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 นโยบายค่าแรงขั้นต ่า 400-425 บาท ก็แค่ลมปากหลอกขอคะแนนเสียง 

 สิทธิแรงงาน หลักกฎหมาย การบังคับใช้และการบริหารด้านแรงงานในเชิงนโยบาย 

 เครือข่ายผู้หญิงวิพากษ์นโยบายรัฐบาล ลอยๆ ไม่เป็นรูปธรรม 

 พบ รมว.แรงงาน ย่้าให้ท่าตามนโยบายหาเสียง เรื องค่าจ้างขั้นต ่า ประกันสังคม  

 สหภาพแรงงานสากลร่วมแถลง การละเมิดสิทธิแรงงานภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
 กลุ่มแรงงานแถลง ให้รัฐบาลทบทวนโครงการ / ยกเลิกผังเมืองEEC  
 ภาวะการท่างานของประชากร เดือนกรกฎาคม 2562 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

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

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับท่ี 38 (385) 

ประจ าเดือนสงิหาคม 2562 หลงัจากรอคอยมานาน 

ในท่ีสดุนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็

สามารถจดัตัง้รัฐบาลผสม 19 พรรคได้เป็นผลส าเร็จ 

กระทรวงแรงงานได้รัฐมนตรีวา่การคนใหม่คือ ม.ร.ว. 

จตัมุงคล โสณกลุ ซึง่ไม่เคยมีบทบาทด้านแรงงานมา

ก่อน 

 นโยบายด้านแรงงานท่ีถูกองค์กรแรงงาน

ทวงถามถึงเป็นเร่ืองแรกคือ นโยบายหาเสียงของ

พรรคพลงัประชารัฐท่ีจะปรับขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าเป็นวนั

ละ 400 -425 บาท เงินเดือนขัน้ต ่าวุฒิการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาเดือนละ 18,000 บาทและระดับ

ปริญญาตรีวันละ 20,000 บาท ซึ่งก็ได้รับค าตอบ

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่า อาจต้อง

ปรับขึน้ในช่วงต้นปีหน้า หากเปรียบเทียบกับสมัย

รัฐบาลยิ่ งลักษณ์ ชินวัตร  ท่ีพรรคเพื่อไทยได้ชู

นโยบายหาเสียงก่อนการเลือกตัง้ ปี 2554 เร่ืองการ

ปรับค่าจ้างขัน้ต ่าเท่ากันทั่วประเทศเป็นวันละ 300

บาท และเงินเดือนผู้ จบปริญญาตรีขัน้ต ่าเดือนละ 

15,000 บาท เม่ือพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตัง้ได้

เป็นแกนน าจดัตัง้รัฐบาล องค์กรแรงงานก็ไม่รีรอท่ีจะ

กดดนัทวงถามแม้วา่จะเกิดสถานการณ์น า้ท่วมใหญ่

ช่วงกลางปี 2554 ในท่ีสุดจึงได้มีการปรับค่าจ้างขัน้

ต ่า เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2555 ใน 7 จังหวัดคือ

กรุงเทพฯและปริมณฑล ดงันัน้จึงเป็นเร่ืองท่ีองค์กร

แรงงานต้องจับตาดูและคอยกระตุ้นเตือนรัฐบาลให้

ท าตามสญัญาที่หาเสยีงไว้ 

 นอกจากเร่ืองค่าจ้างแล้ว แรงงานปริทัศน์

ฉบบันีมี้ข้อเสนอเร่ืองสทิธิแรงงาน หลกักฎหมาย การ

บังคับใช้และบริหารด้านแรงงานท่ีรัฐบาลต้อง

ด าเนินการแก้ไข เช่นเดียวกับประเด็นเร่ืองแรงงาน

หญิงซึ่งกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีและเครือข่าย

ผู้หญิงคนท างานได้มีการจดัเวทีวิพากษ์นโยบายของ

รัฐบาลใหม่เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคมท่ีผ่านมา เน่ืองจาก

รู้สกึผิดหวงัตอ่นโยบายท่ีรัฐบาลชุดนีแ้ถลงออกมา 

 การพฒันาเศรษฐกิจโดยการมีสว่นร่วมของ

ภาคประชาชนเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับทิศทางการ

บริหารประเทศ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน

ไทยและสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสากิจสมัพันธ์ได้ออก

แถลงการณ์ขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการระเบียง 
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เศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) จากการใช้ค าสั่ง

หวัหน้าคสช.ฉบบัท่ี47/2560 เพื่อสนบัสนุนการลงทุน

ต่อยอดจากโครงการพัฒนาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก

โดยปราศจากการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน  

 เม่ือบ้านเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย 

การตรวจสอบหรือเรียกร้องให้ทบทวนกฎหมายท่ีไม่

ชอบธรรมย่อมเกิดขึน้ ในกรณีนีอ้งค์กรแรงงานทัง้ 2 

แหง่ได้ประกาศสนบัสนนุ”เครือข่ายเพื่อนตะวนัออก” 

ในการท าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน  

 

นบัเป็นอีกบทบาทหนึ่งของ “สหภาพแรงงานท่ีเป็น

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม” 

สุด ท้าย นี  ้ เ ม่ือการปกครองในระบอบ

ประชา ธิปไตยกลับ คืนมา อีกค รั ้ง  ขบวนกา ร

เคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานและประชาชนกลุ่ม

ต่างๆ คงต้องรีบช่วงชิงโอกาสแสดงพลังในการ

ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล พร้อมทัง้น าเสนอ

ความเห็นจากภาคประชาชนหลงัจากท่ีต้องเก็บกด

มาเป็นเวลาหลายปี 
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ข่าวกลุ่มผูใ้ช้แรงงานทวงถามนโยบายการ
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่า 400-425 บาท ของผูใ้ชแ้รงงาน
ดงัขึ้นหลังเสียงเฮของพรรคพลงัประชารัฐ ที่ไดเ้ป็น
แ ก น น า ตั้ ง รั ฐ บ า ล ด้ ว ย ก า ร ร ว บ ร ว ม เ สี ย ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนได ้254 เสียงจาก 19 พรรคจบัมือ
ร่วมลงเรือล าเดียวกันในการตั้ งรัฐบาลประยุทธ์ 2 
ภายใตเ้สียงแห่งการต่อรองกนัว่าใครจะอยูก่ระทรวง
ใดกันบ้า งแ ต่ก็ ไ ม่ ได้ เหนือความคาดหมายว่ า 
“กระทรวงแรงงาน”อาจไม่ไดถู้กหมายตาจากพรรค
ขนาดใหญ่ดว้ยอาจมองว่าเป็นเพียงกระทรวงเกรด C 
หรือว่ากระทรวงน้ีตอ้งบริหารประชากรแรงงานซ่ึง
เป็นคนส่วนใหญ่ มีทั้ งแรงงานในระบบเอกชน 
แรงงานรัฐวสิาหกิจ  แรงงานนอกระบบ และแรงงาน
ขา้มชาติ โดยมีประเด็นร้อนรอเคลียร์อย่างการปรับ
ขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า ที่รัฐบาลชุดประยทุธ์ 1 ชะลอเพื่อรอ
ให้เป็นผลงานของรัฐบาลชุดน้ี ก็เอาเถอะในที่สุด

 
กระทรวงแรงงานก็ได้หัวหน้าพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย(รปช.) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หรือ
หม่อมเต่า  เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน  

ก้าวแรกของการเข้ามาเป็นรมว.แรงงานหม่อมเต่า  

 บททดสอบแรกของม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 
รมว.แรงงาน คือ จดัการนโยบายดา้นการเพิ่มรายได้
จากการหาเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน สรุป
รวมไดด้งัน้ี  

วาสนา ล าดี 
voicelabour 
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 1. พรรคพลงัประชารัฐหาเสียงว่าจะปรับขึ้น
ค่าแรงขั้นต ่า 400-425 บาทเงินเดือนขั้นต ่าวุฒิอาชีวะ
ศึกษาอยู่ที่  18,000 บาท และวุฒิปริญญาตรีอยู่ที่ 
20,000 บาท  

 2. พรรคประชาธิปัตย ์ ชูนโยบาย "ประกัน
รายได้คนไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" คือ ประกัน
รายไดว้นัละ 400 บาท ประกนัรายไดข้ั้นต ่า 120,000 
บาทต่อปี  และพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน 

 3. พรรคภูมิใจไทย เนน้สร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ให้กับประชาชน โดยยึดบุรีรัมยโ์มเดล 
ให้เกิดสตาร์ทอัพ ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ การพฒันา
ทกัษะฝีมือ ลดเวลาการท างาน 

 4. พรรครวมพลังประชาชาติไทยนั้น พรรค
ที่มาท าหน้าที่ดูแลกระทรวงแรงงาน  มีนโยบาย
ส าหรับประชาชนทั่วไปและผู ้ใช้แรงงาน  คือ 
ยกระดับรายได้ครัวเรือนให้ถึงเส้นมาตรฐานความ
พอเพยีง ซ่ึงเป็นตวัเลขรายไดท้ี่ถูกก าหนดจากสภาวะ
ความเป็นจริงในพื้นที่นั้นๆ และท าให้สามารถด ารง
ชีพได้อย่างมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ครัวเรือนที่มี
รายได้และปัจจยัยงัชีพที่ต  ่ากว่าเส้นมาตรฐานน้ี รัฐ
ตอ้งมีมาตรการช่วยเหลือใหมี้รายไดถึ้งเส้นมาตรฐาน
ความพอเพียง โดยการสร้างอาชีพใหม่ ฝึกงาน เพิ่ม
ทกัษะ น างานมาใหท้  าถึงครัวเรือน เป็นตน้  

 คร่าวๆกับนโยบายด้านแรงงานของพรรค
ใหญ่ พรรคที่มาท าหนา้ที่คุมกระทรวงแรงงาน ซ่ึงมี 

 

นโยบายด้านการสร้างรายได้ การสร้างอาชีพการ
พฒันาฝีมือแรงงาน กล่าวถึงสวสัดิการการคุม้ครอง
แรงงาน มีเพียง 2 พรรคใหญ่ที่ก  าหนดเร่ืองตัวเลข
ชดัเจน 

 ส.ส.ฝ่ายค้านปีกแรงงานอนาคตใหม่ออกโรง
ทวงค่าแรง 

 

 ด้านสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร(ส.ส.) ฝ่าย
คา้นพรรคอนาคตใหม่ นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชี
รายช่ือ และอดีตประธานสหภาพแรงงานยานยนต์
และอะไหล่อีซูซุประเทศไทยไดลุ้กขึ้นมาตั้งกระทูส้ด
ถามเร่ืองการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่าปี 2562ว่า  “ผ่าน
มาแล้ว 6 เดือนกว่ายงัไม่มีการประกาศปรับขึน้ให้กับ
ผู้ ใช้แรงงาน ซ่ึงเป็นประชาชนท่ีมีค่าครองชีพท่ีสูง
กว่ารายรับในปัจจุบันนี้ ส้ินค้าอุปโภคบริโภคค่า
ขนส่ง ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าเดินทางมีการปรับตัวขึ้น
ตลอดเวลา ถึงแม้เป็นเงินจ านวนน้อยในการปรับ
ค่าจ้าง แต่มีความส าคัญอย่างย่ิง ส าหรับผู้ใช้แรงงานท่ี
จะใช้จ่ายในการด ารงชีพและเลี้ยงครอบครัว” และ
ระหวา่งแถลงนโยบายรัฐบาลเสียงของ นางสาววรรณ
วภิา ไมส้น (ส.ส.มด) ส.ส.บญัชีรายช่ือพรรคอนาคต
ใหม่ อดีตผูน้ าแรงงานหญิงสหภาพแรงงานไทรอมัพ์
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ประเทศไทยไดอ้ภิปรายเร่ืองค่าแรงขั้นต ่าไวต้อนหน่ึง
วา่ 

 

 “ด้วยยังไม่เห็นนโยบายด้านค่าแรงของ
รัฐบาล นโยบายเร่งด่วนอีกหน่ึงนโยบาย  เพ่ือการ
ยกระดับศักยภาพแรงงาน และการยกระดับรายได้
ค่าแรง และกลไกการปรับอัตราค่าจ้างท่ีสอดคล้องกับ
สมรรถนะ คิดว่านอกเหนือจากค่าแรงแล้วคนท่ี
ท างานอยากมีความมั่นคงในชีวิต ในหน้าท่ีการงาน 
ส่ิงท่ีจะตอบโจทย์ในอนาคตได้ ซ่ึงรัฐบาลกล่าวว่า
ประเทศไทยมีค่าแรงท่ีสูงกว่าประเทศเวียดนาม หรือ
เพ่ือนบ้าน ก็อยากชวนรัฐบาลมาดูประเทศไต้หวัน 
หรือเกาหลีใต้ท่ีเขามีค่าแรงสูง และมีระบบการขนส่ง
ท่ีดีกว่าประเทศไทย อีกข้อเสนอต่อรัฐบาล ให้มีการ
พฒันาภายในประเทศให้มีความมั่นคง ให้มีศักยภาพ 
การพฒันาทักษะฝีมือแรงงาน ต้องพฒันาควบคู่ไปกับ
เศรษฐกิจด้วย ดงันั้นการท่ีจะใช้นโยบายกดค่าแรงขั้น
ต า่ให้ต  า่ลง หรือการลดภาษีเพ่ือดึงดูดนักลงทุนแล้ว
ปล่อยให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องแบกรับภาระไว้
แบบนีจ้ะเส่ียงกับภาวะความเหล่ือมล า้ในอนาคต รัฐ
ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตคนส่วนใหญ่ ให้อยู่อย่างมี
ศกัด์ิศรี มีความมั่นคงในชีวิตไม่ต้องถูกตีตราด้วยการ
พิสูจน์ความจน”  

 ขบวนแรงงานเร่ิมตบเท้าทวงนโยบายหา
เสียงค่าแรง400-425 บาท 

 ไม่ว่าจะเป็นขอ้เสนอปรับขึ้นแรง 400-425 
บาท หรือว่าการประกันรายได้วนัละ 400 บาท ของ
พรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาล แน่นอนว่า ผูใ้ชแ้รงงาน
ก็ พ อ รั บ ไ ด้ แ ม้ จ ะ มี เ สี ย ง บ่ น เ ล็ ก น้ อ ย จ า ก 
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) และ
สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ (สรส.) หลงัได้
รัฐบาลชัดเจนถึงขอ้เสนอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่าควร
เป็นค่าจ้างส าหรับแรงงานที่แรกเข้าท างานจริงๆ 
ไม่ใช่คนที่ท  างานมานานนับสิบปีก็ยงัไดเ้พียงค่าแรง
ขั้นต ่า  และรอการปรับขึ้ นทุกปี พร้อมย  ้าเสมอว่า
ค่าแรงขั้นต ่าตอ้งเป็นไปตามหลกัสากล คือ 

 1. รัฐบาลต้องปรับค่าจ้างให้เป็นธรรมให้
ครอบคลุมผูใ้ชแ้รงงานทุกภาคส่วน โดยค่าจา้งขั้นต ่า
ต้องเพียงพอต่อการเล้ียงชีพของคนท างาน และ
ครอบครัวได ้3 คน ตามหลกัของปฏิญญาสากลของ
องค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ
หลกัการขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 

 2. รัฐบาลต้องปรับค่าจ้างขั้นต ่ าเท่ากันทั้ ง
ประเทศ 

 3. รัฐบาลตอ้งก าหนดโครงสร้างค่าจา้ง และ
ปรับค่าจา้งประจ าปี 

 4. รัฐบาลตอ้งควบคุมราคาสินคา้ไม่ให้แพง
เกินจริง 
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 5. รัฐบาลต้องยกเลิกคณะอนุกรรมการ
พจิารณาอตัราค่าจา้งขั้นต ่าจงัหวดั 

 6.  รัฐบาลต้องตั้ งคณะกรรมการค่ าจ้าง
ระดบัชาติ จากภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง ทีมวิชาการที่เป็น
อิสระ และมีองคป์ระกอบมากกวา่ไตรภาคี 

 เ สี ย ง ข อ ง ผู ้ ใ ช้ แ ร ง ง า น ที่ ส่ ง ส า ร ถึ ง
นายกรัฐมนตรีประยทุธ ์1 การยืน่หนงัสือของแรงงาน
ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างเท่ากันทั้งประเทศ ควบคุมราคา
สินคา้ลดค่าครองชีพ ปี 2561 รัฐประกาศค่าแรงขั้นต ่า
ที่บงัคบัใชแ้ตกต่างกนัถึง 7 ระดบั คือ 308, 310,315, 
318, 320, 325, 330 บาท โดยอตัราค่าแรง 330 บาท
ไดแ้ก่ กรุงเทพ ปริมณฑล ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง  และ
ค่าแรงต ่าสุด 308 บาทใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้แมว้่า
ทา งขบวนแรงง านจะพยาย ามน า ข้อ มู ลขอ ง
อนุกรรมการค่าจา้งระดบัจงัหวดัที่มีผูแ้ทนมาน าเสนอ
ขอ้เทจ็จริงอยา่งไรก็ไม่ไดเ้ป็นผล 

“เราจะท าตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน” 

เสียงเพลงแวว่มา การยืน่ขอ้เรียกร้องของกลุ่มแรงงาน 
ถึงรัฐบาลประยุทธ์ 2 ให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่าเท่ากัน
ทั้งประเทศ และขอให้ท  าตามสัญญาที่หาเสียงไวข้อง 
2 พรรคใหญ่ที่ 400-425 บาท เม่ือไดม้.ร.ว. จตัุมงคล 
โสณกุล(หม่อมเต่า)  รมว.แรงงาน เ ม่ือวันที่  17 
กรกฎาคม 2562 บางช่วงบางตอนที่ให้สัมภาษณ์ว่า  
“เงินจ านวน 400 บาทไม่ได้เป็นเงินท่ีมากมายอะไร ก็
อยากให้ทุกคนได้รับค่าแรง แต่จะท าได้มากน้อยแค่
ไหนก็ขึ้นกับว่าผลต่อนายจ้าง ภาวะเงินเฟ้อ และ
เศรษฐกิจระดับมหภาคอย่างไร เพราะสุดท้ายเม่ือมี

