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 ร่าง พ.ร.บ.การขนสง่ทางราง อนาคตระบบการขนส่งของรัฐจะเป็นอย่างไร? 

 สถิติการใช้บริการของผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ไตรมาส 1 ปี 2562 

 สรส. ยื่นค้านขยายระยะเวลาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 

 อสร.เตรียมพบรมว.แรงงาน เสนอประกันสังคม ม.40 เป็นสวัสดิการ 

 ภาคประชาสังคมเสนอประธานอาเซียน ให้พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน 

 ILO CFA เรียกร้องไทยปรับกฎหมายที่เลอืกปฏิบัติต่อแรงงาน 

 แก้ปัญหาค้ามนุษย์–การบังคับใช้แรงงาน ยังต่่ากว่ามาตรฐาน คงระดับ Tier 2 

 อาลัย สพรั่ง มีประดิษฐ์ อดีตผู้น่าแรงงาน 
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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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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัที่ 37 (384) 
ประจ า เดือนกรกฎาคม 2562 พบกับท่านผู ้อ่ าน
ท่ า ม ก ล า ง ฝุ่ น ต ลบท า งก า ร เ มื อ ง  จ า ก ก า รที่
นายกรัฐมนตรียงัไม่สามารถจดัตั้งรัฐบาลไดห้ลงัการ
เลือกตั้ งผ่านมา 3 เดือนเศษแล้ว แต่กลับเกิดความ
รุนแรงทางการเมืองจากเหตุการณ์ที่นายสิรวิชญ ์
เสรีธิว ัฒน์ หรือ”จ่านิว” ถูกลอบท าร้ายจนได้รับ
บาดเจบ็สาหสัและเส่ียงต่อการสูญเสียดวงตาขา้งหน่ึง 
โดยท่ีก่อนหน้าน้ีก็มีข่าวเร่ืองการลอบท าร้ายนัก
กิจกรรมทางการเมือง ที่มีแนวคิดต่อตา้นรัฐบาลที่มา
จากการท ารัฐประหารอยูห่ลายคร้ัง โดยที่ไม่เคยมีการ
จบักุมผูท้  าผดิมาด าเนินคดี และยงัมีเร่ืองที่น่าตกใจคือ
กระแสสังคมที่คนส่วนหน่ึงแสดงความคิดอย่าง
เปิดเผยชดัเจนว่ายนิดีกบัการท่ีคนซ่ึงมีความเห็นต่าง
ทางการเมืองเหล่าน้ีถูกท าร้าย 
 การตั้ งรัฐบาลไม่ได้ ท  าให้การขับเคล่ือน
นโยบายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของประชาชนรวมทั้ง
ปัญหาแรงงานไม่อาจท าได้ การเคล่ือนไหวของ
แรงงานในระยะน้ีเป็นเร่ืองนโยบายดา้นการคมนาคม
ซ่ึงสมาพนัธค์นงานรถไฟ ไดมี้การเรียกร้องใหรั้ฐบาล
หยุดการออกกฎหมายเพื่อแปรรูปกิจการขนส่งทาง
รางของรัฐไปเป็นของเอกชน โดยสมาพนัธ์ไม่เห็น
ด้วยกับร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. .... และ
เ รียก ร้องให้พรรคกา ร เ มืองทุกพรรค ช่วยกัน
ตรวจสอบร่างกฎหมายดงักล่าว นอกจากน้ีสมาพนัธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ร่วมกบัสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยงัไดย้ื่น
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านและขอให้
ทบทวนการขยายระยะเวลาสัมปทานโครงการระบบ
ทางด่วนขั้นที่ 2 และสญัญาโครงการทางด่วนสายบาง
ปะอิน-ปากเกร็ด ส่วนคลินิกกฎหมายแรงงานฉบบัน้ี 
ทนายความ ชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ น าเสนอเร่ืองก าหนดการ
เกษียณอายุกับค่าชดเชย 400 ว ันตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ สนใจติดตามอ่านได้ใน
แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 
 ในด้านความ เค ล่ื อนไหวระดับสากล 
คณะกรรมการไทยเพือ่การจดัการประชุมอาเซียนภาค
ประชาชนได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อประธานและผูน้ า
อาเซียนเร่ือง ขอ้เสนอของภาคประชาสังคมต่อเร่ือง
การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความย ัง่ยืนของ
ประชาคมอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยเป็น
ประธานอาเซียนในปี2562  

ส า ห รั บ ใ น ป ร ะ เ ด็ น เ ร่ื อ ง แ ร ง ง า น 
คณะกรรมการว่าดว้ยเสรีภาพการสมาคมขององคก์ร
แรงงานระหวา่งประเทศ ไดส้รุปกรณีการละเมิดสิทธิ
แรงงานไทยที่รัฐบาลไทยถูกร้องเรียน 2 กรณีคือ 1) 
การละเมิดสิทธิแรงงานที่ถูกร้องเรียนในปี 2558 
ได้แก่การที่พ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ์พ.ศ.2518 และ
พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ.2543 ไม่
สอดคล้องกบัมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่า
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ประเทศ(ILO) และ 2) การละเมิดสิทธิแรงงานไดแ้ก่ 
การที่บริษทัการบินไทยจ ากดั(มหาชน) ได้ฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากผูน้ าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การบินไทยเป็นจ านวนกว่า 300 ล้านบาท จากการท่ี
ผูน้ าสหภาพแรงงาน 4 คนน าพนักงานกว่า 1,000 คน 
หยุดงานประท้วงการที่บริษัทฯไม่ยอมตกลงขึ้ น
เงินเดือนและจ่ายโบนสัใหแ้ก่พนกังาน  

นอกจากน้ีมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการ
พฒันาซ่ึงเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานขา้มชาติและผูไ้ดรั้บความเสียหาย

จากการค้ามนุษยห์รือการบังคับใช้แรงงาน ได้มี
ขอ้เสนอต่อรัฐบาลไทยรวม 7 ขอ้เพือ่ใหก้ารแกปั้ญหา
เป็นไปอย่างย ัง่ยืน ทั้งหมดน้ีสามารถติดตามได้ใน
แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 

สุดทา้ยน้ีขอแสดงความอาลยัต่อการจากไป
ของคุณสพร่ัง มีประดิษฐ์ อดีตผูน้ าสหภาพแรงงาน
เอสโซ่ และสหพนัธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีพนัธ์
แห่งประเทศไทย ขบวนการแรงงานไทยไดสู้ญเสีย
ผูน้ าอาวโุสที่ดีไปอีกหน่ึงท่านแลว้ 
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 ตามที่เคยสัญญาเอาไวว้่า  เน่ืองจากกฎหมาย
คุ ้มครองแรงงาน หรือพระราชบัญญัติ คุ ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มีการแก้ไขปรับปรุงหลายเร่ือง
หลายประเด็นและแกไ้ขหลายคร้ังในช่วงสามส่ีปีมาน้ี 
ซ่ึงมีผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อลูกจา้งอยา่ง
แน่นอน และจะตอ้งน ามาพูดคุยวิพากษว์ิจารณ์กนัใน
ที่น้ี เพื่อการติดตามให้ทนั  เรียนรู้เพิ่มเติม ท าความ
เขา้ใจใหช้ดัเจน และเพือ่เขา้ถึงสิทธิตามที่กฎหมายให้
การคุม้ครองไว ้ซ่ึงก็คือส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวติและ
ความเป็นธรรมของมนุษยแ์รงงาน  ดงันั้นในคร้ังน้ี เรา
จะพดูคุยในเร่ืองน้ีกนัครับ  และจะเน้นในประเด็นการ
เกษียณอายุ 

 ก่ อน น้ีกฎหม าย คุ ้มครองแรง งานไ ม่ มี
บทบญัญตัิหรือมาตราในเร่ืองการเกษียณอาย ุจึงตอ้ง
ยดึถือตามสญัญาจา้งแรงงาน หรือตามท่ีนายจา้งกบั 

 

 

ลูกจ้างตกลงกัน หรือตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บังคับ
เก่ียวกับการท างาน หรือที่เรียกกันว่า ระเบียบวินัย 
หรือคู่มือพนักงาน ตกลงกนัอยา่งไร หรือก าหนดกัน
ไวอ้ยา่งไรก็ตอ้งเป็นไปตามนั้น  ซ่ึงมีตั้งแต่ 55 ปี หรือ 
60 ปี  

 

 นายจ้างที่ เคร่งครัดตามกฎและระบบการ
ท างาน มกัจะมีการเตรียมการและแจง้ให้ลูกจา้งทราบ
ล่วงหน้า เพื่อเตรียมตวัเกษียณ การเกษียณเท่ากบัการ

 

ชฤทธ์ิ มีสิทธ์ 
ทนายความ 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

6 
 

เลิกจา้ง ซ่ึงนายจา้งมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม นายจ้างบางรายแม้จ่ายค่าชดเชยให้
ลูกจ้างท่ีเกษียณแล้ว ก็ได้เจรจาตกลงกับลูกจ้างให้
ท างานกับตนต่อไป และมักท าสัญญาจา้งมีก าหนด
ระยะเวลาคราวละหน่ึงปี ค่าจ้างเท่าเดิม สวสัดิการ
เหมือนเดิม 

 

 แต่ก็มีนายจา้งบางรายที่ไม่ด าเนินการใดๆกบั
ลูกจา้งที่ครบเกษียณ ไม่จ่ายค่าชดเชย และไม่ตกลง
จา้งงานกนัใหม่ คือท างานต่อไปเร่ือยๆ ปัญหาก็คือพอ
ท าไปเร่ือยๆ ถึงวนัหน่ึงรู้สึกว่าอยากจะพกัแล้ว ไม่
อยากท างานแลว้ หรือเร่ิมไม่ไหวแลว้ ก็จะขอลาออก
จากนายจา้ง บางรายก็จ่ายค่าชดเชยให้ (ที่ยงัคา้งกนัอยู่
ต ั้งแต่ครบเกษียณ) แต่บางรายก็ท  าเฉย ลูกจา้งที่พอรู้
สิทธิรู้กฎหมายอยูบ่า้งก็ทวงถามกบันายจา้ง หรือทวง
แลว้นายจา้งไม่จ่ายให้ ก็ไปใชสิ้ทธิยื่นค  าร้อง (คร. 7) 
ต่อพนกังานตรวจแรงงาน ณ ส านกังานสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน จงัหวดั หรือกลุ่มงานดงักล่าวในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สถานประกอบการของ
นายจา้งตั้งอยู ่ซ่ึงหากไปใชสิ้ทธิดงักล่าว ก็ไม่มีปัญหา
ขอ้กฎหมายอนัใด พนักงานตรวจแรงงานก็อาจช้ีแจง 
ท าความเขา้ใจหรือไกล่เกล่ียใหน้ายจา้งช าระ ไม่ถึงกบั

ตอ้งออกค าสัง่ หรืออีกทางหน่ึงลูกจา้งสามารถไปฟ้อง
คดีต่อศาลแรงงานตามที่มีเขตอ านาจไดเ้ช่นกนั 

 แต่กรณี ท่ี ลู กจ้า งไ ม่ เข้า ใจหรือไ ม่ รู้ข้อ
กฎหมาย ก็จะไม่ด าเนินการใดๆ ท าให้เสียสิทธิไป
อย่างน่าเศร้าใจ ท าให้สมาชิกในครอบครัวขาดสิทธิ
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ขาดเงินที่จะน าไปใชจ่้ายเพื่อ
การด ารงชีพ และขาดความเป็นธรรมที่จะพึงไดรั้บใน
กรณีที่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องของตนไดท้  างานรับใช้
นายจา้งมาจนถึงวนัเกษียณอาย ุ

