์กรตวัแทนผลประโยชน์ของ

แรงงานในสถานประกอบการ แรงงานข้ามชาติท่ีต้อง

รู้สทิธิแรงงานตามกฎหมายไทยเพื่อปกป้องสิทธิของ

ตัวเอง และนายจ้างท่ีต้องการให้แรงงานข้ามชาติ

ท างานให้ทา่นอย่างราบร่ืนและมีแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี

ตอ่กนั 

สดุท้ายนี ้ขอกลา่วถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือ 

26 ปีท่ีแล้ว ในเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมาซึ่งเป็น

เหตุการณ์ท่ีท าให้ขบวนการแรงงานไทยได้ตระหนัก
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ถึงประเด็นความปลอดภยัในสถานประกอบการ ซึ่ง

ได้แก่เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊ กตาเคเดอร์

อินดัสเตรียล(ไทยแลนด์)จ ากัด ท่ีจังหวัดนครปฐม 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ผู้น าแรงงานรุ่น

ใหม่จ านวนมากอาจไม่ทราบวา่ ในอดีตก่อนหน้าเกิด

เหตกุารณ์ไฟไหม้ท่ีโรงงานเคเดอร์ฯ ประเด็นสขุภาพ

และความปลอดภัยในการท างานไม่ได้เป็นเร่ือง

ส าคัญท่ีขบวนการแรงงานและสงัคมไทยให้ความ       

สนใจในการรณรงค์ขับเคลื่อนระดับนโยบาย แต่

ภายหลงัเกิดโศกนาฎกรรมไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ฯ 

จึงได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนท่ีท าให้ประเด็นความ

ปลอดภยัในสถานประกอบการถูกหยิบยกขึน้มาเป็น

ประเด็นการณรงค์ท่ีมีความชอบธรรมและได้รับการ

สนบัสนนุจากภาคประชาสงัคมอยา่งกว้างขวาง 
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 ภาพการฝึกอาชีพทางเลือกของพนักงาน
โรงงานผลิตรถยนตแ์ห่งหน่ึงและโรงงานผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์อีก 2 แห่ง น าโดยสหภาพแรงงานผูบ้ริหาร
ฟอร์ดและมาสดา้ ประเทศไทย, สหภาพแรงงานวาย 
เอส ภณัฑ์ และสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์
ไทย ถูกส่งผ่านมาทาง LINE กลุ่มแรงงานที่สนิทกนั 
ท าให้ดิฉันเห็นความหวงัไม่มากก็น้อย อีกไม่ก่ีเดือน
ขา้งหน้าฤดูกาลยืน่ขอ้เรียกร้องประจ าปีของสหภาพ
แรงงานไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ
ช้ินส่วนยานยนต์ได้เดินทางมาถึง แม้โบนัสและ
สวัสดิการที่ เพิ่มขึ้ น จะคือหมุดหมายเฝ้ารอของ
พนักงานโรงงาน ที่จ  านวนไม่น้อยกร างานหนัก
ในไลน์ผลิต ในออฟฟิสมาตลอดทั้งปีเพียงเพื่อส่ิงน้ี 
 แต่อะไรเล่า !!! จะคือค  ายืนยนัว่าส่ิงน้ีจะ
ย ัง่ยนืและคือ “อนาคตที่แท”้ หากไม่เตรียมแผน 

 

 

ส ารองชีวิตล่วงหน้าไว้แต่ เน่ิน การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตอ้งมา
พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงตนเองให้แข็งแกร่งคู่ขนาน
กันไป บทเรียนการเจรจาขอ้เรียกร้องปี 2560-61 ก็
พลิกชะตาชีวติสหภาพแรงงานบางแห่งมาแลว้ 

 

 มีรายงานข่าวเล็กๆในหน้าหนังสือพิมพม์ติ
ชนฉบบั 8 มิถุนายน 2562 เป็นการให้สัมภาษณ์ของ
นายสมหวงั บุญรักษเ์จริญ ผูอ้  านวยการสถาบนัไทย-

 

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 

www.youtube.com/watch?v=L9Wa-Q8b7ug 
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เยอรมัน กล่าวว่า “ในช่วงปี 2560-61 มีโรงงาน
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตมาใช้หุ่นยนต์ท  างาน
แทนแรงงาน 229 โรงงาน มีผูป้ระกอบการ 65 ราย 
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนผ่านการน าหุ่นยนตม์าใช้
ในกระบวนการผลิต” 

 สอ ด คล้ อ ง กับ ที่ น า ย ชิ ต  เ ห ล่ า วัฒ น า 
ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) คาดการณ์ถึง
เร่ืองการใชหุ่้นยนตใ์นโรงงานว่าภายในปี 2569 จะมี
การใชม้ากกวา่ 50 % 

 

 รายงานของ IFR’s World Robotics 2018 
ระบุวา่เอเชียเป็นตลาดที่เติบโตสูงสุดในอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ เห็นได้จากยอดขายหุ่นยนต์เติบโต 37 % 
ในช่วงปี 2558-2560 โดยประเทศไทยเป็น 1 ในตลาด
ใหญ่ใน 15 ตลาดทั่วโลก และเป็นตลาดที่เติบโต
สูงสุดในอาเซียน ในปี 2560 ยอดขายหุ่นยนต์อยู่ที่ 
3,400 ตวั คาดวา่ในปี 2563 จะเพิม่ขึ้นอีก 5,000 ตวั 

 ในรายงานยงัระบุว่าพนักงาน 10,000 คน จะ
ใชหุ่้นยนตท์  างานแทน 974 ตวัเท่านั้น หรือหุ่นยนต ์1 

ตัว  แทนได้  10 คน  โดยส่วนใหญ่จะอยู่ ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
ทั้งน้ีมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 63 ประเทศไทยจะมี
การใชหุ่้นยนตใ์นอุตสาหกรรมยานยนตถึ์ง 70 % ซ่ึง
สูงที่สุดในอาเซียน บริษทัในเครือไทยซมัมิท กรุ๊ป คือ 
บริษทัที่หนัมาใชหุ่้นยนตใ์นการผลิต โดยสามารถลด
ตน้ทุนการผลิตได้ถึงร้อยละ 40 หลังหุ่นยนต์ 1,700 
ตวั เขา้มาท างานแทนแรงงานคน 

 เม่ือปลายปี 2561 Microsoft Research 
Cambridge ไดท้  าการศึกษาร่วมกบั International Data 
Group (IDC) พบว่า ในอีก 3 ปีขา้งหน้า ต  าแหน่งงาน
ประมาณ 30 % ของต าแหน่งงานทั้งหมดในไทย มี
ความเส่ียงที่จะถูกทดแทนโดยแรงงานข้ามชาติ 
เทคโนโลยี กระทัง่บางงานหมดความจ าเป็นลง จะ
เหลืองานเพยีง 35 % ของต าแหน่งงานทั้งหมดในไทย
ที่จะยงัคงเป็นรูปแบบเดิม 

 ทั้งน้ีลักษณะงานมีความเส่ียงที่จะถูกแทนที่
ดว้ยเทคโนโลยอีตัโนมติัและหุ่นยนต ์ไดแ้ก่ กลุ่มงาน
ที่ใช้แรงและเป็นการท าซ ้ า (manual routine work) 
เช่น ผู ้ควบคุมเคร่ืองจักร และคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม กบังานที่ใช้ทกัษะการคิดและเป็นการ
ท าซ ้ า (cognitive routine work) เช่น เสมียนและ
พนักงานธุรการ ฯลฯงานแบบน้ีเป็นส่ิงที่เทคโนโลยี
ในปัจจุบันสามารถท าได้ดีและมีความแม่นย  าสูง 
ประกอบกบัค่าจา้งแรงงานที่สูงขึ้นทุกปี การทดแทน
แรงงานมนุษยด์ว้ยเทคโนโลยจึีงอาจคุม้ทุนกวา่ 

ภาพ งาน เมทลัเลก็ซ์ 2017 ไบเทค บางนา 
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 จากที่กล่าวมาขา้งตน้เม่ือมาพจิารณาประกอบ
กับสถานการณ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ มีก าร
เปล่ียนแปลงหลายอย่างมาตั้ งแต่ปี 2561 จนมาถึง
กลางปี 2562 ไม่ว่าจะเป็นการน าหุ่นยนต์มาใช้ใน
อุตสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้า การเปิดฐานการผลิตแห่ง
ใหม่ กระทัง่การเลิกจา้งพนักงานในหลายค่ายรถยนต์
ยกัษใ์หญ่ระดบัโลก จึงยากที่จะปฏิเสธวา่ไทยจะไม่ได้
รับผลกระทบ 

 สถานการณ์ที่ 1 : นโยบาย Smart Mobility 
ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์
สมัยใหม่  

 ค่ายรถ 9 ราย ได้รับการส่งเสริมจาก BOI 
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ก าลังการผลิตรวม 500,000 คัน 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป็น 1 ใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐผลกัดนัให้เกิดขึ้นใน
โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) เน่ืองจากประเทศไทยมีชัยภูมิที่เหมาะสมใน
การตั้งฐานการผลิตรถยนต์แห่งอนาคตและช้ินส่วน
ยานยนต์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง มีโรงงานผลิตรถยนตจ์  านวนมากตั้งอยู ่เหล่าน้ี
เป็นปัจจัยส าคัญที่ ช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆใน
อุตสาหกรรมรถยนตอ์นาคต ขณะเดียวกนัยงัมีการให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่สนบัสนุนผูผ้ลิตรถยนตใ์ช้
พลงังานไฟฟ้าอยา่งมาก นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้มา
จนถึงมิถุนายน 2562 มีค่ายรถยนตท์ี่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนส าหรับรถยนต์ใชพ้ลังงานไฟฟ้าจาก BOI 

รวม 9 ราย ได้แก่ Toyota, Honda, Nissan, Mazda, 
Mercedes-Benz, BMW, MG, Mitsubishi และ Fomm 
ก าลงัการผลิตรวม 500,000 คนั 

 ทั้งน้ีเม่ือวนัที่ 27 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษาไดเ้ผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2562 เร่ือง การส่งเสริมการ
ลงทุนกิจการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า ประกาศฉบบัดงักล่าว
ไดอ้า้งถึงประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 
5/2560 ลงวนัที่ 3 พฤษภาคม 2560 เร่ือง นโยบายการ
ส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ช้ินส่วน และ
อุปกรณ์ โดยผ่อนผันให้โครงการลงทุนประกอบ
รถยนตไ์ฟฟ้าที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 
2561 ตอ้งมีการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าภายใน 3 ปี 

 

 แน่นอนวนัน้ีรัฐไทยมีการเตรียมความพร้อม
กลุ่มนักศึกษาที่จะเขา้สู่ร้ัวโรงงานภายใตเ้ทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนส าหรับการผลิตรถใน
อนาคต อย่างไรก็ตามส าหรับแรงงานที่ท  างานใน
กระบวนการผลิตเดิมอยูแ่ลว้ การผลิตอุปกรณ์เหล่าน้ี

รถไฟฟ้าต้นแบบ “MINE Mobility” 
ในเครือ บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั 

(มหาชน) 
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ไม่ไดแ้ค่ตอ้งพึ่งพานวตักรรมใหม่ๆเท่านั้น แต่ยงัตอ้ง
พึ่งพาแรงงานฝีมือเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนัดว้ย ดงันั้นระดบัความสามารถในการแข่งขนั
จึงขึ้นอยู่กับฝีมือแรงงานที่มีความสามารถหรือการ
เป็น “super labour”อยา่งมีนัยส าคญั แรงงานกลุ่มเดิม
เติบโตมากบัเคร่ืองยนตส์นัดาป แต่เม่ืออุตสาหกรรมน้ี
ก าลังเดินหน้าไปสู่เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า ในอนาคตจึงมี
ความเส่ียงที่แรงงานกลุ่มน้ีจะหายไปจากตลาด และ
ถูกทดแทนด้วยแรงงานฝีมือที่เ ก่ียวกับเคร่ืองยนต์
ไฟฟ้าแทน 

 

 สถานการณ์ที่  2 :  บริษัทโตโยต้า เปิด
โรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกในพม่า 

 เม่ือวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 บริษทัโตโยตา้
ใหส้มัภาษณ์กบัส่ือมวลชนวา่ ทางบริษทัวางแผนที่จะ
ผลิตรถโตโยตา้รุ่นไฮลกัซ์ปีละ 2,500 คนั ที่โรงงาน
แห่งใหม่ในประเทศพม่า โดยจะเร่ิมการผลิตในเดือน
กุมภาพนัธ์ ปี 2021 (พ.ศ.2564) และจะลงทุนอีกเป็น
มูลค่า 52.6 ล้านดอลลาร์ในโรงงานที่อยู่ในเขต
เศรษฐ กิ จพิ เ ศ ษนอก เ มื อ ง ย่ า งกุ ้ ง  ห ลั ง จ ากที่
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์อ่ืนๆไดก่้อสร้างโรงงานในพม่า

