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 รูปแบบการจ้างงานท่ีน าไปสู่ความไม่เปน็ธรรม 
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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 
เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 
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 39 (386) 

ประจ าเดือนกันยายน 2562 กองบรรณาธิการขอ

อภยัในความลา่ช้า ซึง่ท าให้การเผยแพร่ทางออนไลน์

เลื่อนมาจนถึงเดือนตุลาคม 2562 อันเป็นเดือนท่ีมี

เหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองเกิดขึน้มากมายใน

อดีต เร่ิมจากวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 เกิดรัฐประหาร

นองเลอืดในสงัคมไทย ซึ่งเป็นท่ีมาของวลีท่ีว่า “ต่าง

ความคิด ผิดถึงตาย” วนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 เป็นวนั

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช วนัท่ี 14 ตุลาคม 2516 เกิดเหตุการณ์

ท่ีมวลชนท่ีน าโดยนักศึกษาและประชาชนจ านวน

มหาศาลสามารถโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการทหาร

ออกไป น าประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบกลบัคืนสูก่าร

เมืองไทยได้ชั่วคราว จนกระทั่งเกิดรัฐประหารนอง

เลอืดในอีก 3 ปีตอ่มา 

นอกจากเหตุการณ์ทางการ เมืองแล้ว 

ปัจจุบันเดือนตุลาคมยังมีวันส าคัญของคนงานทั่ว

โลกเกิดขึน้อีก 1 วันคือวันท่ี 7 ตุลาคมของทุกปี ซึ่ง

เป็นวัน”งานท่ีมีคุณค่า”(Decent Work) องค์การ

แรงงานระหวา่งประเทศได้มีมติวา่ด้วยงานท่ีมีคุณค่า

และ เศรษฐ กิจนอกระบบ  หลักกา รดัง กล่า ว

ครอบคลุมการท างานทุกภาคส่วนทัง้ในระบบและ 

นอกระบบ แรงงานปริทัศน์ฉบบันี ้ชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ ได้

อธิบายถึงรูปแบบการจ้างงานท่ีน าไปสูค่วามไม่เป็น

ธรรม ซึ่งท าให้งานท่ีอยู่อาจกลายเป็นงานท่ีไม่มี

คุณค่าไปได้ ดงัท่ีคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน 

ไทยร่วมกับโซริดาลิตีเ้ซ็นเตอร์ประเทศไทยได้จัด

สมัมนาเร่ือง”ปัญหาการจ้างงานท่ีไม่มั่นคง” โดยมี

ผู้ แทนองค์กรแรงงานต่างๆมาร่วมด้วย ติดตาม 

รายละเอียดได้ในแรงงานปริทศัน์ฉบบันี ้

ความไม่มั่นคงในการท างานก าลัง เป็น

ประเด็นหวั่นวิตกของประธานเครือข่ายสหภาพ

แรงงานและสถาบนัการเงิน เน่ืองจากจะมีการควบ

รวมธนาคารธนชาติและธนาคารทหารไทย ซึ่งจะ

ส่งผลกระทบต่อพนักงานของ 2 ธนาคารท่ีอาจตก

งานเป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกับประธานสภา

องค์การลกูจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ซึ่ง

ได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อ

หารือปัญหาการเลกิจ้างและการเปิดให้ลาออกโดย 
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สมัครใจในกิจการยานยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดวิกฤต

ทางเศรษฐกิจหากรัฐไม่มีมาตรการรองรับการตกงาน 

สดุท้ายนี ้โปรดติดตามปัญหาผลประโยชน์

ของชาติกรณีข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทยกบับริษัทในเครือของบริษัททางดว่นและ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทยกับ

บริษัทโฮปเวลล์(ประเทศไทย)จ ากดั ซึง่ทางสมาพนัธ์ 

 

แร ง ง าน รัฐ วิ ส า ห กิ จสัมพัน ธ์ ก า ลั ง เ ร่ ง รั ด ใ ห้

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาใน

กรณีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้การรถไฟแห่ง

ประเทศไทยต้องจ่ายค่าเสียหาย(ค่าโง่)ให้บริษัท

โฮปเวลล์เ ป็นเงินจ านวน 1.2 หม่ืนล้านพร้อม

ดอกเบีย้ร้อยละ7.5 
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น่ีก็ใกล้วนัท่ี 7 ตุลาคม ซึ่งถือเป็นวันส าคัญ