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการเกษียณอายุไป
คาบเก่ียวกบัเงินค่าชดเชย ที่นายจา้งตอ้งจ่ายให้กรณีที่
เลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างมิได้ท  าความผิดร้ายแรง ตาม
พระราชบญัญตัิคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 
119 เน่ืองจากตามกฎหมายใหม่ได้แกไ้ขปรับปรุงให้
นายจา้งจ่ายค่าชดเชยเพิ่มขึ้ นเป็นอัตรา 400 วนัของ
ค่าจา้งอัตราสุดทา้ย หากลูกจา้งมีอายงุานครบยี่สิบปี
ขึ้นไปในวนัท่ีถูกเลิกจา้ง (ยีสิ่บปีหน่ึงวนัก็เขา้เง่ือนไข

    กฎหมายแลว้นะครับ)

 และคงตอ้งย  ้าเร่ืองค่าจา้งอตัราสุดทา้ยที่จะใช้
เป็นฐานในการค านวณค่าชดเชยตามกฎหมาย  หลาย
คร้ังอาจจะรับรู้หรือเข้าใจเ ร่ืองน้ีมาไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง จึงมักจะใช้ฐานเงินเดือนแท้ๆ  หรือที่มักจะ
เรียกกนัว่าค่าจา้งพื้นฐาน หรืออตัราเงินเดือนพื้นฐาน 
คือยงัไม่รวมค่าตอบแทนการท างานอ่ืนที่นายจา้งจ่าย
ให้ในอัตราที่แน่นอน ไม่มีเง่ือนไขในการจ่าย และ
เป็นการตอบแทนการท างาน (คือมิใช่สวสัดิการเพื่อ
ช่วยการครองชีพ หรือเป็นเงินรางวลัหรือเงินจูงใจใน
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การท างาน ซ่ึงจะตอ้งพจิารณาถึงผลงาน หรือสถิติการ
มาท างาน ไม่ขาดลามาสายตามเกณฑ์ที่นายจ้าง
ก าหนด) เงินเหล่าน้ี เช่น ค่าต  าแหน่งงาน ค่าเช่าบา้น
หรือค่าโทรศพัทเ์หมาจ่ายที่ก  าหนดตายตวั ไม่ขึ้นกับ
ค่าเช่าหรือค่าโทรศพัทต์ามความจริง หรือค่าตอบแทน
ในกรณีที่ตอ้งท างานกบัเคร่ืองจกัรที่มีความร้อน (แม้
ไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด) หรือค่าตอบแทน
ในกรณีท างานที่มีความเส่ียงอันตราย  แม้จะจา้งงาน
กัน ถู ก ต้อ ง ต า ม กฎหม า ยก็ ต า ม   เ งิ น เ ห ล่ า น้ี
พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้ถือว่า 
เป็นค่าจา้งตามกฎหมายทั้งส้ิน ซ่ึงจะตอ้งน าไปรวมกบั
เงินเดือนพื้นฐาน เพื่อเป็นฐานในการคิดค  านวณ
ค่าชดเชย กรณี เลิกจ้างโดยไม่ผิด ร้ายแรง กรณี
เกษียณอายุ ดังนั้ น เงินค่าชดเชยตามกฎหมายของ
ลูกจา้งก็จะเพิม่ขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม มีเร่ืองน่าเศร้าที่ เกิดขึ้ น คือ 
นายจ้างให้ลูกจ้างที่ครบเกษียณอายุ ลงช่ือในใบลา
ออก ท าให้มีปัญหาโต้เถียงกันว่า เม่ือลาออกแล้ว
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุม้ครอง
แรงงานหรือไม่ ขอร้องและขอย  ้าไวว้่า ไม่ตอ้งเขียน
ใบลาออก เวน้แต่นายจา้งเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่
ลูกจา้งจะได้รับตามสิทธิตามกฎหมายมาวางต่อหน้า
ลูกจา้ง เม่ือมอบเงินให้ครบถว้นแลว้ ถา้อยากจะเซ็น
ใบลาออกก็ เชิญตามต้องการ เพราะถือว่าไ ม่ มี
ผลกระทบสิทธิใดๆแล้ว   “การ เลิ ก จ้า ง เพราะ
เกษียณอายุ ทางกฎหมายถือว่า เป็นการเลิกจ้าง หรือ
การจ้างส้ินสุดลงด้วยเงื่อนไขอายุของลูกจ้างครบ
เกษียณ มีเหตุส าคญัในการเลิกจ้าง มิใช่การเลิกจ้างโดย

ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือเป็นการกลั่นแกล้งเลิกจ้าง 
หรือเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างคนน้ันไม่มีสิทธิ
ไปฟ้องศาลแรงงานว่านายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็น
ธรรมได้อีก  ถึงไปยื่นฟ้องศาลแรงงานก็ไม่อาจ
พิพากษาว่าการเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็น
ธรรมได้” 

 

 

 การ เก ษียณอายุตามกฎหมาย คุ้มครอง
แรงงานฉบับใหม่  

 นับแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ซ่ึงกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน ฉบบัที่ 7 มีผลใชบ้งัคบั หากไม่มีการ
ตกลงหรือการท าสัญญาจ้างในเร่ืองเกษียณอาย ุ
หรือไม่มีก าหนดในข้อบังคับ หรือในข้อตกลง
เ ก่ี ยวกับสภาพการจ้า ง  “กฎหมายก าหนด ใ ห้
เกษียณอายุเมื่อลูกจ้างมีอาย ุ60 ปีบริบูรณ์ และหากพ้น
อายุ 60 ปีแล้ว นายจ้างยังให้ลูกจ้างท างานต่อไปอีก คอื
ยังคงท างานกันอยู่ต่อไป กฎหมายให้สิทธิลูกจ้าง
เท่า น้ันที่จะแสดงเจตนาต่อนายจ้าง คือแจ้งเป็น
หนังสือหรือบอกกล่าวด้วยวาจาก็ได้” (แต่ท าเป็น
หนังสือเถอะจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาโต้เถียงกันที
หลัง) เม่ือบอกกล่าวแล้ว นับเวลาครบ สามสิบวนั
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เม่ือใด ถือว่า บงัเกิดผลการใช้สิทธิเกษียณอายุที่ผล
สมบูรณ์ตามกฎหมาย ในช่วงสามสิบวนัดงักล่าวเม่ือ
ลูกจา้งท างานตามปกติ  นายจา้งก็มีหน้าท่ีจ่ายค่าจา้ง
และสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แก่ลูกจา้ง  และที่ส าคญั
นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจา้ง
ดว้ย ซ่ึงกรณีน้ีหากลูกจา้งมีอายุงานตั้งแต่ยีสิ่บปีหน่ึง
วนั มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยอตัรา 400 วนัตามกฎหมายที่
แกไ้ขใหม่ครับ 

 ประเด็นที่ควรพิจารณาต่อไปก็คือว่า  ในงาน
หลายประเภทหรือในหลายกิจการเป็นงานที่หนัก 
ลูกจ้างตรากตร ามาทั้ งชีวิตจนถึงวนัเกษียณ การที่
ลูกจา้งยงัมีสุขภาพที่ดี  ยงัสามารถท างานให้นายจา้ง
ได ้และทกัษะฝีมือก็ยงัอยูใ่นเกณฑดี์ นายจา้งยงัเห็นว่า 
ลูกจา้งยงัมีประโยชน์ต่อการจา้งงานต่อไป ก็ถือวา่โชค
ดีมาก แต่พบว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่ เป็นเช่นนั้ น 
โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิต 
ผา่นมาไดถึ้งวนัเกษียณก็นบัวา่อศัจรรยม์นุษยแ์ลว้ครับ 

    

 ประเด็นก็คือ ความจริงประเทศไทยเขา้ใกล้
สังคมผูสู้งอายุแบบเต็มขั้นเขา้ไปทุกทีแล้ว ประเทศ
ไทยจะมีแนวทางในการจา้งงานผูสู้งอายทุี่เหมาะสม 

เป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัสภาพทั้งปวงอยา่งไร ทั้ง
ในดา้นความพร้อมของนายจา้ง ลูกจา้ง การปฏิบติัต่อ
กันด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัย  ดูแล เก้ือกูลกันและกัน 
ลกัษณะงานที่เขาพอจะท าได้ ไม่หนักจนเกินไป ใน
ขณะเดียวกนัก็ไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เป็น
ธรรมด้วย   ความจริง เ ร่ือง น้ี  เ ก่ี ยวพันกับแผน
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแรงงาน ที่จะต้อง
เช่ือมโยงกันทั้ งแรงงานในระบบและแรงงานนอก
ระบบ  เน่ืองจากมีความจ าเป็นที่จะตอ้งศึกษาวิจยัใน
ประเด็นความเหมาะสมในการจา้งงานผูสู้งอายุ เช่น 
บางคนเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ จ  าเป็นตอ้งหารายได้
เพือ่ยงัชีพ ไม่มีลูกหลานดูแล แต่สุขภาพไม่พร้อมนัก 
จะบริหารจดัการอย่างไร หรืองานท่ียืดหยุ่นส าหรับ
ผูสู้งอายเุป็นอยา่งไร มีรูปแบบงานอะไรบา้ง ยดืหยุน่
แต่ก็ต้องเหมาะสมและเป็นธรรมด้วย  จะท าได้
อย่างไร  จะได้สอดรับกับการปฏิบติัการเพื่อรองรับ
การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายแุบบเต็มขั้นของประเทศไทย 
เ น่ืองจากประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตาม
กฎหมายประกนัสงัคมยงัไม่สามารถประกนัการยงัชีพ
ในห้วงวยัหลังเกษียณไดอ้ยา่งเพียงพอและเป็นธรรม  
เช่ือว่านโยบายและมาตรการเหล่าน้ีจะสร้างความสุข
ใหแ้ก่ประชาชนและสงัคมส่วนรวมไม่นอ้ยเลยครับ 

 สุดท้าย น้ี  ก็ขอ เรียนให้ทุกท่านทราบว่า 
ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสไปพูดคุย เสริมการเรียนรู้ดา้นสิทธิ
แรงงานใหแ้ก่ สหภาพแรงงานและลูกจา้ง จึงไดจ้ดัท า
เอกสารประกอบการเ รียน รู้ เ ห็นว่า  น่ าจะ เป็น
ประโยชน์แก่ทุกคนท่ีใฝ่รู้สิทธิแรงงาน เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในเหตุผลที่กฎหมายให้การ

https://momayonline.com 

https://momayonline.com/
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คุม้ครอง เกิดรับผิดชอบและ ความตระหนักในสิทธิ
และหน้าที่ของตน และเพื่อความเป็นธรรม จึงขอน า
เอกสารดังกล่าวมาเผยแพร่ให้รับทราบกันในท่ีน้ี 
ปรากฏตามแผนภู มิสาระส าคัญของสิท ธิตาม

พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่แนบมา
พร้อมน้ีครับ ขอความสงบสุขและความยติุธรรมเกิด
แก่ทุกผูค้นท่ีมีความรับผิดชอบ และเคารพในศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยค์รับ/ 
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วาสนา ล าด ี

www.voicelabour.org 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 การเสวนา เร่ือง “ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทาง
ราง พ.ศ. ….” กบัอนาคตระบบการขนส่งทางรางของ
รัฐจะเป็นอยา่งไร?  เม่ือวนัที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ 
อาคาร Student Center (ตึก 6) ชั้น 2 ห้อง Auditorium 
6-200 มหาวทิยาลยัรังสิต ปทุมธานี 
 ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผูอ้  านวยการวิจัย ด้าน
นโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ สถาบนัวิจยัเพื่อ
การพฒันาประเทศ(TDRI) กล่าววา่ การขนส่งทางราง
เดิมรัฐเป็นการลงทุนเอง และมีการน าเสนอเร่ืองการ
ขยายเป็นระบบการขนส่งรางคู่ ที่อีสาน และเด่นชัย 
เชียงราย เป็นการลงทุนโดยรัฐปัจจุบนัระบบรางเร่ิมมี
หลายระบบ และเร่ิมเป็นค าถามว่าระบบเป็นอยา่งไร 
และราคาค่าโดยสารเป็นอยา่งไร ซ่ึงรัฐมองว่า การที่มี
พระราชบัญญัติกรมขนส่งทางราง ขึ้ นจะช่วยให้
สามารถบริหารระบบที่หลากหลายน้ีได้ โดยมีการ
ศึกษาวิจัยของTDRIท ามาเป็นเวลา 3-4 เดือน ซ่ึง
ปลายปี น้ีคงจะ เสร็จ และมีการน า เสนออีกคร้ัง 

ขอ้เท็จจริงคือรัฐบาลให้ความสนใจ และเห็นความ
จ าเป็นในการก ากบัการขนส่งทางราง และคิดวา่ น่าจะ
เป็นหน่วยราชการดีกว่า และแนวน่าจะเป็นแบบ
กรมการขนส่งทางบก ที่ท  าหน้าที่อยู่ปัจจุบัน ซ่ึง
รัฐบาลไดมี้การเสนอกฎหมาย 2 ฉบบัเพื่อก ากบั และ
ดูแล ขบวนการด าเนินการทางกฎหมาย ซ่ึงมีการรับ
ฟังความคิดเห็นด้วยของส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่เป็นเจา้ภาพ ซ่ึง
ร่างกฎหมายมีระยะเวลาผ่านขั้นตอน ร่างกฎหมายฯ
ผ่านคณะรัฐมนตรี(ครม.) และส่งให้กฤษฎีกาตรวจดู 
วา่ร่างกฎหมายมีขอ้บกพร่อง และขอ้ขดัแยง้ในการท่ี
จะปรับปรุงคือไม่ ผ่านไป 2 ปี จึงมีการหยิบร่าง
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กระทรวง ทบวง กรม ก่อนเพื่อมาเขา้สภานิติบญัญตัิ
แห่งชาติ (สนช.) แต่ร่างกฎหมายมาก ากบัดูแล ซ่ึงรอ
ร่างปรับปรุงกระทรวง ทบวง และกรม ตราเป็น
กฎหมายในวนัที่ 15 เมษายน 2562 ปัจจุบนัร่าง พ.ร.บ.
ขนส่งทางรางฯ ยงัอยู่ในกฤษฎีกา โดยใช้ร่างที่ออก
จากครม .ย ัง เ ป็นตัวหลัก  ซ่ึ งหลักการไม่ น่าจะ
เปล่ียนแปลงอะไรมาก คาดวา่ ร่างจะแลว้เสร็จในปีน้ี  
 ขบวนการจัดท ากฎหมาย เม่ือร่างออกจาก
กฤษฎีกาก็ตอ้งรับฟังความคิดเห็นอีกคร้ัง และอาจเขา้
สภาฯภายในปีน้ี หรือปีหน้า ซ่ึงก็คงตอ้งมีการติดตาม 
และคงมีหลายโอกาสที่จะมีการรับฟังความคิดเห็น 
TDRI ก็คิดวา่ควรมีการท ากฎหมายลูกประกบ เพื่อให้
ด าเนินการได้ เป็นความก้าวหน้าของร่างพ.ร.บ.การ
ขนส่งทางรางฯ  อยูร่ะหวา่งการประมวลกฎหมายของ
กฤษฎีกา 

 การมีแผนการพฒันาของภาครัฐบาลท าให้
ราคาที่ดินก็ถีบตวัสูงขึ้น ตรงน้ีควบคลุมยาก และส่ิงที่
รัฐควรท าก็ให้มีการเก็บภาษีจากราคาท่ีดินท่ีสูงขึ้ น 
เร่ืองการให้ความคิดเห็นเร่ืองกฎหมายอยา่ให้ตอนที่
ร่ า งกฎหมายนั้ น เส ร็ จแล้ว  อ ย่า งใน ส่วนของ
ต่างประเทศในการพฒันาที่เห็นชดัคือฮ่องกงที่ดินที่ยงั
ไม่พฒันา รัฐไดไ้ปซ้ือไว ้เม่ือมีการพฒันาความเจริญ
ไปถึงตรงนั้ นรัฐก็ได้เงินเข้ามาสู่กระเป๋ารัฐ แต่ใน
ประเทศไทยนั้ น เ ป็นการซ้ือโดยนักลงทุน เป็น
ผลประโยชน์ที่รัฐเอ้ือให้ทุน ส่ิงที่รถไฟตอ้งการคือ
ที่ดิน และต้องการสร้างให้คนมาอยู่ใกล้กับสถานี
เพื่อให้คนได้ใช้รถไฟมาก และจะท าอย่างไรให้เป็น
ประโยชน์ของการรถไฟ 

 การร่างพ.ร.บ.คิดว่า ทุกอย่างเป็นแบบเดิม 
ไม่ไดมี้การโอนที่ดิน หรืออะไร คิดว่าทุกอยา่งยงัคง
เหมือนเดิม  และคิดว่า  ระบบการทางต้อง เป็น
สาธารณะ คือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.)เวนคืนมา เอกชนก็เดินรถให้ การลงทุน
ในรถไฟฟ้านั้นนอ้ย เรามีรฟม.ในสายสีม่วงที่เพิ่มจาก
สีน ้ าเงิน แต่จะเห็นวา่ ค่ารถไฟฟ้าที่มีการปรับขึ้นราคา
สองถึงสามคร้ังขึ้นเร่ือยๆ เพราะว่า ค่าแรงปรับขึ้น ค่า
ไฟฟ้าปรับขึ้น ก็ตอ้งปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร แต่ควรมี
กรอบในการปรับขึ้น ส่วนการรถไฟฯที่ไม่มีการปรับ
ขึ้นค่าโดยสารรถไฟ ตอ้งมีการมาดูว่า เม่ือค่าแรงปรับ
ขึ้น ค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น ตอ้งมีการสูตรการปรับขึ้นราคา
ค่าโดยสารเช่นกนั อย่างการขนส่งแบบเส้นทางที่เขา้
ไปสู่เอกชน คิดว่าโครงสร้างพื้นฐานอยา่งไรตอ้งเป็น
ของรัฐ ของหลวงไม่สามารถโอนถ่ายให้ใครได ้แต่ว่า
จะให้ใครมาใช้บ้างรัฐตอ้งอนุญาต อย่างสวีเดนที่มี
การปฏิรูประบบขนส่งทางราง คือให้เอกชนเป็นคน
เดินรถ แต่ระบบรางเป็นของรัฐ และสวีเดนเป็น
ประเทศรัฐสวัสดิการ ซ่ึงยุโรปมองว่า โครงสร้าง
พื้นฐานเป็นของรัฐ แต่ว่ามีรัฐวิสาหกิจมาเดินรถ และ
มีการประมูลของเอกชนมาเดินรถ หากให้เอกชนเดิน
รถและเก็บค่าโดยสารก็แพง แต่รัฐก็ให้เงินอุดหนุน
เพิม่เป็นการคอนแทรคกบัเอกชน 

 นายอาทิตย์ โกวิทวรางกูร เครือข่ายมกักะสัน 
กล่าววา่ มกักะสนัโรงงานที่คนเมืองมองเห็นคือความ
เป็นป่าสีเขียวในเมือง ค  าถามว่า ท าไมถึงเกิดปัญหา
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะการพัฒนา
ประเทศตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้ นมาจากปัจจัย
ภายนอกมากกวา่ จุดเปล่ียนเม่ืออดีต คือความตอ้งการ
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ที่จะมีการพฒันาระบบอุตสาหกรรม ช่วงสงครามโลก
โรงงานมกักะสนัเคยโดนบอมโดนระเบิด แต่ก็รอดมา
ได้เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมระบบรางจนถึงปัจจุบัน 
ต่อมาการเขา้มาของการพฒันาอุตสาหกรรมรถยนต ์
และมีความแข็งค่าของค่าเงินญี่ปุ่ นจึงมีการยา้ยฐาน
การผลิตของญี่ปุ่ นที่เขา้มาให้ประเทศไทย และมีการ
ขยายตวัของเมืองเพิม่ขึ้น ความกระจุกตวัของเมือง ท า
ให้การขนส่งทางรางมีความต้องการมากขึ้ นและ
มักกะสันกลายเป็นต้นแบบให้หลายประเทศแถบ
เอเชียมาดูงานแมแ้ต่อุตสาหกรรมยานยนต ์
 

 
 
 อุตสาหกรรมรางก็เป็นการส่งออกระบบราง 
และจีนเองก็มีการส่งออกทุกระดับในระบบราง ทั้ง
หิน และเหล็ก หวัรถจกัร ราง และการที่จะก าหนดการ
พฒันาของประเทศไทยนั้นเรามีอ านาจมากน้อยแค่
ไหน การที่คนมาสนใจเร่ืองระบบราง นั้นสังคมเขา้ใจ 
แค่ไหน และเอาเขา้จริงมีความจ าเป็นแค่ไหนในการ
ท ารถไฟความเร็วสูงที่จะเช่ือมร้อยสามสนามบิน แต่
ว่า การที่จะวดัด้วยการใช้ระบบรถยนต์ที่ไทยหันมา
พฒันาโดยระบบถนนในการขนส่งซ่ึงเป็นการขนส่งที่
มีต้นทุนสูงกว่าระบบราง และการใช้ระบบรางนั้ น
หากเป็นการใชร้ถไฟ กบัรถไฟฟ้านั้นอาจไม่ใช่การใช้
ระบบรถไฟความเร็วสูง ในการขนส่งสินคา้ หรือคน 

ซ่ึงตรงน้ีมันเกิดภายใต้ประเทศที่ประชาชนอาจพูด
อะไรไม่ได้มาก และการพัฒนาน้ีอยู่ภายใต้คนที่
เก่ียวกับที่ ดินอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะดูเร่ืองถนน 
ระบบราง  จะ เ ก่ียวข้องกับ เจ้า ท่ี ดินซะมากกว่า
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ แต่อาจไม่มี
ใ ค ร ก ล่ า ว ถึ ง ม า ก นั ก   ซ่ึ ง มี ก า ร พ่ ว ง เ ร่ื อ ง
อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่  ที่ระบบรางเก่ียวเข้าไป
ดว้ย  และอสงัหาริมทรัพยก์็มีการเขา้ไปมีส่วนในการ
ปรับเปล่ียนสีผงัเมืองอีกด้วย ซ่ึงไม่แน่ใจว่าหากไปดู
เร่ืองผลจากการพัฒนาน้ีให้เกิดความเหล่ือมล ้ าที่
เกิดขึ้นนั้นไดมี้การดูเร่ืองที่ดินว่าอยูใ่นมือใครมากแค่
ไหน และน่ีคือหัวใจในการสร้างความเหลือมล ้ า
หรือไม่ การที่มีรางรถไฟระดับแรกๆของเอเชีย และ
ไปรับการพฒันาระบบรถยนต์มา และแนวคิดการ
พฒันาก็ไปพ่วงกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และปี 
2528 มีแนวนโยบายที่จะมีการพฒันาระบบการขนส่ง
ที่เช่ือมกนัทั้งระบบ แต่ว่าการออกมาเน้นสร้างถนน 
เพื่อให้เกิดการขายรถยนต์ให้ได้มากขึ้น ตามที่มีการ
เชิญชวนให้นักลงทุนมาลงทุนด้านอุตสาหกรรม
รถยนตใ์นประเทศ 