ไปแล้ว อย่างเช่น ซูซูกิ นิสสันและฟอร์ด ทั้งน้ีเม่ือปี 
2017 (พ.ศ.2560) รัฐบาลพม่าเร่ิมประกาศใชข้อ้จ  ากดั
เร่ืองรถยนตน์ าเขา้ ในขณะที่รถยนต์มีราคาลดลงท า
ให้ตลาดรถยนต์ในพม่าขยายตัว (ส านักข่าวไทย) 
ที่ผ่านมาบริษทัซูซูกิ ได้เปิดโรงงานผลิตรถยนต์ใน
พม่าเป็นรายแรกในปี 2556 ในปีเดียวกันนั้ นเอง
บริษัทฟอร์ดมอเตอร์คัมปะนีได้เปิดโชว์รูมฟอร์ด 
อยา่งเป็นทางการแห่งแรกในพม่าเช่นกนั ต่อมาในปี 
2559 Nissan ได้เปิดโรงงานประกอบรถยนต์เป็น
บริษทัที่ 3 และเป็นโรงงานผลิตรถยนตท์ี่ใหญ่ที่สุดใน
พม่า 

 สถานการณ์ที่ 3 : ค่ายรถยนต์โลกประกาศ
เลิกจ้างพนักงานทั่วโลก รองรับยานยนต์ไฟฟ้า 
 เม่ือวนัที่ 6 มิถุนายน 2562 มีรายงานข่าวว่า 
บริษทัฟอร์ด มอเตอร์ฯ เตรียมปิดโรงงานในสหราช
อาณาจกัรภายในเดือนกนัยายนปี 2563 คาดว่ามาจาก
ยอดขายชะลอตวั รวมถึงโรงงานที่บริดเจนด์มีตน้ทุน
สูงกวา่โรงงานอ่ืนๆ ที่ใชผ้ลิตเคร่ืองยนตแ์บบเดียวกนั 
ส่งผลใหพ้นกังานตอ้งตกงานมากถึง 1,700 ต าแหน่ง 
ทั้งน้ียอ้นไปเม่ือปลายเดือนพฤษภาคม 2562 บริษทั 
ฟอร์ด มอเตอร์ฯ แถลงข่าวเร่ืองการเตรียมปลด
พนักงาน 7,000 ต าแหน่ง หรือประมาณ 10 % ของ
พนกังานทัว่โลกภายในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อปรับ
โครงสร้างลดรายจ่ายคร้ังใหญ่ ซ่ึงคาดว่าจะช่วยลด
รายจ่ายได้ถึง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยเลิก
จา้งพนักงาน 800 ต าแหน่งในอเมริกาเหนือ 5,000 
ต าแหน่งในเยอรมนี ส่วนภูมิภาคอ่ืนๆ ย ังไม่ได้
ก าหนดตัวเลขที่แน่นอน ทั้ งน้ีฟอร์ดมีการว่าจ้าง

www.mmtimes.com 
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พนักงานทัว่โลกราว 199,000 คนเม่ือปลายปี 2561 
ลดลงจาก 202,000 คนในช่วง 1 ปีก่อนหน้า โดย
ฟอร์ดเ ร่ิมหันไปลงทุนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและ
รถยนตไ์ร้คนขบั ปิดโรงงานและตดัไลน์การผลิตรถที่
ไม่สร้างก าไรออกไป  

ก่อนหนา้นั้นเม่ือมีนาคม 2562  

 – Volkswagen บริษัทผลิตรถยนต์จาก
เยอรมนีก็แถลงว่า จะลดพนักงานลงระหว่าง 5,000-
7,000 คน ภายในปี 2565 เพื่อเร่งเปล่ียนผ่านไปท า
รถไฟฟ้า โดยจะใชว้ิธีเกษียณเป็นหลกั ซ่ึงช่วงไม่ก่ีปี
ขา้งหนา้จะมีพนกังานครบอายเุกษียณราว 11,000 คน 

 – บริษัทฟอร์ดฯ ได้ประกาศปิดโรงงาน
ประกอบรถยนต์และรถบรรทุกที่ รัฐ Sao Paulo 
ประเทศบราซิล ซ่ึงโรงงานแห่งน้ีเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2510 ปัจจุบันผลิตรถยนต์และรถบรรทุกรวมกัน
ประมาณ 33,000 คัน/ปีเท่านั้ น แต่มีการจ้างงาน
ประมาณ 3,000 ต าแหน่ง หรือแรงงาน 1 คน ผลิตรถ
ได้ 11 คันต่อปี ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูง 
 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฮอนด้าแถลงว่า จะ
ปิดโรงงานในเมืองสวินดอน สหราชอาณาจักร 
ภายในปี 2565 ซ่ึงจะมีการเลิกจ้างประมาณ 3,500 
ต าแหน่ง ซ่ึงด าเนินการมากวา่ 24 ปี 

มกราคม 2562 
 – บริษทั Jaguar Land Rover (JLR) ซ่ึงมี
บริษทั TATA Motors เป็นเจา้ของ ไดป้ระกาศปลด
พนักงานกว่า 4,500 ต าแหน่ง หลังจากผลการ

ด าเนินงานปี 2561 ขาดทุนสูงกว่า 350 ล้านปอนด ์
โดยปี 2561 ปลดไปแลว้ 1,500 ต าแหน่ง 

 – บริษทั Tesla ประกาศปลดพนักงานออก
ประมาณ 7% จากจ านวนพนักงานราว 45,000 คน 
หรือประมาณกว่า 3,100 คน โดยให้เหตุผลว่าเพื่อลด
ตน้ทุนในการผลิต 

 

 ปลายปี 2561 General Motors หรือ GM 
ผู ้ผ ลิตรถยนต์จากอเม ริกา  ได้ประกาศปรับลด
พนักงานกว่า 14,000 ต าแหน่ง หรือ 15 % ของ
พนกังานทั้งหมดภายในปี 2562 โดยจะระงบัการผลิต
ในโรงงานผลิตในทวปีอเมริกาเหนือ 5 แห่ง และนอก
ทวีปอเมริกาเหนืออีก 3 แห่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
องคก์ร (ผูจ้ดัการ 27 พค. 62, กรุงเทพธุรกิจ 14 มีค. 
62, ประชาชาติธุรกิจ 11 มค. 62) 

 สถานการณ์ที่ 4 : เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก
ขยายตัวต ่าสุดนับแต่ปี 57 

  ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 

www.canadianparvasi.com 
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2562 มีอตัราการขยายตวัเพียง 2.8 % ซ่ึงถือว่าต  ่าสุด
ในรอบ 17 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2557 เป็น
ตน้มา โดยภาคการส่งออกที่เป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญั
ของเศรษฐกิจไทยไดป้รับตวัลดลงจากผลกระทบของ
การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศคู่คา้ 
และแรงกดดนัจากมาตรการกีดกนัทางการคา้ระหว่าง
สหรัฐ และจีนส่งผลให้การส่งออกของไทยในไตร
มาสแรก ปี น้ี ลดลง  โดย อุ ตสาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสงครามการคา้ คือ อุตสาหกรรมผลิต
ยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต ์ท าให้ สศช. จึงไดป้รับ
ลดประมาณการส่งออกไทยปีน้ีลงเหลือ 2.2% จากเดิม
ที่เคยคาดไว ้4.1% ทั้ งน้ี ตวัเลขการส่งออกรถยนต์
ประจ าเดือนเมษายน 2562 ของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ระบุว่าอยูท่ี่ 67,114 คนั ถือว่าต  ่าสุดใน
รอบ 7 ปี เพราะผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่าง
สหรัฐและจีน 

 

 นกัวเิคราะห์ระบุวา่ กลุ่มยานยนตจ์บรอบ “ขา
ขึ้น” ไปแลว้ในปี 2561 แมว้า่ก าลงัซ้ือในประเทศที่ฟ้ืน
ตวัมีโอกาสหนุนยอดขายรถยนตใ์นประเทศให้เติบโต
ต่อเน่ือง แต่ส าหรับยอดส่งออกรถยนต์คาดว่ายงัถูก
กดดนัจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ และสงครามการคา้

ระหวา่งสหรัฐฯ-จีน ขณะที่ก  าลงัการผลิตของทั้งกลุ่ม
ช้ินส่วนยานยนต์เร่ิมเต็ม ซ่ึงการจะขยายหลังจากน้ี
ไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะเป็นช่วงเปล่ียนผ่านเทคโนโลยี
ก ารผ ลิตจากรถยนต์ที่ ใ ช้น ้ า มันไป เ ป็นไฟฟ้ า 
(ฐานเศรษฐกิจ พ.ค.62) 

 สถานการณ์ที่ 5 : บริษัทญี่ปุ่ นที่มาลงทุนใน
ไทยกังวลเร่ืองการขึน้ค่าแรงมากที่สุด 

 เม่ือเดือนมกราคม 2562 NNA Business 
News ไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นบรรดาเจา้หน้าที่
ของบริษทัญี่ปุ่ นที่ด  าเนินกิจการอยู่ในเอเชีย จ  านวน 
630 คน โดยให้ผูร่้วมส ารวจเลือกตอบค าถามถึงส่ิงที่
เป็นความวิตกกังวลของพวกเขาจากความเส่ียง
ทั้งหมด 13 ปัจจยั ผลปรากฏว่าผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 479 คน (คิดเป็นร้อยละ 76) ระบุว่าปัจจยัดา้น
แรงงานเป็นส่ิงที่พวกเขากงัวลมากที่สุด 

 จาก 13 ปัจจยัเส่ียงร้อยละ 86 ของผูต้อบ
แบบสอบถามที่ เ ป็นตัวแทนของบริษัทญี่ปุ่ นใน
ประเทศไทย ระบุว่าพวกเขากังวลถึงตน้ทุนในเร่ือง
ค่าแรงมากที่สุด ปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่ นมาลงทุนใน
ไทย 2,541 บริษทั สอดคลอ้งกบักรณีที่มีหลายพรรค
การเมืองได้ประกาศนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต ่าไว้
แบบกา้วกระโดด ในช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง 
อ า จ เ ป็ น ก า ร เ ร่ ง ผ ลั ก ดั น ใ ห้ บ ริ ษัท ผู ้ ผ ลิ ต ใ น
ภาคอุตสาหกรรมน าเอาหุ่นยนต์มาทดแทนแรงงาน
เร็วขึ้น ทั้งน้ีรถยนต ์1 คนั ประกอบดว้ย ค่าช้ินส่วน 70 
% ค่าแรง 10 % และอ่ืนๆ 20 % หากค่าแรงปรับ

https://chobrod.com 

https://chobrod.com/
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เพิ่มขึ้น อาจจะส่งผลต่อราคาช้ินส่วนจากตน้ทุนการ
ผลิตที่เพิม่ขึ้นและส่งผลถึงภาพรวมราคารถยนต ์

 สถานการณ์ทั้ง 5 ขอ้ที่กล่าวมาถือเป็นภาพ
สะทอ้นส าคญัที่แรงงานยานยนตไ์ทยในปัจจุบนัอยูใ่น
ภาวะตั้ งรับมากกว่าเชิงรุก ทั้งๆที่ผูป้ระกอบการได้
รุดหนา้ปรับตวัไปอยา่งมากแลว้ควบคู่ไปกบันโยบาย
รัฐบาลที่เอ้ืออ านวยโอกาส โจทยท์ี่ทา้ทายวนัน้ี จะ

ปล่อยให้ชะตากรรมอยู่ในอุ้งมือเขี้ ยวเล็บอันตราย
เป็นไปไดแ้ค่เพียง “We build CARS, we don’t build 
older people” หรือจะสร้างอนาคตใหม่ผ่านการ
ก าหนดกลยุทธ์ชะตาชีวิตตนเองเสียแต่วันน้ี เพื่อ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงที่จะมาถึงในอีกไม่ก่ีปี
ขา้งหนา้ 
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ในคร้ังน้ี ผูเ้ขียนจะน าสถานการณ์ปัญหา 
และประสบการณ์ขององคก์รพฒันาเอกชนบางส่วน 
ที่ท  างานเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่อ  าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก ซ่ึงแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เป็นชาว
พม่าและชนเผ่าในประเทศพม่า ดังจะได้กล่าวถึง
ต่อไปน้ีครับ 

 

 ในช่วงปี 2545 ถึงปี 2550 ผูเ้ขียนไดมี้โอกาส
ร่วมงานกบัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใน
ฐานะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดา้นสิทธิ

แรงงาน  นอกจากประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน
ทั่วไปที่ มีการร้องเ รียนต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ชุดที่  1) แล้ว  ยงัมีประเด็น
เก่ียวกบัสิทธิแรงงานของแรงงานขา้มชาติเป็นจ านวน
มากดว้ยเช่นกนั 

 กล่าวคือ จากเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว  พบว่ามี
ประ เด็น เ ก่ี ยวกับการละ เมิดสิทธิมนุษยชนใน
หลากหลายดา้นหรือหลายมิติ ไดแ้ก่  