วันหนึ่งของมวลมนุษยชาติ ในฐานะท่ีทุกคนล้วน

แล้วแต่เป็นผู้ ใช้แรงงานและผู้ท างานด้วยกันทัง้สิน้ 

(เพียงแต่ผิดหลงในความคิด  ไปตามสถานะทาง

อาชีพหรือวิชาชีพท่ีเ รียกขานกัน  เช่น ฉันเป็น

ข้าราชการมิใช่ ผู้ ใ ช้ แรงงาน ฉันเ ป็นพนั กงาน

รัฐวิสาหกิจมิใช่กรรมกร ฉนัเป็นพนกังานธนาคาร อยู่

กับเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าท่ีสดุ ไม่ได้กร าแดดกร าฝน

อย่างกรรมการ หรือฉันเป็นหมอ เป็นทนายความ 

เป็นผู้พิพากษา ไม่ใช่ผู้ใช้แรงงาน)  วนัส าคญันี ้เรียน

กนัวา่ วนังานท่ีมีคณุคา่ หรือ DECENT WORK  

 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ไอแอลโอ) 

ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

ได้ร่วมกนัก าหนดหลกัการงานท่ีมีคณุคา่เม่ือเดือน 

 

มิถนุายน 2545  โดยใช้ช่ือวา่ ข้อมติว่าด้วยงานที่มี

คุณค่าและเศรษฐกิจนอกระบบ  ประกาศใช้เมื่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2545  หลักการดังกล่าวน้ี

ครอบคลุมคนท างานทุกภาคส่วน ทั้งในระบบ

และนอกระบบ หมายความว่า ในการจ้างงานหรือ

การท างานทัง้ปวง  จะต้องมีสาระส าคญั 4 ด้านเป็น

องค์ประกอบพืน้ฐาน ถ้าเปรียบการจ้างงานหรือการ

ชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ 
นักกฎหมายแรงงาน 

https://www.lps.lt 

https://www.lps.lt/
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ท างานเป็นบ้าน หลกัการนีก็้เปรียบเหมือนสี่เสาหลกั

ของบ้านครับ  มีอยู ่4 ประการ หรือ 4 ด้าน คือ 

 

 (1) สิทธิขัน้พื น้ฐานในการท างาน ได้แก่ 

ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างท่ีเป็นธรรม ไม่บังคับใช้

แรงงาน คุ้มครองแรงงานเด็ก  ไม่เลือกปฏิบติั เคารพ

สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม  ซึ่งส่วน

ใหญ่ก็คือมาตรฐานแรงงานหลกัของไอแอลโอ 

 (2) การสง่เสริมศกัยภาพการมีงานท า ได้แก่  

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  การเข้าถึงตลาด 

สนิเช่ือและเงินทุนหมุนเวียนต่าง ๆ การเข้าถึงข้อมูล

เก่ียวกบัการจ้างงาน การมีงานท าที่มัน่คงตอ่เน่ือง 

เป็นต้น 

 ( 3 )  ก า ร คุ้ ม ค ร อ งท า งสั ง คม   ไ ด้ แ ก่ 

หลักประกันสังคม การคุ้ มครองสุขภาพ ความ

ปลอดภยั และ   อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมใน

การท างาน และการศกึษา เป็นต้น 

 (4) การมีผู้ แทนและการมีส่วนร่วมในการ

เจรจาทางสงัคม  เช่น การมีตวัแทนเพื่อเจรจาในการ

ก าหนดกฎเกณฑ์หรือกติกาต่าง ๆ หรือในส่วนท่ี

เก่ียวกบันโยบาย  

 จะเห็นได้วา่ หลกัการงานท่ีมีคณุค่าดงักลา่ว

นี ้ กลุม่หรือขบวนแรงงานทัง้ในระบบและนอกระบบ 

ได้ขบัเคลื่อน และเรียกร้องมาโดยตลอด เคลื่อนไหว

เรียกร้องมาก่อนท่ีไอแอลโอจะประกาศออกมาเสีย

อีก เพียงแต่ภาพท่ีสะท้อนชัดเจน ไปปรากฏอยู่ใน

ภาคส่วนของเครือข่ายแรงงานนอกระบบเสีย

มากกวา่ เช่น  

 - การขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอก

ระบบ โดยเครือขา่ยแรงงานนอกระบบ   

 - การเคลื่อนไหวเ รียก ร้องให้ มีการจัด

ระเบียบในเร่ืองมอเตอร์ไซด์รับจ้าง โดยกลุม่แรงงาน

นอกระบบและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและ

อาชีพ  (โฮมเนท)   

 - โครงการการพัฒนานโยบายของ  8 

เทศบาลนครเพื่อพัฒนาเมืองท่ีครอบคลุมแรงงาน

นอกระบบ โดย โฮมเนท  สมาคมเครือข่ายแรงงาน

https://psacunion.ca 

https://psacunion.ca/
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นอกระบบ(ประเทศไทย)  และมูลนิธิเพื่อการพฒันา