 ในโลกที่เปล่ียนไปคุณค่าเราอยูต่รงไหน และ
เราอยู่ในกิจการอะไรกันแน่ และเราอยู่ในยุคการ
เป ล่ียนผ่านอ านาจ  และการ เมืองของประเทศ
ไทย  เห็นการหลอมรวมของนายทุน กับทหาร แต่
อย่างน้อยเราก็เห็นรอยของการเกิดขึ้ นของพรรค
อนาคตใหม่ มีตวัละครใหม่ๆเกิดขึ้นในพลงัการเมือง 
และมีการงดัขอ้กนัอาจไม่ชนะ แต่ดว้ยพลงัไม่เท่ากนั 
และการต่อสู้ของรัฐวิสาหกิจที่มีการรวมกลุ่มกนั แต่
ว่าอาจสู้ได้บ้าง แต่ว่าการเลือกตั้ งที่จะเกิดขึ้ นใน
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อนาคต จะมีปฏิกิริยามากขึ้นในหน่วยงานต่างๆที่อาจ
มีการคานอ านาจกับนักการเมือง และคนทัว่ไปที่ไม่
เคยเ ช่ือว่าตนเองมีพลังในการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง หากถูกท าให้เข้าใจเร่ืองการเมือง และ
กระทบกบัการเมืองที่ส่งผลกบัประชาชนก็จะมีการลุก
ขึ้นมาสู้เพื่อการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในเวทีการ
เลือกตั้ง เพื่อการต่อตา้น และไดก้ารเมืองแบบมีส่วน
ร่วม ซ่ึงทุกสงัคมแต่ละประเทศมีการเปล่ียนแปลงบน
รอยปริของความขดัแยง้ 

 นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพนัธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์(สรส.) และประธาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
(สร.รฟท.) กล่าวว่า การพฒันาจากการใช้พลังงาน
ฟอสซิลท าให้เกิดภยัพิบติัสภาพแวดล้อม เกิดภาวะ
โลกร้อนอย่างรุนแรง และสหประชาชาติก็มีการ
กล่าวถึงแผนการพฒันาแบบน้ีโลกจะวิกฤติอยา่งมาก 
ท าให้การพฒันาอุตสาหกรรม และการใช้พลังงาน
ฟอสซิลเป็นระบบไฟฟ้า มีการใช้พลงังานทางเลือก 
หรือพลังงานสะอาด ซ่ึงในประเทศแถบยุโรปมีการ
ปรับตวัจากระบบพลงังานฟอสซิลเป็นการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า เป็นพลังงานทางเลือกทั้ งหมด ทั้งโลกมีการ
ปรับเปล่ียนเป็นระบบขนส่งที่เป็นไฟฟ้าแล้ว และ
ระบบขนส่งทางรางก็เป็นการรถไฟทั้งหมด เพื่อลด
การใช้การขนส่งทางถนนด้วยระบบรางสามารถ
ขนส่งไดท้ีละมากๆ 

 ในประเทศไทยดว้ยพระราชด ารัสของรัชกาล
ที่ 5 มีแนวคิดในการพฒันาระบบทางราง และรถไฟ
สายแรกคือกรุงเทพ -ปากน ้ า ระบบดีเซล และไฟฟ้า 

เป็นการเช่ือมทั้ง 2 ระบบในการเดินรถไฟในคร้ังนั้น 
เป็นการล ้ าสมัยจริงๆ และเป็นของเอกชน  การ
ก่อสร้างระบบราง ไดส้ร้างเส้นทางสายแรกกรุงเทพ- 
ราชสีมา และท าให้ประเทศไทยพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงสินทรัพยส์องขา้งทางของการรถไฟถือว่ามหาศาล
มาก ภายหลงัที่ประเทศไทยมีวิกฤติ หลงัสงครามโลก
คร้ังที่ 2  การเข้ามาของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ IMFก็ มีการบอกว่า  ให้รัฐหยุดการที่จะ
แข่งขันกับทุน มีการแปรรูปขายรัฐวิสาหกิจ เหลือ
เพยีง 50 กว่าแห่ง และแผนการพฒันาเศรษฐกิจก็เน้น
การขนส่งทางถนน และเม่ือโลกหมุนกลบั การจะท า
ระบบขนส่งทางราง  

  

 ทางสหภาพแรงงานฯ มีการพูดประเด็นน้ีมา
นานมาก ในการที่เสนอให้มีการท าระบบขนส่งทาง
ราง ให้เป็นระบบรางคู่ ซ่ึงจะท าให้การเดินทางของ
รถไฟเร็วมากขึ้นกว่าเดิมและคิดว่าดว้ยเน้ือที่ประเทศ
ไทยราว  513 ,120 ตารางกิโลเมตรการใช้รถไฟ
ความเร็วสูงอาจไม่เหมาะเท่าไรนัก โดยการที่ประเทศ
ไทยร่วมมือกับประเทศจีนที่มีนโยบายวนัเบลท์วนั
โรด เป็นยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราง เพื่อเช่ือม
ประเทศ ลาว กมัพูชา พม่า ซ่ึงเหลือเพียงประเทศไทย
ท่ียงัไม่เรียบร้อย ยงัติดอยู่ ท  าให้การเช่ือมร้อยการ
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ขนส่งทางรางของจีนอย่างเส้นทางสายไหมไม่
สมบูรณ์  

 แต่ไม่ว่าจะอยา่งไร ทางสหภาพแรงงานฯคิด
วา่ ระบบการพฒันาตอ้งไม่ฆ่าคน จริงๆแลว้เราไม่ได้
มีการขดัขวางการพฒันาคนรถไฟตอ้งการให้มีการ
พฒันาการรถไฟให้ดีเพื่อการบริการประชาชน แต่ว่า 
50 ปีที่ผ่านมารัฐไม่มีนโยบายการพฒันาการรถไฟ 
และไม่มีการปรับราคาค่าโดยสารเลยจากวนันั้นถึง
วันน้ีราคาค่าโดยสารของการรถไฟอยู่ที่ราคา  24 
สตางค์ต่อ 1 กิโลเมตร เน่ืองจากเป็นการขนส่ง
ประชาชน และรถไฟชั้น 3 ขนส่งคนจน จึงท าธุรกิจ
กบัประชาชนไม่ไดด้ว้ยวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งการ
รถไฟเพือ่การขนส่งไดจ้  านวนมากๆและมีราคาท่ีถูกท่ี
ประชาชนเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียม 

 

 นโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน
ระบบรางเป็นของรัฐทั้งนั้น เอกชนมาเพียงบริหาร
เท่ านั้ น  รัฐ  ต้องลงทุนทั้ งแต่ เวนคืนที่ ดิน  สร้าง
โครงสร้างทั้ งหมด เอกชนเป็นเพียงผู ้บริหาร ทาง
สหภาพแรงงานฯได้ออกไปคดัคา้นและขอทวงถาม
เร่ืองสญัญาที่ท  ากบัเอกชนไม่ว่าจะเป็นกรณีโครงการ
EEC รถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบินที่จะมีการ
มอบพื้นที่มกักะสัน 150 ไร่ ถามว่า มีความจ าเป็นแค่

ไหนในการที่จะน าที่ 150 ไร่มาท าเป็นประตูเปิดเขา้
พื้นที่  การเช่ือมสนามบิน เราต้องการที่จะเห็นว่า 
สัญญาที่ท  าเป็นอยา่งไร? และการพฒันานั้นราคาจะ
เป็นอย่างไร? ประชาชนจะเขา้ถึงบริการได้อย่างไร? 
ร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางรางฯนั้นมีการจะน าทั้งที่ดิน 
พื้นที่ทรัพยสิ์นโดยรอบไปไวก้ับกรมขนส่งทางราง 
ซ่ึงกฎหมายน้ีมีถึง 53 มาตรา และมีการแตกหน่อ
ออกไปอีกกวา่ 133 มาตรา ซ่ึงเร่ิมชดัเจนมากขึ้นว่า จะ
ไปในทิศทางใด คิดว่า ประชาชนตอ้งรับรู้ และระยะ
ความห่างของรางจะเป็นอย่างไร? ด้วยระบบรางใน
ประเทศไทยเป็นแบบราง 1 เมตร ของจีนและประเทศ
อ่ืนไม่ว่าจะเป็น ลาว กัมพูชา ความกวา้งจะเป็น 1.5 
เมตร หากตอ้งปรับใหม่ทั้งประเทศคือการลงทุนที่สูง
มา  และจะกระทบกับประชาชนที่อยู่สองข้างทาง
รถไฟอย่างไรบา้ง เช่น กลุ่มสลัมส่ีภาคที่อยู่ขา้งทาง
รถไฟจ านวนมากตอ้งได้รับผลกระทบ ซ่ึงหากทาง
รถไฟมีความจ าเป็นตอ้งน าชาวบา้นออกไปมีแนวทาง
วา่ ตอ้งสร้างที่พกัอาศยัให้ใหม่ไม่ไกลจากที่เดิมอยา่ง
น้อย 5 กิโลเมตร ซ่ึงเคยมีแนวปฏิบัติเพื่อไม่ให้
ประชาชนตอ้งเดือดร้อน รางรถไฟทั้งหมดตอ้งเป็น
ของรัฐ และเม่ือไปอยูก่บักรมขนส่งทางราง จะน าไป
แจกจ่ายให้กับเอกชนหรือไม่ ประชาชนตอ้งติดตาม
อยา่งใกลชิ้ด และที่ดิน 150 ไร่ของโรงงานมกักะสัน
อยู่ในโครงการEEC และน าเส้นทางรถไฟในการ
เช่ือมโยง และกรมขนส่งทางรางไปสนับสนุนทุน
ประชาชนคงอยู่ยาก ซ่ึงต้องมีการเฝ้าและติดตาม
ดว้ยกนั 
 เดิมสมัยรัชกาลที่ 5 การสร้างรางรถไฟใช้
ขนาดความกวา้ง 1.435 ตารางเมตร ซ่ึงขนาดน้ีเป็น
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ขนาดมาตรฐานที่บรรทุกน ้ าหนกั และวิง่ไดเ้ร็วขึ้น แต่ 
ว่าประเทศไทยตอนน้ีมาใชข้นาด 1 เมตร และตอนน้ี
หากจะปรับเป็น 1.435 ตารางเมตรก็ตอ้งมีการซ้ือรถ
ใหม่ทั้งหมด 

 ใน เวลา ต่อมาได้ มี ก ารแถล งข่ า ว  โดย 
“สมาพนัธค์นงานรถไฟ”  เร่ือง “รัฐบาลตอ้งหยดุ การ
ออกกฎหมายเพื่อแปรรูปกิจการขนส่งทางรางของรัฐ
ไปใหเ้อกชน” 

 โดยมีเน้ือหาดงัน้ี “ระบบการขนส่งทางราง” 
ถือว่าเป็นระบบการขนส่งที่มีคุณูปการต่อการพฒันา
โลก พฒันาประเทศมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน ในสยาม
ประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ไดท้รงใหมี้การส ารวจ และเร่ิมมีการสร้าง
เสน้ทางรถไฟตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430 จากนั้นไดท้รงมีพระ
บรมราชโองการส ร้า งทางรถไฟสยาม  ตั้ งแ ต่ 
กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม ร.
ศ.109 ซ่ึงตรงกับพุทธศักราช 2433 ก่อตั้ ง “กรม
รถไฟ”สังกัดกระทรวงโยธาธิการ และได้เสด็จพระ
ราชด าเนินประกอบพระราชพิธีกระท าพระฤกษ ์เร่ิม
การสร้างทางรถไฟ ณ บริเวณยา่นสถานีกรุงเทพ เม่ือ
วนัที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2434 ในปี พ.ศ.2439 การก่อสร้าง
ทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ส าเร็จ
บางส่วนพอที่จะเปิดการเดินรถได ้ดังนั้นในวนัที่ 26 
มีนาคม พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัจึงเสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบพระ
ราชพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่าง สถานีกรุงเทพ – 
อยธุยา ระยะทาง 71 กิโลเมตร วนัท่ี 26 มีนาคมของ
ทุกปีถือเป็น “วันสถาปนากิจการรถไฟ ” สืบมาจนถึง