 สิทธิพื้นฐานตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
(พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541)  เช่น 
จ่ายค่าจา้งต ่ากว่าอตัราค่าจา้งขั้นต ่า  ท างานล่วงเวลา 
ท างานในวนัหยดุ และท างานล่วงเวลาในวนัหยดุ แต่
ไม่ไดรั้บค่าจา้งหรือค่าท างานถูกตอ้งครบถว้นตามที่
กฎหม ายก าหนด  ถู กหักค่ า จ้า งโดย ฝ่ า ฝืน ต่อ
กฎหมาย  หักค่าจา้งตามอ าเภอใจ เลิกจา้งก็ไม่จ่าย
ค่าชดเชย 

 

 

www.sanook.com 
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 สิทธิในเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัใน
การท างาน และการขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน 
กรณีแรงงานขา้มชาติเจ็บป่วย ประสบอนัตราย หรือ
เสียชีวติเน่ืองจากการท างาน 

 สิทธิตามกฎหมายด้านแรงงานสัมพันธ ์
(พระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ.2518) หาก
แรงงานขา้มชาติเขา้ช่ือยืน่ขอ้เรียกร้องเพื่อจดัท า หรือ
ปรับปรุงสภาพการจ้า งตามกฎหมายแรงงาน
สัมพนัธ์  แรงงานก็จะถูกเลิกจ้าง   ถูกขึ้นบญัชีด า 
กล่าวคือ ธุรกิจต่าง ๆ ที่ไดท้  าขอ้ตกลงเครือข่ายการท า
ธุรกิจร่วมกัน ได้แจ้งเวียนขอ้มูลและภาพถ่ายของ
แกนน าแรงงานขา้มชาติไปยงัธุรกิจในเครือข่าย เพื่อมิ
ใหธุ้รกิจหรือนายจา้งในเครือข่ายรับแรงงานขา้มชาติ
ดงักล่าวเขา้ท างาน 

 นอกจากน้ี ยงัปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการ
ละเมิดสิทธิในเน้ือตวัร่างกาย สิทธิ และเสรีภาพใน
ความเป็นส่วนตวัและการเดินทาง  ถูกกกัขงับงัคบัให้
ท  างาน ถูกท าร้ายทุบตี ถูกกระท าทารุณ รวมทั้งการคา้
มนุษย ์

 ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้เรียกร้องของแรงงานขา้ม
ชาติที่เรียกร้องต่อนายจา้ง ไดส้ะทอ้นให้เห็นคุณภาพ
ชีวติที่เลวร้ายของแรงงานขา้มชาติ เช่น 

 - ให้คืนบัตรอนุญาตท างานให้แก่แรงงาน 
เม่ือหกัค่าใชจ่้ายที่นายจา้งออกใหก่้อนครบถว้นแลว้ 

 -  ขอใหจ่้ายค่าจา้งใหต้รงเวลา 

 -  ขอให้มีว ันหยุด ขอให้จัดที่ท  างานให้
สะอาด เน่ืองจากเหม็นมากและให้มีความปลอดภยั 
เน่ืองจากอยูก่ลางทุ่งนา ไม่มีร้ัวกั้น 

 -  ขอให้คนงานมีตวัแทนของตน เพื่อจะได้
ท  าหน้าที่เป็นตวัแทนของแรงงานในการเจรจาและ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ กบันายจา้ง 

 - ขออยา่ไดบ้งัคบัใหแ้รงงานท างาน และเลิก
บงัคบัคนงานให้ขอ้มูลเป็นเท็จต่อเจา้หน้าที่ของรัฐ
ที่มาตรวจโรงงานว่า หากเจา้หน้าที่มาสอบถามให้
แรงงานตอบเจา้หนา้ที่วา่ ไดรั้บค่าจา้งและสิทธิต่าง ๆ 
ตามกฎหมายครบถว้นแลว้ เป็นตน้ 

 

 นั่นคือสถานการณ์ปัญหาการจา้งงานและ
การคุม้ครองแรงงานขา้มชาติเม่ือสิบกว่าปีที่ผ่านมา 
เฉพาะในส่วนที่มาร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในช่วงปี 2545 ถึงปี 2550 

 อยา่งไรก็ตาม ณ ปี 2560 ถึงปี 2562 ผูเ้ขียน
ไดมี้โอกาสไปร่วมงานกับองคก์รพฒันาเอกชนดา้น
แรงงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

http://www.news-town.com 

http://www.news-town.com/
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แรงงานข้ามชาติ และหนุนเสริมการท างานของ
องค์กรพฒันาเอกชนด้านแรงงานข้ามชาติในพื้นที่
อ  าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  เพื่อให้แรงงานขา้มชาติ
ในฐานะคนท างานและในฐานะเพื่อนมนุษยส์ามารถ
เขา้ถึงสิทธิแรงงานตามที่กฎหมายใหก้ารคุม้ครองไว ้

 ในช่วงปีเศษที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานกัน
ดังกล่าว พบว่า สถานการณ์ปัญหาการละเมิดสิทธิ
แรงงานในกลุ่มแรงงานขา้มชาติในพื้นที่อ  าเภอแม่
สอด ยงัมีประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน 
ไม่แตกต่างจากที่เคยปรากฏเม่ือ 10 ปีที่แลว้ 

 

 ผูเ้ขียนไดรั้บการยนืยนัจากผูป้ฏิบตัิงาน และ
ล่าม ขององค์กรพฒันาเอกชนดา้นแรงงานขา้มชาติ
ตรงกันว่า การจา้งงานแรงงานขา้มชาติที่อ  าเภอแม่
สอด ยงัมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมายด้านแรงงานหลาย
เร่ือง นับตั้งแต่ ไม่จ่ายค่าจา้งตามอัตราค่าจา้งขั้นต ่า 
ให้ท  างานโดยไม่ได้หยุดประจ าสัปดาห์ ไม่ได้หยุด
พกัผอ่นประจ าปี(พกัร้อน) และไม่ไดห้ยดุในวนัหยดุ
ประเพณี และในวนัดังกล่าวที่นายจา้งให้ลูกจา้งมา
ท างาน นายจ้างก็มิได้จ่ายค่าท างานในวนัหยุดให้
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย นายจ้างให้ท  างาน

จนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนในแต่ละวัน แต่ก็ไม่ จ่ายค่า
ล่วงเวลาตามกฎหมายแต่อยา่งใด  อยา่งไรก็ตามในแต่
ละเดือน ลูกจา้งจะไดห้ยดุพกัหน่ึงวนัในวนัที่นายจา้ง
จ่ายค่าจ้างให้ และมีนายจา้งบางรายยอมให้ลูกจา้ง
กลับบ้านที่ประเทศพม่า ราว 2 สัปดาห์ในช่วง
เทศกาลวนัสงกรานต ์ แต่ไม่จ่ายค่าจา้งให ้

 สถานการณ์ปัญหาที่ส าคญัอีกส่วนหน่ึงที่ยงั
ไม่พัฒนาให้ดีขึ้ นคือ  ปัญหาสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งสวสัดิการต่าง ๆ ที่
จ  าเป็นส าหรับแรงงาน  กล่าวคือ  ห้องน ้ าห้องส้วมไม่
สะอาด มีกล่ินเหม็น และไม่เพยีงพอ น ้ าด่ืมไม่สะอาด 
บางแห่งใช้วิธีรองรับน ้ าฝนให้คนงานด่ืม ห้องพกัที่
นายจา้งจดัให้คนงานพกัโดยคิดค่าเช่าหรือค่าบริการ 
ก็แออดัยดัเยยีด 

 อีกประการหน่ึงเป็นปัญหาที่นบัไดว้่าฉกรรจ์
อยู่พอสมควร ซ่ึงปัญหาน้ีนายจา้งเคยใช้หรือปฏิบติั
กบัลูกจา้งคนไทยเม่ือหลายสิบกว่าปีที่ผ่านมา  นั่นก็
คือ นายจา้งก าหนดค่าจา้งแบบรายช้ิน หรือที่กฎหมาย
เรียกว่า ค่าจ้างตามผลงาน ซ่ึงกรณีแบบน้ีพบว่า 
เน่ืองจากนายจา้งมีเครือข่ายการตลาดที่กวา้งขวาง 
ตอ้งการผลผลิตจ านวนมาก จึงใช้วิธีการคิดค่าจ้าง
ตามผลงานที่ลูกจา้งท าได ้ที่พูดกนัติดปากว่า ท  ามาก
ได้มาก ท าน้อยได้น้อย  แต่ในระบบรายช้ินน้ี หาก
นายจ้างก าหนดให้ลูกจ้างท างานปกติวันละ   8 
ชัว่โมง  เม่ือลูกจา้งท างานครบ 8 ชัว่โมงแลว้  หาก
ค านวณค่าจา้งรายช้ินของลูกจา้งแต่ละคน ปรากฏว่า 
ค่าจ้างรายช้ินที่ได้ต  ่ากว่าค่าจา้งขั้นต ่า  นายจ้างมี

https://prachatai.com 
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หน้าที่ตามกฎหมายที่จะตอ้งจ่ายค่าจา้งรายช้ินให้แก่
ลูกจา้งคนนั้นเท่ากบัค่าจา้งขั้นต ่าที่กฎหมายก าหนด 

 แต่เ ร่ืองฉกรรจ์ที่ผู ้เขียนกล่าวถึงก็คือว่า 
นายจา้งไม่มีประกาศ หรือหลกัฐานใดที่เก่ียวกบัอตัรา
ค่าจา้งรายช้ิน  ซ่ึงแต่ละช้ินงานหรือประเภทของงาน 
มกัจะมีค่าจา้งไม่เท่ากนั  เม่ือเป็นเช่นน้ีลูกจา้งแต่ละ
คนจะคิดค านวณค่าจา้งรายช้ินของตนเองว่าถูกตอ้ง
ครบถ้วนตามที่ตกลงกันหรือไม่ ได้อย่างไร และ
ข้อ มูล เ ก่ี ยวกับอัต ราค่ า จ้า ง รา ย ช้ิน ถื อว่ า เ ป็น
สาระส าคญัเก่ียวกบัการจา้งงาน 

 อย่างน้ีจะถือว่า นายจ้างปกปิดข้อมูลอัน
ส าคญัที่ควรแจง้ให้ลูกจา้งทราบหรือไม่พูดกันชัดๆ 
ว่า อยา่งน้ีเท่ากบันายจา้งหลอกลวงหรือปกปิดความ
จริงที่ควรแจง้ แลว้ลูกจา้งก็หลงท างานกนัหามรุ่งหาม
ค ่า เพื่อหวงัจะได้เงินค่าจา้งรายช้ิน อาจเขา้ข่ายเป็น
การกระท าความผิดทางอาญาฐานฉ้อโกง หรือไม่ 
หรือเป็นการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือเป็นการเอาเปรียบ
แรงงานหรือท าให้แรงงานข้ามชาติได้รับความ
เดือดร้อนเกินควรหรือไม่ 

 ซ่ึงหากเป็นเช่นว่านั้ น ต้องถือว่าเป็นเร่ือง
ใหญ่ หรือเป็นปัญหาเชิงหลักการ และนโยบายแห่ง
รัฐ  กระทบและเกิดผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในทางสากล  ท าให้สังคมโลกอาจเขา้ใจ
ประเทศไทยผดิวา่ รู้เห็นเป็นใจ หรือปล่อยปละละเลย
ให้มีการจา้งงานในรูปแบบที่เลวร้าย และปล่อยให้

นายจา้งเอาเปรียบแรงงานขา้มชาติทั้ง ๆ ที่ พวกเขา
ยากล าบากและเดือดร้อนมากพออยูแ่ลว้ 

 

 อยา่งไรก็ตาม ผูป้ฏิบติังานขององคก์รพฒันา
เอกชนเห็นตรงกนัว่า เม่ือหลายสิบปีก่อนน้ี  แรงงาน
ข้ามชาติขาดความรู้ความเข้าใจต่อหลักกฎหมาย
แรงงานสัมพนัธ์ของไทย ดงันั้น ก่อนที่แรงงานขา้ม
ชาติจะยืน่ขอ้เรียกร้องต่อนายจา้ง เพื่อปรับปรุงสภาพ
การจา้งและการท างานให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือ
เพือ่ความเป็นธรรมของแรงงานขา้มชาติ แรงงานขา้ม
ชาติจะนดัหมายกนัไม่ท างาน หรือหยดุงาน แลว้จึงจะ
ยื่นข้อ เรียกร้องของนายจ้าง หรือในแบบที่ เ ม่ือ
แรงงานได้ยื่นขอ้เรียกร้องต่อนายจา้งแล้ว แรงงาน
ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจะพร้อมใจกนัรอค าตอบหรือ
รอผลการเจรจากับนายจา้ง โดยจะยงัไม่เขา้ท างาน 
เหมือนกบัวา่ จะรอฟังค าตอบจากนายจา้งเด๋ียวนั้นเลย 
หากนายจา้งให้ค  าตอบ และแรงงานพอใจ หรือแกน
น าพอใจ เร่ืองก็จะยติุและทั้งหมดก็จะกลบัเขา้ท างาน
ตามปกติ หากไดค้  าตอบหรือผลการเจรจาที่แรงงาน
ไม่พอใจ ก็จะไม่เขา้ท างาน หรือออกจากงานไปเลย 