แรงงานและอาชีพ (โฮมเนท)  เป็นต้น  

 - ในส่วนของภาครัฐเอง ก็มีการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

แหง่ชาติ   

 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีค าถามของภาค

ประชาชนและนักวิชาการต่อหน่วยงานภาครัฐ ใน

ประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตาม

หรือสอดคล้องกบัหลกัการดงักลา่ว และยงัเป็นโจทย์

ท่ีต้องช่วยกนัขบคิดและหาทางปฏิบติักนัตอ่ไปครับ 

 เน่ืองจากหลกัการงานท่ีมีคุณค่ามีมิติกว้าง

ใหญ่ ณ โอกาสนี ้ผู้ เขียนขอกลา่วถึงเฉพาะ สญัญา

การจ้างงาน หรือรูปแบบการจ้างงานท่ีไม่สอดคล้อง

กับหลกัการงานท่ีมีคุณค่า เพื่อช่วยกันคิดพิจารณา

และหาทางแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ไป 

 รูปแบบการจ้างงานหรือสัญญาจ้างที่ไม่

เป็นธรรมยังมีอยู่จริงในสังคมไทยหรือไม่ 

 มีอยูจ่ริงครับ มีมานานแล้ว และมีมาเร่ือย ๆ 

และคงมีต่อไปเร่ือยๆ ครับ ถ้าสงัคมไทยยงัไม่จริงจัง

กบัเร่ืองนี ้

 ตัวอย่างแรก  

 การจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ  

 รัฐเร่ิมต้นจากหลกัท่ีว่า งบประมาณแผ่นดิน

มีจ ากดั แตก่ารจ้างงานเป็นเร่ืองจ าเป็น    จึงต้องจ้าง

แบบจ ากดั (ฟังดก็ูขดักนัอยูน่ะครับ)  สว่นกฎหมายท่ี

รัฐอ้างอิงมาใช้ก็คือ  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 ที่เรียกกันว่า จ้าง

เหมาบริการ หรือจ้างท าของในทางกฎหมาย 

เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ว่าจ้าง กับ ผู้ รับจ้าง มิใช่

นายจ้างกับลกูจ้าง เน้นผลส าเร็จของงานจึงจะจ่าย

ค่าจ้างให้กัน และผู้ ว่าจ้างไม่มีอ านาจควบคุมการ

ท างาน บงัคบับญัชา หรือลงโทษลกูจ้าง อย่างท่ีเป็น

เร่ืองจ้างแรงงาน หรือนายจ้างลูกจ้าง   คนท างาน

จ าพวกน้ีมีหลายแสนคน มีอยู่ในทุกกระทรวง 

มาตรฐานแรงงานที่หน่วยงานภาครัฐต้องยึดถือ

ปฏิบัติ คนท างานกกลุ่มน้ีก็ไม่ได้รับ คนเหล่าน้ี

จะได้อะไรไม่ได้อะไรข้ึนกับนโยบายและการ

บริหารภาครัฐ  น่ีเป็นตัวอย่างแรกของการจ้าง

งานที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งก็คือความเหล่ือมล ้า   

 นอกจากนี ้ยงัมีจ าพวกลกูจ้างชั่วคราวหรือ

ลกูจ้างท่ีมีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนท่ีมัก

เรียกกันว่าการจ้างงานระยะสัน้  คนท างานเหล่านี ้

https://siamrath.co.th 

https://siamrath.co.th/
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แม้มีสถานะเป็นลูกจ้าง แต่เม่ือตรวจวัดมาตรฐาน

แรงงานแล้ว  คนเหลา่นีส้่วนใหญ่ไม่ได้รับสิทธิตาม

มาตรฐานแรงงานขัน้ต ่า  น่ี ก็คนท างานอีกก้อน

มหาศาล ภายใต้การจ้างงานท่ีไม่เป็นธรรม 

 