ผลกระทบมากก็จะเกิดผลกระทบกลับไปยังลูกจ้าง 
เพราะหากนายจ้างอยู่ ไ ม่ได้จากการต้องถูกขึ้น
ดอกเบี้ยต่างๆ ก็อาจมีการเลิกจ้าง เร่ืองนี้จึงต้องให้
คณะกรรมการไตรภาคี ท่ีประกอบด้วยฝ่ายนายจ้าง 
ลูก จ้าง  และรัฐ ร่วมกันพิจารณา ซ่ึง เป็นกลไก
ตามปกติอยู่แล้ว” 

 

“โปรดฟังอีกคร้ังนโยบายค่าแรงขั้นต ่า  ตอกย ้าให้
ชัดเจนชวนฝันสลาย”  

เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2562 คสรท. และสรส.น าโดย
นายสมพร ขวัญเนตร ประธานคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย และเครือข่ายกลุ่มสหภาพ
แรงงาน รวมถึงแรงงานนอกระบบ ไดเ้ดินทางเขา้พบ
ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุลรมว.แรงงาน เพื่อยื่นข้อ
เรียกร้องในประเด็นเร่งด่วนการปรับค่าแรงขั้นต ่า 
โดยมีขอ้เสนอดงัน้ี  
 1. รัฐตอ้งด าเนินการปรับค่าแรงขั้นต ่าตามที่
ไดห้าเสียงไวก้บัประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน 
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 2. รัฐต้องด าเนินการควบคุมราคาสินค้าที่
จ  าเป็นต่อการด ารงชีพไม่ให้แพงเกินจริงสอดคล้อง
กบัการปรับค่าจา้ง 

 3. รัฐตอ้งก าหนดให้มีโครงสร้างค่าจา้ง และ
ปรับค่าจา้งทุกปี ตามสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นและ
ครอบคลุมลูกจา้งทุกสาขาอาชีพ 

 

 หม่อมเต่าตอบว่า “การปรับขึน้ค่าแรงคงยัง
ไม่ขึ้นทันที เพราะอาจไม่เหมาะสม เพราะมีโบนัส
ในช่วงส้ินปีนี้ การปรับขึ้นช่วงต้นปี 2563 น่าจะ
เหมาะสมกว่า แต่ทั้งนี้ยงัไม่ได้สรุปทันทีว่าในปีนี้จะ
ไม่มีการปรับขึน้ค่าแรงเป็น 400-425 บาทต่อวัน โดย
การปรับขึ้นค่าแรงคงต้องดูว่า  มีผลกระทบกับ
ผู้ ประกอบการมาก น้อยแค่ไหน เพราะหาก มี
ผลกระทบอาจเกิดการย้ายฐานการผลิตไปประเทศ
เพ่ือนบ้านท่ีมีค่าแรงต า่ ถกูกว่าประเทศไทย  

 อย่างไรก็ตามตอนนี้ค่าแรงปัจจุบันมีตั้งแต่
ระดับ 300-800 บาทต่อวัน คงต้องศึกษาและดู
รายละเอียดอีกสักระยะ และสร้างความเข้าใจว่า การ
ปรับขึน้จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง เพ่ือให้แรงงานได้
เข้าใจ เร่ืองท่ีอยากมุ่ งเน้นคือการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไทยอย่างไร ให้มีความสามารถและทักษะเกินกว่า
ค่าแรงขั้นต า่ ตามแบบวิทยาลัยอาชีวะใน เยอรมนี 
และนอร์เวย์ ท่ีพัฒนาแรงงานจนประสบความส าเร็จ 
แต่ทั้งหมดคงท าควบคู่กันไปกับการปรับขึน้ค่าแรง” 
แถมหม่อมเต่ากล่าวอีกว่า พรรคต้นสังกัดของตน
ไม่ไดห้าเสียงเร่ืองปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่าไว ้หมายความ
วา่ ความรับผดิชอบต่อนโยบายพรรคร่วมรัฐบาลที่หา
เสียงไวอ้าจเป็นไปไดว้า่ไม่ท า ใช่หรือไม่? 

 หากกลับไปดูคณะกรรมการไตรภาคีที่
ประชุมเพื่อเสนอให้มีการปรับค่าแรงขั้นต ่านายสุทธิ 
สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธาน
คณะกรรมการค่าจ้าง  (บอร์ดค่าจ้าง)  กล่าวกับ
ส่ือมวลชนว่า “ในวันที่  9 สิงหาคม อาจจะมีการ
พิจาณาเร่ืองอัตราค่าจา้งขั้นต ่าปี 2562 ที่คา้งมานาน 
อตัราตวัเลขเดิมที่คณะกรรมการค่าจา้งจงัหวดั ในแต่
ละจงัหวดัเคยเสนอใหป้รับขึ้นในอตัรา 2-10 บาทเป็น
ตวัเลขเก่า ที่ส ารวจมานาน 1 ปี ถึงวนัน้ีตัวเลขเดิม
อาจจะน้อยเกินไป จึงตอ้งพิจารณาจากสถานการณ์
ปัจจุบนั แต่หากจะให้แต่ละจงัหวดักลบัไปพิจารณา
ตัวเลขเสนอขึ้ นมาใหม่ จะท าให้การพิจารณาช้า
ออกไปอีก เร่ืองน้ีจึงต้องน ามาคุยกันในที่ประชุม
คณะกรรมการค่าจา้ง ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนลูกจา้ง 
นายจ้าง และรัฐบาล ว่าเห็นชอบอย่างไร แต่ก็ต้อง
ยอมรับว่าทุกวนัน้ีขา้วของแพงน าหน้าไปหมดแล้ว
อัตราค่าจา้งเดิมมันน้อยเกินไป ไม่พอใช้ ค่าจ้างจึง
ตอ้งปรับตามเงินเฟ้อ ส่วนบอร์ดค่าจา้งกดดนัหรือไม่
ที่รัฐบาลตั้งตวัเลขค่าจา้งใหม่ไว ้400 บาท ก็คงมีบา้ง 
แต่ก็ตอ้งพจิารณาตามสภาพความเป็นจริง”  ซ่ึงก็เงียบ
ห า ย ไ ม่ มี ข่ า ว ค ร า ว ใดๆ  โ ด ย ค ว า ม จ ริ ง แ ล้ ว
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คณะกรรมการค่าจา้งไดส่้งเร่ืองการพจิารณาค่าจา้งให้
อนุกรรมการค่าจา้งจงัหวดัพจิารณาแลว้เน่ืองจากมี 46 
จังหวัดที่แจ้งมาว่าไม่ขอขึ้ นค่าแรงมา หากวันน้ี
กลบัไปพจิารณาใหม่ก็เป็นตามคาดคือปีน้ีไม่ไดป้รับ
ขึ้นค่าแรงขั้นต ่าแน่ 

 ต่อมาสภาองคก์ารลูกจา้งสภาพฒันาแรงงาน
แห่งประเทศไทย น าโดยนายมนัส โกศล ประธานฯ
ได้เข้าพบหม่อมเต่า  รมว.แรงงาน เ ม่ือวันที่  14 
สิงหาคม 2562 หน่ึงในข้อเรียกร้อง คือรัฐต้องมี
มาตรการควบคุมราคาสินคา้ที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ 
รัฐบาลต้องมีมาตรการช่วยเหลือนายจ้างที่ได้รับ
ผลกระทบกรณีปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต่อ 400 บาทต่อวนั 
และอีกขอ้คือ ค่าจา้งขั้นต ่าให้เป็นค่าจา้งแรกเขา้และ
ให้มีโครงสร้างค่าจา้งประจ าปี หรือตามทกัษะฝีมือ
แรงงาน เป็นตน้ 

 

 อีกกลุ่มที่ออกมาเม่ือวนัที่15 สิงหาคม 2562 
คือกลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภณัฑ ์ซ่ึงเดินรณรงค์ไป
ยงัศูนยบ์ริการประชาชน 1111 ท าเนียบรัฐบาล เพื่อ
ยืน่หนังสือเรียกร้องต่อพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เร่ืองขอให้เพิ่มค่าจา้งขั้นต ่าวนัละ 425 
บาทตามที่ไดห้าเสียงไว ้โดยมีนายสมพาศ นิลพนัธ์ ที่

ปรึกษาส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ตวัแทนรับเร่ืองไว ้โดยกลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภณัฑ ์
ระบุว่าการขึ้ นค่าจ้างขั้นต ่า  เป็นการยกระดับชีวิต
ความเป็นอยูข่องผูใ้ชแ้รงงานใหดี้ขึ้น เป็นการกระจาย
รายได ้ลดความเหล่ือมล ้ า เป็นกา้วแรกของการหลุด
พน้จากกับดักรายได้ปานกลางตามนโยบายรัฐบาล 
อีกทั้งยงัเป็นการกระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจอีก
ดว้ย และตอกย  ้าว่าน้ีเป็นนโยบายของรัฐบาล ท่ีนายก
อบศักด์ิ ภูตระกูล กล่าวตอนหน่ึงว่า "ส าหรับเร่ือง
ค่าแรงขั้นต ่า วนัละ 400 – 425 บาทพรรคพลงัประชา
รัฐใช้หาเสียงไว ้มาถึงวนัน้ียงัไม่มีวี่แววว่าจะมีการ
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่าแมแ้ต่นอ้ย 

 

ฤานโยบายปรับค่าแรงจึงเป็นเพียงลมปาก  

รัฐบาลอาจไม่ท าตามสัญญาที่หาเสียงไว ้
หมายความว่า ค่าแรงขั้นต ่าปีน้ีอาจไม่มีโอกาสปรับ
ขึ้ น โดยรมว.แรงงาน อ้างว่า ส้ินปีต้องมีการจ่าย
โบนสั ซ่ึงความเป็นจริงจะมีผูใ้ชแ้รงงานที่มีค่าแรงขั้น
ต ่ าสัก ก่ีที่ที่ได้รับโบนัสจากนายจ้าง หรือสถาน
ประกอบการ หากว่าในสถานประกอบการโรงงาน
นั้นๆไม่มีการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงาน เพื่อการ
ต่อรองตามกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ 2518 หากไม่มี
อ านาจในการต่อรองของผู ้ใช้แรงงาน การที่จะมี
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ค่าแรงที่สูงกว่าขั้นต ่า หรือมีโบนัสตอบแทนปลายปี
ใหห้ายเหน่ือยนั้นคงยาก หรือตอ้งเป็นแรงงานฝีมือที่
มีอ  านาจการต่อรองสูงจึงจะไดรั้บความเป็นธรรมมา
ตอบแทนการท างานทั้งปี 

 ป ร ะ เ ด็ น ต่ อ ม า  ก า ร ที่ ร ม ว . แ ร ง ง า น
เปรียบเทียบกล่าวถึงการพฒันาฝีมือหรือทักษะให้
ทัดเทียมนานาประเทศที่ เจริญแล้วเพื่อการได้รับ
ค่าจ้างที่ สูงกว่าค่าแรงขั้นต ่ า  ประเด็นน้ีน่าคิดอีก
เช่นกนั ทกัษะในความหมายของรัฐ บวกกบันายจา้ง 
กับทักษะในความหมายของผูใ้ช้แรงงานอาจดูจะ
ต่างกัน โดยรัฐมองว่า ตอ้งมีทกัษะสูง การศึกษาสูง
ตามแบบวิทยาลัยอาชีวะใน เยอรมนี และนอร์เวย์
ค่าแรงจะไดสู้งขึ้นตามไปดว้ย โดยวนัน้ีมีการกล่าวถึง
ยคุเทคโนโลย ี4.0 ทกัษะแรงงาน 4.0 ในอนาคตคือ
อะไรแบบไหนตลาดแรงงานในอนาคต ถือเป็นอีก
โจทยท์ี่ รัฐบาลต้องเร่งพฒันาอย่างด่วนเพื่อไม่ให้
ตวัเลขบณัฑิตยจ์บใหม่ตอ้งตกงานเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่า ทกัษะที่ว่านั้นแรงงานไทยจะพฒันา
ไม่ได้นะ หากว่ารัฐบาลกับนายจ้างลงทุนในการ
อพัเกรดแรงงานไทยแบบจริงจงั แต่ค  าถามรัฐ และ
นายจา้งจะลงทุนเหมือนรัฐบาลในประเทศแถบยโุรป
หรือไม่ ซ่ึงการพฒันาแบบเยอรมนีหรือนอร์เวย ์ก่อน
อ่ืนตอ้งลงทุนสร้างรัฐสวสัดิการดา้นการศึกษา เพื่อ
พฒันาคนต้องเอาให้ชัด รัฐบาลควรมองประเทศที่
ดีกว่าเราเพื่อการส่งเสริมและพฒันาไม่ใช่การกดคน
ใหต้  ่าลงเพือ่รองรับตลาดล่างเท่านั้น 

 แต่โดย มุมของผูแ้ทนแรงงานค าว่า “ทักษะ
ฝีมือ” อาจตอ้งมองเร่ืองประสบการณ์การท างานดว้ย 

การที่ออกมาเรียกร้องให้ปรับค่าแรงขั้นต ่านั้ นเขา
หมายถึง ค่าแรงที่สามารถเล้ียงครอบครัวได้ด้วย 
ค่าแรงขั้นต ่าไม่ใช่ใชก้บัคนที่ท  างานอายงุาน 1 ปีขึ้น
ไป ด้วยสถานประกอบการจะมีการเปิดรับสมัคร
แรงงานเข้าท างานโดยจ่ายค่าแรงขั้นต ่ าในระยะ
ทดลองงาน 3-4 เดือนใช่หรือไม่ เม่ือพน้ทดลองงาน
แล้วนั้นหมายถึงแรงงานตอ้งมีฝีมือบา้งแล้ว เขาจะ
ได้รับสวัสดิการเบื้ องต้นบ้างที่นอกเหนือจาก
กฎหมายคุม้ครองแรงงานก าหนดขั้นต ่า เม่ือท างาน
ครบ 1 ปี หมายถึงต้องมีการปรับทักษะขึ้ นค่าจ้าง
แรงงานตามโครงสร้างค่าจ้างประจ าปี (แต่สถาน
ประกอบการจ านวนมากเลือกที่จะรอให้มีการ
ประกาศปรับขึ้ นค่าแรงขั้นต ่ าแล้วถึงปรับให้กับ
แรงงาน หากไม่มีการปรับขึ้นอย่างปีน้ี(พ.ศ.2562) 
แรงงานกลุ่มน้ีไม่ไดรั้บการปรับขึ้นค่าแรงเลยไม่วา่จะ
ท างานมา 1 ปี หรือ 30 ปี น่ีคือความเป็นจริง) การที่
ผูใ้ช้แรงงานท างานมานานหมายถึงประสบการณ์
ทกัษะฝีมือที่สร้างสมมานานด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้น
นายจ้างคงเลิกจ้างเขาไปแล้ว จึงควรมีโครงสร้าง
ค่าจา้งเพือ่การปรับค่าจา้งขึ้นทุกปีไม่ตอ้งรอค่าแรงขั้น
ต ่า 
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 การพฒันาด้านเทคโนโลยีใหม่ของสถาน
ประกอบการ เพื่อการพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น หรือวา่ตอ้งการลดตน้ทุนที่เป็นแรงงาน ส่งผลให้
มีการเลิกจา้งแรงงานตกงาน อนัน้ีเป็นอีกหน่ึงขอ้อา้ง
ของรัฐบาลที่จะไม่ปรับขึ้นค่าแรงตามสัญญา ถามว่า
วนัน้ีแม้ไม่มีการปรับขึ้นค่าแรงงาน นายจา้งเขาก็มี
การพฒันาดา้นเทคโนโลยี มีการน าเคร่ืองจกัรใหม่ๆ
เขา้มา มีการลดการจา้งงานแรงงาน เป็นเร่ืองของการ
พฒันาที่หลีกเล่ียงไม่ได ้ตอ้งเกิดขึ้นอยูแ่ลว้ ซ่ึงรัฐบาล
ควรรู้และป้องกนัดว้ยการพฒันาคน หรือหามาตรการ
มาดูแลแรงงานที่อาจไม่สามารถไปต่อได ้ส่วนที่ไป
ต่อได้ตอ้งมีการพฒันาเขาให้ทนั โดยคิดว่าควรเร่ิม
เด๋ียวน้ี และมองดว้ยว่างานที่ตอ้งสร้างในอนาคตคือ
งานอะไร  แต่อยา่งไรก็ตาม การที่แรงงานมีค่าแรงที่
สูงนั้นหมายถึงการมีเงินที่จะจบัจ่ายท าให้เศรษฐกิจดี
ขึ้น และการที่มีค่าแรงที่เพยีงพอหมายถึงคุณภาพชีวิต
ของคนในประเทศดีขึ้น หมายถึงแรงานจะมีเงินเล้ียง
ดูครอบครัว การมีเงินเก็บ เพือ่ช่วยเหลือตนเองเม่ือเขา้
สู่สังคมสูงวยั ฉะนั้นค  าว่าค่าแรงขึ้นต ่า จึงไม่ใช่เพียง
ค่าแรงที่เ ล้ียงตัวเองคนเดียวยงัไม่รอด และไม่ใช่
ค่าแรงเพื่อประทังชีวิต แต่ควรเป็นค่าแรงขั้นต ่าที่
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหล่ือมล ้ าสร้างความ

เป็นคนที่เท่ากันทั้งประเทศ จึงควรท าให้ค่าแรงเป็น
มาตรฐานสร้างความเป็นธรรม  

 

 สุดทา้ยข่าวคราวเงียบหายไร้เสียงตอบรับว่า 
การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่าจะเป็นอยา่งไร หลงัจากน้ีไป 
สญัญิงสญัญา แมจ้ะมาจากนโยบายก็โบย้บา้ยไปลงที่
คณะกรรมการค่าจ้างอ้างระบบไตรภาคี นายจ้าง 
ลูกจ้าง และรัฐฝ่ายละ 5 คนบวกปลัดกระทรวง
แรงงานเป็นประธาน ซ่ึงมีผูน้ าแรงงานกล่าวไวว้่า ยก
มือโหวตใหป้รับขึ้นค่าแรงก็แพเ้ขาทุกที เรา 5 เขา 10 
บวกประธาน มนัเป็นเช่นนั้น 

.......................................................................... 