ปัจจุบนั และกิจการรถไฟไดส้ร้างความเจริญรุ่งเรือง
ใหแ้ก่ประเทศชาติอยา่งอเนกอนนัต ์

 

 กิจการรถไฟและระบบการขนส่งทางรางได้
ถูกปรับลดบทบาทลง นับตั้ งแต่ประเทศไทยขอรับ
ความช่วยเหลือในการพฒันาประเทศจากธนาคารโลก
ในปี พ.ศ.2490 โดยธนาคารโลกเสนอต่อประเทศไทย
ว่าควร “ลดบทบาทภาครัฐและให้ เพิ่มบทบาท
ภาคเอกชน” ซ่ึง ต่อมา รัฐบาลไทยได้ก าหนด
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้น กิจการ
ของรัฐทุกแห่ง รวมทั้งกิจการการรถไฟก็ถูกปรับลด
งบประมาณลงการขนส่ง การเดินทาง รัฐบาลก็ไป
สนบัสนุนการขนส่งทางถนนและรถยนตม์ากขึ้น จวบ
จนถึงปัจจุบันปริมาณรถยนต์ที่มากขึ้ น มีการใช้
พลังงานจากฟอสซิลกันอย่างมหาศาลจนก่อให้เกิด
มลภาวะ สภาวะอากาศเป็นพิษส่งผลต่อระบบนิเวศน์
ของโลก  เ กิ ดภ าวะ โลก ร้อนสภาพภู มิอ ากาศ
เปล่ียนแปลง เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจนยากท่ี
มนุษยจ์ะรับมือ ในที่สุดทั้งโลกก็เร่ิมตระหนักว่าตอ้ง
กลบัไปสนบัสนุน “ระบบการขนส่งทางราง” ที่ถือว่า 
ประหย ัดพลังงาน  ปลอดภัย  และ เ ป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ประเทศไทยในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา ก็เร่ิม
ทุ่มงบประมาณในการพฒันากิจการรถไฟ และระบบ
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การขนส่งทางรางโดย ไดมี้การปรับปรุงทางของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)และมีโครงการสร้าง
ทางรถไฟทางคู่ทัว่ประเทศ พร้อมกบัมีโครงการสร้าง
เ ส้ น ท า ง ร ถ ไ ฟส า ย ให ม่ ใ น เ มื อ ง ใ หญ่  เ ช่ น 
กรุงเทพมหานครมีการสร้างระบบขนส่งมวลชนดว้ย
ระบบรางขบัเคล่ือนดว้ยระบบไฟฟ้า เพื่อแกไ้ขปัญหา
การจราจรที่แออดั รวมทั้งเมืองใหญ่ที่ก  าลงัมีแนวคิดที่
จะสร้างระบบการขนส่งมวลชนดว้ยระบบราง จึงเป็น
ที่มาของรัฐบาลที่จัดตั้ งหน่วยงานกลางของระบบ
ขนส่งทางรางขึ้นมาเพื่อ “ก ากับดูแลเร่ืองมาตรฐาน”
ดา้นต่างๆ และต่อมาในเดือนเมษายน 2562 ก็ไดมี้การ
จดัตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” ขึ้นเป็นผลส าเร็จ ซ่ึง
แน่นอนว่าไ ม่มีใครขัดข้องและขัดขวางเพราะ
เจตนารมณ์ระยะเ ร่ิมแรกเพียง เพื่อ  “ก ากับดูแล 
ส่งเสริมสนบัสนุน” 

 
 ในช่วงเวลาเดียวกนัรัฐบาลปัจจุบนัก็ไดมี้มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 27 ธนัวาคม 2559 ใหมี้การตรา
กฎหมายขึ้นมาเป็นเคร่ืองมือเรียกว่า “ร่าง พ.ร.บ.การ
ขนส่งทางราง พ.ศ.  ….”ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในชั้ นการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงจากการ
ติดตามอย่างต่อเน่ืองได้พบว่าร่างกฎหมายฉบับ
ดงักล่าว ได ้“กลายพนัธ์”จากการก ากบัดูแล เป็นการ
เขา้มาบริหารจดัการควบคู่ไปดว้ย โดยในบางมาตรา
ก าหนดให้เส้นทาง ราง อาคารสถานี สถานที่ต่างๆ 

ที่ดินสองขา้งทางของระบบการขนส่งทางรางจะไป
เป็นกรรมสิทธ์ิของ “กรมขนส่งทางราง”จากนั้ นก็
สามารถออกใบอนุญาตให้เอกชนเข้ามาสร้างทาง 
สัมปทานเส้นทางและเดินรถในเส้นทางเดิมได้ด้วย 
เท่ากับว่า “เป็นการแปรรูปกิจการขนส่งทางรางของ
รัฐไปให้เอกชน” จึงเป็นเหตุผลที่สหภาพแรงงาน
รัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประ เทศไทย(สร .รฟม .)  และสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า(สร.รฟฟ.) ไม่เห็นด้วย และได้
ร่วมกนัก่อตั้ง “สมาพนัธ์คนงานรถไฟ(สพ.รฟ.)”ขึ้น
ในปี พ.ศ.2560 และได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อ
หน่วยงานที่ เ ก่ี ยวข้อง  เ ช่นกระทรวงคมนาคม 
คณะกรรมการกฤษฎีกา และรัฐบาลหลายคร้ัง แต่
ไม่ไดรั้บการรับฟัง การพิจารณากฎหมายก็ยงัท  ากัน
ต่อไป จากเพียงไม่ก่ีมาตรา จนกลายเป็นร้อยกว่า
มาตรา และท าลายหลกัการสาระส าคญัเดิมโดยส้ินเชิง 
 “สมาพันธ์คนงานรถไฟ” โดยสหภาพ
แรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (สร.รฟม.) สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ) และเครือข่ายภาค
ประชาชน องคก์ารดา้นแรงงาน  ไม่เห็นดว้ยกบั“ร่าง 
พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ…..”เพราะเป็นการ
ท าลายกิจการของการขนส่งทางรางของรัฐ แลว้ถ่าย
โอนกิจการไปใหเ้อกชนในที่สุด จึงมีขอ้เสนอดงัน้ี 
 1. ขอให้รัฐบาลที่จะจัดตั้ งขึ้ นมาใหม่ ซ่ึง
ประกอบดว้ยหลายพรรคการเมือง ตอ้งหยดุการออก
กฎหมายที่จะท าลายระบบการขนส่งทางรางของรัฐ 

voicelabour 
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หากมีความจ าเป็นต้องตรากฎหมาย ก็ให้เป็นเพียง 
“การก ากบัดูแล”เท่านั้น 
 2. สมาพันธ์คนงานรถไฟ โดยสหภาพ
แรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (สร.รฟม.) สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.) และเครือข่ายภาค
ประชาชน องคก์ารดา้นแรงงาน จะกระท าทุกวิถีทาง
เพื่อหยุด “ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ….” 
หากมีเน้ือหาที่มากกว่าการก ากับดูแล ไปเป็นการ

บริหารจัดการแล้วน าเอาทรัพย์สินของระบบการ
ขนส่งทางรางแปรรูปไปใหเ้อกชน 
 3.ขอให้พรรคการเมืองทุกพรรคที่ได้รับการ
เลือกตั้ง และไม่ได้รับการเลือกตั้ง ตอ้งตระหนักใน
ภารกิจหนา้ที่ ที่มีต่อประชาชนตอ้งร่วมกนัตรวจสอบ
รัฐบาล และ ตรวจสอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว 
หากรัฐบาลน าเขา้พจิารณาในรัฐสภาตามกระบวนการ
ตรากฎหมายแล้ว ตอ้งร่วมกันคดัคา้นกฎหมายที่จะ
แปรรูปกิจการขนส่งทางรางของรัฐไปใหเ้อกชน 

(วาสนา ล าดี รายงาน) 
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รายงานสถานะกองทนุประกนัสังคม 

การใช้บริการของผู้ประกนัตน มาตรา 33 และมาตรา 39 
ตารางเปรียบเทยีบการใช้บริการปี 2553 - 2562ไตรมาส 1 ปี 2562 
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สรส. ย่ืนค้านขยายระยะเวลาสัมปทาน
โครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 
 วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 สมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ (สรส.) ร่วมกับ สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย(สร.กทพ.) 
น าโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสรส.ได้ยื่น
หนงัสอืถึงนายกรัฐมนตรี เร่ือง.”ขอคดัค้านและขอให้
ทบทวนการขยายระยะเวลาสมัปทานโครงการระบบ
ทางดว่นขัน้ท่ี 2 (รวมถึงสว่นดี) และสญัญาโครงการ
ทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด” โดยสรุปข้อ
เรียกร้องมี ดงันี ้
 สรส.และสร.กทพ.ได้พยายามท าหน้าท่ีเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยอันเป็นไปตามวัตถุประสงในการจัดตัง้สหภาพ
แรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 40(4) “ด าเนินการและ
ให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ ” ทัง้ด้วยภารกิจและ
จิตส านกึของ สร.กทพ.และพนกังานท่ีได้ลกุขึน้มาท า
หน้าท่ีในการตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่
การทางพิเศษฯในการต่อสัญญาสัมปทานให้แก่
บริษัทเอกชนในโครงการระบบทางด่วนขัน้ท่ี  2 
(รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสาย
บางปะอิน – ปากเกร็ด 

 โดยการแลกกบัการยตุิกบัข้อพิพาทที่ศาลยงั
ไม่ได้พิพากษามาเป็นข้ออ้างหรือเหตใุนการพิจารณา
ขยายสมัปทาน ซึง่ไม่เป็นธรรมต่อการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย และจะท าให้รัฐเสียประโยชน์ และท่ี
ส าคญั 

 