 ซ่ึ งทั้ งหมดทั้ งปวง น้ี  หากพิจารณาตาม
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของไทยแล้ว เห็นได้ว่า
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ลูกจา้งท าผดิขั้นตอนของกฎหมาย  สถานการณ์ตรงน้ี
ขึ้ นกับมุมมอง แนวคิดของนายจ้างและที่ปรึกษา
กฎหมายของนายจ้าง หากคิดจะตอบโต้ โดยมอง
เพียงว่าลูกจ้างท าผิดกฎหมาย จึงยอมไม่ได้ และ
จะต้องจัดการและด าเนินการตามกฎหมายโดย
เด็ดขาด การจา้งงานก็จะยุติลงทนัทีโดยนายจา้งจะ
เลิกจา้ง 

 

 ในขณะที่ความเป็นจริง นายจ้างต้องการ
ผลผลิต ต้องการประกอบการต่อไป แต่พอเจอ
เหตุการณ์แบบนั้ น ก็คิดได้เพียงเลิกจ้างช่องทาง
เดียว  แทนที่จะหาทางพูดคุย ท าความเข้าใจ และหา
ขอ้ยติุหรือขอ้ตกลงร่วมกนั โดยเฉพาะก็ควรท าความ
เขา้ใจหรือพดุคุยกบัแกนน าหรือองคก์รต่างๆที่มีส่วน
ใหค้  าปรึกษาแก่แรงงานขา้มชาติ ใหเ้คารพและปฏิบติั
ให้ ถู กต้อ งต ามกฎหมาย  และ รับรอ งห รือ ให้
หลกัประกนัวา่ จะไม่ท าผดิกฎหมายอีก ซ่ึงหากท าผิด
ก็จะต้องมีมาตรการลงโทษหรือมาตรการอ่ืน ๆ 
รองรับ 

 เหตุใดไม่ตั้งวงคุยกนั หาแนวทางร่วมกนั ท า
ขอ้ตกลงร่วมกนั มองทั้งมุมนายจา้ง มุมลูกจา้ง และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกบัชุมชนและสังคมที่แม่สอด

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จะไม่ดีกว่าหรือ เพราะ
การเลิกจ้างและด าเนินคดีกับลูกจ้างแล้ว ปัญหา
ดงักล่าวมนัหมดส้ินไปอยา่งนั้นหรือ ก็ตอบโตก้นัไป
มาดว้ยวธีิทางกฎหมายและการด าเนินคดีมาหลายสิบ
ปีแล้วมิใช่หรือ ความเปล่ียนแปลงพัฒนามันได้
สัด ส่ วนกัน ไหมกับต้นทุ นและความ สูญ เ สี ย 
โดยเฉพาะหากค านึงถึงการวางรากฐาน การพฒันา
ระบบ และความย ัง่ยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ลองน าไปพจิารณาไตร่ตรองดู
ดว้ยเถิด 

 ที่กล่าวเช่นน้ี  ก็เพราะวา่ ยงัมีพยานหลกัฐาน
ส าคญับ่งช้ีวา่ เม่ือแรงงานขา้มชาติเขารวมตวักนั และ
ด าเนินการยืน่ขอ้เรียกร้องเพื่อปรับปรุงสภาพการจา้ง
ตามกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์   โดยพยายามเรียนรู้
และปฏิบติัตามกฎหมาย แต่ปรากฏว่า แรงงานขา้ม
ชาติเหล่าน้ี กลับถูกกระท าต่าง ๆ นานา เช่น ถูกไล่
ออกจากหอพกัในทนัที นายจา้งยกเลิกสวสัดิการดา้น
การหุงหาอาหาร และต่อมาก็ถูกห้ามเขา้ไปท างานใน
โรงงานและนายจ้างก็ไม่จ่ายค่าจ้างให้  ซ่ึงตาม
กฎหมายถือวา่นายจา้งไดเ้ลิกจา้งลูกจา้งแลว้ 

 ผู ้เขี ยนขอเ รียนว่า  แรงงานข้ามชาติได้
พยายามเรียนรู้และปรับตวัอย่างมาก เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ของไทย  ทั้งน้ี ก็โดย
การประสานความร่วมมือและการให้ค  าปรึกษาทาง
กฎหมาย ระหวา่งแกนน าหรือผูแ้ทนแรงงานขา้มชาติ 
องคก์รพฒันาเอกชนพม่า และองคก์รพฒันาเอกชน
ดา้นแรงงานขา้มชาติประเทศไทย ซ่ึงไดทุ้่มเทในการ
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ท างานกนัอยา่งหนัก  ใช้เวลาหลายปีกว่าจะเกิดการ
เรียนรู้ เขา้ใจ และปฏิบติัการร่วมกนั  กลไกดงักล่าวน้ี 
ถื อ เ ป็นกลไกในส่วนของแรง งาน  ที่ นับว่ า มี
ความส าคญัมาก  เน่ืองจากกลไกดังกล่าวน้ีจะเป็น
รากฐานการพฒันาในส่วนของแรงงานขา้มชาติ  และ

สามารถเช่ือมประสานกบักลไกภาครัฐ สถาบนัดา้น
แรงงาน ตลอดจนสถาบันทางสังคม หรือชุมชน
ทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งดว้ย คราวหน้าเราค่อยมาคุยกนัต่อ
นะครับ 
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งานร าลึก 26 ปีไฟไหม้โรงงานตุ๊ กตาเคเดอร์ 

ถาม... คนงานได้อะไรจากวันความปลอดภัยฯ? 

ขณะภาครัฐเผยตัวเลขการประสบอันตรายจาก

การท างานปี 2561 ลดลง 

 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 
ร่วมกับสภาเครือข่ายกลุ่มผูป่้วยเน่ืองจากการท างาน 
และ ส่ิงแวดล้อมแห่งประ เทศไทย ได้จัดร า ลึก
โศกนาฏกรรมเหตุการณ์ไฟไหมโ้รงงานตุ๊กตาเคเดอร์ 
และเสวนาเร่ือง คนงานได้อะไร? จากวนัความ
ปลอดภัยในการท า ง านแห่งชาติ  เ ม่ื อวันที่  10 
พฤษภาคม 2562 ที่พิพิธภณัฑแ์รงงานไทย มักกะสัน 
กรุงเทพฯ 

 โดยช่วงเช้าได้มีการกล่าวร า ลึก และวาง
ดอกไม้ที่อนุสรสถานความปลอดภัยในการท างาน 
และวงดนตรีภราดรขบัร้องบทเพลงคิดถึงตุก๊ตา 

 จากนั้นผูจ้ดัไดมี้เวทีเสวนา คนงานไดอ้ะไร? 
จากวนัความปลอดภัยในการท างานแห่งชาติ โดย
ผูแ้ทนกลุ่มต่างๆ และการประกาศเจตนารมณ์ พร้อม
ขอ้เรียกร้อง 16 ขอ้ ซ่ึงนายสมพร ขวญัเนตร ประธาน
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้
อ่านค าประกาศเจตนารมณ์เน่ืองในวนัความปลอดภยั
ในการท างานแห่งชาติ 26 ปีโศกนาฏกรรมเคเดอร์
คนงานไดอ้ะไร? มีเน้ือหาดงัน้ี 

 

 ยอ้นรอยไปเม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2536 
เวลา ประมาณ 16.00 น. ณ โรงงานผลิตตุ๊กตา เคเดอร์
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อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ  ากัด อันเป็นบริษทัที่มี
เครือข่ายการผลิตทั้งใน ฮ่องกง ไตห้วนั และประเทศ
ไทย  จัดจ าห น่ ายหล า ยแ ห่ งทั้ ง ในยุโ รป  และ
สหรัฐอเมริกา ไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมแ้ละลุกลามอยา่ง
รวดเร็ว ทางหนีไฟถูกปิดกั้ นคนงานออกมาไม่ได ้
เพียง 15 นาที อาคารโรงงานได้ถล่มลงมา ท าให้
คนงานถูกยา่งสดทั้งเป็น เสียชีวิตในกองเพลิงพร้อม
กนัถึง 188 ศพ เป็นชาย 14 ราย เป็นหญิง 174 ราย 
และยงัมีคนงานที่ไดรั้บบาดเจ็บอีก 469 คน นับเป็น
อุบัติภัยคร้ังร้ายแรงที่สุดในประเทศไทย  และเป็น
โศกนาฏกรรมคร้ังส าคัญอันเน่ืองมาจากความไม่
ปลอดภยัของโรงงานแห่งนั้น ซ่ึงก่อนหน้านั้นเคยเกิด
เหตุเพลิงไหมม้าก่อนถึง 3 คร้ัง จึงน่าจะมีการหาวิธี
ป้องกนัไดดี้กวา่น้ี 

 

 26 ปีของโศกนาฏกรรมอนัสะเทือนใจที่ยาก
จะลืมเลือนไปจากความทรงจ า คนงานก็ยงัตกเป็น
เหยื่อของการพฒันามาโดยตลอดอย่างต่อเน่ือง ทั้ ง
อุบัติ เหตุ  เพลิงไหม้ ตกจากที่ สูง โรคมะเร็งจาก
สารเคมีและแร่ใยหิน ฝุ่ น สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย 
กระบวนการผลิตที่ เ ร่งรัดหักโหม การท างานที่
ยาวนาน ดว้ยค่าแรงราคาถูก ขณะที่ระบบการป้องกนั 
การทดแทนเยยีวยายงัไร้ประสิทธิภาพ และมีการขยาย

วงกวา้งไปยงัแรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ คนใน
ชุมชน หรือแรงงานขา้มชาติ คนที่อาศยัอยูบ่ริเวณรอบ
โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม ระบบที่ เป็นอยู่มุ่ง
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแบบผกัชีโรยหน้า เช่น การชู
นโยบาย Zeroaceident  ความปลอดภยัเป็นศูนย ์หรือ
โครงการ Safety Thailand ยิง่เป็นเง่ือนไขให้คนงาน 
เข้าไม่ถึงสิทธิตามกฎหมาย ที่ผ่านมารัฐไม่ได้เน้น
มาตรการป้องกนัปัญหา  ท างานยงัรวมศูนยอ์  านาจอยู่
ในมือของข้าราชการประจ า   ซ่ึงจ  านวนน้อยไม่
เพยีงพอต่อการแกปั้ญหา  แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีว
เวชศาสตร์เพียงพอ ถึงคนงานจะพยายามเรียกร้อง
ผลักดันให้มี สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยัฯขึ้นมา
ได้หลังตอ้งใช้เวลาผลักดันถึง 20 ปี ก็ยงัขาดการมี
ส่วนร่วมของแรงงานกลุ่มแรงงาน ผูถู้กผลกระทบ 
นักวิชาการ NGO ที่ เคล่ือนไหวผลักดันมาอย่าง
ยาวนาน จึงย ังคงท างาน  รับใช้นโยบายฝ่ายรัฐ
แบบเดิมๆ ซ่ึงเป็นการท างานที่ซ ้ าซ้อน ขาดความเป็น
เอกภาพ ขาดการประสานงาน ขาดงบประมาณ การ
ท างานยงัเก่ียงกนัรับผดิชอบระหวา่งหน่วยงานของรัฐ
ที่อยูต่่างกรมต่างกระทรวง  ระบบที่เป็นอยูไ่ม่ไดเ้อ้ือ
ใหผู้ใ้ชแ้รงงานและนายจา้งผูเ้ป็นเจา้ของปัญหา ไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาอยา่งเตม็ที่ รัฐท าตวัเป็น
เจา้ของกองทุน บริหารกองทุนเงินทดแทนอยา่งไม่มี
ประสิทธิผล เข้าใจว่าการท าให้กองทุนใหญ่คือ
ความส าเร็จ ขณะที่คนท างานยงัไดรั้บความเดือดร้อน 
และไม่ไดรั้บการแกปั้ญหาอยา่งทนัท่วงที การเยยีวยา
ทดแทน  ถูกสร้างเงื่อนไขมากมาย แม้มีประกาศ
กฎหมายใหม่ ก็ยงับงัคบัใชไ้ม่ได ้ ขาดกฎหมายลูกที่
เป็นกลไกเข้า ถึงสิทธิ  เกณฑ์การวินิจฉัยไม่ เป็น
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สากล  คลินิกโรคจากงาน ยงัจ าเป็นตอ้งถูกยกระดับ
ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันและใช้การได้จริง จึงยงั
ขาดการสนับสนุนระบบ การวินิจฉัย  คนงานทั้งใน
และนอกระบบ  ชุมชน คนงานเกษตร คนงานขา้ม
ชาติ ก็ยงัเขา้ไม่ถึงแพทยท์ี่เช่ียวชาญ และยงัตอ้งเผชิญ
เส่ียงภยัคุกคามจากมลพิษส่ิงแวดลอ้ม สารเคมี ต่างๆ 
แร่ใยหิน เอสเบสตอส (Asbestos) ปะปนใน ฝุ่ น 2.5 ที่
เป็นเหตุเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งตายและมีสถิติสูงติด
อนัดบัโลก โดยไม่มีการจ่ายค่าทดแทนแต่อยา่งใด อีก
ทั้งปัญหาโลกร้อนที่เป็นอยูข่ณะน้ี ลว้นเป็นสภาวะที่
บัน่ทอนสุขภาพของคนในวงกวา้ง ทั้ งในและนอก
โรงงาน โดยไม่จ ากัด เพศ อายุ  ภาษา  เ ช้ือชา ติ 
คนท างานยงัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาก าไร
สูงสุดและยงัถูกกีดกนัการไดรั้บสิทธิตามกฎหมาย 