หมายเหตุอ้าง : http://www.voicelabour.org/คสรท-เสนอ
ป รั บ ค่ า จ้ า ง , http://www.ispacethailand.org/ก า ร เ มื อ ง , 
https://mgronline.com/qol 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ispacethailand.org/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://mgronline.com/qol
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เน่ืองในวาระที่มีการจดัตั้งรัฐบาลหรือฝ่าย
บริหารบา้นเมืองเสร็จ มีการจดัสรรต าแหน่งรัฐมนตรี
เพื่อ รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือ
พูดให้ตรงประเด็นตามกรอบอ านาจหน้าที่ของ
รัฐบาลก็คือ    ด าเนินการแก้ไขปัญหาและพฒันา
ประเทศใหเ้ป็นไปตามที่ไดต้กปากรับค าไวก้บัพี่น้อง
ประชาชนในช่วงที่มี การรณรงค์หาเสียงหรือแถลง
นโยบายของพรรคการเมืองที่ตนสงักดั ดงันั้นในส่วน
ที่เก่ียวกับประเด็นสิทธิ แรงงาน ก็จะเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานหลกัคือ กระทรวงแรงงาน เราก็จะมาพดูคุย
กันว่า ในประเด็นสิทธิแรงงานมีประเด็นใดบ้างที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ควรได้น าไป
ประกอบการพจิารณาในการแกไ้ขปัญหาเชิงนโยบาย 
ซ่ึงในที่น้ีเราจะเน้นในเร่ืองของหลักกฎหมาย การ
บงัคบัใชแ้ละการบริหารดา้นแรงงานในเชิงนโยบาย
ครับ 

 

 แต่เพื่อให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
มูลนิธิอารมณ์ ที่จัดให้มีการส่ือสารทางเว็บไซต ์
ภายใตช่ื้อ คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน ซ่ึงเน้นกลุ่ม
ผูใ้ชแ้รงงานและภาคประชาชนที่สนใจประเด็นสิทธิ
แรงงาน ประเด็นหรือหัวขอ้ที่จะหยิบยกมาพูดคุย ก็
จะเป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายที่ใกลต้วั หรือที่พี่
นอ้งแรงงานเผชิญอยูค่รับ 

 ประเด็นแรก  : ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
มุมมอง หรือความเข้าใจของสังคมต่อประเด็น
แรงงานให้ถูกต้อง 

 มีหลายเร่ืองหลายประเด็นที่มีการส่ือสาร
ประเด็นสิทธิแรงงานในทางสาธารณะที่ผิดเพี้ ยน 
สับสนหรือคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงหรือหลัก
กฎหมายที่ใชบ้งัคบัอยู ่เช่น 

ชฤทธ์ิ  มีสิทธ์ิ 
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 1.1 ลูก จ้างหรือคนท างานรับใ ช้ตาม
บ้าน หรือที่เรียกกนัวา่ลูกจา้งงานบา้น มีกฎกระทรวง
ฉบับที่  14 ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้บังคับ และพยายามจะ
เช่ือมโยงกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศฉบบัที่ 189 มีการส่ือสารวา่ งานบ้านหรืองาน
รับใช้ตามบ้านเป็นงานที่แสนจะสบาย วันวันหน่ึง
ท างานหนักในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่าน้ัน ช่วงกลางวัน
ลูกจ้างก็ได้แต่น่ังๆนอนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่จริง   

 

 ความจริงพบว่า สมาชิกในครัวเรือนมักจะ
เพิม่ขึ้นเร่ือยๆ งานบา้นก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเร่ือย แต่
ค่าจา้งกลบัเท่าเดิม จากความคิดหรือทศันคติดงักล่าว
น้ี น าไปสู่ปัญหาเชิงนโยบาย กฎหมายและการ
บริหารภาครัฐในการคุม้ครองแรงงานกลุ่มน้ี กล่าวคือ 
รัฐก็วางนโยบายว่างานบา้นที่แรงงานกลุ่มน้ีท า มิใช่
งานที่ก่อให้เกิดก าไรในทางเศรษฐกิจ อย่างงานที่ท  า
กนัในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษทัห้างร้านใน
เชิงพาณิชย์  กระทรวงแรงงานและรัฐบาลจึง
ก าหนดการคุม้ครองแรงงานตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 
14 เพียงเล็กน้อย สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานหลาย

ประการที่แรงงานกลุ่มน้ียงัไม่ไดรั้บการคุม้ครอง เช่น 
ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งขั้นต ่าและค่าชดเชย เป็นตน้ ใน
ส่วนการเข้า ถึงสิทธิการประกันสังคม รัฐบาลก็
ด าเนินการใหแ้รงงานกลุ่มน้ีเขา้ถึงสิทธิประกนัสังคม
ตามมาตรา 40 (บุคคลที่มิใช่ลูกจ้าง) ซ่ึงด้อยกว่า
มาตรา 33  ทั้ งๆ ที่แรงงานเหล่าน้ีส่วนใหญ่มี
สถานภาพเป็นลูกจ้างซ่ึงจะต้องได้รับสิทธิการ
ประกนัสงัคมตามมาตรา 33 มิใช่มาตรา 40 

 ในขณะที่การส่ือสารสาธารณะ  กระทรวง
แรงงานและรัฐบาลก็มกัจะกล่าวว่า แรงงานกลุ่มน้ีมี
ความส าคัญ มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
ขอให้นายจ้างเห็นอกเห็นใจแรงงานกลุ่มน้ี และ
เจา้หนา้ที่ของรัฐมกัจะพดูกนัติดปากวา่ บา้นไหนไม่มี
คนรับใช้ในบ้าน หรือลูกจ้างงานงานบ้านลาออก 
ครอบครัวนั้นจะตกอยูใ่นสภาพอลวนอลเวงทนัที 

 1.2 กรณีมีข้อพิพาทแรงงานอันเน่ืองมาจาก
การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงสภาพการ จ้าง ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และฝ่าย
ลูกจ้างหรือฝ่ายสหภาพแรงงาน มีการใช้สิทธิตาม
กฎหมายเพื่อนัดหยุดงาน หรือนายจ้างใช้สิทธิปิด
งาน แต่ส่ือสารมวลชน ฝ่ายธุรกิจ และประชาชน
ทั่วไป มักจะ ส่ือสารกรณีดั งก ล่าวในท านองว่า 
“คนงานมัน สไตร์ค กันอีก แล้ว มันประท้วงกันอีก
แล้ว เดี๋ยวเศรษฐกิจก็คงวอดวายอีก” 

 กฎหมายฉบบัน้ีประกาศใชม้าตั้งแต่ปี 2518 
จนถึงปี 2562 รวม 44 ปี มีข้อคิดเห็นและความ
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พยายามของหลายฝ่ายทั้งฝ่ายธุรกิจ ฝ่ายแรงงานและ
ฝ่ายรัฐ  ที่ จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับ น้ีใน
หลกัการและสาระส าคญัหลายเร่ือง แต่ก็มีอุปสรรค
ทุกค ร้ัง   จนบัด น้ี จึงย ังไม่ มีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายฉบบัน้ีไดเ้ลย 

 นบัวา่ มีเหตุผลและความจ าเป็นอยา่งยิง่ยวด 
ที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานและรัฐบาลจะตอ้ง
เร่งด า เนินการในเร่ือง น้ีให้บรรลุผล  เกิดความ
เปล่ียนแปลงในทางก้าวหน้า พฒันาและสร้างสรรค์
ในระบบแรงงานสมัพนัธ ์

 ความสับสนผิดเพี้ยนก็คือ การนัดหยดุงานก็
ดี การปิดงานก็ดี หากเป็นการด าเนินการหรือการใช้
สิทธิตามกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ เป็นส่ิงที่มีสิทธิ
กระท าได ้ไม่ผิดอะไร และเป็นคนละความหมายกบั
การสไตรค์ หรือการประท้วง แต่ส่ือมวลชนและ
ประชาชนทัว่ไปมักจะกล่าวถึงแบบระคนปนกนัไป 
และออกไปในทางที่ไม่ถูกตอ้ง หรือผดิกฎหมาย หรือ
มีแต่ท าให้บุคคลอ่ืนเดือดร้อน เสียหาย มีแต่ดา้นร้าย
ทั้งส้ิน และพพิากษาใหเ้สร็จสรรพเรียบร้อยว่า การใช้
สิทธินั้ น ( ซ่ึงถูกต้องตามกฎหมาย) คือการท าให้
เศรษฐกิจของประเทศพังพินาศท านองเดียวกับ
เหตุการณ์ในช่วงน้ี ที่มีการติดตามทวงถามให้รัฐบาล
ปรับเพิม่ค่าจา้งขั้นต ่าตามที่พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล
หาเสียงไวก้ับประชาชน ก็มีการโต้แยง้ออกมาใน
ท านองว่า การขึ้ นค่าจ้างขั้นต ่าให้พอเพียงกับการ
ครองชีพหรือสอดคลอ้งกบัหลกัการค่าจา้งขั้นต ่า เช่น 
ว ันละ  425 บาท  จะท า ให้ ธุ ร กิ จและสถาน

ประกอบการต่าง ๆ ตอ้งล้มละลาย หรือเลิกกิจการ 
เป็นตน้ 

 การนดัหยดุงาน หรือการปิดงาน เป็นเร่ืองที่
กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขไว ้จึงมีได้
เฉพาะกรณีชอบหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น 

 

 แต่การสไตรค์ หรือการประท้วง มีทั้งเป็น
การกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นกรณีที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม
ได ้เพราะเป็นการใชสิ้ทธิและเสรีภาพที่ยดึโยงอยูก่บั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย อนัเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศไทย แต่ประชาชนหรือบางกลุ่ม
มักจะกล่าวถึงการนัดหยุดงานและการปิดงานตาม
กฎหมาย เป็นเร่ืองเดียวกันกับการสไตรค์และการ
ประทว้ง และออกไปในทางใหร้้ายป้ายสีแรงงาน 

 1.3 แรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าว ไม่
ว่าจะเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากมี
การจ้างงาน แรงงานเหล่านี้ก็จะต้องได้รับสิทธิตาม
กฎหมาย แต่มีการส่ือสารสาธารณะว่า แรงงานข้าม
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ชาติต้องเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะได้รับการ
คุ้มครองแรงงาน 

 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน เช่น ค่าจ้าง
ขั้นต ่า มีการส่ือสารความคิดว่า  แรงงานข้ามชาติไม่
ควรได้รับ เพราะแรงงานเหล่าน้ันมิใช่คนไทย ค่า
ครองชีพและค่าแรงขั้นต ่าในประเทศของพวกเขาก็ต ่า
กว่าประเทศไทยมาก  แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีแต่
สร้างภาระให้แก่ประเทศไทย 

 

 เป็นที่ น่ าสังเกตว่าแนวคิดหรือทัศนคติ
ดงักล่าวน้ี ออกมาจากปากของผูบ้ริหารภาครัฐ และผู ้
บงัคบัใชก้ฎหมายเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่เม่ือพูดคุย
กบัแรงงานไทย ในฐานะที่มีหัวอกใชแ้รงงานเช่นกนั 
กลับมีความคิดที่ไม่เลือกปฏิบติัหรือกีดกันพวกเขา 
โดยเห็นว่าเป็นลูกจา้งเหมือนกัน ก็ควรได้รับค่าจา้ง
ขั้นต ่ า เหมือนแรงงานไทย เพราะเขาก็ออกแรง
เห มื อนกัน  ต้อ ง กิ นต้อ ง ใช้ แ ล ะ เ ล้ี ย ง ลู ก เ มี ย
เหมือนกัน  รัฐบาลไทยและภาคธุรกิจไทยร่วมกัน
สร้างนโยบายดึงดูดแรงงานขา้มชาติเขา้มา หากเป็น
การสร้างภาระให้แก่ประเทศไทยจริง ประเทศน้ีท า

นโยบายน้ีกันท าไม หรือเพื่ออะไรกัน และใครได้
ประโยชน์ เหตุใดคนยากจนหรือคนด้อยโอกาส 
มกัจะถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายสร้างปัญหา
ใหก้บัสงัคมอยูเ่สมอๆละครับ 

            ประเด็นที่สอง : แรงงานกลุ่มผู้รับงานไปท าที่
บ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่
บ้าน พ.ศ. 2553 

 ในประเด็นน้ีพบว่า การบริหารและการ
บงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปดว้ยขอ้จ ากัดมากมาย เร่ิม
ตั้ งแต่ว่า  กระทรวงแรงงานย ังไม่สามารถเช่ือม
ประสานให้สภาอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจ ผูจ้า้ง
งาน กลุ่มผูรั้บงานไปท าที่บา้น และภาคส่วนอ่ืน ๆที่
เก่ียวขอ้ง เช่น องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท างาน
ร่วมกันทั้งในมิติการส่งเสริม การพฒันาทกัษะฝีมือ 
เค รือข่าย  การคุ ้มครองแรงงาน และการสร้าง
หลกัประกนัทางสังคม ดูเหมือนว่า ไม่มีเจา้ภาพหลกั
ในประเด็นน้ี 

 มีความล่าชา้อยา่งมากในการจดัท ากฎหมาย
ล าดับรอง และความคุ้นเคยของเจ้าหน้าที่ในส่วน
กฎหมายแรงงานในภาคแรงงานในระบบมายาวนาน 
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการในกลุ่มผูรั้บงานไป
ท าที่บา้น ซ่ึงจดัอยูใ่นภาคแรงงานนอกระบบ 

 อย่างไรก็ตาม มีประเด็นส าคญัอย่างน้อย 2 
ประ เด็น  ที่ ค วรท า ให้ เ กิ ดความชัด เจนใน เ ชิ ง
นโยบาย  นัน่ก็คือ 
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 2.1 ประเด็นภาษีของผู้รับงานไปท าที่
บ้าน เน่ืองจากฝ่ายกระทรวงแรงงานเห็นว่า การจา้ง
งานน้ีอยูภ่ายใตส้ญัญาจา้งท าของ ในขณะที่ความเป็น
จริง การจา้งงานน้ีอยู่ภายใตส้ัญญาที่มากกว่าสัญญา
จา้งท าของ เช่น สญัญาจะซ้ือจะขาย สญัญาจา้งท าของ
และซ้ือกลับคืน ระบบภาษีจึงแตกต่างจากลูกจ้าง
ทัว่ไปทั้ งๆที่ในทางแนวคิด และมาตรฐานแรงงาน
สากล แรงงานกลุ่มน้ีมีสถานะเสมือนลูกจา้ง ควรมี
มาตรฐานภาษีอยา่งเดียวกบัลูกจา้ง 

 

 2.2 ประ เด็นตามมาตรา  24 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานฯ พ.ศ. 2553 กรณีผู ้
จา้งงานมีหนา้ที่รับผดิชอบ ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และค่าท าศพ ในกรณีผูรั้บงานฯ ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย 
เน่ืองจากการใช้วตัถุดิบ อุปกรณ์ที่ผูจ้ ้างงานจัดหา
หรือส่งมอบให้ หรือกรณีผูจ้ ้างงานไม่จัดอุปกรณ์
ความปลอดภยัให้ หรือ กรณีอุบตัิเหตุเน่ืองจากการ
ท างาน ณ สถานที่ท  างาน ในความเป็นจริงผูรั้บงาน
ไปท าที่บา้นส่วนใหญ่ใชบ้ริการหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ หรือบัตรทอง ซ่ึงเป็นหลักประกันหรือ

บริการทางสุขภาพที่ไม่ตรงกับกฎหมายมาตรา 24 
หากจะใชสิ้ทธิเรียกร้องกับผูจ้า้งงาน ผูรั้บงานก็ตอ้ง
ไม่ใช้สิทธิจากบตัรทอง ซ่ึงจะสร้างภาระและความ
เดือดร้อนให้แก่แรงงานกลุ่มน้ีเป็นอยา่งมาก นับเป็น
กรณีเร่งด่วนที่ตอ้งหาทางแกไ้ขเชิงนโยบาย 

                ประเด็นที่สาม : ลูกจ้างตามสัญญาจ้างที่มี
ก าหนดระยะเวลาแน่นอน ที่จ้างกันแพร่หลายใน
กระบวนการผลิตปกติของธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เช่น จ้างกันคราวละ 1 ปี หรือ 2 ปี โดยเมือครบ
ก าหนดระยะเวลาการจ้างแล้วก็จะต่ออายุสัญญาจ้าง
กันไปเร่ือยๆ นับระยะเวลาได้สิบๆปี 

 ทั้งเป็นการเอาเปรียบ ทั้ งไม่เป็นธรรม ทั้ ง
เป็นการเลือกปฏิบตัิในการจา้งงาน  ท าร้ายจิตใจและ
ขวญัก าลงัใจในการท างานของลูกจา้งและสมาชิกใน
ครอบครัว และละเมิดต่อหลกัการความมัน่คงในการ
ท างานหลกัการของการจา้งงานที่มีก  าหนดระยะเวลา
การจา้ง พจิารณาจากสภาพของงาน  เช่น เป็นงานที่มี
การเร่ิมตน้และส้ินสุดที่ชดัเจน งามตามฤดูกาล งาน
โครงการ เป็นต้น แต่งานที่เป็นกระบวนการผลิต 
หรือบริการของอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจ เป็นงาน
หลัก ง านปก ติขอ ง ธุ ร กิ จ  ต ร าบใดที่ ย ัง มี ก า ร
ประกอบการ งานเหล่าน้ีก็ยงัคงอยูสื่บไป 