 ตัวอย่างที่ 2 

 การจ้างเหมาค่าแรงของรัฐวิสาหกิจ 

 หมายความว่า แทนท่ีรัฐวิสาหกิจจะจ้าง

ลูกจ้างหรือพนักงานของตนเอง กลับไปว่าจ้างนิติ

บุคคลอ่ืน หรือธุรกิจเอกชนอ่ืนให้มาท างานให้  ใน

ลกัษณะเหมาค่าแรง คือก าหนดจ านวนแรงงานต่อ

งานท่ีให้ท าและตกลงค่าว่าจ้างและค่าแรงงานใน

ลกัษณะเหมา ข้อพิจารณาก็คือว่า รัฐวิสาหกิจ

จะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างเหมาค่าแรงดังกล่าว 

เช่นเดียวกับที่นายจ้างตามพระราชบัญญัติ

คุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต้องปฏิบัติตาม

มาตรา 11/1 คือต้องด าเ นินการให้ลุกจ้าง

รับเหมาค่าแรงที่ท างานในลักษณะเดียวกันกับ

ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้ รับสิทธิ

ประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ หรือไม่ 

 ซึ่งหากพิจารณาจากหลักการท่ีว่า มาตรา 

11/1 เป็นหลักการพืน้ฐานด้านแรงงาน และเป็น

สภาพการจ้างและมาตรฐานขัน้ต ่าตามท่ีก าหนดไว้

ในพระราชบญัญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ พ.ศ. 

2543 มาตรา 6 และมาตรา 13 แล้ว ผู้เขียนเห็นว่า 

รัฐวิสาหกิจควรต้องปฏิบัติตามหลักการโดย

เทียบเคียงตามมาตรา 11/1 ดังกล่าว น่ีก็อีกก้อน

หน่ึงของมนุษย์แรงงานที่มีความเหล่ือมล ้า 

 ตัวอย่างที่ 3 รูปแบบการจ้างงานในภาค

ธุ ร กิ จ เ อ ก ช น แ ล ะ ส ถ า น ป ร ะ ก อบ ก า ร

อุตสาหกรรม 

 การส่งงานไปท าที่บ้าน 

 คงจ ากันได้นะครับ หลงัวิกฤติต้มย ากุ้ ง เม่ือ

ปี 2540 ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างพากันปรับเอา 

เพื่อเอาตัวรอด เพื่อการแข่งขัน เพื่อท าก าไรสูงสุด

หรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ตามจินตนาการของธุรกิจ แต่

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ก็คือ รูปแบบการจ้างงานใน

สถานประกอบการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้า คว ่า

แผ่น ดิ น  เ ร าจึ ง พบ เ ห็ น รูปแบบกา ร จ้ า ง ง า น

หลากหลาย  รูปแบบหนึง่ท่ีนิยมกันมาก ก็คือ การสง่

งานอุตสาหกรรมให้ไปท าท่ีบ้าน โดยผ่านกลไกการ

รับเหมาช่วงงานท่ีแสนจะซับซ้อนซ่อนกล เรียกว่า 

งานท่ีรับไปท าท่ีบ้าน เถียงกันมาเป็นสิบกว่าปี ว่า 

http://peanboonta.com 

http://peanboonta.com/
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คนท างานกลุ่มไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นลกูจ้าง

ตามสญัญาจ้างแรงงาน จึงไม่อยูใ่นการบงัคบัใช้ของ

กฎหมายแรงงานแม้แต่ฉบบัเดียว โฮมเนท (ปัจจุบนั

คือ มลูนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ) ร่วมกับ

กลุม่คนท างานในภาคนอกระบบร่วมกันเคลื่อนไหว

เรียกร้องมาตัง้แต่ปี 2542 ต่อเน่ืองเร่ือยมา จนมีการ

ประกาศใช้กฎหมายเม่ือปี 2553 จนบัดนี ้สิทธิของ

แรงงานกลุ่มนี ้ยงัไม่เป็นชิน้เป็นอันเลยครับ เพราะ

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเร่ืองน้ี ไม่

ยอมท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในเร่ืองน้ี    ผู้เขียน

เห็นว่า ถ้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เครือข่ายแรงงานนอกระบบและองค์กรภาค

ประชาสังคมด้านแรงงานนอกระบบ องค์การ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และกระทรวงแรงงานจับ

มือและร่วมกันคิดร่วมกันท าในเร่ืองน้ี ฝันเป็น

จริงไปนานแล้วครับ 

 