 

 ข้อเรียกร้องในวันความปลอดภัยแห่งชาติ จึง
มีขอ้เสนอดงัน้ี 

 1. ขอให้ผู ้เจ็บป่วยหรือผูเ้จ็บป่วยจากการ
ท างานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจนกว่าจะส้ินสุก
การรักษา 

 2. การประเมินการสูญเสียส้ินสุดการรักษา
ต้องให้คนงานรักษาจนถึงที่ สุดจนหายดีและเงิน
ประเมินตอ้งทดแทนใหค้นงานอยูไ่ดอ้ยา่งไม่ล าบาก 

 3.ขอให้คณะกรรมการสมานฉันท์เข้าไปมี
ส่วนร่วมในคณะกรรมการแพทย ์คณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการสถาบนัส่งเสริม
ความปลอดภยัฯ 

 4.ขอให้รัฐจดัสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อ
สร้างจิตส านึกให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยัฯเช่นวนั
แรงงาน 

 5.ขอให้รัฐยกเลิกการใชแ้ร่ใยหินทุกรูปแบบ 
เพราะถึงจะประกาศ ลดความเขม้ขน้ในชั้นบรรยากาศ
เป็น 0.1 เสน้ใยต่อ 1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตรแลว้ก็ตาม แต่
ระบบตรวจสอบก็ยงัไม่สามารถรองรับไดจ้ริง 

 6.ขอให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้สถาบัน
ส่งเสริมใหเ้พยีงพอต่อการท างานฯ 

 7.ขอให้รัฐเพิ่มการตรวจสุขภาพประจ าปี 
แบบอาชีวเวชศาสตร์ทุกคนและต้องส่งสมุดพก
ประจ าตวัการตรวจสุขภาพใหลู้กจา้งทุกคน 

 8.ขอให้รัฐตรวจสอบสถานประกอบการให้
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานความปลอดภยัทุกแห่ง 

 9.ขอให้ค ลิ นิกโรคจากการท า งาน  เ ร่ ง
วนิิจฉยัโรคจากการท างาน ทุกพื้นที่อุตสาหกรรม และ
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ยกระดับคลินิกโรคฯอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน
เดียวกนั และสนบัสนุนใหว้นิิจฉัยโรคมะเร็งจากแร่ใย
หิน สนบัสนุนงบประมาณ และมีการประชาสัมพนัธ์
ใหม้ากกวา่น้ี 

 10.ขอให้มีแพทยท์างด้านอาชีวเวชศาสตร์
และส่ิงแวดลอ้มประจ าทุกโรงพยาบาล และขอให้มี 
รพ.ในประกนัสงัคมจดัตั้งขึ้นมาเพือ่รองรับแรงาน 

 11.ทบทวนยกเลิก นโยบายซีโร่เอ๊กซิเด้นท ์
Zero accident หากคนงานมีผลกระทบมากใหย้กเลิก 

 12. ก า รบ ริกา ร เ ร่ื อ งความปลอดภัย ให้
ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน เช่นภาคเกษตรและ
ภาคบริการ 

 13.การจดัตั้งกองทุนพิทกัษสิ์ทธิแรงงาน เพื่อ
สนับสนุนแรงงานในการต่อสู้คดี หรือกองทุนเพื่อ
สุขภาพความปลอดภยัของชุมชนภาคเกษตร 

 14.การเขา้ถึงระบบสาธารณสุข การแพทย์
ทางเลือก 

 15.การตั้งกองทุนเพื่อสุขภาพความปลอดภยั
ของภาคเกษตรภาคบริการ 

 16.รัฐต้องมีมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโลก
ร้อน 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 
สภา เค รือข่ า ยก ลุ่ มผู ้ ป่ วยจ ากก ารท า ง านและ
ส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงาน
รัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์เครือข่ายแรงงานทุกภาคส่วน ทั้ง
แรงงานนอกระบบในระบบ ชุมชน ภาคเกษตร ที่ร่วม
จดังานวนัความปลอดภยัแห่งชาติ ขอประกาศจุดยืน
ว่า “พวกเราขอให้ใครก็ตามที่จะมาเป็นรัฐบาล” ตอ้ง
ด าเนินการให้สอดคล้องตามหลักอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัที่ 187 ว่าดว้ยกรอบเชิง
ส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภยัและอาชีวอนา
มยั ค.ศ. 2006 (พ.ศ.2549) เนน้ที่ระบบรองรับและการ
ส่งเสริมป้องกนัที่ตวัคน และ ส่งเสริมกลไกส าคญั ที่
จะท าให้คนท างานทุกภาคส่วน มีสุขภาพดี มีความ
ปลอดภยัอยา่งถว้นหนา้  และขอ้เสนอทั้งหมดน้ีคือขอ้
เรียกร้องในวนัความปลอดภยัฯแห่งชาติ และพวกเรา
ทุกคนจะร่วมกนัผลกัดนัขอ้เรียกร้องทั้งหมดน้ีร่วมกนั
ต่อไปเพื่อให้รัฐบาล ด าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว
ที่สุด 

 

 นายสมพร ขวญัเนตร ประธานคสรท. กล่าว
ว่า ประเทศไทยมีกฎหมายดี แต่ไม่บงัคบัใช้เจา้ของ
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ปัญหาไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม แรงงานไม่มีความเป็น
อิสระ ไม่กลา้ที่จะเอาเร่ืองกบันายจา้ง เพราะลูกจา้งถูก
ท าใหเ้ป็นลูกจา้ง ไม่มีอ านาจในการต่อรองกบันายจา้ง
ได้จริง และสถิติความปลอดภยัมีตวัเลขลดลง แต่ว่า
ในความเป็นจริงมีปัญหาเ ร่ืองความไม่ปลอดภัย
เกิดขึ้นทุกวนั ปัญหาที่รัฐไม่ไดดู้แลท าให้เกิดปัญหา
ด้านความปลอดภยัในการท างาน และประเด็นร่าง
กฎหมายที่ก  าหนดเร่ืองเจา้หน้าที่ความปลอดภยั อาชี
วอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ก  าหนดว่า
ต้องจบปริญญาตรี และหลัก เกณฑ์ต่างๆในร่าง
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ 
และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับการฝึกอบรม
เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างาน บุคลากร หรือ
คณะบุคคล พ.ศ. …. ทางคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทยจะน าเร่ืองดังกล่าวเขา้วาระการประชุม
เพื่อดูรายละเอียดหากดูแลว้ไม่เหมาะสมก็จะตอ้งไป
หาค าตอบจากกระทรวงแรงงาน แมว้่าเวลาน้ีจะไม่มี
ทั้ ง รั ฐ มน ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะท ร ว ง แ ร ง ง าน  แ ล ะ
ปลดักระทรวงแรงงานก็ตาม 

 

 นางสาวธนวรรณ ชมหอม ประธานสหภาพ
แรงงานรวมใจสมัพนัธ ์อดีตคนงานโรงงานเคเดอร์ เต

รียล (ไทยแลนด์) จ  ากัด กล่าวว่า เป็นหน่ึงคนที่รอด
ชีวิต ในชีวิตที่ผ่านมา 26 ปี ที่ผ่านมาไม่เคยลืม
เร่ืองราวที่ เ กิดขึ้ นในวันที่  10 พฤษภาคม 2536 
เน่ืองจากอาคารตึกที่เช่ือมถึงกนัของโรงงาน ภาพไฟ
ไหม้ ตึกถล่มภาพของเพื่อนๆที่ร่วมท างานด้วยกัน
เสียงร้องขอความช่วยเหลือภาพจ านวนมากยงัวนเวียน
อยู ่ เชา้มาเหมือนฝันที่ตนเองเดินออกไปที่โรงงานดู
เพือ่นๆนอนเรียงรายกนัเตม็ขา้งทาง อยากให้ส่ิงที่เห็น
เป็นเพียงภาพฝัน เหมือนเราก าลงัละเมอ มันใช่เร่ือง
จริงที่เกิดขึ้น ส่ิงที่ถามคือ “หากพี่น้องเราไม่ตาย ไม่
เจ็บจะมีกฎหมายออมาดูแลคนงานอย่างเราหรือไม่” 
และวนัน้ีเร่ืองความไม่ปลอดภยัในการท างานยงัคง
เกิดขึ้นทุกวนั คนงานยงัไม่ไดเ้ขา้ถึงสิทธิการดูแล และ
เข้า ถึงสิทธิการรักษา การดูแล ป้องกัน อุปกรณ์
ป้องกนัไม่มีคุณภาพ การท างานในที่ร้อน เป็นอยา่งไร 
ตอนน้ีมีคนงานขา้มชาติที่เขา้มาท างาน ปัญหาคือเขา
ไม่รู้สิทธิและเม่ือเกิดปัญหาความไม่ปลอดภยัในการ
ท างานก็หายา ดูแลตวัเองไป ซ่ึงตอ้งการให้รัฐบาลเขา้
มาดูแลเร่ืองความปลอดภยัในการท างานอยา่งจริงจงั 

 นางสมบุญ สีค  าดอกแค ประธานเครือข่าย
กลุ่มผู ้ป่วยจากการท างาน และส่ิงแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า  การที่ได้ท  างานลงพื้นที่ก็
ประสบกรณีปัญหาของแรงงานที่ป่วยจากการท างาน 
จ านวนมาก ทั้ งป่วยเป็นโรคมะเร็ง ปวดหัว โรค
ผวิหนงั ประสบอนัตรายจากการท างาน และการที่ได้
ไปสัมผสักับพื้นที่รอบๆโรงงานยงัพบปัญหาเร่ือง
ความไม่ปลอดภยัในการท างานจ านวนมาก จึงคิดว่า
ความไม่ปลอดภยัในการท างานที่มีกฎหมายคุม้ครอง
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ดูแล แมว้า่ผูใ้ชแ้รงงานเองก็ไม่ไดส้ามารถเขา้ถึงสิทธิ
นั้ นได้ แต่ก็อยากให้รัฐได้ดูแลเร่ืองสุขภาพความ
ปลอดภยัถึงชุมชนดว้ย 

 ทั้งน้ีในเวทีเสวนา ยงัมีการน าเสนอปัญหา
ผลกระทบดา้นสุขภาพความปลอดภยัของผูใ้ชแ้รงงาน 
ที่ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ทั้งดา้นความพร้อมของแพทย์
ดา้นอาชีวเวชศาสตร์ และการเขา้ไม่ถึงสิทธิการรักษา 
การดูแลด้านสิทธิ ด้านการคุ้มครองของกฎหมาย 
นายจา้งไม่ยอมรับเร่ืองการเจ็บป่วย แพทยไ์ม่ยอมช้ี
เร่ืองการเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน การใชเ้วลาทาง
กฎหมาย การอุทธรณ์คดี ยงัมีเร่ืองความไม่ปลอดภยั
ในขณะเดินทางไปท างานของคนงานที่ส่งผลกระทบ
กบัคนงานมีทั้งเสียชีวติ บาดเจบ็และพกิาร 

 ปัญหาด้านสุขภาพของภาคเกษตรกรใน
คนท างานเกษตรกรรม การท างานไร่ท านาส่งให้คน
ไดกิ้น การท างานของเกษตรกรคือตอ้งท างานทั้งวนั
ไม่ไดรั้บการดูแล ท างานไม่มีเวลาพกัผ่อน พืชสวนไร่ 
นา ราคาก็ไม่ได ้คนท างานเกษตรก็ไม่ไดรั้บการดูแล
ด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยจากงานเกษตรไม่มีเงิน
ทดแทน และกรณีแรงงานที่ท  างานในโรงงาน ท างาน
ในเมืองเม่ือเจ็บป่วยก็กลับไปอยู่ต่างจงัหวดั น่ีก็เป็น
แม่บา้นที่ป่วยเป็นมะเร็งก็กลับไปอยู่บ้าน จริงแล้ว
ชนบทกลายเป็นที่รองรับด้านคนตกงาน หรือคน
เจบ็ป่วยท างานไม่ไหวก็กลบัไปอยูบ่า้นในชนบท ภาค
เกษตรกลายเป็นพื้นที่รองรับทุกอย่าง โดยที่ภาครัฐ
ไม่ได้ดูแล ไม่มีกองทุนอะไร ตอนน้ีรัฐบาลมีการ
ส่งเสริมการออมผา่นทางกองทุนการออมแห่งชาติ แต่