 เหตุใดจึงมีจา้งงานในรูปแบบดงักล่าวน้ี  ขอ
พดูในภาพรวมๆ ไม่ลงรูปธรรม เพราะอาจเป็นการช้ี
ช่องให้เอาเปรียบเพิ่มขึ้นอีก แต่ขอบอกว่า ธุรกิจได้
ประโยชน์เตม็ๆ เกิดความคล่องตวัในการจา้งงาน การ
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เลิกจา้ง การลดหรือเพิม่ก าลงัการผลิต  แมก้ระทัง่การ
โยกยา้ยฐานการผลิต 

 แต่บอกได้เลยว่า เป็นการจ้างงานที่ท  าร้าย
จิตใจคนท างาน และสมาชิกในครอบครัว เพราะใกล้
จะต่ออายุสัญญาจ้างคราวใด เป็นอันว่าเครียดและ
ทุกข์ระทม เครียดกันทั้งครอบครัว หากจะกล่าวว่า
ธุรกิจต่างๆมีจรรยาบรรณธุรกิจ มี ซีเอสอาร์ ยึด
หลกัการการจา้งงานที่เช่ือมโยงกบัครอบครัว บอกได้
เลยว่า การจา้งงานรูปแบบน้ีขดัต่อหลักการดังกล่าว
โดยส้ินเชิง 

 

 เป็นรูปแบบการจา้งงานที่ก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบติัอยา่งรุนแรง เกิดความเหล่ือมล ้ าและความไม่
เ ป็นธรรม ต่อแรงงาน  ทั้ ง ในเ ร่ือ งโอกาสและ
ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน ความไม่เท่าเทียมใน
เร่ืองสิทธิประโยชน์และสวสัดิการที่ขึ้นกบัระยะเวลา
การท างาน การเขา้ถึงสิทธิและเสรีภาพในการรวมตวั
และการเจรจาต่อรอง (เช่น การจดัตั้งหรือเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุง
สภาพการจา้ง) และมีปัญหาในทางกฎหมายว่าการ
ส้ินสุดการจา้งที่มีก  าหนดระยะเวลาการจา้งแน่นอน

นั้ น  เ ป็ นก า ร เ ลิ ก จ้ า ง โดย ไ ม่ เ ป็ นธ รรม  ต า ม
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 หรือไม่ ประการส าคญั
ยิ่งก็คือธุรกิจยึดถือเอารูปแบบการจ้างน้ีเป็นการ
ควบคุมและกดแรงงานไว ้มิใหเ้รียกร้อง ต่อรอง หรือ
ต่อสู้เพื่อปกป้องความเป็นธรรมแม้แต่สิทธิของตัว
แรงงานเอง 

 นอกจากน้ีรูปแบบการจา้งน้ี มิไดว้างอยูบ่น
ฐานของเหตุผลหรือความจ าเป็นทางธุรกิจที่เป็นกรณี
จ าเป็น เร่งด่วน หรือเฉพาะกาล หรือปริมาณการจา้ง
งานที่พอเหมาะพอควร  เช่น 

 – มีการจา้งงานในรูปแบบน้ีจ านวนก่ึงหน่ึง
หรือมากกว่าลูกจา้งประจ าที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา
การจา้ง 

 – ไม่ไดจ้า้งเฉพาะช่วงที่มีค  าสั่งซ้ือมาก หรือ
ธุรกิจขยายตัวได้ดี แต่จา้งรูปแบบน้ีเป็นปกติแบบ
ประจ า ต่อเน่ืองและถาวร 

 – เ ม่ื อ ธุร กิ จประสบปัญหา  ห รือ มีกา ร
ปรับเป ล่ียนนโยบาย หรือ รูปแบบการจ้างงาน 
แรงงานตามสัญญาจา้งเหล่าน้ีจะถูกเลิกจา้ง หรือไม่
ต่ออายสุญัญาจา้งทนัที 

 ทบทวนแก้ไขเร่ืองน้ีโดยเร่งด่วนเถอะครับ 
เน่ืองจากการจา้งงานดงักล่าว เป็นการเลือกปฏิบติัใน
การจา้งงานและการประกอบอาชีพไม่สอดคลอ้งกบั
หลักการของ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
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ประเทศที่เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว (ฉบับที่ 111) ซ่ึง
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบรรณแล้วตั้ งแต่เดือน
มิถุนายนปี 2560 มีผลใชบ้งัคบัเดือนมิถุนายน 2561 

              ประเด็นที่ส่ี : กรณีมีข้อพิพาทแรงงาน
ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน มีการนัดหยุด
งานหรือการปิดงาน จนกระทั่งข้อพิพาทแรงงานยุติ 
ปรากฏว่าในช่วงที่จะเร่ิมท างานกันตามปกติต่อไปน้ัน 
นายจ้างได้ใช้มาตรการต่าง ๆ อ้างว่าเพื่อปรับทัศนคติ
ของลูกจ้างว่ายังจะสามารถร่วมงานกันต่อไปได้
หรือไม่ โดยว่าจ้างธุรกิจเข้ามาด าเนินการ หรือเชิญ
หน่วยงานของรัฐเข้ามาปฏิบัติการทางจิตวิทยา หรือ 
เพื่อจะตรวจสอบความพร้อมทางด้านทักษะฝีมือ 
รวมทั้งการกระท าต่าง ๆ ที่ส่อไปในทางกีดกันหรือบีบ
คั้นจิตใจลูกจ้างมิให้ทน หรือบีบให้ลูกจ้างลาออก 

 ข้อห่วงใยก็คือว่า  ในช่วงที่ มีการพิพาท
แรงงาน และมีการต่อรองกันนั้น แต่ละฝ่ายหรือทั้ง
สองฝ่ายอาจมีการกระท าผิดกฎหมาย หรือท าให้อีก
ฝ่ายเสียหาย หรือไม่พอใจ  ทางแกไ้ขก็อาจเป็นการใช้
สิทธิตามกฎหมาย ด าเนินคดีต่อกนัและกนั  หรืออาจ
ใช้มาตรการทางบริหารหรือแรงงานสัมพนัธ์ เช่น
พูดคุยกนั สรุปบทเรียนกัน หรือท าขอ้ตกลงร่วมกัน 
ขอโทษขอโพยกันส าหรับเร่ืองในอดีต ส่วนเร่ือง
อนาคตก็ใหค้  ามัน่หรือสญัญากนัว่า จะไม่ให้เกิดเร่ือง
ดังกล่าวขึ้ นอีก ถือเป็นเร่ืองที่น่าช่ืนชม และศึกษา
เรียนรู้เป็นอยา่งยิง่  แต่ก็มีนะครับที่ด าเนินคดีกนัแบบ
เอาเป็นเอาตายกนัเลยทีเดียว หรือตามราวีกนัแบบไม่
ยอมเลิกราก็มี 

 ประเด็นก็คือ นายจา้งฝ่ายเดียวมีสิทธิอะไรมา
ปรับทศันคติฝ่ายลูกจา้งหรือฝ่ายสหภาพแรงงาน และ
กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่นายจา้งน ามาใช ้
เพื่อถ่วงการเรียกตวักลบัเขา้ท างานในส่วนลูกจา้งที่
ตนเองมีความไม่พอใจ หรือไม่ประสงคจ์ะจา้งงานอีก
ต่อไปแล้ว  แต่ไม่เลิกจา้ง (บีบให้ลูกจา้งลาออก) ท า
ใหลู้กจา้งและครอบครัวเดือดร้อนอยา่งแสนสาหสั 

 

 โดยเฉพาะในกรณีที่นายจา้งมีระบบการให้
ท  างานล่วงเวลาแบบตายตัวทั้ งปี รายได้ที่ เป็นค่า
ล่วงเวลาเกือบเท่าหรือเท่ากับเงินเดือนพื้นฐาน พอ
ประวิงเวลาในการเรียกตวักลับเข้าท างาน แม้จ่าย
ค่าจา้งปกติให้ แต่เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต
ของลูกจ้างและครอบครัวอย่างงรุนแรง  เพราะ
สูญเสียรายไดป้กติไปถึงคร่ึงหน่ึง นอกจากน้ียงัส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ และการศึกษาของบุตรหลาน
แรงงานหรือบุคคลที่อยูใ่นอุปการะของลูกจา้งซ่ึงมีทั้ง
ผูสู้งวยั ผูป่้วย หรือผูพ้กิาร 

 อยา่งน้ีผมว่ามนัเขา้ข่ายเป็นการกระท าที่ขดั
ความสงบและศีลธรรมอนัดีนะครับ ที่ส าคญัมนัเป็น 
การบริหารจัดการของนักธุรกิจต่างชาติที่ เข ้ามา
ประกอบธุรกิจหาก าไรจากชีวติคนไทย 
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 อย่าให้เกิดเร่ืองแบบน้ีอีกเลยครับ ก าหนด
แนวทางและมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไข 
ปัญหาเถอะครับ   สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวน้ี 
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานทราบเร่ือง 
เป็นอย่างดีแล้วครับ 

             ประเด็นที่ห้า : มาตรการเชิงรุกหรือมาตรการ
รองรับของกระทรวงแรงงานและรัฐบาล  หากเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ 

 

 เป็นที่ทราบกนัดีวา่ การจา้งงานในโลกใบน้ีมี
ความเช่ือมโยงกนัทั้งหมด  ในขณะเดียวกันมีความ
ขัดแยง้ ความเปราะบาง และส่อว่าจะเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจอยู่บ่อยคร้ัง นอกจากน้ีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการจ้างงานและการประกอบการของภาค
ธุรกิจ ก็มีผลกระทบต่อแรงงานอย่างกวา้งขวาง เช่น 
การยา้ยสถานประกอบการ การยุบหน่วยงาน การ
ควบรวมธุรกิจ การซ้ือขายกิจการ การโอนลูกจา้ง การ
ปรับกระบวนการผลิต หรือน าเทคโนโลยใีหม่มาใช้
แทน เป็นผลใหต้อ้งลดก าลงัแรงงาน ซ่ึงมีข่าวอยูเ่ป็น
ระยะๆ และส่อแววว่าปัญหาดังกล่าวน้ี จะทวีความ

รุนแรงขึ้นเร่ือย และจะกระทบชีวิตและครอบครัว
ชองลูกจา้งและคนท างานในภาพรวม 

 สถานการณ์ดงักล่าวน้ี กระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตของลูกจา้งและครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะ
ตอ้งตกงานกะทนัหนั ไม่ทนัไดเ้ตรียมการรองรับ อีก
ทั้งการหางานใหม่ที่มีความมั่นคงหรือมีรายได้และ
สวสัดิการที่เพยีงพอแก่การยงัชีพ เป็นเร่ืองยากล าบาก
มากขึ้นทุกที บางครอบครัวก าลังผ่อนรถ ผ่อนบา้น 
หรือส่ิงของเคร่ืองใช้ในครัวเรือน อีกทั้ งมีภาระ
หน้ีสินอ่ืน ๆ อีก เช่น เป็นหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
ความเดือดร้อนอ่ืน ๆ ได้แก่ ลูก ๆ ยงัอยู่ในวยัเรียน 
ลูกจ้างมีภาระในการเล้ียงดูพ่อแม่ที่แก่ชรา หรือ
เจ็บป่วย เป็นสถานการณ์ที่กระทบต่อจิตใจลูกจา้ง
และสมาชิกในครอบครัวเป็นอนัมาก 

 ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ลูกจา้งมกัจะขอ
ความช่วยเหลือจากเครือญาติเป็นหลัก ซ่ึงก็ได้รับ
ความช่วยเหลือไดไ้ม่มากนัก เงินประกนัสังคมกรณี
วา่งงาน หรือค่าชดเชยที่ไดรั้บก็ไม่เพยีงพอที่จะใชจ่้าย
ในช่วงนั้น น่ียงัไม่รวมอีกหลายกรณีที่นายจา้งอ้าง
สภาวะขาดทุนต่อเน่ือง ไม่มีแม้แต่เงินค่าชดเชยให้
ลูกจา้ง การช่วยเหลืออ่ืนๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ยงั
ขาดความชดัเจนและไม่เพยีงพอ 

 ดังน้ัน   กระทรวงแรงงานควรได้เตรียม

มาตรการรองรับ มีการส ารวจข้อมูลสาขาธุรกิจและ
แรงงานที่ คาดว่าจะได้ รับผลกระทบ ทบทวน
มาตรการทางกฎหมายและทางบริหารภาครัฐทั้งใน
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เชิงป้องกันและแก้ไข รวมทั้งการสร้างงานใหม่เพื่อ
รองรับ ประเทศไทยเจอวิกฤติเศรษฐกิจหนักๆเมื่อปี 
2540 (วิกฤติต้มย ากุ้ ง) และเมื่อปี 2552 วิกฤติ
แฮมเบอร์เกอร์ รวมทั้งเกิดน ้าท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 
น่าจะมีบทเรียนพอจะน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการพัฒนานโยบายได้นะครับ        

 เหล่านี้คอืการบ้านในประเด็นสิทธิแรงงาน ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและทีมงาน ควรรับ
ไ ป พิ จ า ร ณ า  ด า เ นิ น ก า ร ใ น ท า ง น โ ย บ า ย  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

22 
 

วาสนา ล าด ี

voicelabour 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   
เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2562 กลุ่มบูรณาการ

แรงงานสตรี ร่วมกบัเครือข่ายผูห้ญิงคนท างาน ไดจ้ดั
เวทีวพิากษน์โยบาย เสียงจากผูห้ญิงคนท างาน ที่ห้อง
ประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 

   นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการ
แรงงานสตรี กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้มีการประกาศ
นโยบายเพื่อการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาล 19 
พรรค ซ่ึงในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานที่ได้กล่าวถึงนโยบายด้านแรงงาน ซ่ึงน่า

ผิดหวงั เน่ืองจากรัฐบาลได้หาเสียงเก่ียวกบัแรงงาน 
อยา่งกรณีนโยบายปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า ที่พรรคพลัง
ประชารัฐหาเสียงว่าจะปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่า 400-425 
บาทเงินเดือนขั้นต ่าวุฒิอาชีวะศึกษาอยูท่ี่ 18,000 บาท 
และวุฒิป ริญญาตรีอยู่ที่  20,000 บาท  พรรค
ประชาธิปัตยป์ระกนัรายไดว้นัละ 400 บาท ประกัน
รายไดข้ั้นต ่า 120,000 บาทต่อปี  และพรรคภูมิใจไทย 
เน้นค่าจ้างที่ชัดเจนสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพ 
ผู ้ประกอบการรุ่นใหม่ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลตอ้งมีนโยบายที่ชดัเจนเร่ืองการปรับขึ้นค่าจา้ง
ขั้นต ่า ซ่ึงวนัน้ีตอบว่าไม่สามารถปรับค่าจา้งขึ้ นได้
ตอ้งรอปีหน้าอีก ท่ามกลางราคาสินคา้ ค่าครองชีพที่
ปรับตวัสูงขึ้นไปแล้ว รัฐบาลยงัโยนความผิดให้กับ
ผูใ้ชแ้รงงานว่า หากปรับขึ้นค่าจา้งจะท าให้เศรษฐกิจ
เสียหาย ยงัไม่พอยงัโยนความผิดให้แรงงานขา้มชาติ
อีกว่าหากปรับขึ้ นค่าจ้างแรงงานข้ามชาติจะได้

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%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a9/20190801_095156/
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ประโยชน์  หมายความว่ าตอนหา เสียง รัฐบาล
โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐซ่ึงเป็นแกนน าตั้ ง
รัฐบาล หาเสียงแบบไม่ไดค้ิดอยา่งนั้นหรือ 
 ประเด็นต่อมานโยบายเร่ืองเงินอุดหนุนเด็ก
เล็ก ที่พรรคต่างๆของรัฐบาลหาเสียงไวไ้ม่ว่าจะเป็น
พลังประชารัฐ ที่กล่าวถึงนโยบายมารดาประชารัฐ 
ตั้งครรภไ์ด ้3,000 บาทต่อเดือน ค่าคลอดบุตร 10,000 
บาท ค่าดูแลเด็ก 2,000 บาท ต่อเดือน ไดรั้บจนถึง 6 
ขวบ เบี้ยผูสู้งอาย ุ1,000 บาททุก ช่วงอาย ุส่วนพรรค
ประชาธิปัตย ์เกิดป๊ับรับแสน เดือนแรกรับเลย 5,000 
บาท และรับเดือนละ 1,000 บาททุกเดือนจนอายคุรบ 
8 ปี วนัน้ีพรรคประชาธิปัตยเ์ข้ามาดูแลกระทรวง
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ราก็หวงัว่าจะ
ท าตามนโยบาย โดยเป็นเงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้า
ดว้ย 
 ตามที่ ดูด้านนโยบายของรัฐบาลก็ย ังไ ม่
ชัดเจน ยงัคงลอยๆไม่เห็นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
นโยบายที่ เ ก่ียวกับคน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองนโยบาย 
มารดาประชารัฐ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต ่าที่รัฐบาล
ประกาศวา่ใหปี้หนา้ 
   นางสาวอรุณี ศรีโต กรรมการประกนัสงัคม กล่าวว่า 

การได้มาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มา
เพราะไม่มีที่ลง ดว้ยจะเห็นไดจ้ากข่าวการต่อรองของ