 “ผลประโยชน์แห่ง รัฐมิควรอย่างยิ่งที่จะ
น ามาแลกหรือตอบแทนกัน” ซึ่งในทางท่ีถูกต้องควร
พิสูจน์ให้แน่ชัดตามกระบวนการยุติธรรม รัฐบาล 
และผู้บริหารการทางพิเศษฯต้องท าหน้าที่อยา่งเต็มที่
เพื่ อพิทัก ษ์  ปกป้องผลประโยช น์แห่ง รัฐและ
ประชาชน มิใช่การณ์คาดเดาผลแห่งการด าเนินการ
ทางกฎหมายแล้วเกรงว่าจะพ่ายแพ้แก่คู่พิพาทแล้ว
จ ายอมเจรจาต่อรองแลกกันซึ่งผลประโยชน์ ซึ่งอาจ
มองได้วา่จงใจเจตนาท าให้รัฐเสยีหายซึง่อาจเข้าข่าย
การปฏิบติัหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบด้วยการยติุกบัข้อพิพาทท่ีศาลยงัไม่ได้พิพากษา
มาเป็นข้อ อ้ างหรือ เหตุในการพิจารณาขยาย
สมัปทาน เน่ืองจากยงัมีประเด็นท่ีมีนยัส าคญั คือ 

https://voicelabour.org/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%aa-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5/attachment/1561963890635/
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 1. ท่ีมาของข้อมูลท่ีใช้เป็นแนวทางในการ
เจรจาไม่มีความชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีไม่น่าเช่ือถือ 
เน่ืองจากเป็นข้อมูลของท่ีปรึกษาท่ียังมิได้ผ่านการ
ตรวจสอบ หรือตรวจการจ้างตามขัน้ตอนของ
กฎหมาย 
 2.ไม่สามารถอธิบายได้วา่ ผลการเจรจาเป็น
การบรรเทาความเสียหายของรัฐอย่างไร ได้มี
การศึกษาหรือวเคราะห์ความคุ้มค่าของการขยาย
สัมปทาน เพื่อใช้ประกอบการเจรจาต่อรองแล้ว
หรือไม่ เน่ืองจากมีการน าข้อพิพาทรวมต้นเงินและ
ดอกเบีย้ อีกทัง้มูลค่าท่ีเอกชนยงัไม่เรียกร้องมาเป็น
เหตุในการต่อสญัญาสมัปทาน ซึ่งมูลค่าท่ีเอกชนยัง
ไม่ เ รียกร้องยังมีประเ ด็นเ ร่ืองของการตีความ
กฎหมายเร่ืองของการขาดอายคุวาม 
 3. การต่อระยะเวลาของสญัญาโครงการ
ระบบทางดว่นขัน้ท่ี 2 มีความจ าเป็นอยา่งไรท่ีจะต้อง
แบ่งรายได้ค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ให้เอกชน ทัง้ท่ีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้
รับภาระคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานทัง้หมด 
 4. การให้สิทธิเพิ่มเติมจากสญัญาเดิมใน
การก่อสร้างทางด่วนขัน้ท่ี 2 (Double Deck) และ
สิทธิการใช้พืน้ท่ีใต้เขตทาง บนเขตทาง และพืน้ท่ี
เช่ือมตอ่โครงสร้างทางด่วน มีมูลค่าท่ีแท้จริงเท่าไหร่ 
มีการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการดงักลา่วแล้ว
หรือไม่ เป็นการเอือ้ประโยชน์กับเอกชนรายเดิม
หรือไม่ เหตุใดจึงไม่ด าเนินการตามขัน้ตอนของ
กฎหมายให้ชัดเจน หรือเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ของนกัลงทุนต่างๆ ได้เข้าร่วมพัฒนาประเทศ ตาม
วตัถปุระสงค์การขอเวนคืนพืน้ท่ีมาจากประชาชน 

 5. ร่างสัญญาสมัปทานดังกล่าวมีมูลค่า
หลายแสนล้านบาท ไ ด้ มีการ เ ร่ ง รีบน า เสนอ
คณะกรรมการก ากับโครงการระบบทางด่วนขัน้ท่ี 2 
และ โครงการทางดว่นสายบางปะอิน – ปากเกร็ด ซึ่ง
ใครเป็นผู้ ร่างสญัญา การทางพิเศษฯ ได้ตรวจสอบ
อยา่งรอบคอบแล้วหรือยงั เพื่อป้องกนัปัญหาการเกิด
ข้อพิพาทท่ีจะน าไปสู่การ ท่ี รัฐ ต้องสูญเสีย เงิน
มหาศาลจากการแพ้คดี (ค่าโง่) นับแสนล้านบาท 
ดงัเช่นปัจจุบนั 
 6. ยงัไม่มีความชัดเจนเร่ืองการบนัทึกบญัชี
ตามมาตรฐานการบญัชี ซึ่งเป็นตวัแปรท่ีจะแสดงผล
ให้เห็นเดน่ชดัวา่ การทางพิเศษฯ จะเสียหาย หรือได้
ประโยชน์อย่างไรจากการด าเนินการต่อสัญญา
สัมปทานในครัง้นี ้แต่หากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบในเร่ืองดังกล่าว และสภาวิชาชีพบัญชี
พิจารณาภายหลังให้การทางพิเศษฯ ต้องบันทึก
บัญชีเพื่อรับสภาพหนี ้การทางพิเศษฯ จะต้องไป
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีผลก าไรขาดทุนเป็น
ระยะเวลายาวนานติดต่อกันประมาณ 6-7 ปี ซึ่งจะ
ท าให้เป็นภาระของรัฐบาล อีกทัง้ยังส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประเทศชาติ ประชาชน และพนักงาน
อยา่งรุนแรงอีกด้วย 
 ดงันัน้สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์
(สรส.)จึงขอสนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย(สร.กทพ.)ท่ีได้ด าเนินการให้
ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค์ของ
การจดัตัง้สหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับ
ภารกิจและส านึกในหน้าท่ีปกป้องผลประโยชน์ของ
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ประเทศชาติและประชาชน ซึง่ผู้บริหารการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยทัง้ระดับ ก าหนด ก ากับ นโยบาย 
และผู้ บ ริหารในระดับปฏิบั ติการควร ท่ี รับ ฟั ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีในการ
บริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนควรรับฟัง 
สรส.จึ งขอเ รียกร้องให้นายกรัฐมนตรี  พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาและรัฐบาลทบทวนการขยาย
ระยะเวลาสมัปทานโครงการระบบทางด่วนขัน้ท่ี 2 
(รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสาย
บางปะอิน – ปากเกร็ด ด าเนินการสั่งการ ให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเข้มงวดเพื่อ
ปกป้อง รักษา ผลประโยชน์แห่งรัฐ องค์การของรัฐ 
และประชาชน และขอให้ประชาชนผู้ รักความเป็น
ธรรม และสื่อมวลชน ร่วมกันตรวจสอบติดตามเร่ือง
นี อ้ย่ า ง ใก ล้ ชิ ด เพื่ อปก ป้องผลประโยช น์ขอ ง
ประเทศชาติและของประชาชนเอง 
(รายงานโดยวาสนา ล าดี ) 

อสร . เต รียมพบรมว .แรงงาน เสนอ
ประกันสังคม ม.40 เป็นสวัสดกิาร 

 วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 สมาพันธ์ศูนย์
ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย จัด
ประชุมผู้ น าพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิง
นโยบาย เพื่ อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ 
อาสาสมคัรแรงงาน (อสร.) ท่ียงัมิได้รับการคุ้มครอง 
ครัง้ท่ี1 ท่ีห้องประชุมชัน้ 34 ตึกเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ ซึง่ท่ีประชุมได้ให้ข้อมลูเร่ืองการท างานของ

อาสาสมคัรแรงงานทัง้ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ พืน้ท่ีจังหวดั
สมทุรปราการ พืน้ท่ีจงัหวดัสพุรรณบุรี 

 

 ผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่า ในเร่ืองการ
ปฏิบัติงานนัน้ ด้วยอาสาสมัครแรงงานได้รับการ
แต่งตัง้โดยระเบียบของกระทรวงแรงงานว่าด้วย
อาสาสมคัรแรงงาน พ.ศ.2548 ซึง่ผู้ เข้าร่วมประชุมได้
สะท้อนถึงการท างานอาสาสมัครแรงงานว่า มีหน้าท่ี 
เช่น 

 รณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เร่ืองประกันสงัคม 
มาตรา 40 ถึงสิทธิต่างๆท่ีก าหนดไว้ และเชิญชวน
เพื่อให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสงัคม
มาตรา 40 

 สง่เสริมและพฒันาฝีมือแรงงาน โดยลงพืน้ท่ี
รวมกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้สงูอายุ แรงงานท่ีตก
งาน ในการฝึกอาชีพตา่งๆ 

 อบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยในการ
ท างานในสถานประกอยการขนาดเลก็ท่ีไม่ถึง 10 คน 
และยังมีการให้ค าปรึกษาปัญหาแรงงาน ไม่ว่าจะ
เป็นแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ รวมถึงมีการ
ท าหน้าที่ ตรวจ เอกสารดูแลสิทธิของแรงงาน 
อย่างเช่นเม่ือเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล อุบัติเหต ุ

voicelabour 
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พิการ หรือเสียชีวิต เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
ประกนัสงัคมด้วย 

 โดยการท างานของอสร.นัน้เสมือนว่าเป็น
ผู้ แทนกระทรวงแรงงานในการให้ค าปรึกษา สร้าง
ความเข้าใจเร่ืองสิทธิขัน้พืน้ฐานด้านแรงงานโดย
ไม่ ไ ด้ มีค่าตอบแทนให้  ท าการรวมกลุ่มอบรม
กฎหมายประกันสงัคม โรงงานสีขาว ต้านยาเสพติด 
สร้างงานสร้างอาชีพ เป็นการท างานร่วมกบัทาง 5 ส.
ของกระทรวงแรงงาน คือ สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ประกันสังคม จัดหางาน  พัฒนาฝีมือ
แรงงาน สร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งในต่างจังหวัดนัน้มี
การท างานท่ีเข้มข้นมีพี่เลีย้งในการท างานร่วมกับอ
สร. มีการก าหนดงานท าร่วมกนั 18 ด้าน ซึง่มีตวัชีว้ดั
การเช่น ภายใน 1 เดือนต้องได้ 10 คนเป็นต้น ซึ่งตวั
ชีวัดการจะดูว่าประสบความส าเร็จหรือไม่อย่างไร 
โดยภาคกลางได้มีการอบรมดวงตราแรงงานแล้วใน
หลายจั งหวัด  เช่ น  สุพร รณ  สระบุ รี  อ ยุ ธ ยา 
กรุงเทพมหานคร สมทุรปราการ ฯลฯ 

 ด้านผู้แทนในกรุงเทพฯสะท้อนว่า เหมือนว่า
จะท าทุกเร่ืองเม่ือมาเป็นอาสาสมัครแรงงาน โดย
ความเป็นจริง คือท างานด้านอาสาสมัครมานาน
เพราะส่วนใหญ่มาจากแกนน าแรงงานนอกระบบ 
และอสร.กรุงเทพฯตัง้เม่ือปี 2560 และไม่ค่อยได้รับ
ตอบรับจากกระทรวงแรงงานเท่าไรแม้ว่าจะอยู่ใกล้
กบัศนูย์กลางอ านาจ แตก็่ท างานทัง้การรวมกลุม่ ให้
ความรู้ด้านสทิธิแรงงาน ด้านความปลอดภยั อาชีวอ
นามัยในการท างาน ซึ่งปัญหาการเดินทางก็ไม่ต่าง

กบัอสร.ในจงัหวดัต่างๆคือพืน้ท่ีห่างไกลการเดินทาง
ยงัเข้าไม่ถึง ไม่มีระบบขนสง่อย่างรถโดยสารเข้าใน
พืน้ท่ี การลงพืน้ท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง และอสร.ไม่มีงบ
สนบัสนนุการท างาน เป็นต้น 

 นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานสมาพันธ์ศูนย์
ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย 
กลา่ววา่ อสร.ในกรุงเทพฯนัน้มีประมาณ 900 คน แต่
ชุมชนมีทัง้หมด 2070 แห่ง และตอนนีท้ัง้ประเทศมี 
อสร.ทัง้หมด 9,998 คน ทัง้ประเทศ หากมีอสร.ครบ
ทัง้ประเทศน่าจะมีจ านวนกว่า 10,000 คน โดย
บทบาทหน้าท่ีของอสร.นัน้ท างานตามท่ีกระทรวง
แรงงานมีค าสัง่ประหนึ่งข้าราชการ จึงจะเห็นว่าการ
ท างานของอสร.เต็มท่ี กระทรวงแรงงานก็ควรต้องมา
ดูแลรับผิดชอบคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของเขา
บ้าง เช่นการดูแลเร่ืองระบบกระกันสงัคมมาตรา 40 
โดยจ่ายเงินเข้าสูร่ะบบ โดยถือเป็นสวสัดิการพืน้ฐาน
ในการดูแลอสร. อย่างกรณีอาสาสมัครสาธารสขุ ท่ี
จะได้รับการดแูลด้านสขุภาพการเข้าถึงระบบสขุภาพ
ท่ีดีกว่าแม้ว่าจะถือบัตรทองไปรับบริการท าให้เขา
รู้สกึถึงการมีคุณค่า ซึ่งในสว่นของอสร.เองก็ท างาน
ให้กับภาครัฐคือกระทรวงแรงงาน แต่กลบัไม่ได้รับ
การดูแลเลย ทัง้นีจ้ึงคิดว่า ควรต้องมีการรวมกลุ่ม
ร่วมมือกนัเพื่อไปพบรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 
พร้อมข้อเสนอ เช่นให้ทางกระทรวงแรงงานจัด
สวัสดิการโดยการประกันสงัคมมาตรา 40 ให้กับอ
สร. และมีการพัฒนาทักษะท่ียังขาดอยู่มากหลาย
เร่ืองและให้มีความรู้และทกัษะท่ีเท่ากัน ด้วยวันนีอ้
สร.แต่ละพืน้ท่ีจะมีฐานทักษะความรู้ท่ีต่างกัน ด้วย
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บางอย่างเป็นความรู้เฉพาะทาง การท างนสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบโซเซียลมีเดีย เพื่อให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ ซึง่การท างานของอสร.นัน้ไม่มี
ค าว่า อสร.ในระบบ อสร.นอกระบบ อสร.ข้ามชาติ 
อสร.ต้องท างานครอบคลมุทุกแรงงานความรู้จึงต้อง
มี ซึง่จะเห็นได้จากการท างานฝ่ายขายประกันสงัคม
มาตรา 40 ท างานเร่ืองโรงงานสีขาว ให้ความรู้ด้าน
ยาเสพติด เร่ืองสขุภาพความปลอดภยัอาชีวอนามัย 
สทิธิตา่งๆด้วย 

 อีกประเด็นท่ีควรต้องมีการปรับแก้ คือ
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน 
พ.ศ.  2548  ซึ่ ง ใ ช้มาเ กือบ 14 ปีแล้ว  และไม่
สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบนัท่ีมีความเปลี่ยนแปลง
ไปมากทัง้สงัคมเศรษฐกิจการพัฒนาต่างๆท่ีเกิดขึน้ 
ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการท างานอสร.ท่ีมีคุณภาพ และมี
คณุคา่ มีความยัง่ยืนมัน่คง ควรมีสว่นร่วม 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

ภาคประชาสังคมเสนอประธานอาเซียน 

ให้พัฒนาความเป็นหุ้ นส่วนเพื่ อความ

ย่ังยืน 

 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการ

ไทยเพื่อการจดัการประชุมอาเซียนภาคประชาชน น า

โดย นางสนุทรี หตัถี เซง่ก่ิง และ นางชลดิา  ทาเจริญ

ศกัด์ิ ประธานร่วมคณะกรรมการไทยเพ่ือการจัดการ

ประชุมอาเซียนภาคประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมและ

ยื่นข้อเรียกร้องต่อ ประธานและผู้น าอาเซียน เร่ือง  

ข้อเสนอของภาคประชาสังคมต่อเร่ืองการพัฒนา

ความเป็นหุ้ นส่วนเพื่อความยั่งยืน (Advancing 

Partnership for Sustainability) ของประชาคม

อาเซียน ในโอกาสท่ีประเทศไทยเป็นประธาน

อาเซียนในปี 2562 

 

 การจดัประชุมสดุยอดผู้น าอาเซียน (ASEAN 

SUMMIT) ครัง้แรกของปีท่ีก าลงัมีขึน้ในขณะนีโ้ดยมี

หวัข้อการประชุม คือ Advancing Partnership for 

Sustainability นัน้  องค์กรภาคประชาสังคมรู้สึก

ผิดหวังอย่างยิ่งท่ีผู้ น าอาเซียนได้ตัดสินใจตัดการ

ประชุมกับตัวแทนภาคประชาสังคม( Interface 

Meeting) ออกจากวาระการประชุมอย่างเป็น

ทางการของการประชุมสุดยอดผู้ น าอาเซียนครัง้นี ้ 

ในขณะท่ียงัคงมีการประชุมระหว่างผู้น าอาเซียนกับ

ภาคีอ่ืน ๆ อนัได้แก่ ภาคธุรกิจ เยาวชน และ รัฐสภา  

เพราะในการมุ่งสู่การเป็นประชาคมท่ีมุ่งประโยชน์
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ของปะชาชน (People Oriented) และมีประชาชน

เป็นศนูย์กลาง (People Centered) ตามเจตนารมณ์

ท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 

ตัง้แต่ปี 2551 นัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีอาเซียนและรัฐ

สมาชิกจะต้องเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น 

พฒันากลไกและช่องทางในการสื่อสารระหว่างกัน 

และเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสงัคมเข้ามาเป็น

ภาคีหุ้ นส่วน ทัง้ในระดับการตัดสินใจ ปฏิบัติการ 

และการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการปฏิบติัการ 

 เพื่อพฒันาความเป็นภาคีหุ้นสว่นขององค์กร

ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม ใ น ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น 

คณะกรรมการไทยเพื่อการจัดการประชุมอาเซียน

ภาคประชาชนจึงมีข้อเสนอดงันี ้

 1) ให้มีการบรรจุการประชุมร่วมกันระหว่าง

ผู้น าอาเซียนกบัตวัแทนภาคประชาสงัคม (Interface 

Meeting) เป็นวาระการประชุมอยา่งเป็นทางการของ

การประชุมสุดยอดผู้ น าอาเซียนครัง้ท่ีสอง ในช่วง

ปลายปี 2562 นี ้

 2) อาเซียนต้องให้การสนับสนุนในทุก

วิถีทางและใสใ่จอยา่งจริงจงัตอ่ข้อเสนอท่ีเป็นผลสรุป

จากการประชุมอาเซียนภาคประชาชน ประจ าปี 

2562 (ASEAN Civil Society Conference/ASEAN 

People’s Forum 2019 : ACSC/APF 2019) ซึ่งจะ

จดัประชุมในช่วงเดือนกนัยายน 2562 นี ้

 3)ให้กลไกต่าง ๆ ของอาเซียน ทัง้ ส านัก

เลขาธิการอาเซียน (ASEAN SEC) คณะกรรมาธิการ

ระหว่าง รัฐบาลอาเซียนว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน 

(AICHR) คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการ

สง่เสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)  

คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้ มครองและ

สง่เสริมสทิธิของแรงงานตา่งด้าว (ACMW) กระทรวง

ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นจุดประสานงาน 

และสภาของประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน (ASEAN Political-Security Community : 

APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC)    และ ประชาคม

สังคมวัฒนธร รม  (ASEAN Socio-Cultural 

Community : ASCC) ในระดบัประเทศของทุกรัฐ

สมาชิก ยกระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ปฏิบั ติก าร  และประ เ มินผลสัมฤท ธ์ิของกา ร

ปฏิบติัการขององค์กรภาคประชาสงัคม 

(รายงาน/ภาพ โดย สนุทรี หตัถี เซง่ก่ิง ) 

ILO CFA เรียกร้องไทยปรับกฎหมายที่

เลือกปฏบิัตต่ิอแรงงาน 

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการ

ว่าด้วยเสรีภาพการสมาคม ขององค์การแรงงาน

ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( International Labour 
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Organization- Committee on Freedom of 

Association- ILO CFA) ได้ออกรายงานหลงัการ

ประชุม ILO Conference ครัง้ท่ี 108 ประจ าปี 2019 

โดยสรุปถึงความคืบหน้าของ กรณีปัญหาการละเมิด

สิทธิแรงงานต่าง ๆ ท่ี รัฐบาลแต่ละประเทศเคยถูก

ร้องเรียนเร่ืองกฎหมายและหลกัปฏิบติัไม่สอดคล้อง

กับมาตรฐาน ILO ด้านเสรีภาพการสมาคม จัดตัง้

สหภาพแรงงาน และการเจรจาต่อรองร่วม โดย ILO 

CFA ได้กล่าวถึงกรณีการละเมิดสิทธิแรงงานท่ี

รัฐบาลไทยถกูร้องเรียนกบั ILO  CFA  2 กรณีตามนี ้

 1 .  ก ร ณี ก า ร ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ แ ร ง ง า น ท่ี 

IndustriALL Global Union ร้องเรียนกับ ILO CFA 

เม่ือปี 2015 ถึงการกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ (พ.ร.บ.

แรงงานสัมพัน ธ์  2518  และ  พ . ร .บ .แรงงาน

รัฐวิ สาหกิจสัมพัน ธ์  2543)  ไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐาน ILO และได้ยกตวัอย่างคดีท่ีมีการท าลาย

สหภาพแรงงานและไม่ให้การปกป้องคุ้มครองลกูจ้าง

ท่ีมีการรวมตัวและต่อรองกับนายจ้าง รวม 18 คดี

โดย ILO CFA ได้มี recommendation ออกมาในปี 

2016 ให้รัฐบาลไทย 1) แก้ไขกฎหมายแรงงานให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO เร่ือง เสรีภาพการ

สมาคมและสทิธิการเจรจาต่อรองร่วม และ 2) แก้ไข

ปัญหาการท าลายสหภาพแรงงานในประเทศโดย

ดว่น 

 ในรายงานปี 2019 ILO CFA ได้กลา่วว่า 

ถึงแม้รัฐบาลไทยจะอ้างวา่ การแก้ไข พ.ร.บ.แรงงาน

สัมพันธ์ 2518 และ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจ

สมัพันธ์ 2543ได้มีการขยายกาคุ้มครองการเลือก

ปฏิบติักบัสหภาพ ฯ และการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม แต ่

ILO CFA ยังไม่เห็นความคืบหน้าในการปฏิรูป

กฎหมายแรงงานไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO  

ทัง้ท่ี ILO CFA ได้มีความเห็นไปตัง้แต ่ปี 1991 

 

 ILO CFA เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมาย

แรงงานให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน ILO ด้านเสรีภาพ

การสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมโดยด่วน และ

ให้รัฐบาลไทยรายงานความคืบหน้ากับ ILO CFA 

อยา่งสม ่าเสมอ 

 2 . ก ร ณี ก า ร ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ แ ร ง ง า น ที่ 

International Transport Workers Federation 

(ITF) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

(สรส.) ได้ร้องต่อ ILO CFA ถึงกรณีที่ บริษัท การบิน

ไทย จ ากดั (มหาชน) ได้ฟ้องเรียกร้องคา่เสยีหายจาก 

ผู้น า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เป็น

www.ilo.org 
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จ านวนกวา่ 300 ล้านบาท ด้วยข้อกลา่วหาวา่ ผู้น า ฯ 

ทัง้ สีค่น ท าผิดข้อห้ามท่ีไม่ให้ลกูจ้างภาครัฐวิสาหกิจ 

ชุมนุมนัดหยุดงาน (strike) และท าให้บริษัท ฯ 

เสยีหายจากภาพเหตุการณ์ท่ีพนกังานกว่าพนัคนท า

การประท้วงท่ีบริษัท ฯ ไม่ยอมตกลงให้มีการขึน้

เงินเดือนและจ่ายโบนัสแก่พนักงาน (หลังจากผล

ประกอบการปี 2012 ชีว้า่บริษัทมีก าไร ซึง่ก่อนหน้านี ้

พนกังานยอมไม่รับโบนสัและไม่มีการขึน้เงินเดือนใน

ปีท่ีบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุ) 