ชาวบ้านไม่มีเงินการออม แม้รัฐบาลจะบอกว่าจะ
สมทบใหห้ากมีการออมก็ตาม อีกดว้ย 

 

ดา้นกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ได้
จัดงานวันความปลอดภัยในการท างานแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562  เพื่อกระตุน้เตือนทุกภาคส่วนใส่ใจ
และสร้างจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภัยในการ
ท างานผ่านกลไกลประชารัฐ ขับเคล่ือนนโยบาย 
Safety Thailand  โดยจดัที่อาคารกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน (ส่วนแยกตล่ิงชนั) กรุงเทพมหานคร 
ผูเ้ข ้าร่วมประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่าย
เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานและหน่วยงาน
ภาครัฐ 

นายววิฒัน์ ตงัหงส์ อธิบดีกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กล่าวว่า  “10 พฤษภาคม วนัความ
ปลอดภยัในการท างานแห่งชาติ ประจ าปี 2562”  จาก
เหตุโศกนาฏเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จ.
นครปฐม เม่ือปี 2536 เป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิตและ
บาดเจ็บจ านวนมาก เพื่อเป็นการร าลึกถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ความส าคัญของความปลอดภัยในการท า งาน 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วนัที่ 10 พฤษภาคม
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ของทุกปีเป็น “วันความปลอดภัยในการท างาน
แห่งชาติ” กระทรวงแรงงาน จึงจัดงาน วันความ
ปลอดภยัในการท างานแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมัน่ของภาครัฐในการที่จะดูแล
แรงงานให้มีความปลอดภยัและสุขภาพอนามัยที่ดี 
และรณรงคใ์หผู้ใ้ชแ้รงงานทุกสาขาอาชีพตระหนักใน

เร่ืองความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนน า
เหตุการณ์ในอดีตมา เป็นบทเรียน ให้ เ กิดความ
ตระหนักรู้ความเข้าใจ และให้ความส าคัญในเร่ือง 
ความปลอดภยัในการท างาน พร้อมทั้ง ไดก้  าหนดให้
การขบัเคล่ือน “ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของ

ประเทศไทย หรือ Safety Thailand” เป็นนโยบาย
เร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการตรวจบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง 

เคร่งครัดและจริงจงั ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึก
ดา้นความปลอดภยัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งและบูรณาการความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามแนวทางประชา รัฐ 
ขับเคล่ือนความปลอดภัยในการท างานให้เกิดผล
สมัฤทธ์ิต่อประชาชนเพื่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมความ
ปลอดภัยเกิดขึ้ นในสังคมไทย เป็นผลให้สถิติการ
ประสบอันตรายจากการท างานของลูกจ้างกรณี
ร้ายแรง (เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวยัวะบางส่วน 
และหยุดงานเกินสามวนั) ในปี 2561 ลดลงเหลือ
เท่ากบั 2.59 (ต่อลูกจา้ง 1,000 ราย) หรือลดลงร้อยละ 
10.07 จากปี 2560 ที่มีอตัราเท่ากบั 2.88 ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่า การประสบอนัตรายและการเสียชีวิตจากการ
ท างานลดลงอยา่งเป็นรูปธรรม 
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กองทุนประกนัสังคม 

จ านวนการใช้บริการของผู้ประกนัตน ปี 2553-เมษายน 2562 

ปี กรณี
เจ็บป่วย 

กรณ ี
ทุพพลภาพ 

กรณ ี
ตาย 

กรณ ี
คลอดบุตร 

กรณ ี
ชราภาพ 

กรณ ี
สงเคราะห์บุตร 

กรณี
ว่างงาน 

2553 29,802,623 917 19,357 282,277 114,268 - 1,255,645 89,965 

2554 29,877,932 881 20,197 291,376 153,217 - 1,256,114 98,142 

2555 30,186,296 1,286 21,163 300,075 139,544 - 1,297,860 88,063 

2556 30,477,296 1,284 22,109 287,990 175,228 - 1,304,258 95,090 
2557 31,264,579 1,317 22,805 292,457 307,644 - 1,276,608 106,798 

2558 33,226,235 1,586 23,667 286,295 112,780 47,490 1,302,765 123,536 

2559 34,939,990 1,726 26,314 294,169 265,690 79,247 1,326,518 141,267 

2560 38,206,652 1,734 26,542 296,984 325,964 117,911 1,335,321 140,273 

2561 43,503,139 1,924 28,166 292,897 289,139 170,001 1,323,873 152,464 

 
ปี 

2562 
กรณี

เจ็บป่วย 
กรณทีุพพล

ภาพ 
กรณ ี
ตาย 

กรณ ี
คลอดบุตร 

กรณ ี
ชราภาพ 

กรณ ี
สงเคราะห์บุตร 

กรณี
ว่างงาน 

ม.ค. 3,779,418 184 2,809 27,451 24,117 173,110 1,331,314 150,265 
ก.พ. 3,862,824 171 2,362 22,015 19,378 181,171 1,342,715 147,624 

มี.ค. 4,019,549 174 2,449 23,254 25,848 188,984 1,352,465 165,040 

เม.ย. 3,183,650 150 2,476 24,195 23,997 194,642 1,345,803 173,796 

รวม 14,845,441 679 10,096 96,915 93,340 194,642 1,345,803 173,796 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจ็บป่วย นบัตามจ านวนครัง้ท่ีผู้ประกนัตนมาใช้บริการ ซึ่งผู้ประกนัตน 1 คน อาจใช้บริการมากกว่า 1 ครัง้ 

รวมกรณีประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยฉกุเฉิน คนไข้นอก คนไข้ใน แพทย์พเิศษ อปุกรณ์ ทนัตกรรม ไตวายเรือ้รังฟอก
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เลือด ปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเมด็โลหิต เอดส์ ไตวายเรือ้รังล้างช่องท้อง ปลกูถ่ายไต กระจกตา ยา 

ERYTHROPOIETIN ประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยฉกุเฉิน 3 กองทนุ (EMCO)ปลกูถ่ายอวยัวะ 5 รายการ บริการ

สาธารณะสขุคนพกิาร สง่เสริมสขุภาพและป้องกนัโรค และเงินทดแทนการขาดรายได้ 

2. กรณีคลอดบตุร คือ คนท่ีเบกิคา่คลอดบตุรทัง้ผู้ประกันตนเพศชาย และเพศหญิง 

3. กรณีทพุพลภาพ คือ ผู้ทพุพลภาพคนใหม ่นบัตามจ านวนผู้ ท่ีได้รับอนมุตั ิณ ปีนัน้ 

4. กรณีตาย คือ จ านวนคนท่ีมารับคา่ท าศพ 

5. กรณีสงเคราะห์บตุร คือ จ านวนบตุรของผู้ประกนัตนท่ีเบกิเงินสงเคราะห์บตุร ซึ่งเป็นจ านวนท่ีนบัสะสม เน่ืองจากผู้

มีสทิธิบางรายได้รับประโยชน์ทดแทนตอ่เน่ือง โดยบตุรแตล่ะคนจะได้รับสทิธิตอ่เน่ืองจนอายคุรบ 6 ปี 

6. กรณีชราภาพ คือ จ านวนผู้ รับบ าเหน็จ และบ านาญ (เร่ิมจ่ายบ านาญชราภาพ กมุภาพนัธ์ 2557) 

7. กรณีวา่งงาน คือ จ านวนผู้ประกนัตนท่ีมารายงานตวั และรับเงินทดแทนการขาดรายได้ในแต่ละเดือน (เฉพาะ

ผู้ประกนัตนมาตรา 33) ซึ่งเป็นจ านวนท่ีนบัสะสม เน่ืองจากผู้มีสทิธิบางรายยงัคงได้รับประโยชน์ทดแทนตอ่เน่ือง 

8. กรณีสงเคราะห์บตุร กรณีบ านาญชราภาพ และกรณีวา่งงาน จ านวนผู้ใช้บริการรายปี หมายถึง ข้อมลู ณ เดือน 

ธนัวาคมของทกุปี เน่ืองจากผุ้มีสทิธิบางรายยงัคงได้รับประโยชน์ทดแทนตอ่เน่ือง 
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จีรั้ฐบาลเปิดสัญญา โครงการรถไฟความเร็วสูง
เช่ือม 3 สนามบิน เพื่อความโปร่งใส -ป้องกัน
ความเสียหายแบบกรณโีฮปเวลล์ 
 เม่ือวนัที่  28 พฤษภาคมกลุ่มธรรมาภิบาล
ไทย เครือข่ายภาคตะวนัออก เครือข่ายรักพระแม่ธรณี 
ร่วมกบัสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์(สรส.) 
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย(คสรท.) และ
องคก์ารเครือข่ายต่างๆ รวมถึงภาคประชาชนราว 45 
องค์กรรวมทั้ งชาวบ้านที่ ได้ รับผลกระทบจาก
โครงการพฒันาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
จ  านวนกว่า 100 คนไดย้ืน่หนังสือถึงพล.อ.ประยทุธ ์
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีวาระการ
พิจารณาร่างสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน 
ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง
การรถไฟแห่งประเทศ (ร.ฟ.ท.) และเอกชนผูช้นะ
ประมูลโครงการ กลุ่มกิจการร่วมคา้บริษทัเจริญโภค
ภณัฑ ์จ ากดั และพนัธิมตร ก่อนที่จะมีการเดินหน้าลง
นามในสัญญาในช่วงกลางเดือนมิ.ย.62  ที่ศูนยรั์บ
เร่ืองร้องเรียนท าเนียบรัฐบาล ซ่ึงน าโดย นายสาวิทย ์
แกว้หวาน เลขาธิการสรส. และอดีตประธานคสรท. 
เพือ่ขอใหรั้ฐบาลด าเนินการโครงการโครงการพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) และโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน อยา่งโปร่งใส ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

 โดยในการยื่นหนังสือคร้ังน้ีมีนายสมพาศ 
นิ ลพัน ธ์  ที่ ป รึ ก ษ าป ระ จ า ส า นั ก ปลัด ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี เป็นผูรั้บหนงัสือร้องเรียนดงักล่าว ซ่ึง
มีขอ้เสนอขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อให้ด าเนินการ
อยา่งเร่งด่วน 4 ประการคือ 
 1. การด าเนินโครงการต้องไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชีวติ และความเป็นอยูข่องประชาชนใน
พื้นที่โครงการ และให้ค  านึงถึงมาตรการบรรเทา
ความเสียหายที่จะตามมาอยา่งเตม็คุณค่า 
 2.ใหรั้ฐบาลด าเนินการดว้ยความโปร่งใสเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น ส าคัญ 
มากกวา่การเอ้ือผลประโยชน์แก่นกัลงทุนผูเ้ขา้ด าเนิน
โครงการ 
 3. ให้ มีการเปิด เผยสัญญาต่อสาธารณะ
โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเ ร็วสูง เ ช่ือม  3 
สนามบิน ที่กลุ่มกิจการร่วมคา้บริษทัเจริญโภคภณัฑ์
โฮลด้ิง จ  ากดั และพนัธมิตร จะลงนามในสัญญาและ
เขา้ด าเนินการต่อไป 
 4. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (EEC) และโครงการรถไฟความเร็วสูง
เช่ือม 3 สนามบินเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อประเทศชาติ ประชาชน ทั้ งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม จึงไม่ควร
รีบเร่งด าเนินการ โดยใหมี้การเปิดรับฟังความคิดเห็น 
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และการตดัสินใจ ของประชาชนอย่างรอบดา้นก่อน
ด าเนินการ 

 

 นายสาวทิย ์แกว้หวาน เลขาธิการสรส.กล่าว
ว่า ตามที่รัฐบาลได้ด าเนินโครงการพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) และโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 
สนามบิน คณะกรรมการคดัเลือกเอกชนร่วมลงทุน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ได้
พิจารณาคดัเลือกกลุ่มกิจการร่วมคา้บริษทัเจริญโภค
ภัณฑ์โฮลด้ิง จ  ากัด  และพันธมิตร เ ป็นผู ้ได้รับ
คดัเลือกเขา้ร่วมโครงการไปแลว้นั้น จากการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ตนและ
เครือข่ายในฐานะผูไ้ด้รับผลกระทบโดยตรงจาก
โครงการEEC  และโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 
3 สนามบิน ภาคประชาชนรู้สึกกังวลและเป็นห่วง
อยา่งยิง่วา่ โครงการดงักล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผลกระทบทางดา้น
ชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งดา้นเกษตรกรรม พาณิชยก
รรม และอุตสาหกรรม ตลอดทั้งดา้นธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอีกหลายประการมากกว่าการพฒันาที่จะ
สร้างความเจริญใหแ้ก่ทอ้งถ่ินและประเทศชาติตามที่
รัฐบาลได้มุ่งหวงัไว ้ จึงอยากให้มีการทบทวน และ