พรรคการเมืองต่างๆเร่ืองกระทรวงที่ตอ้งการเขา้ไป
เ ป็ น รั ฐ ม น ต รี  จ ะ มี ทั้ ง ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม แต่ไม่มีใครวิ่งเตน้ที่จะเขา้มา
ท างานกระทรวงแรงงาน หรือกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ทั้งที่กระทรวงน้ี
เก่ียวกับคน ต้องดูแลคน ดูแลแรงงาน แต่เม่ือได้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาแล้วเราก็หวงัว่า
เขาจะท างานเตม็ที่แมว้่าเราอยา่งไดค้นรุ่นใหม่ไฟแรง
อาสาเข้ามาท างานก็ตาม โดยช่วงของการแถลง
นโยบายของรัฐบาลแมว้่า จะไม่ไดติ้ดตามตลอดแต่ก็
ไดรั้บรู้ข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ ก็ยงัไม่เห็นแนวนโยบาย
ที่ชดัเจน แต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่แรงงานมีผูแ้ทนแรงงาน
เขา้สู่สภาผูแ้ทนราษฎร มีการอภิปรายนโยบายด้าน
แรงงาน มีการตั้งกระทูถ้ามนโยบายดา้นแรงงาน ซ่ึง
เ ดิ ม ไ ม่ เ ค ย มี แ ร ง ง า น ท า หน้ า ที่ ต ร ง น้ี  ดี ที่ มี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่เป็นผูใ้ช้แรงงาน มาจาก
พรรคอนาคตใหม่ มาท าหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทน
แรงงานในสภาฯ 
 1. ในฐานะที่ท  างานเป็นบอร์ดประกนัสังคม 
และเป็นผูแ้ทนแรงงานนอกระบบ ผูแ้ทนผูป้ระกนัตน
มาตรา 39 และ มาตรา 40 และยงัเป็นผูห้ญิงคนเดียว
ในบอร์ดเขา้ไป เห็นประเด็นปัญหาในดา้นการบริหาร
อย่างมาก และการล่วงลูกการบริหารจากรัฐ บอร์ด
ไม่ไดมี้อิสระในการบริหารใดๆ จึงขอเสนอวา่ ถึงเวลา
ที่ต้องปฏิ รูปประกันสังคมให้เ ป็นองค์กรอิสระ
เน่ืองจากเงินประกนัสงัคมที่มานั้นเกิดจากนายจา้ง กบั
ลูกจ้างในการสมทบเงินเข้ากองทุนร่วมกันเพื่อจัด
สวสัดิการใหก้บัแรงงาน 
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 2. ขอเสนอให้รัฐบาลมีการก าหนดเร่ือง
โครงสร้างเงินเดือนของภาคเอกชน เพือ่ใหภ้าคเอกชน
มีโครงสร้างการปรับขึ้นค่าจา้ง ไม่ใช่ท างานมา 20 ปีก็
ยงัไดรั้บเพียงค่าจา้งขั้นต ่า การมีโครงสร้างเงินเดือน
ท าให้ไม่ตอ้งมาเรียกร้องค่าจา้งขั้นต ่าเหมือนทุกวนัน้ี 
และท าใหค้่าจา้งขึ้นต ่าหมายถึงค่าจา้งของแรงงานแรก
เข้าท างานจริงๆ ปรับตามค่าครองชีพที่สูงขึ้ น เม่ือ
ท างานครบปีตอ้งมรการปรับขึ้นค่าจา้งตามโครงสร้าง
ทนัที 
 3. คณะกรรมการไตรภาคีตอ้งมีการก าหนด
สัดส่วนให้มีผูห้ญิงเขา้ไปในคณะกรรมการไตรภาคี
ทุกคณะด้วย เน่ืองจากปัจจุบนัมีผูห้ญิงเขา้ไปมีส่วน
ร่วมน้อยมาก และหากมีผู ้หญิงเข้าไปท างาหน้าที่ 
ผูห้ญิงจะมีมุมมองที่ละเอียดในจุดที่ผูช้ายมอง หรือ
คาดไม่ถึง 

    นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ สมาพันธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) กล่าวว่า ในความ
เป็นจริงแล้วการพัฒนาประเทศนั้ น รัฐวิสาหกิจมี
ความส าคญั และรองรับการพฒันาด้วยระบบต่างๆ 
หากเป็นเอกชนคงไม่สามารถท าไดใ้นการให้บริการ
สาธารณะแบบขาดทุนอย่างการขนส่งมวลชน การ

ส่ือสารโทรคมนาคม อยา่งไปรษณีย ์ที่ยงัคงท าหน้าที่
แมว้า่จะเป็นพื้นที่ห่างไกลแค่ไหน เป็นตน้ 
 วนัน้ีภาพของคนท างานรัฐวิสาหกิจ สังคม
มองว่าเป็นแรงงานที่มีค่าจ้างดี สวสัดิการดี แต่ใน
ความเป็นจริงปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น มีการจา้งงาน
หลายรูปแบบในระบบ มีลูกจา้งชัว่คราว การจา้งงาน
เหมาค่าแรง ซ่ึงไม่มีความมัน่คงในการท างาน ค่าจา้ง
ขั้นต ่า ดว้ยไม่มีนโยบายดา้นการจา้งงานประจ า ใชก้าร
จา้งงานแบบระบบโครงการ ซ่ึงตรงน้ีท าให้แรงงาน
ในรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐเองไม่สามารถ
เข้าถึงสวสัดิการพื้นฐานของรัฐได้ แม้ว่า จะได้รับ
ค่าจ้างขั้นต ่า ด้วยถูกมองว่าท างานรัฐวิสาหกิจเป็น
ลูกจา้งรัฐ อย่างเช่นกรณีเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปี 
เดือนละ 400 บาท ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจา้งของ
รัฐไม่สามารถรับเงินตรงน้ีได้เลยแม้ว่ารายได้จะ
เข้าเกณฑ์คนจนก็ตาม จึงท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ า 
ความไม่เท่าเทียม และไม่เป็นธรรมอย่างมากต่อ
ลูกจา้งของรัฐ รูปแบบการจา้งงานที่ไม่เป็นธรรมเอา
เปรียบแรงงานแมแ้ต่องคก์รของรัฐเองท าใหม้าตรฐาน
ของคนมีความไม่เท่ากนั จึงอยากเสนอให้รัฐเขา้มาดู
เร่ืองคน สร้างระบบให้เกิดความเป็นธรรมด้าน
สวสัดิการ คือสวสัดิการตอ้งเพื่อทุกคนตอ้งถว้นหน้า
เท่าเทียมไม่แบ่งแยก เด็กทุกคนควรมีโอกาสเท่ากัน 
เพื่อลดความเหล่ือมล ้ าสร้างความเป็นธรรมและเท่า
เทียม 
   นางสาว เสาวลักษณ์ ทองก๊วย สมาคมส่งเสริม
ศกัยภาพสตรีพิการ มองว่า นโยบายรัฐบาลนั้นมอง
เพยีงคนในเมืองใหญ่ไม่ไดล้งพื้นที่จริง จึงขอสะทอ้น
ในมุมของแรงงานนอกระบบภาคอีสานที่ได้รับ
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ผลกระทบอยา่งมาก แมว้า่รัฐจะก าหนดค่าจา้งขั้นต ่าที่ 
300 บาท แต่ว่าการจา้งงานในชุมชนชนบททั้งผูห้ญิง 
ผูช้าย คนพกิารมีความแตกต่างกนั และไม่ไดรั้บแมแ้ต่
ค่าจา้งขนัต ่าตามกฎหมาย ตรงน้ีถึงเราจะบอกให้เขา
เขา้มาเรียกร้อง แต่ในมุมมองของเขาคือมีงานท าก็ดี 
หรือความยุติธรรมนั้นห่างไกลเกินไป ซ่ึงรัฐบาลไม่
เคยดูแลเขาเหล่าน้ีเลย หากมองให้ลึกลงไปขนาด
แรงงานที่เป็นคนไทยยงัถูกเอาเปรียบนายจา้งไม่ท า
ตามกฎหมายแมแ้ต่ค่าจา้งขั้นต ่า แลว้แรงงานขา้มชาติ
ละจะได้รับสิทธิตามกฎหมายหรือไม่ ภายใต้การ
ละเลยของรัฐในการดูแลและบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 ประเด็นที่สองคือการละเมิดสิทธิของผูห้ญิง
ในภาคใต้ ซ่ึงถูกกระท าอย่างหนักในสามจังหวัด
ภาคใต ้บางหมู่บา้นติดยาเสพติดทั้งหมู่บา้น ผูห้ญิงถูก
ข่มขืน ถูกกระท าความรุนแรงแต่รัฐบาลมีนโยบาย
เร่ืองความมั่นคง ไม่เคยเห็นปัญหาความรุนแรงที่
ผูห้ญิงไดรั้บและไม่มีพื้นที่ปลอดภยัส าหรับผูห้ญิงใน
การใช้ชีวิต ซ่ึงหากดูเร่ืองการท างานของรัฐบาลมี
ความซ ้ าซอ้นกนัในแต่ละกระทรวง ไม่เคยที่จะบูรณา
การท างานร่วมกัน กระทรวงการพฒันาสังคมฯก็ท  า
ไป กระทรวงแรงานก็ท  าไปต่างคนต่างท าไม่ไดม้อง
คนเป็นศูนยก์ลางร่วมกันพฒันาและแกปั้ญหา จึงขอ

เรียกร้องใหมี้การท างานร่วมกนัทั้งการท าขอ้มูลความ
ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาเพือ่ใหเ้ขา้ถึงปัญหาจริงๆ 
 นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู ้อ  านวยการ
มูลนิธิเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน กล่าวว่า ผูห้ญิงตอ้งมี
ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางเพศ เพราะผูห้ญิงมีถึง
ร้อยละ 50 ของประเทศ จึงควรที่จะมีสิทธิมีส่วนร่วม
ในการพฒันาประเทศ ก าหนดทิศทางชุมชน ความ
เขา้ใจเร่ืองความเท่าเทียมทางเพศยงัถูกบิดเบือน โดย
มองความเท่าเทียมทางสาธารณะมาเทียบกับเร่ือง
ตนเอง เช่นมองว่า  คนที่บ้าน เป็นคนออกค าสั่ ง
หมายถึงความเท่าเทียมแลว้เป็นตน้ ซ่ึงกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อความเท่าเทียมนั้นตอ้งมีตั้งแต่เร่ิมตน้ใน
ทุกระดบั สมติฐานวา่ การจะลงทุนในชุมชนเร่ืองการ
สร้างงาน ซ่ึงหากสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคือใน
ชุมชนมีงาน พื้นฐานที่ดิน มีเศรษฐกิจชุมชน ที่รัฐ
ไ ม่ ไ ด้ มี มี ก า ร ส่ ง เส ริมด้ า นนโยบายที่ ชัด เ จน 
กระบวนการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงที่ต้องมีตั้งแต่ใน
ครอบครัว ชุมชน จงัหวดั ไม่ใช่มองจากบนลงล่างท า
ให้ไม่เห็นตน้ทุนที่มีอยู่ของชุมชน ซ่ึงนโยบายหลาย
นโยบายที่รัฐส่งเสริมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจกับส่งผล
กระทบกบั ครอบครัวและชุมชน 
 รัฐได้วางเป้าหมายไวเ้พื่อให้เกิดความมัน่คง 
ซ่ึงต้องน ามาปฏิบัติเพื่อสร้างความย ัง่ยืนในการลด
ความเหลือมล ้า ความไม่เป็นธรรม แต่ขาดขบวนการมี
ส่วนร่วมของผู ้หญิง  และ เพศทาง เ ลือก  ตั้ งแ ต่
ขบวนการจดัท านโยบาย การจดัท าแผนงาน มาตรการ
ขับ เค ล่ือน เห็นได้จากการแถลงนโยบาย ขาด
กระบวนการมีส่วนร่วม มีสดัส่วนที่นอ้ยมาก ขอเสนอ
ให้ยกระดบัเน้ือหานโยบายเพื่อลดความเหล่ือมล ้ าใน
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สังคมไทย ตอ้งมีการก าหนดเน้ือหาสารนโยบายให้
ผูห้ญิง และเพศทางเลือกไดเ้ขา้ไปร่วมก าหนด จะท า
ใหเ้กิดการหามาตรการที่แกไ้ขปัญหาของผูห้ญิงได ้ 

 ประเด็นต่อมา มาตรการที่ รัฐไปรับรอง
อนุสัญญาไวด้้านส่ิงแวดล้อม หรือภาวะโลกร้อนรัฐ
ตอ้งปฏิบติัตาม อยา่งเคร่งครัด อยา่งให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชน ใหผู้ห้ญิงก าหนดมาตรการ และยทุธศาสตร์ 
ซ่ึงมีอะไรบา้งที่จะกระทบในอนาคต และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรให้ค  าจ  ากัดความความเท่าเทียม
ระหวา่งเพศตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณที่มีคุณภาพ
แท้จ ริง เพราะจะ เป็นงบประมาณที่ส ร้า งความ
เปล่ียนแปลงได้อย่าแทจ้ริง รวมถึงให้มีการก าหนด
สดัส่วนของผูห้ญิงในการมีส่วนร่วม และมีอ านาจใน
การตัดสินใจในกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี ซ่ึง
ปัจจุบันมีไม่ถึงร้อยละ 10 ของสัดส่วนผู ้บริหาร
ประเทศ 
 นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง มูลนิธิส่งเสริม
ความเสมอภาคทางสังคม กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลที่
กล่าวถึงเร่ืองสิทธิผูห้ญิงมีเพียงเร่ืองการส่งเสริมธุรกิจ
ขนาดเล็ก เขียนว่า ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  รัฐไป
น าเสนอเร่ืองความเท่าเทียมว่ามีการส่งเสริมให้เกิด
ความเท่าเทียม แต่ในคณะรัฐมนตรีมีแต่ผูช้าย ส่วน
ผูห้ญิงไดเ้ป็นเพียงรัฐมนตรีช่วยและสัดส่วนน้อยมาก 

ประเทศไทยรับรองอนุสัญญาซีดอ(อนุสัญญาว่าดว้ย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ)มา
หลายสิบปีแลว้แต่การพฒันาเพือ่ใหเ้กิดความเท่าเทียม
ระหว่างหญิง ชาย กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
การก าหนดสัดส่วนหญิง-ชาย ในการท างานยงัไม่มี 
การยอมรับบทบาทของผูห้ญิงยงันอ้ย จึงขอเสนอวา่  
 1) ประเทศไทยควรยกเลิกระบบอุปถัมภ ์
เพราะระบอบน้ีท าใหเ้กิดความไร้ประสิทธิภาพในทุก
ระบบ  
 2) จากประเด็นที่ผูห้ญิงถูกคุกคามทางเพศ 
เ ม่ือไปแจ้งความด า เนินคดีมักถูกกระท าซ ้ าจาก
พนักงานสอบสวนผูช้าย ฉะนั้ นการมาท างานของ
พนกังานสอบสวนขอให้มีผูห้ญิง เพื่อให้ค  านึงถึงเพศ 
ซ่ึงเครือข่ายผูห้ญิงไดเ้รียกร้องประเด็นน้ีมานาน  
 3) เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายแรงงาน
สมัพนัธท์ี่มีการปิดงานสหภาพแรงงานซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อผูห้ญิง ที่ต ั้งครรภ ์ 
 4) การมีศูนยส่์งเสริมสิทธิความเสมอภาคทาง
เพศใน 77 จังหวัด เพื่อติดตามความและท างาน
เก่ียวกบัสิทธิของผูห้ญิง 
 นาง สุนี  ไชยรส รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลควรมีเร่ืองสวสัดิการทาง
สงัคม อยา่งนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กทัว่หน้า ซ่ึงมี
การเสนอมาโดยตลอด โดยมีการปรับเปล่ียนดีขึ้ น
ตามล าดับในขณะน้ี เสนอให้เงินอุดหนุนเด็กเล็ก
ตั้งแต่0-3 ปี เป็น 0-6 ปี เดือนละ 400 บาทปรับเป็น 
600 บาท ซ่ึงก็มีนโยบายที่จะให้เป็นไปตามที่เสนอแต่
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ยงัติดอยู่ที่ต ้องเป็นผู ้มีรายได้น้อย รายได้ไม่เกิน 1 
แสนบาทต่อปี ยงัไม่เป็นสวสัดิการทัว่หนา้  
 รัฐยงัมองว่า ผูใ้ช้แรงงานเป็นผู ้มีรายได้ มี
ระบบประกันสังคมในการดูแล  แม้ว่าจะแก้ให้
ผูป้ระกนัตนในระบบประกันสังคมสามารถรับสิทธิ
ไดแ้ต่ยงัติดอยูท่ี่ตอ้งมีรายไดไ้ม่เกิน 1 แสนบาท ท าให้
ยงัมีคนที่ตกหล่นจ านวนมาก  

 ประเด็นต่อมาอยา่งที่แรงงานรัฐวิสาหกิจเอง
ก็มีปัญหาเร่ืองการจา้งงานที่ถูกตีความวา่เป็นพนักงาน
ของรัฐ ทั้งที่รายไดไ้ม่ถึงเกณฑก์ าหนดแต่ก็เขา้ไม่ถึง
สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็ก ความไม่ชัดเจนของ
นโยบายท าใหง้บประมาณแต่ละปีไม่เพียงพอซ่ึงมีเด็ก
จ านวนมากที่ยงัไม่ได้รับสวสัดิการตรงน้ี และรอ
งบประมาณอยู ่ การใชน้โยบายแบบสงเคราะห์คนจน
ท าให้เป็นการลดศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ซ่ึงจริง
แลว้รัฐสามารถท าให้เป็นนโยบายสวสัดิการแบบทัว่
หน้า เพื่อให้คนเท่ากัน ไม่ถูกแบ่งแยก เช่นเดียวกับ
นโยบาย หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เบี้ยผูสู้งอาย ุ
เบี้ยคนพกิาร การศึกษาฟรี เป็นตน้   

 เหล่าน้ีคือสวสัดิการทั่วหน้าที่ทุกคนได้รับ 
ซ่ึงกรณีเงินอุดหนุนเด็กเล็กอาย ุ0-6 ปี รัฐก็สามารถที่