 การจ้างเหมาหรือจ้างเหมาช่วง   
 มีงานหลายอย่างท่ีแต่เดิมธุรกิจหรือสถาน

ประกอบการ ใช้วิ ธี จ้างลูกจ้างของตนเองมาท า

ทัง้หมด เช่น งานท าความสะอาด งานดูแลสวนและ

ต้นไม้ในโรงงาน งานรักษาความปลอดภยั งานขนสง่ 

งานซอ่มบ ารุง แต่ต่อมา ใช้วิธีการจ้างเหมาให้ธุรกิจ

อ่ืนรับไปด าเนินการ ในทางกฎหมายเรียกการจ้าง

ชนิดนีว้่า สัญญาจ้างท าของหรือสัญญาจ้างเหมา 

ธุรกิจหรือบุคคลท่ีรับท างานก็จะไปหาลูกจ้างของ

ตนเองมาท างาน  หรือบางครัง้ก็ไปท าการจ้างเหมา

บุคคลอีกทอดหนึง่  เราจึงพบเห็นว่า งานหลายอย่าง

ถกูวา่จ้างให้บุคคลอ่ืนรับไปด าเนินการมากขึน้ ตัง้แต่

งานบัญชี งานบุคคล งานกฎหมาย งานวางระบบ

ต่าง ๆ รวมทัง้งานวิจัย งานประชาสมัพนัธ์ หรืองาน

ตามนโยบายซีเอสอาร์ เป็นต้น 

 กรณีน้ีเป็นคนละกรณีกับการจ้างเหมา

ค่าแรง ตามมาตรา 11/1  พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ .ศ.  2541  ลูก จ้างของ

ผู้รับเหมางานไปท าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

หรือสวัสดิการใดๆ จากสถานประกอบการ หรือ
ผู้ว่าจ้าง  เว้นแต่สถานประกอบการน้ัน(ผู้ว่าจ้าง

เหมาค่าแรง) จะตกลงให้เอง ซึ่งมีปรากฏน้อย

มาก 

 การจ้างเหมาค่าแรง 
 (อธิบายไว้แล้วในตัวอย่างท่ี 2)  การจ้าง

เหมาค่าแรงในสถานประกอบการอุตสาหกรรม

เอกชน นับว่าเป็นปัญหารุนแรงที่สุด เน่ืองจาก

การจ้างงานดังกล่าว ไม่ได้วางอยู่บนหลักความ

www.khaosod.co.th 
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จริง หลักเหตุผล หลักความพอประมาณ และ

หลักความสุจริตใจ กล่าวคือ 

 - จ้างเหมาค่าแรง เพราะธุร กิจนัน้ไม่ มี

ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในงานนัน้ หากว่าจ้าง

ผู้ อ่ืนจะคุ้มประโยชน์กวา่ ของเราไม่ใช่ บริษัทรับเหมา

ค่าแรงไม่มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญ ยงัต้องไป

ฝึกงานในสถานประกอบการ ยงัต้องให้ลูกจ้างของ

สถานประกอบการเป็นผู้สอนและฝึกทกัษะให้  

 - จ้างเหมาคา่แรงเฉพาะในช่วงงานเร่งหรือมี

ค าสัง่ซือ้มาก ก็ไม่จริง เพราะจ้างไว้ตลอดเวลา และ

สดัสว่นของลกูจ้างเหมาคา่แรงก็มากขึน้เร่ือย ๆ  บาง

แหง่มีมากกวา่ลกูจ้างประจ า 

 - มีการจ้างเหมาคา่แรงในสว่นท่ีเป็นแรงงาน

ต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติเข้ามามากขึน้เร่ือย ๆ  

 นอกจากนี ้ ยังท าให้ระบบการบริหาร

แรงงานภาครัฐมีข้อจ ากัดและมีภาระในการติดตาม

ตรวจสอบในเร่ือง การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงิน

ทดแทน กองทุนประกันสังคมอีกทัง้การจ้างงาน

ดงักลา่วได้สร้างความไม่เป็นธรรมมากมาย เช่น 

 นอกจากอยูภ่ายใต้การจ้างเหมาค่าแรงแล้ว

ยงัเป็นสญัญาจ้างท่ีมีก าหนดระยะเวลา (สัน้ ๆ ไม่

เกิน 1 ปี)อีกด้วย มีการต่อสญัญาการจ้างไปเร่ือย ๆ 

ทกุปีก็จริง แตจิ่ตใจลกูจ้างหวัน่ผวาอยู่ตลอดเวลาว่า

จะได้ตอ่สญัญาจ้างหรือไม่ 

 สวัสดิการหลายอย่างท่ีควรได้ก็ไม่กล้า

เรียกร้อง ถูกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมก็ไม่กล้าสง่เสียง

ทกัท้วงหรือโต้แย้ง เพราะอาจกระทบต่อสิทธิการมี

งานท า 

 จะ เ ข้ า ร่ ว ม สหภาพแร ง งา นห รื อ เ ป็ น

คณะกรรมการอะไรกับเขาบ้าง ก็ไม่พร้อมท่ีจะเสี่ยง  

เป็นต้น 

 