เปิดเผยสัญญา เปิดรับฟังความคิดเห็น อยา่งไรก็ตาม
โครงการตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชาชน และสภาพแวดลอ้ม 

 ต่อมาเม่ือวันที่  10 มิถุนายน 2562 ทาง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 
ได้ยื่นหนังสือ เ ร่ือง  ขอให้เ ปิด เผยข้อ มูลสัญญา 
เงื่อนไขในโครงการรถไฟความเ ร็วสูงเ ช่ือม 3 
สนามบิน(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ- อู่ตะเภา) และขอ้มูล
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
ของโครงการฯ ต่อ รักษาการผูว้่าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (คุณวรวุฒิ  มาลา) ด้วยเช่นกันโดยมี
เน้ือหาดงัน้ี  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย(สร.รฟท.) มีว ัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานในการให้ความร่วมมือและด าเนินการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ
รัฐวิสาหกิจ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
การรถไฟแห่งประเทศไทย ดังเช่น ค่าเสียหายจาก
กรณียกเลิกสัญญากบับริษทัโฮปเวลล์เน่ืองจากกรณี
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอน
เมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)ระยะทาง 220 กม. มูลค่า
โครงการจ านวน 224,544 ล้านบาท จะมีการลงนาม
สญัญาโครงการฯระหวา่งการรถไฟฯ กบักลุ่มกิจการ
ร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลด้ิง จ  ากัดและ
พันธมิตร (ก ลุ่ม CPH)ที่ ก  าหนดภายในวันที่  15 
มิถุนายน 2562 มีความจ าเป็นตอ้งเล่ือนออกไปเพราะ
ติดปัญหา 2 ประเด็น คือแผนส่งมอบที่ดินล่าชา้และ
ยงัตอ้งเจรจากนัต่อในวนัที่ 15 มิถุนายน 2562 และยงั

https://voicelabour.org/%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99-4-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d/61092991_2556882040988485_185783509082701824_n/
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ต้องรอผลที่ประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติในวนัที่ 24 มิถุนายน2562นั้น 
 จากกรณีปัญหาขา้งต้นในเร่ืองการส่งมอบ
พื้นที่โดยจะท าการเจรจาตั้งแต่ดอนเมือง-อู่ตะเภา ซ่ึง
มีหลายประเด็นที่ตอ้งหารือ เช่น  
 1. มีผูบุ้กรุกก่ีจุด ช่วง กม.ใดบา้ง  
 2. ติดปัญหาสญัญาเช่าก่ีจุด 
 3. ช่วงดอนเมือง-บางซ่ือ    ซ่ึงทบัซ้อนกับ
โครงการรถไฟไทย-จีน รถไฟไทย-ญี่ปุ่ น และช่วง
สถานีจิตรลดาที่ทบัซ้อนกับสายสีแดง ซ่ึงทางซี.พี.
จะตอ้งก่อสร้างไปก่อนโดยเผื่อสายสีแดงด้วยแล้ว
ค่อยใชค้ืนภายหลงั 
 4. เสาตอม่อโฮปเวลล์จะตอ้งด าเนินการร้ือ
ยา้ยอยา่งไร 
 5. พื้นที่เวนคืนส่วนใหญ่ที่ฉะชิงเทรา รอการ
ออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การก าหนดเขตที่ดิน
ใ น บ ริ เ ว ณ ที่ ที่ จ ะ เ ว น คื น  พื้ น ที่ ก รุ ง เ ท พ ฯ 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มี
เวนคืนที่ดิน 850 ไร่ และส่ิงปลูกสร้าง 245 หลัง 
วงเงิน 3,570ลา้นบาท ซ่ึงทาง ซี.พี.ทราบขั้นตอนแลว้ 
โดยหลกัการจะตอ้งหารือว่า ซี.พี.   มีแผนจะเร่ิมงาน
ก่อสร้างจุดใดก่อน ขณะที่ ร.ฟ.ท. พร้อมจะส่งมอบ
ให้ได้อย่างไร เม่ือใด ต้องคุยกัน วางแผนร่วมกัน 
เพราะจุดที่มีปัญหาจะตอ้งใชเ้วลาในการจดัการก่อน
ส่งมอบ โดยพื้นที่มีเวลาส่งมอบภายใน 5 ปีอยา่งไรก็
ตาม     การร้ือยา้ยสาธารณูปโภคต่างๆ อยูใ่นความ
รับผดิชอบของ ซี.พี. ส่วน ร.ฟ.ท.จะรับผิดชอบ เร่ือง
การโยกยา้ยผูบุ้กรุก รวมถึงเสาตอม่อโฮปเวลล์ด้วย 
ส าหรับพื้นที่ที่จะมีการพฒันาเชิงพาณิชย ์หรือ TOD 

มีทั้งหมด 150 ไร่ โดยจะ     ส่งมอบส่วนแรก 100ไร่
ก่อน ส่วนอีก 50 ไร่ที่เหลือทยอยส่งมอบภายใน 5 ปี 
เน่ืองจากจะตอ้งยา้ยพวงรางออกจากพื้นที่ก่อนซ่ึงใน
การส่งมอบพื้นที่จะส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อการ
ด า เนินกิจการของการรถไฟต้องเผชิญกับค่าโง่
โฮป เวลล์ฯ  และส่งผลกระทบต่อวิ ถี ชี วิตของ
ประชาชนเป็นอยา่งมาก และถา้หากค่าเสียหายหลาย
หม่ืนลา้นบาทนั้น เกิดจากการรถไฟฯไม่สามารถส่ง
มอบพื้นที่ตามเสน้ทางไดภ้ายในก าหนดเวลา 
 ดงันั้นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (สร.รฟท.) มีความประสงคท์ี่จะให้การ
รถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยขอ้มูลสัญญา เง่ือนไข 
ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน(ดอน
เมือง-สุวรรณภูมิ-   อู่ตะเภา) และขอ้มูลรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการ
และรวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับโครงการฯน้ี
ใหก้บัทาง สร.รฟท.และประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
รวมถึงส่ือมวลชนเพื่อให้เห็นถึงสาระส าคัญและ
รายละเอียดของโครงการฯ 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

เครือข่ายภาคประชาสังคม ประกาศเจตนารมณ์
และ ข้อ เสนอ “ระบบขนส่งสาธารณะที่
ปลอดภยั ทุกคนเข้าถงึได้” 
 เม่ือวนัที่ 12 มิถุนายน 2562 ภาคีเครือข่าย

ประชาสงัคมหลากหลายกลุ่ม อาทิเช่น ภาคีเครือข่าย

ขนส่งมวลชนทุกคนตอ้งขึ้นได ้(T4A) ,สภาผูสู้งอายุ

แห่งประเทศไทย, กลุ่ม forOldy, สมาพนัธ์ศูนย์

https://voicelabour.org/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/
https://voicelabour.org/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/
https://voicelabour.org/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/
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ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย,

เครือข่ายสลมั 4 ภาค, มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค,เครือข่าย

เมืองปลอดภยัเพือ่ผูห้ญิง,กลุ่มป้ันเมือง และเครือข่าย

อ่ืนๆได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอ 

“ระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภยั ทุกคนเขา้ถึงได้” 

ที่ อิมแพค เมืองทองธานี ในงานการประชุมวิชาการ 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสียงที่คนอ่ืนไม่ได้ยิน : 

ประชากรกลุ่มเฉพาะ Voice of the voiceless : the 

vulnerable populations จัดโดย ส านักงานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

 โดยตวัแทนจากเครือข่ายคนพกิารเป็นผูแ้ทน
ได้อ่านประกาศว่า ปัจจุบนัประชากรโลกราว 4,200 
ลา้นคนหรือร้อยละ 55 อาศยัอยูใ่นเมือง และจากการ
คาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ ในอีก 30 ปี
ขา้งหน้า ในปี พ.ศ.2593 ประชากรโลกถึง 2 ใน 3 
หรือ ประมาณ6,500 ลา้นคนจะอาศยัอยูใ่นเขตเมือง 
การขยายตวัและเติบโตอยา่งรวดเร็วของเมืองเป็นผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการอพยพยา้ย
ถ่ินเขา้สู่เมือง 

 ดัง นั้ น  ในหล า ย เ มื อ งทั่ ว โ ลก ร วม ถึ ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตวัเลขทางการระบุ
ว่า ผูอ้าศยัในกรุงเทพมหานครประมาณ 5.6 ลา้นคน 
แต่ถา้นบัผูท้ี่พ  านกัอาศยัเพือ่ท  างานแลว้น่าจะมากถึง 8 
ลา้น เมืองใหญ่ทัว่โลกรวมถึงกรุงเทพมหานครก าลงั
เผชิญหน้ากบัความทา้ทายในการบริหารจดัการเมือง
ที่จะตอบโจทยค์วามตอ้งการที่หลากหลายและย ัง่ยนื
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเป็นวาระที่ มี
ความส าคญัยิ่ง เน่ืองจากเป็นระบบพื้นฐานที่ทุกคน
ควรเข้าถึงได้หรือตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการไดทุ้กกลุ่ม แต่อยา่งไรก็ตามประชาชนใน
กรุงเทพฯและปริมณฑลยงัคงประสบปัญหาในการ
เดินทางและการคมนาคมทั้ งในด้าน การเข้า ถึง
(accessibility) ความปลอดภยั ความแออดั โครงข่าย
ความครอบคลุมทัว่ถึง ราคาค่าขนส่งที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม  โดยเฉพาะอย่า งยิ่งประชากรก ลุ่ม
เปราะบางที่อาศัยอยู่ในเมืองซ่ึงได้รับผลกระทบ
รุนแรงและชัดเจนกว่ากลุ่มอ่ืน อาทิเช่น ปัญหาส่ิง
อ านวยความสะดวก ในระบบขนส่งสาธารณะ
ส าหรับคนพิการและผูสู้งอายุ, โครงข่ายของระบบที่
ยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึงและมีราคาที่สูงเกินกวา่กลุ่มคน
จนเมืองและกลุ่มแรงงานนอกระบบจะใชบ้ริการได,้ 
ปัญหาการคุกคามทางเพศส าหรับผูห้ญิงและเด็กใน
ระหวา่งการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะ รวมถึงปัญหา
เร่ืองความปลอดภยัในการใชบ้ริการที่เป็นปัญหาร่วม
ของทุกกลุ่ม เป็นตน้ 

 ในช่วงที่ผ่านมา ภาคประชาชนและวิชาการ
ไดมี้ความพยายามขบัเคล่ือนให้เกิดการแกไ้ขปัญหา
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มาอย่า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  เ ร่ิมตั้ งแ ต่ก ารส า รวจข้อ มู ล
สถานการณ์ปัญหา และการจัดท าข้อ เสนอเพื่อ
แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของการออกแบบระบบ
ขนส่งสาธารณะ และราคาค่าโดยสาร, การสร้าง
อาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวงั ป้องกนัและแจง้เหตุการณ์ 
การคุกคามทางเพศบนรถโดยสาร การส่ือสารสังคม
ให้เกิดความตระหนักถึงการขบัขี่ยานพาหนะอย่าง
ปลอดภัยและ รับผิดชอบ ,การ ร้อง เ รี ยนไปย ัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการฟ้องร้องต่อศาล
ปกครองเพื่อให้เกิดการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพกิาร เป็นตน้ 

 เราตระหนักว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานใน
เขตเมือง โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะเป็นเร่ืองที่
มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
ให้เกิดขึ้นแก่คนทุกคนที่อาศยัอยูใ่นเมือง สอดคลอ้ง
กับ เ ป้ า หม า ยก า ร พัฒน าที่ ย ั่ง ยืน  ( Sustainable 
Development Goals–SDGs) ในขอ้ที่ 11 ว่าดว้ยการ
ท าให้เมืองและการตั้ ง ถ่ินฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภยั ทัว่ถึง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและย ัง่ยนื 
มี จุด มุ่ งหมายให้คนทุกคน เข้า ถึ งระบบขนส่ง
สาธารณะที่ย ัง่ยนื ปลอดภยั ในราคาที่สามารถจ่ายได้
โดยค านึงถึงกลุ่มคนที่เปราะบาง ผูห้ญิง เด็ก คนพกิาร 
และผูสู้งอาย ุเป็นพเิศษ 

 ด้วยภาคีเครือข่ายประชาสังคมหลากหลาย
กลุ่ม อาทิเช่น ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนตอ้ง
ขึ้นได้ (T4A) ,สภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย, กลุ่ม 
forOldy, สมาพนัธ์ศูนยป์ระสานงานแรงงานนอก
ระบบแห่งประเทศไทย,เครือข่ายสลมั 4 ภาค, มูลนิธิ