จะท าให้เป็นนโยบายสวัสดิการทั่วหน้าได้ จาก
นโยบายมารดาประชารัฐ นโยบายต่อมารัฐต้อง
แกปั้ญหาเร่ืองที่ท  ากิน มีผูห้ญิงที่ถูกจบักุมคุมขงัติดคุก 
ซ่ึงเป็นผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยรัฐควรมี
การจดัที่ท  ากิน สวสัดิการพื้นฐานดา้นทรัพยากรเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี ซ่ึงหมายถือการเขา้ถึงสวสัดิการขั้น
พื้นฐาน 

 จากนั้นทางเครือข่ายไดมี้การแถลงขอ้เสนอ
ข้อเสนอต่อนโยบายรัฐบาลว่า  รัฐธรรมนูญ2560 
“คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินตอ้ง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัหน้าที่
ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยทุธศาสตร์ชาติ และ
ตอ้งช้ีแจงแหล่งที่มาของรายได ้ที่จะน ามาใช้จ่ายใน
การด าเนินนโยบาย…” 
 การแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา ท าให้
เกิดความผดิหวงัต่อประชาชนทุกเพศสภาพ เพราะไม่
มีทิศทาง เนื้อหาและแนวทางที่ชัดเจนต่อการจะแก้ไข
ปัญหาที่สะสมความเหลื่อมล า้ ความไม่เป็นธรรมของ
สังคมไทย. โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้หญิงคนท างาน ซ่ึง
รวมทั้ งผู้หลากหลายทางเพศ  กระทั่งมีทิศทางที่
ขัดแย้งกับหน้าที่ ของ รัฐ  นโยบายแห่ง รัฐ  และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม  การลดความเหลื่อมล ้า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ รวมถึงการจดัสรรงบประมาณที่ตอ้ง
ค  านึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการด าเนินโครงการใดๆที่
ตอ้งเคารพต่อสิทธิชุมชน คุณภาพชีวิตและสิทธิการมี
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ส่วนร่วมจดัการของประชาชนก่อนการอนุญาตหรือ
ด าเนินการ        
 การจัดให้มีมาตรการกระจายการถือครอง
ที่ดินเพือ่ใหป้ระชาชนสามารถมีที่ท  ากินไดอ้ยา่งทัว่ถึง
และเป็นธรรม โดยแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหว่าง
เขตพื้นที่ป่าทบัซ้อนพื้นที่ท  ากินของประชาชน และ
รับรอ ง สิท ธิ ชุมชนในการใช้ป ระ โยชน์ ที่ ดิ น 
สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม  ภ ายใต้บ ริบทของสั งคมที่ มี ค วาม
หลากหลายทั้งทางชาติพนัธุ์  ศาสนา และวิถีชีวิตทาง
วฒันธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความตระหนัก
ในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกนัในเร่ืองสิทธิ
และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ เป็นตน้ 

 
 ในมิติของคนท างานและหลักประกันทาง
สั งค มก็ มี ก า รก า หนดไว้ทั้ ง ในหน้ า ที่ ข อ ง รั ฐ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ. อาทิ. ตอ้ง
ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ ดีในการ
ท างาน ได้รับรายได้ สวสัดิการ การประกันสังคม 
และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 
ส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเขา้สู่
ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง  และพฒันาระบบ
สวสัดิการทางสังคม   สร้างหลกัประกนัทางสังคมที่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวยั ทุกเพศ
ภาวะและทุกก ลุ่ม  เพิ่มโอกาสของสตรีในการ

ท างาน  ส่งเสริมใหมี้บทบาทในทางการเมืองและการ
บริหารทั้ งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับ
ทอ้งถ่ิน 
 แต่นโยบายของรัฐบาลกลับไม่มีทิศทางที่จะ
รองรับและผูกมัดใดๆ     ต่อภารกิจเร่งด่วนที่จะขจัด
ความเหลื่อมล า้ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ . สร้าง
ความเสมอภาคระหว่างเพศ และพัฒนาสวัสดิการ
สังคมถ้วนหน้าแก่ทุกเพศ ทุกกลุ่ม 
 สภาพการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้หญิง 
    1. ความเหลื่อมล ้าท าให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไม่เท่าเทียม ขาดความมัน่คงโดยเฉพาะชีวิต
ของผู ้หญิง   โดยสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจาก
ขอ้มูลบางส่วนน้ี 
 - ปี 2558 มีมหาเศรษฐีระดับพันล้านใน
ประเทศไทย 28 คน ขณะที่คนไทยอีก 7 ลา้นคนยงัมี
ชีวติใตเ้สน้ความยากจน 
 - ปี 2559 ประเทศไทยถูกประกาศว่ามีความ
เหล่ือมล ้าสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากรัสเซียและ
อินเดีย 
 - 5 ปีที่ผ่านมาคนไทยเพียง 1% เป็นเจา้ของ
ความมัง่คัง่ มากกวา่คนไทยทั้งประเทศรวมกนั 
 - คนไทยมากกว่า 3 ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของ
ที่ดินใด ๆ เลย และ 61% ของโฉนดที่ดินในประเทศ
ไทยอยู่ในมือคนเพียง 10 % 
 - โอกาสของลูกคนที่มีรายได้น้อยจะได้เขา้
เรียนมหาวทิยาลยัมีนอ้ยกวา่คนอ่ืน 19 เท่า และ 
 - ใ น ชั่ ว โ ม งท า ง า นที่ เ ท่ า กัน ผู ้ช า ย ไ ด้
ค่าตอบแทนโดยเฉล่ีย 100 บาท ผูห้ญิง 87 บาท 
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  2. หุ้นส่วนที่ เสมอภาค และการพัฒนาที่
ยั่งยืน …“ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง” เป็นเพียงวาทกรรมที่
ยังไกลจากความเป็นจริง 
 ปัจจุบัน  ประเทศไทยมีประชากรทั้ ง ส้ิน 
65,231,742 คน  เ ป็นหญิ ง  33,573,742 คน 
(50.92%)  ชาย 32,357,808 คน (49.08%) ในจ านวน
ประชากรวยัแรงงาน (15-59 ปี) รวม 43.038 ลา้นคน 
เป็นหญิง 21.782 ลา้นคน ชาย 21.256 ลา้นคน 
 แม้ว่ า  หญิ ง และชาย มี ส่ วน ร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในตวัเลขที่ใกลเ้คียง
กนั  แต่พบว่ามีการเลือกปฏิบติัต่อแรงงานหญิงอยา่ง
ชดัเจน คือ  ผูห้ญิงมักจะไดรั้บค่าแรงต ่ากว่าผูช้ายใน
ชัว่โมงท างานที่เท่ากนั  และตอ้งเผชิญกบัการคุกคาม
ทางเพศ แรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์เส่ียงต่อการถูกเลิก
จา้ง  และมักไม่ได้รับสิทธิในการเปล่ียนสภาพการ
ท างานไม่วา่ก่อนหรือหลงัคลอด 
 ยิง่กว่านั้น สถานภาพการท างานของลูกจา้ง 
18.36 ลา้นคน เป็นลูกจา้งรัฐบาล 3.58 ลา้นคน ลูกจา้ง
เอกชน 14.78 ล้านคน ซ่ึงเป็นแรงงานหญิงเกือบ
คร่ึงหน่ึง  ทั้งน้ี มีข่าวสารจ านวนมากสะทอ้นให้เห็น
วา่ลูกจา้งในภาคเอกชนไม่ไดรั้บการคุม้ครองแรงงาน
และสวสัดิการต่างๆ ตามกฎหมาย ซ่ึงหมายถึงแรงงาน
หญิงจ านวนกวา่ 7 ลา้นคนตกอยูใ่นความเส่ียงดว้ย   น 
อกจากน้ี แรงงานหญิงอยูใ่นแรงงานนอกระบบมาก 
กว่าชาย  จึงขาดหลกัประกนัความมัน่คงเร่ืองรายได ้
สวสัดิการที่เป็นธรรมและมีมาตรฐานเพยีงพอ  ขณะที่
ผูห้ญิงมีแนวโน้มต้องแบกรับความรับผิดชอบใน
ฐานะหัวหน้าครัวเรือนสูงขึ้นเร่ือย ๆ  โดยปัจจุบนั 1 
ใน 3 ของจ านวนหวัหนา้ครัวเรือนเป็นผูห้ญิง 

 ขณะที่ ผู ้หญิ งต้อ งแบก รับภา ระทั้ ง ใน
ครอบครัวและในโลกการท างานมากขึ้น  อ านาจการ
ต่อรองของผู ้หญิงและการมี ส่วนร่วมตัดสินใจ
นโยบายสาธารณะทั้งการเมืองการบริหาร.    รวมทั้ง
คณะกรรมการไตรภาคีด้านแรงงานยงัมีในระดับต ่า
มาก   ส่งผลให้นโยบาย กฎหมาย การจัดสรร
งบประมาณของประเทศขาดมิ ติหญิ งชาย ไ ม่
ตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของ
ผูห้ญิงในทุกมิติ 

 
 ข้อเสนอต่อนโยบายรัฐบาล:  ต้องลดความ
เหลื่อมล ้า  สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ. ส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ   
 จากสภาพการณ์ความเหล่ือมล ้าในสงัคม และ
ความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายรวมถึงผูห้ลาก 
หลายทางเพศ  ท าให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบตัิ  ความ
ขดัแยง้ระหว่างประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  กลุ่มบูรณาการ
แรงงานสตรี และองคก์รเครือข่ายผูห้ญิงคนท างาน จึง
ขอเสนอนโยบายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคม
และความมัน่คงของสตรี  เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างย ัง่ยืน คุ ้มครองทุกคนใน
สังคมอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไวข้า้ง
หลัง  ตาม เป้าหมาย การพัฒนาอย่างย ั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) บน

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%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a9/111-3/
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พื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ตลอดจน
กติการะหวา่งประเทศที่ประเทศไทยใหก้ารรับรองทุก
ฉบบั โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination against 
Women หรือ CEDAW) อนัรับรองและส่งเสริมสิทธิ
ของผู ้หญิง   ที่ จะท าให้เ กิดความมั่นคงอย่าง
ครอบคลุม  รวมทั้งอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศ 

 
 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และองค์กรภาคี
เครือข่ายผู ้หญิงคนท างาน จึงขอเสนอนโยบาย
เร่งด่วน  เพือ่เป็นหลกัประกนัทางสงัคม ดงัน้ี 
 นโยบายข้อ1.  ทวงถามค าสัญญาประชาคม
นโยบายด้านค่าจ้างแรงงานจากพรรครัฐบาล ก่อนการ
เลือกตั้งพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลไดห้า
เสียงไวก้บัประชาชน 
 1. พรรคพลงัประชารัฐ ค่าจา้งขั้นต ่า400-425 
บาท /วนั. ค่าจ้างปริญญาตรี 20,000 บาท / ค่าจ้าง
อาชีวะ 18,000 บาท และเด็กเรียนจบใหม่ยกเวน้ภาษี 5 
ปี 
 2.  พรรคประชาธิปัตย์ ที่ประกันรายได ้
120,000 บาท ต่อปี หากรายไดต้  ่ากวา่รัฐจะโอนเงินเขา้
บญัชีโดยตรง / สิทธิลาคลอดอยา่งน้อย 6 เดือน และ
ใหบ้ิดาหยดุเพื่อไปดูแลเล้ียงลูกได ้1 เดือน โดยไดรั้บ

เงินค่าชดเชย / แรงงานนอกระบบไดรั้บการคุม้ครอง
ตามมาตรฐานแรงงานไทย 
 3. พรรคภูมิใจไทย ท างาน 4 วันต่อ1 
สปัดาห ์ / ท างานที่ไหนก็ไดเ้งินเดือนเท่าเดิม 

 จากที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา นโยบายของทั้ง 3 พรรคการเมืองยงัไม่เห็น
ความชดัเจนถึงแนวทางการปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรมและ
ไม่มีระยะเวลาที่ชดัเจน  กระทัง่รัฐบาลพยายามที่จะมี
ขอ้อา้งหาเหตุจะไม่ท าตามที่ไดห้าเสียงไว ้ โดยเฉพาะ
ประเด็นค่ าจ้างขั้ นต ่ า  ซ่ึง เป็นนโยบายที่ จะต้อง
ด าเนินการเร่งด่วน 
 นโยบายข้อ 2.  เ รียกร้องให้หน่วยงาน
ประกนัสังคมเป็นองค์กรอิสระ และบริหารงานแบบ
มืออาชีพ โดยมี ส่วนร่วมของผู ้ประกันตนอย่าง
แท้จริง   นอกจากน้ีให้ขยายระบบประกันสังคม
ครอบคลุมไปถึงแรงงานนอกระบบกวา้งขวางที่สุด
และมีสิทธิที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับแรงงานใน
ระบบ รวมทั้งลูกจา้งในรัฐวสิาหกิจ หน่วยงานราชการ
และหน่วยงานของรัฐ 
 นโยบายข้อ 3.  รับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 
183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดา และ
ด าเนินการตามมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญ 2560 “ 
สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการ
คลอดบุตร   ย่อมได้ รับความ คุ้มครองและ
ช่วยเหลือ”   ให้แรงงานหญิงทั้งภาครัฐและเอกชนมี
สิทธิลาคลอด 180 วนัโดยไดรั้บค่าจา้งเตม็จ านวน โดย
สิทธิน้ีครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบ และแรงงาน
ในรูปแบบการจ้างงานที่ ไ ม่ ใช่สัญญาจ้างแบบ
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ปกติ  และหญิงพิการที่ท  างาน โดยให้ผูช้ายมีสิทธิลา
เพื่อช่วยเล้ียงดูบุตรแรกคลอดอย่างน้อย 15 วนัโดย
ไดรั้บค่าจา้งเตม็จ านวน  และมี“มุมนมแม่”  ในสถาน
ประกอบการทั้งรัฐและเอกชน 
 จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพ และปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดศูนย์ฯ 
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนท างาน 
 นโยบายที่ 4  ให้ความส าคัญกับการพฒันา
เด็กปฐมวยั  การให้เงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปี ตอ้ง
เป็นแบบถ้วนหน้าแก่เด็กทุกคนเพื่อเป็นหลกัประกัน
ทางสังคมขั้นพื้นฐานตั้ งแต่เกิด  ให้ต่อเน่ืองไปถึง
ระบบสวสัดิการสังคมแบบถว้นหน้าที่ด  าเนินการอยู่
แลว้. คือการศึกษาฟรี   หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า 
การดูแลคนพกิารและคนชรา   แต่ตอ้งเพิ่มจ านวนเงิน
ให้สูงขึ้ นกว่าปัจจุบัน และจัดการศึกษาฟรีจนถึง
ปริญญาตรีรวมถึงการศึกษาสายอาชีพ 
 นโยบายที่ 5 ก าหนดสัดส่วนผูห้ญิงในการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการทุกมิติและทุกระดบัอยา่ง
น้อย 1 ใน 3 รวมทั้งกรรมการไตรภาคีดา้นแรงงาน 
และการจดัสรรงบประมาณตอ้งค านึงถึงความเสมอ
ภาคระหวา่งเพศตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ 
 นโยบายที่. 6. ตอ้งเคารพสิทธิการพฒันาของ
ประชาชนและผูห้ญิงต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งปกป้อง
และช่วยเหลือนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนที่ถูกคุกคาม 
จบักุมจ านวนมากทัว่ประเทศทั้งหญิงชายโดยเฉพาะ
ปั ญ ห า ที่ ดิ น ท า กิ น แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ ตอ้งเร่งรัดการแก้ปัญหาความ
ขดัแยง้เร่ืองการทบัซ้อนของที่ดินในเขตป่ากับที่ดิน

ของรัฐ. รวมถึงการเคารพต่อมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง
เขตวฒันธรรมพิเศษต่อชาวเล และกะเหร่ียง รวมทั้ง
พฒันาไปสู่กฎหมายที่ครอบคลุมถึงชาติพนัธุ์อ่ืนและ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนโยบายการ
ปฏิรูปที่ดิน มีมาตรการจ ากดัและกระจายการถือครอง
ที่ดินเพือ่ขจดัความเหล่ือมล ้า สร้างความเป็นธรรม 

 
 นโยบายที่ 7 ต้องให้คนพิการ/ผู้หญิงพิการ 
เข้าถึงสิทธิและการบริการเท่าเทียมกับคนทั่วไป 
 ใน ปี  2560 ปร ะ เท ศ ไ ท ย มี ผู ้หญิ ง
พิการ  816,169 คน (46.45%) และ ผูช้าย 908,436 คน 
(ร้อยละ 53.55) ขณะที่ส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า
ผูห้ญิงพิการมีสัดส่วนสูงกว่าผูช้ายพิการ  อย่างไรก็
ตาม ระบบขอ้มูลที่เก่ียวกบัผูห้ญิงพิการยงัขาดทั้งดา้น
อาย ุการศึกษา สถานะภาพทางสงัคม การจา้งงาน การ
ถูกกระท าความรุนแรง การเขา้ถึงบริการสาธารณสุข 
เพื่อช่วยให้การก าหนดนโยบายสาธารณะที่ เ ป็น
ประโยชน์ต่อผูห้ญิงพิการที่เช่ือถือได้และเป็นระบบ
เดียวกนั 
 การถูกเลือกปฏิบตัิในหลายรูปแบบมาอย่าง
ต่อเน่ือง  ท าให้มีสตรีพิการเพียง 0.9% จบการศึกษา
ระดบัมหาวทิยาลยั สตรีพิการส่วนใหญ่จึงถูกตีตราว่า
เป็นแรงงานที่ไม่มีทกัษะ ท าให้ได้รับค่าตอบแทนต ่า
กว่าอัตราค่าแรงขั้นต ่ า  หรือถูกจ้างผ่านกฎหมาย
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สดัส่วนการจา้งงานคนพิการ แต่ขาดหลกัประกนัทาง
สังคมและสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไวใ้น กฎหมาย 
นโยบาย ระเบียบปฏิบติั และการจา้งงานทัว่ไป 