 การจ้างงานที่มีก าหนดระยะเวลา
แน่นอน 

  -หม ายค ว าม ว่ า  ธุ ร กิ จ นั ้น   ส ถ า น

ประกอบการนัน้ หรือนายจ้างนัน้  จ้างบุคคลให้

ท างานเป็นลกูจ้างของตน แต่แทนท่ีจะจ้างแบบไม่มี

ก าหนดเวลา คือจ้างกันระยะยาวๆ ก็กลับจ้างกัน

แบบมีก าหนดระยะเวลา สว่นใหญ่นิยมจ้างกันคราว

ละ 1 ปี แต่ก็ต่อสญัญาจ้างไปเร่ือย ๆ ทุกปี จนนับ

www.posttoday.com 

http://www.posttoday.com/
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เวลาท่ีต่ออายุมาจะร่วมสิบปี ยี่สิบปีแล้ว ก็ยังต่อ

สญัญากนัอยูอี่ก  

 มีค าถามว่า นายจ้างหรือผู้จ้างงานมี

เหตุผลหรือความจ าเป็นหรือความชอบธรรมอัน

ใดที่ท าสัญญาจ้างคราวละหน่ึงปี แล้วต่อสัญญา

คราวละปีไปเร่ือย ๆๆๆๆๆ 

 

  -ประเด็นก็คือว่า ในทางกฎหมายเป็น

เสรีภาพของนายจ้างกับลกูจ้างท่ีจะตกลงท าสญัญา

จ้างกันแบบมีเวลาหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ แต่มี

ปัญหาเกิดขึน้ว่า สถานประกอบการต่าง ๆ ก็ถือ

โอกาสเอางานประจ าหรืองานกระบวนการผลิต หรือ

งานท่ีเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมหลกัของนายจ้าง มาท า