 รายงานของ ILO CFA ปี 2019 ได้ชีว้่า ข้อ

ห้ามนัดหยุดงานส าหรับลกูจ้างภาครัฐวิสาหกิจนัน้

เป็นสิ่งท่ีขัดกับมาตรฐานด้านเสรีภาพการสมาคม

ของ ILO อย่างชัดเจน และค่าปรับจ านวนมหาศาล 

(กว่า 300 ล้านบาท โดยผู้น าสหภาพทัง้ 4 แพ้คดีใน

ศาลแรงงานชัน้ต้นและยงัรอค าตดัสินของศาลฎีกา)

เป็นการกระท าท่ีเหมือนจงใจให้ผู้น าสหภาพ ฯ เกิด

ความหวาดกลวัและไม่กล้าประกอบกิจกรรมใด ๆ 

ของสหภาพ ฯ หลงัจากนี ้

 ILO CFA ยังได้แสดงความเสียใจท่ี

กระบวนการยุติธรรมด าเนินไปอย่างล่าช้า และ

เรียกร้องให้รัฐบาลสง่ข้อสรุปของ ILO CFA (ท่ีมอง

ว่าข้อห้ามเร่ืองการนัดหยุดงานและค่าปรับจ านวน

มหาศาลเป็นสิง่ท่ีขดักับมาตรฐานแรงงานสากลและ

เป็นเสมือนการข่มขู่ให้ผู้ น าสหภาพ ฯ เกิด ความ

หวาดกลวัที่จะประกอบกิจกรรมสหภาพ ฯ) ไปเพื่อให้

ศาลฎีกาแรงงานพิจารณาในการตดัสนิ 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

ภาคประชาสังคม แถลงกังวลแก้ปัญหาค้า

มนุษย์ –การบังคับใช้แรงงาน ยังต ่ากว่า

มาตรฐาน คงระดับ Tier 2 

 

 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กระทรวงการ

ต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้น าเสนอรายงาน

สถานการณ์การค้ามนุษย์(Trafficking in Persons 

Report : TIP report) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมิน

มาตรฐานการคุ้มครองผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์

ของแตล่ะประเทศวา่เป็นไปตามมาตรฐานขัน้ต ่าของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ รายงานฉบับนีส้่งผล

ต่อการประเมินของประเทศสหรัฐอเมริกาในการ

สนบัสนนุประเทศไทยในด้านตา่งๆ โดยในปีท่ีผ่านมา

ประเทศไทยได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับท่ี 2 

(Tier 2) กลา่วคือ ประเทศไทยยงัมีมาตรการในการ

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ต ่ากว่ามาตรฐานของ

www.state.gov 
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สหรัฐอเมริกาแต่เห็นได้ชัดว่า มีความพยายามท่ีจะ

แก้ไขปัญหา 

 ในปีนีป้ระเทศไทยได้รับการประเมินให้อยู่ใน

ระดับท่ี 2 ดังในปี ท่ีผ่านมาโดยรายงานระบุว่า 

ประเทศไทยยงัคงต้องพฒันาและแก้ไขปัญหาต่างๆ 

อันน าไปสู่การค้ามนุษย์ โดยประเด็นท่ีน่าสนใจใน

รายงานมีดงันี ้

 

เจ้าหน้าท่ีผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ยงัคงประสบปัญหาไม่

สามารถคดัแยกผู้ เสยีหายจากกรค้ามนุษย์ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ โดยพบวา่บางกรณีเจ้าหน้าที่เลอืกท่ีจะ

ไม่ประเมินให้มีบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้ เสียหาย

เน่ืองจากกลวัวา่จะเกิดผลกระทบกบัตนเอง 

 ในปี ท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความ

ช่วยเหลอืผู้ เสยีหายจ านวน 631 คน โดยมีผู้ เสียหาย

จ านวน 149 คนท่ีไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ เสียหายจาก

การค้ามนษุย์ประเภทใด 

 สถานคุ้ มครองสวัสดิภาพผู้ เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ของ รัฐยังคงมี ปัญหาในการดูแล

ผู้ เสียหายในด้านการเยียวยา จิตใจ  ขาดล่าม

แปลภาษาเพื่อใช้สือ่สารกบัผู้ เสยีหาย 

 แม้ว่าประเทศไทยจะมีพัฒนาการทาง

กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ เสียหาย

สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ กระท า

ความผิดได้สะดวกยิ่งขึน้ แต่กลบัไม่มีรายงานระบุ

จ านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีแท้จริงท่ีผู้ เสียหายได้รับ

จากผู้กระท าความผิด 

 แ ม้กฎหม ายว่ า ด้ ว ยกา ร ป้ อ งกัน และ

ปราบปรามการค้ามนุษย์จะวางหลักให้มีการ

คุ้มครองผู้ ท่ีร้องเรียนการค้ามนุษย์(whistleblower) 

ต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐก็ตาม แต่ในปีท่ีผ่านมาเจ้าหน้าท่ี

กลบัยินยอมให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการแจ้งความ

ข้อหาหม่ินประมาทแก่แรงงานและผู้ ท่ีแจ้งความแก่

เจ้าหน้าที่รัฐ  

www.state.gov 
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 นอกจากกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์แล้วประเทศไทยยังมี

พฒันาการในกฎหมายคุ้มครองแรงงานและนโยบาย

การจ้างแรงงานข้ามชาติ ทัง้นีใ้นทางปฏิบัติกลับ

พบว่าแรงงานข้ามชาติยังคงถูกละเมิด อาทิเช่น 

แรงงานยงัคงถูกเรียกเงินจากนายหน้าจัดหางานใน

ราคาท่ีสงูกวา่มาตรฐาน แรงงานภาคเกษตรยงัคงได้

คา่จ้างที่ต ่ากว่าอัตราค่าจ้างท่ีกฎหมายก าหนด ขาด

แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการตรวจสอบเงื่อนไขการ

ท างานของแรงงานประมง รวมถึงประเทศไทยยงัคง

จ ากัดสิทธิในการรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติ ซึ่ง

ปัญหาในทางปฏิบติัเหลา่นีเ้ป็นต้นเหตุในการน าไปสู่

ปัญหาการค้ามนษุย์ในแรงงานรูปแบบตา่งๆ 

 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 

(มลูนิธิฯ) ในฐานะองค์กรภาคประชาสงัคมท่ีให้ความ

ช่วยเหลอืแรงงานข้ามชาติและผู้ เสียหายจากการค้า

มนษุย์จากการบงัคบัใช้แรงงาน เห็นวา่แม้รัฐไทยได้มี

ความพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มาตลอด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาหลงัจากท่ี

ประเทศไทยถูกประเมินว่าเป็นประเทศท่ีไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานขัน้ต ่า (Tier 3) แต่ปัญหาการค้า

มนุษย์ยังคงไม่ได้ รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย การชดใช้เยียวยาผู้ เสยีหาย 

 ประ เ ด็น ท่ี ไ ด้ ถู ก กล่า ว ขึ น้ ใน ราย งาน

สถานการณ์การค้ามนุษย์ฉบับนี ้ซึ่งเป็นประเด็นท่ี 

มูลนิธิฯ ได้พยายามน าเสนอต่อรัฐบาลไทยและ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมาตลอดเพื่อสง่เสริมให้แรงงาน

สามารถเข้าถึงสิทธิอันพึงมีของตนเองและเพื่อขจัด

ปัจจยัท่ีน าไปสูปั่ญหาการค้ามนษุย์ด้านการบงัคบัใช้

แรงงานอยา่งยัง่ยืน ซึง่มลูนิธิฯ กงัวลวา่ปัญหาการค้า

มนุษย์ยังคงเกิดขึน้ต่อไป หากรัฐไทยไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาเหลา่นีไ้ด้ ยิ่งไปกว่านัน้ มูลนิธิฯ มีความ

วิตกกังวลมากยิ่ งขึ น้  จากการแถลงข่าวของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม่ือ

วัน ท่ี  19  มิถุนายน ท่ีผ่านมา  ว่า รัฐบาลก าลัง

ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไข พระราชก าหนด

ประมง พ.ศ. 2560 ถึง 16 มาตรา โดยขาดการ

ปรึกษาหากับผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ซึ่ง

อาจจะกระทบต่อมาตรการในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้ามนษุย์ในภาคประมงทะเล 

  ดงันัน้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง

ยัง่ยืน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพฒันา จึงมี

ข้อเสนอตอ่รัฐบาลดงัตอ่ไปนี ้

 1. รัฐไทยควรจัดให้มีหน่วยงานกลางในการ

ตรวจสอบกระบวนการคดัแยกผู้ เสียหายจากการค้า



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
30 

 

มนุษย์ท่ีด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน เพื่อให้

มั่นใจว่ากระบวนการคัดแยกผู้ เสียหายจากการค้า

มนษุย์เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีก

ทัง้ควรมีมาตรการส่งเสริมในการให้สิทธิแก่บุคคลท่ี

ได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ เสียหายและผู้ ท่ีได้รับการ

ประเมินว่าไม่ใช่ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่เป็น

ผู้ เสียหายตามกฎหมายอ่ืน ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ

ของตนเอง 

 2. รัฐไทยต้องเร่งสร้างกลไกและแนวปฏิบติั

ในการบังคบัคดีค้ามนุษย์ รวมถึงสร้างหลกัประกัน

ให้แก่ผู้ เสียหายว่า รัฐไทยจะให้ความช่วยเหลือ

เยียวยาแก่ผู้ เสียหายอย่างเพียงพอและทันท่วงที

จนกวา่จะได้รับคา่สนิไหมทดแทนตามค าพิพากษา 

 3. รัฐไทยควรจัดสรรงบประมาณในการ

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมและ

ครอบคลมุในทกุกระบวนการ เพื่อลดปัญหาการขาด

แคลนบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือผู้ เสียหาย

จากการค้ามนษุย์ เช่น ลา่มแปลภาษา เป็นต้น 

 4. รัฐไทยต้องสร้างหลกัประกันว่าเจ้าหน้าท่ี

จะบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง มีแนวปฏิบัติท่ี

ชัดเจน โดยมุ่งเน้นคุ้มครองแรงงานและผู้ ท่ีให้ความ

ช่วยเหลอืแรงงาน 

 5. รัฐไทยควรทบทวนความริเร่ิมที่จะแก้ไข 

พระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2560โดยควรจะต้องรับ

ฟังความเห็นจากผู้ เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะแรงงาน 

ผู้ เสยีหายจากการค้ามนุษย์และองค์การภาคประชา

สงัคมท่ีเก่ียวข้อง เพราะการแก้ไขในหลายประเด็น 

เช่นการผ่อนปรนการใช้เคร่ืองติดตามเรือ เป็นต้น 

อาจกระทบตอ่มาตรการในการป้องกนัและช่วยเหลือ

ผู้ เสยีหายจากการค้ามนษุย์ในกิจการประมงได้ 

 6. รัฐไทยต้องมีมาตรการท่ีจริงจังเร่งด่วน 

เพื่อป้องกันมิให้มีการฟ้องร้องด าเนินคดีทัง้ทางแพ่ง

และอาญาต่อแรงงงานหรือผู้ ให้ข้อมูลโดยสุจริต

(Strategic Litigation Against Public Participation 

: SLAPP) ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกับเจตจ านงทาง

กฎหมายและนโยบายของรัฐในเร่ืองการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์และแผนปฏิบัติการ

ระดบัชาติวา่ด้วยธุรกิจกบัสทิธิมนษุยชน 

 7. รัฐไทยต้องมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

ในการจัดให้มีการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐกบัภาคประชาสงัคมที่ท างานด้านการต่อต้าน

การค้ามนษุย์และการบงัคบัใช้แรงงานในการป้องกัน 

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และปกป้องและคุ้มครอง

สทิธิมนษุยชนของผู้ เสยีหายอยา่งจริงจงั 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 
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