 

 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และองค์กร
เครือข่ายผูห้ญิงท างาน  จึงมีขอ้เสนอนโยบายเพื่อการ
คุม้ครองสิทธิผูห้ญิงและเด็กหญิงพกิาร ดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมการศึกษา และการจา้งงานผูห้ญิง
พกิารในระดบัแรงงานที่มีทกัษะ 
 2. เร่งสร้างความตระหนักต่อสาธารณะและ
บุคลากรของรัฐที่เก่ียวขอ้ง ให้สามารถปฏิบติัอยา่งมี
มิติหญิงชาย (gender perspective) ต่อผูห้ญิงและ
เด็กหญิงพิการ  และสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ 
รวมถึง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พกิาร พ.ศ.2550 
 3. จดัตั้งกลไกเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าผูห้ญิง
และเด็กหญิงพิการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม รวมถึงมีกลไกอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ตามข้อ เสนอของคณะกรรมการ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ อาทิเช่น การมี
ล่ามส าหรับผูพ้ิการแต่ละประเภท การอนุญาตให้มี
ผูดู้แลหรือแม้แต่สัตว์ดูแล (guiding animals) อยู่
ร่วมกบัผูพ้กิาร หรือมีทางลาด หอ้งน ้ าผูพ้กิาร เป็นตน้ 

 นโยบายที่ 8 : จดัให้มีพื้นที่ปลอดภยัให้กับ
ผูห้ญิงและเด็กในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละใน
พื้นที่สาธารณะ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูห้ญิงในกระบวนการแกไ้ขปัญหา 
 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และองค์กร
เครือข่ายผูห้ญิงท างาน(รวมทั้งผูห้ลากหลายทางเพศ) 
ขอเรียกร้องให้รัฐบาล และทุกพรรคการเมืองก าหนด
นโยบาย และการด าเนินงาน การจดัสรรงบประมาณ 
บนพื้นฐานที่มีแนวคิดเช่ือมั่นว่า ผูห้ญิงเป็นหุ้นส่วน
ค ร่ึงหน่ึ งในทุก มิ ติ  ทั้ งในมิ ติ  เศรษฐกิจ  สั งคม 
ก า ร เ มื อ ง  ว ัฒนธร รม  ส่ิ ง แ วดล้อ ม แล ะ ฐ าน
ทรัพยากร จึงต้องมีนโยบายลดความเหลื่อมล ้า สร้าง
ความเป็นธรรมในทุกมิติส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 
 จากนั้นไดเ้ชิญพรรคการเมืองที่มาร่วมรับฟัง
ในเวทีขึ้นรับขอ้เสนอ และน าเสนอขอ้คิดเห็น โดยที่
มาร่วมเวทีประกอบด้วย นางลดาวลัล์ิ  วงศ์ศรีวงศ ์
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์ พรรคเพื่อไทย  ดร.มณทิพย ์
ศรีรัตนา ทาบูกานอน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์ พรรค
ป ร ะ ช า ธิ ปั ติ ย ์  น า ง ส า ว ว ร ร ณ วิ ภ า  ไ ม้ ส น 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์ พรรคอนาคตใหม่ และ
นางสาวเสน่ห์ หงษ์ทอง พรรคสังคมประชาธิปไตย
ไทย 
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การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของครวัเรอืน พ.ศ. 2562 
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คสรท. พบรมว.แรงงาน ยืน่ประเด็นเร่งด่วนทั้ง
ค่า จ้างขั้ นต ่ า  ประกันสังคม ย ้า ใ ห้ท าตาม
นโยบายหาเสียง  

 เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ
สมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) พร้อมดว้ยเครือข่าย 
องคก์รแรงงานจากกลุ่มต่างๆ รวมถึงหาบเร่แผงลอย 
ได้เข้า ยื่นหนัง สือ ต่อม .ร .ว .จัตุม งคล โสณกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.แรงงาน) ถึง
นโยบายด้านแรงงาน และขอ้เรียกร้องวนักรรมกร
สากลที่ไดย้ื่นไวต้ั้งแต่ปี 2560 ตามที่คณะจดังานวนั
กรรมกรสากล 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)และสมาพันธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ(์สรส.) ไดย้ืน่หนงัสือเพื่อ
ติตามขอ้เรียกร้องวนักรรมกรสากล ปี 2560 ลงวนัที่ 
25 เมษายน 2560 ต่อฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2562 ณ 
ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขข์องรัฐบาล 1111 ส านักงาน
ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

 น า ย ส ม พ ร  ข วั ญ เ น ต ร  ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
กล่าวว่า ในการยื่นขอ้เรียกร้องของคสรท.นั้นไดย้ื่น
มาทุกปี และยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั 
ทั้งหมด 10 ขอ้ ซ่ึงการเขา้พบคร้ังน้ีเพื่อฟังนโยบาย

ด้านแรงงาน และทางคสรท.มีประเด็นเร่งด่วนให้
รัฐมนตรีแรงงานดงัน้ี 

 
 ประเด็นประกันสังคม คอื 
 1. รัฐตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ประกันสังคมชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ลาออกเป็นกรณี
เร่งด่วน โดยเลือกผา่นตวัแทนองคก์รผูป้ระกนัตน 50 
คนต่อ 1 เสียง 
 2. รัฐต้องปฏิรูประบบประกันสังคม ดงัน้ี 
     2.1 ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน
ส านักงานประกันสังคม ให้เป็นอิสระ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และใหผู้ป้ระกนัตนมีส่วนร่วม 
    2.2 จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม 
ในสัดส่วนที่เท่ากนั ระหว่างรัฐ นายจา้ง ลูกจา้ง ตาม
หลกัการของ พ.ร.บ. ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 และ
น าส่งเงินสมทบที่รัฐบาลคา้งจ่ายใหเ้ตม็ตามจ านวน 
    2.3 ให้ส านักงานประกนัสังคมประกาศใช ้
อนุบญัญติัทั้ งหมดที่ออกตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 
ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2558 
    2.4 เพิม่สิทธิประโยชน์ผูป้ระกนัตนดงัน้ี 
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 1. สิทธิประโยชน์ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ให้ได้รับสิทธิประโยชน์
เหมือนกนักบั มาตรา 33 
 2. เพิ่มเงินสิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพร้อย
ละ 50 ของเ งิน เ ดือนสุดท้ายการส้ินสุดเป็น
ผูป้ระกนัตน 
 3. ขยายกรอบระยะเวลาและเพดานการรักษา
ทั้งกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสังคมจน
ส้ินสุดการรักษาและให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค 
ยกเวน้เป็นการศลัยกรรมตกแต่ง 
 4. เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร
จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท และขยายอายจุาก 6 ปี
เป็น 10 ปี 
 5. กรณีส่งเงินสมทบครบ 15 ปีให้ไดรั้บสิทธิ
การรักษาพยาบาลตลอดชีวติ 
 6. กรณีการขยายเวลาส้ินสุดการเกษียณอายุ
จาก 55 เป็น 60 ปี ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน
ผูป้ระกนัตนตอ้งไดรั้บเงินชราภาพตามสิทธิเดิม ส่วน
สิทธิจาก 55 ถึง 60 ปี ใหเ้ป็นภาคสมคัรใจหรือเป็นไป
ตามทางเลือกที่ตกลงกนั 
 7 .  ก า ร ไ ด้ สิ ท ธิ ต า มพ ร ะ ร า ชบัญญัติ
ประกนัสงัคมจะตอ้งไม่ตดัสิทธิตามกฎหมายอ่ืน 

 ประเด็นการปรับค่าแรงขั้นต ่า คอื 
 1. รัฐตอ้งด าเนินการปรับค่าแรงขั้นต ่าตามที่
ไดห้าเสียงไวก้บัประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน 
 2.รัฐต้องด าเนินการควบคุมราคาสินค้าที่
จ  าเป็นต่อการด ารงชีพไม่ให้แพงเกินจริงสอดคล้อง
กบัการปรับค่าจา้ง 

 3.รัฐตอ้งก าหนดให้มีโครงสร้างค่าจา้ง และ
ปรับค่าจา้งทุกปี ตามสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นและ
ครอบคลุมลูกจา้งทุกสาขาอาชีพ 

 

 ดา้นม.ร.ว. จตุัมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน กล่าววา่ วนัน้ีรัฐบาลไดเ้ปล่ียนจาก
ระบบทหารบริหารมาเป็นระบบเลือกตั้งแลว้ ภายใต้
รัฐบาล 19 พรรคการเมืองโดยรัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายทั้งหมด 12 ขอ้ โดย 19 คนมีความเห็นไม่
ตรงกนั ซ่ึงนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงทั้งหมดนั้น
ถือเป็นนโยบายที่ทุกฝ่ายที่ร่วมรัฐบาลยอมรับ ใน
ฐานะที่เป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร 5 คน ก็ตอ้งยอมรับตามนโยบาย ไม่ใช่ว่าจะ
ปรับขึ้นค่าจา้ง 425 บาท ส่ิงที่ผูใ้ชแ้รงงานชูป้ายวนัน้ี
เป็นขอ้เสนอของพรรคหน่ึง(พรรคพลงัประชารัฐ)ที่
ถือวา่เป็นพรรคใหญ่ในรัฐบาล แต่คิดว่า ที่ไดค้ะแนน
มากไม่ใช่เพราะนโยบายปรับขึ้นค่าจา้ง 425 บาท แต่
ไดรั้บเลือกตั้งเพราะประชาชนตกใจกลวัจะไดอ้ะไร
ของใหม่  จึงเลือกเอาของเดิมๆที่รู้อยูแ่ลว้ ซ่ึงหากถาม
ตนก็ท  าตามนโยบายอยู ่การที่จะอ้างคะแนน เขาพูด
อะไรไวก้็คงรู้ หากท าแล้วคนงานทั้งหมดได้ หรือ
คนงานจากประเทศเพื่อนบา้นที่ได้รับค่าจา้งขั้นต ่า
เพิม่ขึ้นจาก 2.8 แสนเป็น  8 แสนคน เพราะขึ้นค่าจา้ง
ขั้นต ่าจาก 2.8 ล้านคนเพิ่มเป็น 3.8 ล้านคน เพราะ

https://voicelabour.org/%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%87/67403751_2494882883906950_5461706659585851392_n/
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นายจา้งไม่ยอมปรับขึ้นค่าจา้งให้มากว่านั้นอีก 2 ปี
ต่อมาจ านวนแรงงานขา้มชาติลดเหลือ 2.8 ลา้นคน   

 จึงคิดว่า หากมีการปรับขึ้นค่าจา้งตามที่ผูใ้ช้
แรงงานมาชูป้ายทวง 425 บาท นั้ นจะมีความ
เปล่ียนแปลงมหาศาลอาจมีคนตกงานจ านวนมาก 
และคนที่ไม่มีทกัษะก็จะล าบาก คงตอ้งพยายามหา
ความพอดีพอเหมาะ แต่อยา่งไรก็คงตอ้งขึ้นอยูก่บัทาง
ปลดัที่ลงมติตามระบบไตรภาคี 3 ฝ่าย(คณะกรรมการ
ค่าจ้าง)  ผู ้แทนลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐ ส่งมาให้
รัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีเพื่อลงความเห็นชอบ
ประกาศซ่ึงในฐานะพรรคเล็กก็ตอ้งดูความพึงพอใจ
ของประชาชนส่วนใหญ่พอใจและอธิบายได ้

 ต่อมาเม่ือวันที่  15 สิงหาคม 2562 กลุ่ม
สหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์ ได้เดินรณรงค์เพื่อยื่น
หนังสือเรียกร้องต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เร่ืองขอใหเ้พิ่มค่าจา้งขั้นต ่าวนัละ 425 
บาท ตามที่ได้หาเสียงไว ้ที่ศูนยบ์ริการประชาชน 
1111 ท าเนียบรัฐบาล โดยนายสมพาศ นิลพนัธ์ ที่
ปรึกษาส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ตวัแทนรับเร่ืองไว ้  

 โดยข้อเรียกร้องของกลุ่มสหภาพแรงงาน
เคมีภัณฑ์ ระบุว่า  การขึ้ นค่าจ้างขั้ นต ่ า  เป็นการ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผูใ้ช้แรงงานให้ดีขึ้ น 
เป็นการกระจายรายได้ ลดความเหล่ือมล ้ า เป็นก้าว
แรกของการหลุดพน้จากกบัดกัรายไดป้านกลางตาม
นโยบายรัฐบาล อีกทั้งยงัเป็นการกระตุน้การเติบโต
ทางเศรษฐกิจอีกดว้ย แต่การที่นายกอบศกัด์ิ ภูตระกูล 
กล่าวตอนหน่ึงว่า "ส าหรับเร่ืองค่าแรงขั้นต ่า วันละ 

400 – 425 บาท เป็นนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐใช้
หาเสียงและยอมรับว่า ตอนนี้ยังไม่ใช่นโยบายเร่งด่วน 
เพราะการขยับขึ้น 400 – 425 บาทในทีเดียวจะมี
ผลกระทบต่อภาคเอกชนแน่นอน" เป็นการกล่าวอา้ง
แบบไ ม่ รู้ความจ ริง เ ป็นการขัดแย ้งกับสัญญา
ประชาคมที่พรรคพลงัประชารัฐหาเสียงไว ้หากไม่มี
การเพิ่มค่าจ้างขั้ นต ่ า  425 บาทเท่ ากับ เ ป็นการ
หลอกลวงต่อประชาชน  จะท าให้เป็นรัฐบาลขาด
ความชอบธรรมต่อไปอีก 

 ทางกลุ่มยงัอา้งอีกว่า ตามที่นายอุตตม สาว
นายน หวัหนา้พรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) ไดแ้ถลง
นโยบายรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งเม่ือวนัที่ 15 มีนาคม 
2562 วา่ "พลังประชารัฐยื่นยันเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต ่า 
400-425 บาทต่อวัน ท าได้จริง เ ช่ือจะไม่กระทบ
ผู้ประกอบการและนักลงทุน เพราะท าควบคู่กับกับ
การพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเผย พล.อ.ประยุทธ์ 
แคนดิเดตนายกฯ ของพรรครับทราบนโยบายนี้แล้ว" 
ในขณะที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ ์เลขาธิการพรรค
พลงัประชารัฐ กล่าวยืนยนัว่า “ไม่ใช่นโยบายประชา
นิยมเหมือนพรรคอื่นและพรรคท าได้จริง”  การหา
เสียงดงักล่าว เป็นเสมือนสัญญาประชาคม ท าให้ผูใ้ช้
แรงงานสนบัสนุนพรรคพลงัประชารัฐจดัตั้งรัฐบาล 

 นอกจากน้ีเม่ือสงัคมไทยเขา้สู่สังคมชราภาพ 
ผู ้สูงอายุตั้ งแต่  60 ปีขึ้ นไปมีจ านวนมากขึ้ น ใน
ปัจจุบันมีผูสู้งอายุจ  านวน 3 ล้านคนที่อยู่ในสภาพ
ยากไร้ ไม่สามารถด ารงชีพได้สมศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์เบี้ยชราเดือนละ 600 บาทจึงไม่เหมาะสมไม่
สอดคล้องกับภาวการณ์ครองชีพที่ สินค้าอุปโภค 
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บริโภคมีราคาแพง ดังนั้ นรัฐบาลควรงดซ้ืออาวุธ
ยุทโธปกรณ์ที่เป็นการส้ินเปลืองงบประมาณ ไม่
ก่อใหเ้กิดรายไดท้างเศรษฐกิจของประเทศ และน ามา
ซ่ึงการทุจริตคอรัปชัน่ รวมทั้งควรที่จะลดอัตรานาย
พลและผูกิ้นเงินเดือนสองต าแหน่ง เพื่อน าเงินเหล่าน้ี
มาเพิ่มเบี้ ยคนชราเดือนละ 3,000 บาท อันเป็นการ
ช่วยการครองชีพของคนชรา และการสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจต่อไป 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

สหภาพแรงงานสากล  ร่ วมกับ แรงง าน
รัฐวิสาหกิจ แถลง การละเมิดสิทธิแรงงาน 
ภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟิก 

 เม่ือวันที่  24 กรกฎาคม 2562 สมาพันธ์
สหภาพแรงงานสากล (International Trade Union 
Confederation) สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ ์
(State enterprises Workers’ Relations Confederation 
(สรส.) ได้จัดประชุมในหัวข้อ “การละเมิดสิทธิ
แรงงานในทางกฎหมายและทางปฏิบัติในประเทศ
ไทย : กรณีศึกษาของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประ เทศไทย  และสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ”  
จากนั้ น เป็นการแถลงข่าว “ดัชนี ช้ีวัดด้านสิทธิ
แรงงานสากล สมาพันธ์สหภาพแรงงงานสากล 
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจ าปี 2019  การละเมิด
สิทธิแรงงานในทางกฎหมายและทางปฏิบัติใน
ประเทศไทย : กรณีศึกษาของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย และ สหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจ  บริษัท  การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน)” ณ สมาคมผูส่ื้อข่าวต่างประเทศแห่ง
ประเทศไทย (Foreign Correspondents’ Club of 
Thailand) ถนนเพลินจิต ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าชิดลม 
ปทุมวนั กรุงเทพฯ โดย แถลงการณ์ระบุวา่ 