เพือ่ผูบ้ริโภค,เครือข่ายเมืองปลอดภยัเพื่อผูห้ญิง,กลุ่ม
ป้ันเมือง เป็นตน้ ไดต้ระหนักถึงปัญหาในเร่ืองระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ส่งผลต่อความเหล่ือมล ้ าทางสุข
ภาวะของคนเมือง และร่วมกนัขอประกาศเจตนารมณ์
และข้อเสนอ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วม
ผลักดันการขบัเคล่ือนการแก้ปัญหาใน 3 ประเด็น
ส าคญั คือ 

 1) ระบบขนส่งสาธารณะตอ้งมีความความ
ปลอดภยั 

 2) ระบบขนส่งสาธารณะตอ้งมีราคาที่เป็น
ธรรมและโครงข่ายที่ครอบคลุมทัว่ถึง และ 

 3) ระบบขนส่งสาธารณะต้องมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับทุกคน  โดยมีเป้าหมาย คือ 
“ระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภยั ทุกคนเขา้ถึงได”้ 

 ทั้งน้ีได้มีการระดมกลุ่มและน าเสนองาน
วิชาการของTDRI เร่ือง Affodability ของระบบ
ขนส่งสาธารณะปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสาร
สาธารณะ ขสมก. รถร่วมบริการ การโดยสารเรือ 
แทก็ซ่ี รถไฟฟ้ารถ บขส. รถไฟ โดยเป็นการเดินทาง
ระบบสาธารณะที่ทุกคนเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียม และ
เป็นธรรม ปลอดภยั ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนพิการ กลุ่ม
ผูห้ญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มคนจนเมืองกลุ่ม
แรงงาน สลมัส่ีภาค  

 จาก ปัญหาการ เข้า ไ ม่ ถึ งบ ริการขนส่ง
สาธารณะ ที่คนพกิารเขา้ไม่ถึง ผูห้ญิงผูมี้เพศสภาพ ที่
หลากหลายที่ไดรั้บผลกระทบจากความไม่ปลอดภยั
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ในการเดินทาง การคุกคามทางเพศ และคนจนเมือง 
แรงงาน ที่พบกบัราคาขนส่งที่ไม่เป็นธรรม ค่าใชจ่้าย
รถเมล์พอรับได ้แต่ว่าค่ารถไฟฟ้าสุดแพงคนจนเขา้
ไม่ถึง อย่างรถไฟฟ้าจากบางใหญ่มาสุดทาง ไป
กลบั ตกราว 140 บาท และหากเดินทางไขว่ไปมาก็
ตกกวา่ 300 บาท คนที่รายไดต้  ่าจะขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได ้
ซ่ึงกลุ่มที่รายไดต้  ่าตอ้งใชร้ถเมล์ รถตู ้รถไฟ ซ่ึงเป็น
คนกลุ่มใหญ่  เร าต้อง เ ดินทางในระบบขนส่ง
สาธารณะ ที่ทุกคนเขา้ถึงรัฐตอ้งมีการไปอุดหนุนใช่
หรือไม่ ซ่ึงเงินที่อุดหนุนตอ้งมาจากภาษีที่ประชาชน
ต้องจ่าย ซ่ึงการที่ จะต้อง จ่ายภาษีที่ สู งขึ้ นของ
ประชาชนเพื่อให้เงินนั่นกลับมาเป็นสวสัดิการเรา
พร้อมหรือไม่  หากไม่ได้ ส่ิงที่ท  าได้คือ  ให้การ
อุดหนุนบางกลุ่ม เช่นผูสู้งอายเุพื่อให้ผูป้ระกอบการ
ปฏิบติัไดถู้ก ส่วนคนที่มีรายได้ก็ตอ้งจ่ายค่าโดยสาร
ปกติ 

 กรณีแท็กซ่ีก็เป็นอีกประเด็นที่อาจตอ้งมาดู
คือการที่แท็กซ่ีไม่รับคนพิการ ตรงน้ีอาจต้องมาดู
ปัจจยัต่างๆดว้ย 

 ปั ญห า ส่ิ ง อ า น ว ยค ว า มสะ ด วก  แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มส าหรับทุกคน 

 ปัญหาสถานีขนส่ง ป้ายรถเมล์ ท  าให้รถเขา้
ป้ายไม่ไดน้ ามาซ่ึงความไม่ปลอดภยั ปัญหาแสงสว่าง 
กลอ้งCCTV 

การเขา้ถึงระบบสาธารณะที่จะให้กลุ่มคนที่ใชร้ถวิล
แชร์ ปัญหาการเขา้ป้ายไม่เขา้ป้ายของรถเมล์เพราะ
อะไร มีทั้ งที่มีรถอ่ืนๆที่ท  าให้รถเมล์เข้าไปไม่ได ้
หลายคร้ังที่รถสะดวกซ้ืออยูด่า้นหลงัป้ายรถเมล์ จะมี

รถขนของมาส่งร้านสะดวกซ้ือท าให้รถเมล์เขา้ไม่ได ้
ทั้งรถแท็กซ่ี มอเตอร์ไซค์รับจา้งจอดขวาง เป็นต้น 
หรือรถเมลไ์ม่เขา้ป้ายแมว้่าจะไม่มีอะไรขวางเลนอนั
น้ีตอ้งจดัการ 

 ประเด็นรถไฟฟ้า ที่ไม่มีลิฟต์ขนส่งโดยสาร 
ท าให้คนพิการหรือผูสู้งอายุเข้าไม่ถึง ด้วยประเทศ
ไทยออกแบบที่เอ้ือให้กับรถมากกว่าคนใช้ จึงจะมี
ลิฟตท์ี่อนัเดียว และบางที่ก็ไม่เอ้ือใหมี้ลิฟตด์ว้ย 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

ลุยตรวจ-จับแรงงานข้ามชาติท างานอาชีพ

สงวน 

 วันที่  23 พฤษภาคม  2562 ฝ่ า ย
ประชาสัมพนัธ์กรมจัดหางานรายงานว่า นางเพชร
รัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า 
กรมการจัดหางาน ได้บูรณาการร่วมกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ
กรมการปกครอง เขา้ตรวจสอบ จบักุมและด าเนินคดี
แรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้ามาท างานโดยไม่มี
ใบอนุญาตท างานและท างานอาชีพสงวนของไทย ซ่ึง
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีตนไดส้ัง่การใหก้องทะเบียนจดัหางาน
กลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่  และ
ส านักงานจัดหางานจังหวดั โดยเฉพาะจังหวดัที่มี
แรงงานข้ามชาติท างานเป็นจ านวนกว่า 5 หม่ืน
คน  เช่น สมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ภูเก็ต 
สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร อาทิ 
เขตห้วยขวาง เขตสุขุมวิท เป็นต้น มีการลักลอบ

https://voicelabour.org/%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2/
https://voicelabour.org/%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2/
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ท างานเป็นจ านวนมาก ให้จดัชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่
ร่วมกบัเจา้หนา้ที่ต  ารวจ ต  ารวจตรวจคนเขา้เมือง และ
ฝ่ายปกครองในพื้นที่ตรวจเขม้การท างานของแรงงาน
ต่างดา้วและด าเนินคดี 

 

 นางเพชรรัตน์ กล่าวว่า  ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 
2561 – 22 พฤษภาคม 2562 ไดต้รวจสอบการท างาน
ของแรงงานข้ามชาติไปแล้ว จ  านวน 371,823 คน 
และด าเนินคดีแรงงานข้ามชาติ ที่ท  างานโดยไม่มี
ใบอนุญาตท างาน และท างานขายสินคา้ ขายอาหาร
ตามแผงต่างๆ ขายของหน้าร้าน รวมทั้งเร่ขายสินคา้ 
และงานอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พนกังานรักษาความปลอดภยั วิ
นมอเตอร์ไซต ์นวดแผนไทย และเสริมสวย ซ่ึงเป็น
งานที่ห้ามคนต่างดา้วท าตามกฎหมาย จ านวน 6,206 
คน พบส่วนใหญ่ เป็นสัญชาติเมียนมามากที่ สุด 
รองลงมาเป็นเวียดนาม ลาว กมัพูชา อินเดีย จีน และ
อ่ืน ๆ ตามล าดบั โดยไดเ้ปรียบเทียบปรับแรงงานขา้ม
ชาติ คิดเป็นเงินค่าปรับรวม 24,793,100 บาท ผลกัดนั
ส่งกลบัแรงงานแลว้ จ  านวน 6,081 คน 

“ แรงงานขา้มชาติตอ้งมีใบอนุญาตท างาน
และท างานตรงกับที่ระบุไวใ้นใบอนุญาต โดยงานที่
ท  า ต้อ ง ไ ม่ ใ ช่ ง า นที่ ห้ า ม คนข้า ม ชา ติท า ห รื อ

นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท าได ้หากฝ่าฝืนจะมีโทษ
ปรับ 5,000-50,000 บาท หากผูใ้ดพบเห็นคนขา้มชาติ
ท  างานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กอง
ทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 
กรมการจัดหางาน ส านักงานจดัหางานจังหวดัทุก
จงัหวดั ส านักงานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่เขา้ตรวจสอบต่อไป” นางเพชรรัตน์ฯ 
กล่าว 

 ทั้ ง น้ี  ได้มีม ติคณะรัฐมนตรี  ผ่อนผันให้
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) 
ท างานได ้2 อาชีพ คือ 1. งานกรรมกร และ 2. งาน
บา้น 

แต่อย่างไรก็ตามยงัมีการก าหนดงานใน
อาชีพ และวชิาชีพที่หา้มคนขา้มชาติท  า บญัชีทา้ยพระ
ราชกฤษฎีกา ก าหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคน
ขา้มชาติท  า พ.ศ. 2522 ประกอบดว้ย 39 อาชีพ ดงัน้ี 

1. งานกรรมกร 
2. งานกสิกรรรม งานเล้ียงสัตว ์งานป่าไม ้

หรืองานประมง ยกเวน้งานที่ใช้ความ
ช านาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงาน
ควบคุมดูแลฟาร์ม 

3. งานก่ออิฐ งานช่างไม ้หรืองานก่อสร้าง
อ่ืน 

4. งานแกะสลกัไม ้
5. ง านขับขี่ ย า นยนต์  ห รื อ ง านขับ ขี่

ยานพาหนะที่ไ ม่ ใช้เค ร่ืองจักรหรือ



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์
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เค ร่ืองกล ยกเว้นงานขับขี่ เค ร่ืองบิน
ระหวา่งประเทศ 

6. งานขายของหนา้ร้าน 
7. งานขายทอดตลาด 
8. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการ

บัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายใน
ชัว่คราว 

9. งานเจียระไน หรือขดัเพชรหรือพลอย 
10. งานตดัผม งานดดัผม หรืองานเสริมสวย 
11. งานทอผา้ดว้ยมือ 
12. งานทอเส่ือ หรืองานท าเคร่ืองใชด้ว้ยกก 

หวาย ปอ ฟาง หรือเยือ่ไมไ้ผ ่
13. งานท ากระดาษสาดว้ยมือ 
14. งานท าเคร่ืองเขิน 
15. งานท าเคร่ืองดนตรีไทย 
16. งานท าเคร่ืองถม 
17. งานท าเคร่ืองทอง เคร่ืองเงิน หรือเคร่ือง

นาก 
18. งานท าเคร่ืองลงหิน 
19. งานท าตุก๊ตาไทย 
20. งานท าที่นอนผา้ห่มนวม 
21. งานท าบาตร 
22. งานท าผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมดว้ยมือ 
23. งานท าพระพทุธรูป 
24. งานท ามีด 
25. งานท าร่มดว้ยกระดาษหรือผา้ 
26. งานท ารองเทา้ 
27. งานท าหมวก 

28. งานนายหน้า หรืองานตวัแทน ยกเวน้ 
งานนายหน้าหรืองานตวัแทนในธุรกิจ
การคา้ระหวา่งประเทศ 

29. งานในวชิาชีพวศิวกรรม สาขาวิศวกรรม
โยธา  ที่ เ ก่ี ยวกับงานออกแบบและ
ค านวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ 
ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้
ค  าแนะน า ทั้ งน้ีไม่รวมที่ต้องใช้ความ
ช านาญพเิศษ 

30. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เก่ียวกับ
งานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา 
อ านวยการก่อสร้างหรือใหค้  าแนะน า 

31. งานประดิษฐเ์คร่ืองแต่งกาย 
32. งานป้ันหรือท าเคร่ืองป้ันดินเผา 
33. งานมวนบุหร่ีดว้ยมือ 
34. งานมคัคุเทศก ์หรืองานจดัน าเที่ยว 
35. งานเร่ขายสินคา้ 
36. งานเรียงตวัพมิพอ์กัษรไทยดว้ยมือ 
37. งานสาวและบิดเกลียวไหมดว้ยมือ 
38. งานเสมียนพนกังานหรืองานเลขานุการ 
39. งานใหบ้ริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี 

**หมายเหตุ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ผ่อนผันให้
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) 
ท างานได ้2 อาชีพ คือ 1. งานกรรมกร และ 2. งาน
บา้น (จากเวบ็ไซตก์ระทรวงแรงงาน) 

  

 