สญัญาจ้างแบบมีก าหนดเวลา แล้วก็ต่อสญัญาไป

เร่ือยๆ จนเกิดความเดือดร้อนและไม่ เป็นธรรม 

กล่าวคือ ลูกจ้างเหล่านีจ้ะไม่ได้รับสวัสดิการจาก

นายจ้างในหลายเร่ือง ไม่ได้รับบ าเหน็จ ไม่ได้เข้า

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ไม่ได้สวัสดิการท่ีพิจารณา

จากอายกุารท างาน มีข้อจ ากัดในเร่ืองการพิจารณา

ความดีความชอบ และโอกาสความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน 

 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

มาตรา 118 จึงได้วางหลกัไว้ว่า หากเป็นงานท่ีมีการ

เร่ิมต้นและสิน้สุดแน่นอน งานโครงการ งานตาม

ฤดูกาล หรืองานจร งานครัง้คราว นายจ้างสามารถ

ท าสญัญาจ้างมีก าหนดเวลาได้ ก าหนดเวลาไม่เกิน 

2 ปี แต่ต้องท าสญัญาจ้างเป็นหนงัสือ(ลงช่ือกันทัง้

นายจ้างและลกูจ้าง) และกฎหมายฉบบัเดียวกันนีก็้

ได้วางหลักไว้ด้วยว่า การท่ีนายจ้างไม่ให้ลูกจ้าง

ท างานติดต่อกัน อันมีเจตนาไม่ให้ลกูจ้างได้รับสิทธิ

ตามกฎหมายนี ้ดังนัน้ ไม่ว่านายจ้างให้ลูกจ้าง

ท างานอะไร แต่ละช่วงนานเท่าใด กฎหมายให้นับ

ระยะเวลาการท างานทุกช่วงรวมเข้าด้วยกัน เพื่อ

ประโยชน์ในการได้รับสทิธิตามกฎหมาย 

 หากมีเ ร่ืองดังกล่าวไป ท่ีพนักงานตรวจ

แรงงาน หรือศาลแรงงาน ทา่นก็จะวินิจฉยัให้นบัอายุ

งานทุกสัญญารวมเข้าด้วยกัน เพื่อค านวณเงิน

ชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541   

 มีข้อสังเกตว่า ก็เม่ือการท าสัญญาจ้าง

ดงักล่าว กระท าด้วยเจตนาไม่สจุริต หลบเลี่ยงการ

ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเป็นกฎหมายสงัคม หรือเป็น

www.thaihealth.or.th 

http://www.thaihealth.or.th/


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

12 
 

กฎหมายความสงบของประชาชน เรายังจะยอมรับ

สญัญาจ้างเหลา่นัน้ว่าชอบด้วยกฎหมายอยู่อีกหรือ 

ประเด็นปัญหาอยู่ท่ีตัวบทกฎหมายไม่ชัดเจน หรือ

การตีความไปไม่ถึงความเป็นธรรม  

 การจ้างงานแบบฟรีแลนซ์  
 แทบไม่น่าเช่ือว่า ธุรกิจสมัยใหม่ ทีวีดิจิทัล  

ธุรกิจยักษ์ใหญ่ ธุรกิจข้ามชาติ หรือธุรกิจชัน้น าของ

ประเทศท่ีมีภาพลกัษณ์ดดีูมีราคา กลบัเอางานท่ีเป็น

หัวใจ งานท่ีเป็นกระบวนการผลิตหรืองานบริการ

หลกั หรืองานประจ าท่ีอยู่คู่กับธุรกิจตลอดไป มาท า

สัญญาจ้างแบบท่ีเรียกกันว่า “ฟรีแลนซ์”  กันจน

แพร่หลาย ซึ่งมีความหมายว่า เป็นงานอิสระ ไม่มี

การควบคมุบงัคบับญัชา ลงโทษ ไม่มีการลางาน ไม่

มีการควบคมุเวลาการท างาน ท่ีกฎหมายเรียกว่าจ้าง

ท าของ หรือ จ้างเหมา ฟรีแลนซ์แท้จ ริงในทาง

กฎหมายจึงมิใช่ลกูจ้าง  

 แต่ท่ีปฏิบัติกันอยู่มันไม่ใช่ครับ เนือ้งานก็

เป็นงานหลกัหรืองานประจ าของธุรกิจ  มีการแสกน

บัตรเข้าท างาน มีการลางาน และอยู่ภายใต้การ

ควบคุม บังคับบัญชาและลงโทษของผู้ บริหาร ถูก

โยกย้ายให้ไปท างานโน่นน่ีตามแต่ผู้บงัคบับญัชาสัง่  

ฟรีแลนซ์ท่ีท ากันอยู่จึงเป็นจ้างแรงงาน เป็นนายจ้าง

กับลูกจ้าง  แต่ในทางปฏิบัติคนเหล่านีไ้ม่ได้รับสิทธิ

ตามกฎหมายคุ้ มครองแรงงาน  ไม่ได้รับสิทธิใน

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่ได้รับค่าชดเชยเม่ือถูกเลิก

จ้าง หรือสิน้สดุการจ้างกนั  

 

 ท าไมสังคมเราถึงละเลยความยุติธรรม

กันถึงขนาดน้ี??? 

 เห็นกันหรือไม่ว่า การจ้างงานจ านวนมากท่ี

เป็นอยู่ได้ท าร้ายจิตใจผู้คน หรือบัน่ทอนคุณค่าและ

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ได้ถึงเพียงนี  ้เม่ือน าเอา

หลกัการงานท่ีมีคุณค่า หรือเสาสี่เสาของหลักการ

ดังกล่าวมาชีว้ัดดู เราก็จะเห็นได้โดยชัดเจนว่า 

รูปแบบการจ้างงานท่ีเป็นอยู่และมีแนวโน้มจะเป็น

ตอ่ไปนัน้ ไม่สอดคล้องกับหลกัการงานท่ีมีคุณค่าแต่

อยา่งใดเลยครับ  

 มันน่าปวดกระดองใจก็ตรงท่ี ธุรกิจหรือ

สถานประกอบการท่ีใช้รูปแบบการจ้างงานหรือ

สญัญาจ้างดงักลา่วนี ้ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจชัน้น า มี

ภาพลักษณ์หรือช่ือเสียงทัง้ในระดับประเทศและ

ระดับสากล ธุรกิจเหล่านีมี้การประกาศใช้นโยบาย

www.leewattana.co.th 

http://www.leewattana.co.th 

http://www.leewattana.co.th/
http://www.leewattana.co.th/
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และจรรยาบรรณทางการค้า ซึ่งมีหลกัการส าคัญท่ี

ครอบคลมุหลกัการงานท่ีมีคณุคา่ทัง้สิน้  

 ท าให้อดคิดไม่ได้ว่านโยบายที่ประกาศ

ไปให้สังคมรับรู้ นิยมชมชอบไปแล้ว ส่วนจะ

ปฏิบัติจริงอย่างไร ไม่เก่ียวข้องกันอย่างน้ัน

หรือ??? 

 ในระยะหลงั ๆ นี ้เราคงได้ยินได้ฟังนโยบาย

ของธุรกิจ ว่าจะเคารพคุณค่าของคนท างาน จะ

ยึดถือหลักการท่ีว่า คนท างานเป็นหุ้ นส่วนในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของธุรกิจ ทุกคนท างานก็เพื่อ