 
 เหตุการณ์ละเมิดมาตรฐานสากลดา้นแรงงาน
อย่างรุนแรง และสั่นคลอนขบวนการขับเคล่ือน
แรงงานรัฐวสิาหกิจของไทยคือ การที่นายจา้งของรัฐ
วิสาหกิจ 2 แห่ง ซ่ึงเป็นเจา้หน้าที่รัฐ ใชก้ฎหมายเล่น
งานผูน้ าแรงงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
รถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) และของสหภาพ
แรงงานรัฐวสิาหกิจ การบินไทย (สร.กบท.) ดว้ยการ
ฟ้องร้องเป็นคดีความด้านแรงงานและเรียกร้อง
ค่า เสียหายจากการด า เนินกิจกรรมของสหภาพ
แรงงานที่ เ ป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลด้าน
แรงงาน โดยหลักการในอนุสัญญาแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบบัที่ 87 และ 98 สหภาพแรงงานมีสิทธิขั้น
พื้นฐาน ไว ้3 เร่ืองที่พึงจะกระท าได ้คือ 1) เสรีภาพ
ในการสมาคมของคนงาน  2) สิทธิในการเจรจา
ต่อรองร่วม  3) สิทธิในการนัดหยุดงานประท้วง    
ดังนั้ น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะท างานอยู่ใน
ประเทศใดก็ตาม ควรที่จะมีความสามารถในการ
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เข้าถึงและใช้สิทธิเหล่าน้ี เพื่อด าเนินกิจกรรมของ
สหภาพแรงงานได้อย่างอิสระ โดยปราศจากการ
แทรกแซงของภาคีฝ่ายนายจา้งหรือรัฐบาลได ้
 ในประเทศไทย เกิดเหตุการณ์อุบติัเหตุใน
การเดินรถไฟของรถด่วนขบวนที่ 84 วิ่งจากสถานี
ตรัง ปลายทางสถานีกรุงเทพ ตกรางที่สถานีเขาเต่า อ.
หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ ์เม่ือวนัที่ 5 ตุลาคม 2552 มี
ผูเ้สียชีวติ 7 ราย บาดเจบ็ 88 ราย นับเป็นอุบตัิเหตุทาง
รถไฟ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและความสูญเสีย
อย่างร้ายแรง   มีผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุดใน
รอบหลายปี สร.รฟท. เห็นวา่ สาเหตุของอุบติัเหตุเกิด
จากอัตราก าลังของพนักงานมีไม่เพียงพอกับงานที่
ตอ้งปฏิบัติ อันเน่ืองมาจากมติของคณะรัฐมนตรีที่
จ  ากัดอัตราก าลังบุคคลกรในรัฐวิสาหกิจ  ท  าให้
พนกังานขบัรถไฟตอ้งท างานหนักจนเหน่ือยลา้ ไม่มี
เวลาได้พกัผ่อน ประกอบกบั รถจกัร ลอ้เล่ือน และ
อุปกรณ์ช่วยในการเดินรถไฟให้ปลอดภยั ถูกใชง้าน
มา เป็นเวลานาน จนเ ส่ือมสภาพ ไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจดัซ้ือหรือบ ารุงรักษา
จากรัฐบาล จนท าให้งานบริการเ ดินรถไฟขาด
คุณภาพ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความ
ปลอดภยัในการเดินรถไฟในระดับสากล สร.รฟท. 
จึงได้เร่ิมรณรงค์การเดินรถไฟให้มีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภยัให้กับสมาชิก สร.รฟท. ได้มีความรู้
และมีความตระหนกัถึงความส าคญัของการเดินรถไฟ
อย่า งปลอดภัย  เพื่ อประโยชน์ของประชาชน
ผูใ้ชบ้ริการ ไดเ้ช่ือมั่นในคุณภาพของการเดินรถไฟ
และระบบความปลอดภัยในการเดินรถไฟ ใน
ระหวา่งวนัที่ 13-27 ตุลาคม 2552 แต่กลบัถูกนายจา้ง

กล่าวหาว่ากระท าการให้ รฟท. ได้รับความเสียหาย 
เป็นความผิดทางวินัยอยา่งร้ายแรง และไดอ้อกค าสั่ง
ลงโทษเลิกจา้งพนักงานที่เป็นกรรมการ สร.รฟท. 
จ  านวน 2 คร้ัง รวมเป็น 13 คน และฟ้องเป็นเป็นคดี
แรงงาน และเรียกร้องใหช้ดใชค้่าเสียหายให้แก่ รฟท. 
เป็นจ านวนเงินสูงถึง 15 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อย
ละ 7.5 ต่อปี 

 
 นอกจาก น้ี  เ ม่ือวันที่  20  มกราคม 2557 
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) รัฐวิสาหกิจไทย
ในอุตสาหกรรมการบิน  ได้กระท าการละเมิด
ขอ้ตกลงระหว่างนายจา้งและสหภาพแรงงาน ด้วย
การเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องเป็นคดีพิพาทในศาลแรงงาน 
โดยกล่าวหาผูแ้ทนของ สร.กบท. จ  านวน 4 คน และ
ศาลชั้นตน้ไดพ้พิากษาให้ผูแ้ทน สร.กบท. ตอ้งชดใช้
ค่าเสียหาย ที่เกิดจากการชุมนุมของพนักงานบริการ
ภาคพื้น ที่ปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ใน
ระหวา่งวนัที่ 18-19 มกราคม 2556 ว่าส่งผลให้ บมจ.
การบินไทย เสียหายดา้นภาพลักษณ์ เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 326.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยอีกร้อยละ 
7.5 ต่อปี   ในขณะน้ีคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกา ขอ้พิพาทน้ี มีมูลเหตุ เร่ิมตน้จาก บมจ.การ
บินไทย มีผลประกอบการในปีงบประมาณ 2555 
ก าไร ประมาณ 7,000 ลา้นบาท  แต่มีข่าวเผยแพร่ว่า
คณะกรรมการบริษทั มีมติไม่ขึ้นเงินเดือนประจ าปี
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พนักงานและไ ม่ จ่ายโบนัส ดังนั้ น ในวันที่  18 
มกราคม พ.ศ.2556 พนักงานที่ปฏิบตัิงานที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ จึงได้ออกมาชุมนุมเรียกร้อง ให้บริษัท
ปรับขึ้ นเงินเดือนประจ าปี จนกระทั่งเม่ือวนัที่ 19 
มกราคม 2556 เวลาประมาณ 20.00 น. ผูแ้ทนนายจา้ง 
น าทีมโดยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดข้อหารือกบั
ผูแ้ทนของ สร.กบท. และผลการหารือ ได้มีการลง
นามบันทึกข้อตกลงร่วม โดยก าหนดนัดหารือ
รายละเอียดของข้อเรียกร้องอีกคร้ังในวันที่  21 
มกราคม 2556 ทั้งน้ีบนัทึกขอ้ตกลงไดร้ะบุว่า จะไม่
เอาผดิในทางวนิยักบัพนกังานที่ร่วมชุมนุม และจะไม่
ด า เนินคดีทั้ งทางแพ่งและอาญากับพนักงานที่
เก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม ในที่สุด ผลของการหารือใน
วนัที่ 21 มกราคม 2556 ได้เห็นชอบร่วมกัน ในการ
ปรับขึ้นอัตราเงินเดือนพนักงานประจ าปี ด้วยกรอบ
วงเงินร้อยละ 7.5 และ สร.กบท. ไดข้อเพิม่วงเงินตอบ
แทนพเิศษ 300 ลา้นบาท แทนการปรับเพิ่มเงินโบนัส 
โดยใหแ้ก่พนกังานทุกคน ทั้งฝ่ายบริหารและสมาชิก 
สร.กบท. อย่างไรก็ตาม นายจา้งกลับไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลง ด้วยการยื่นฟ้องเป็นคดีแรงงานกล่าวหา 
ผูแ้ทนของสร.กบท. จ  านวน 4 คน ที่ ร่วมลงนาม
บันทึ กข้อตกล งว่ าท า ให้อ งค์กร เ สี ยหายด้าน
ภาพลกัษณ์ อนัเป็นผลจากการชุมนุมของพนักงานที่
ปฏิบตัิงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในระหว่างวนัที่ 
18-19 มกราคม 2556 
 ด้วยเหตุน้ี สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพนัธ์ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกสหภาพแรงงาน
แรงงานรัฐวิสาหกิจ 42 แห่ง ภายใตก้ารสนับสนุน
ของสมาพันธ์สหภาพแรงงานโลกระดับสากล 

(International Trade Union Confederation) ขอ
เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาการละเมิด
มาตรฐานสากลดา้นแรงงานอยา่งรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ดังที่ก ล่าวข้างต้น โดยให้พิจารณา
ขอ้เสนอ ดงัน้ี 

 
 1. ให้รัฐยกระดบัมาตรฐานทางดา้นแรงงาน
ในประเทศไทย ให้เคารพสิทธิของสหภาพแรงงาน 
ด้วยการปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ใน
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงาน
ระหวา่งประเทศ ฉบบัที่ 87 และฉบบัที่ 98 
 2. ใหรั้ฐปรับปรุงระบบแรงงานสัมพนัธ์ของ
ภาคอุตสาหกรรม ( Industrial Relations) ใน
รัฐวิสาหกิจ ด้วยการใช้วิธีการพูดคุยในทางสังคม 
(Social Dialogue) แทนการกล่าวหา/กล่าวโทษ 
รวมทั้งการก าหนดนโยบายรัฐและแจง้ให้รัฐวิสาหกิจ
ถือปฏิบติั มิใหด้ าเนินการฟ้องร้องทางคดีกบัสหภาพ
แรงงาน ในการการด าเนินกิจกรรมของสหภาพ
แรงงานที่เป็นการใชสิ้ทธิเสรีภาพตามมาตรฐานสากล
ดา้นแรงงานทั้ง 3 ขอ้ขา้งตน้ 
 3. ให้รัฐยกระดบัคุณภาพบริการ โดยเฉพาะ
ในเร่ืองมาตรฐานความปลอดภยัในการเดินรถไฟของ
ประเทศให้ไดม้าตรฐานสากล โดยสนับสนุนให้การ
รถไฟแห่งประเทศจัดหาและบ ารุงรักษา รถจักร 
ล้อ เ ล่ือน และอุปกรณ์ช่วยในการเ ดินรถไฟให้
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ปลอดภยั ใหอ้ยูใ่นสภาพที่พร้อมใชง้าน และไม่ให้น า
รถไฟที่ไม่อยูใ่นสภาพที่พร้อมใชง้าน ออกเดินรถไฟ
ใหบ้ริการแก่ประชาชน 
 สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์หวงั
เป็นอย่างยิง่ว่า กิจกรรมการประชุมในวนัน้ี จะช่วย
สะทอ้นสภาพของปัญหาการละเมิดมาตรฐานสากล
ดา้นแรงงานอยา่งรุนแรง ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ให้
สงัคมไดรั้บทราบ รวมทั้งกระตุน้ใหรั้ฐไดเ้ขา้มาแกไ้ข
ปัญหา เพื่อยกระดับแรงงานสัมพนัธ์ในรัฐวิสาหกิจ
ใหเ้ขา้สู่มาตรฐานแรงงานในระดบัสากล ทดัเทียมกบั
อารยประเทศ และที่ส าคญัให้บริการของรัฐวิสาหกิจ 
โดยเฉพาะการขนส่งระบบทางรางที่ ก  าลังจะ
กลายเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักให้กับประชาชน 
เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีมาตรฐานความปลอดภยั 
เพือ่คุณภาพชีวติที่ดีของประชาชนของประเทศ 
 ทั้งน้ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาดงักล่าวมาจาก องคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO), สมาพนัธ์แรงงาน
สากล (ITUC) ซ่ึงมีสมาชิกทัว่โลก 207 ล้านคน , 
สหพนัธ์แรงงานขนส่งสากล (ITF) ซ่ึงมีสมาชิก 19.7 
ลา้นคน, สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (สร.รฟท.), สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การบินไทย (สร.กบท.), และ ฮิวแมน ไรท์ส วอช 
โดยผู ้ร่วมเสวนาได้มีการอภิปรายและวิพากษ์ถึง
กฎหมายแรงงานสมัพนัธข์องไทย ว่ายงัจ  ากดัสิทธิใน
การรวมตวัจดัตั้งสหภาพ ฯ และ  เจรจาต่อรองร่วมกบั
คนท างานหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ขา้ราชการ ครูและ
อาจารย ์แรงงานขา้มชาติ และแรงงานนอกระบบ  ซ่ึง
เป็นปัญหาจากการที่รัฐบาลไทยไม่ไดล้งสัตยาบนัใน
อนุสัญญาของ ILO ฉบบัที่ 87 และ 98 (เสรีภาพการ

สมาคมจดัตั้งสหภาพ ฯ และ สิทธิในการเจรจาต่อรอง
ร่วม) ทั้งที่มีการเรียกร้องจากขบวนการแรงงานไทย
และสากล ทางILO,uขอ้เสนอแนะมาหลายคร้ัง โดย
ประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิและมีการท าลาย
สหภาพแรงงานเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง ตามที่มีการร้องเรียน
ไปที่ คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพการสมาคมของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO-CFA)หลาย
กรณี รวมทั้งส่งผลใหไ้ทยเป็นประเทศที่มีปัญหาดา้น
การกระจายรายไดแ้ละมีความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ
สูง เน่ืองจากคนท างานในประเทศขาดการรวมตวัเพื่อ
สร้างอ านาจการต่อรองกบันายจา้งและภาครัฐ เพื่อให้
เกิดการแบ่งปันผลก าไรจากการลงทุนและการ
คุม้ครองสวสัดิการดา้นพื้นฐานใหก้บัประชาชน 

(รายงานโดย  สร.รัฐวสิาหกิจรถไฟฯ) 

กลุ่ มแรงงาน แถลงถึง รัฐบาลให้  ทบทวน
โครงการ EEC ยกเลิกการท าผังเมืองในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก  

 เม่ือวนัที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และสมาพันธ์
แรง งาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ( สรส . )  ได้ออก
แถลงการณ์ถึงรัฐบาลให้ “หยุด.. ทบทวนโครงการ 
EEC ยกเลิกการท าผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก พร้อมทั้ งแสดงจุดยืน ขอ
สนับสนุนการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อความเป็น
ธรรมของพี่น้อง “เครือข่ายเพื่อนตะวันออก” จากการ
ใช้ค  าสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่47/2560ก าหนดให้มี
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก(EEC) เพื่อ
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สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนต่อยอดจากโครงการ
พฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออก(Easthern Seaboard 
Development Program : ESB)ซ่ึงต่อมารัฐบาล คสช.
ได้มีการตรากฎหมายที่เรียกว่า “ พ.ร.บ.เขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ.2561” โดยปราศจากการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจของประชาชน ซ่ึงต่อมามี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งรัดโดยไม่ค  านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชนในพื้นที่ซ่ึงมีวิถีชีวิต
และวฒันธรรมดา้นเกษตรกรรม อนัเป็นพื้นที่สีเขียว 
ซ่ึง มีความส าคัญในฐานะ เป็นพื้ นที่ มรดกทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาหาร ควรที่
จะตอ้งได้รับการปกป้องคุม้ครองดูแลและส่งเสริม
พฒันาจากภาครัฐ อนัเป็นความมัน่คงทางอาหารที่ขึ้น
ช่ือว่า “แหล่งผลิตอาหารโลก” และเป็นไปตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ก  าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 รวมทั้งยทุธศาสตร์
ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ที่ก  าหนดวิสัยทศัน์ว่า “น าพา
ประเทศไทยไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่งย ั่งยืน เป็น
ประเทศที่พ ัฒนาแล้ว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ” แต่ส่ิงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการเขต
พฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออกที่ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั 
ขดัต่อหลกัการที่กล่าวมาโดยส้ินเชิง 
 โดยการด าเนินการขับเคล่ือน เขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใน 3 จังหวัด คือ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง มีก าหนดระยะเวลาให้แลว้
เสร็จภายใน 1 ปี ทั้ งที่ เป็นการท าผงัเมืองรวมถึง 3 
จังหวดั ซ่ึงขาดการรับฟังและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบและขาดการศึกษาผลได้
ผลเสียอย่างรอบด้าน อันเป็นเหตุให้เครือข่ายและ

ชาวบา้นในพื้นที่คดัคา้นการจดัท าร่างผงัเมืองใหม่ที่มี
ก ารขยายพื้ นที่ อุ ตสาหกรรม  เ ป็นการท าล า ย
หลักประกันด้านการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมอย่าง
รุนแรง ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ไม่
เป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน ขดัต่อหลักนิติธรรม 
หลักนิติรัฐ และหลักรัฐศาสตร์ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติ อบอุ่น มีความสุข เป็นการจดัท าผงั
เมืองเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มทุนธุรกิจ กลุ่มทุนซ้ือ
ขายที่ ดินและกลุ่มอุตสาหกรรม โดยไม่ค  านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดล้อม และแหล่งอาหาร แหล่งเกษตรกรรม
แมแ้ต่นอ้ย 

 
 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและ
สมาพนัธแ์รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ “ขอสนับสนุน 
การท าหน้าที่ปกบ้าน ป้องเ มือง คุ ้มครองท้อง
ถ่ินที่อาศยั อาชีพ และสนับสนุนขอ้เสนอของพี่น้อง 
“เครือข่ายเพือ่นตะวนัออก” จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล 
และ รัฐสภา โปรดพิจารณาเร่ืองดังกล่าวอย่างรอบ
ดา้น โดยน าขอ้เสนอของ “เครือข่ายเพือ่นตะวนัออก”
มาพจิารณาอยา่งเร่งด่วนโดยไม่ควรรีบเร่งด าเนินการ
โครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวนัออก 
และ ที่ อ่ืนๆโดยไม่ฟังเสียงของประชาชน การ
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เลือกตั้ งที่ เกิดขึ้นใหม่ รัฐบาลใหม่ พรรคการเมือง 
และนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
จึงจ า เ ป็นต้อง ฟัง เ สียงของประชาชน  อัน เ ป็น
ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 
 

 (วาสนา ล าดี รายงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