ครอบครัวเป็นสุข ดังนัน้หากครอบครัวไม่เป็นสุข 

แรงงานหรือคนท างานจะท างานเต็มศักยภาพได้

อย่างไร จึงประกาศหลกัการหรือนโยบาย การจ้าง

งานต้องสมดลุและควบคูไ่ปกบัชีวิตครอบครัว (Work 

Life Balance) ถามวา่ ธุรกิจทัง้หลายได้ปฏิบติัตามท่ี

สญัญาประชาคมไว้ครบถ้วนเต็มท่ีแล้วหรือ แล้วท่ี

ธุรกิจน าเอาหุ่นยนต์มาใช้ ทัง้น าเสนอแนวคิดว่า 

ต่อไปนีท้ัง้โรงงานไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์แล้วนัน้ 

หลักกา รและนโยบาย ท่ีป ระกาศไป  ยั งจ ะ มี

ความหมายอนัใดอีกหรือ  มนุษย์คิดค้นเทคโนโลยี

มาเพื่อช่วยมนุษย์ รับใช้มนุษย์ ไม่ใช่ท าลาย

มนุษย์ 

 น่ียังไม่ได้กลา่วถึงรูปแบบการจ้างงานท่ีไม่

เป็นธรรมในส่วนภาคเกษตรกรรม หรือเกษตร

อุตสาหกรรม เช่น สัญญาจ้างเพาะเมล็ ดพัน ธ์ุ  

สญัญารูปแบบต่าง ๆ (เช่น ซือ้ขาย จะซือ้จะขาย  

วา่จ้างให้ผลติ) ในกลุม่เกษตรพนัธสญัญา ซึง่สะท้อน

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ออกมาไม่ต่างจากรูปแบบการ

จ้างงานในภาคอุตสาหกรรม 

 

 แล้วเราจะมีแนวคิดหรือทางออกในเร่ือง

นีกั้นอย่างไร??? 

 เราก็พูดกันมาตลอดว่า สังคมเรามีความ

เหลื่อมล า้สูงถึงสูงมาก และไม่มีแนวโน้มว่าความ

เหลื่อมล า้ ท่ีว่านี  ้จะลดลงหรือดีขึน้แต่อย่างใด 

ความสมัพนัธ์ระหว่างนายจ้างกับลกูจ้าง หรือผู้ จ้าง

งานกบัคนท างาน เป็นความสมัพนัธ์ท่ีไม่เทา่เทียมกัน 

เพราะฝ่ายลูกจ้างหรือคนท างานมีข้อจ ากัดและ

เสยีเปรียบกว่าในหลายด้าน รัฐจึงต้องตรากฎหมาย

และออกมาตรการนโยบายเพื่อให้การคุ้ มครอง

แรงงาน จัดระเบียบทางเศรษฐกิจให้เกิดความเป็น

ธรรม  

www.sanook.com 
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 ในขณะท่ีความเป็นจริง เราได้ปล่อยปละ
ละเลยให้ธุรกิจซึ่งอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบกว่าลกูจ้าง
หรือคนท างาน ก าหนดความสมัพนัธ์ในการจ้าง ท า
สัญญาจ้างได้ตามอ าเภอใจ โดยท่ีกฎหมายก็ไม่
เพียงพอในการอ านวยความยุติธรรม ค าถามก็คือ
สังคมไทย รัฐบาลไทยยังจะยืนยันในหลักการ
ที่ว่า ความสัมพันธ์ในการจ้างงานยังมีจุดอ่อน 
จุดเปราะบางที่ฝ่ายผู้จ้างงานหรือธุรกิจมีอ านาจ

เหนือฝ่ายคนท างาน อยู่หรือไม่ และ รูปแบบ
การจ้างงานที่เป็นอยู่ท าลายความมั่นคงในการ
ท างานและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่หรือไม่
และเมื่อรัฐบาลไทยก็ประกาศยอมรับหลักการ
งานที่มี คุณค่า ด้วยแล้ว  ขอให้ รัฐบาลเ ป็น
เจ้าภาพจัดการสะสางเร่ืองน้ีอย่างจริงจริงเถอะ
ครับ 
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วาสนา ล าด ี

voicelabour 

 
 
 

 

 

 

 

 วนัที่ 29 กันยายน 2562 ห้องเพทาย โรงแรม
บางกอกพาเลส กรุงเทพฯ จัดโดยคณะกรรมการ
สมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) ร่วมกบัโซลิดา้ลิต้ีเซ็
ฯเตอร์ประเทศไทย (SC)  ได้จัดการสัมมนาเ ร่ือง 
“ปัญหาการจา้งงานที่ไม่มัน่คง” 

 

 เวทีน าเสนอ “ปัญหาการจ้างงานไม่มั่นคง” 
โดยผูแ้ทนแรงงานกลุ่มต่างๆ โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 นางสมบุญ  สีค  าดอกแค  ประธานสภา
เครือข่ายผูป่้วยจากการท างานและส่ิงแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า จากการท างานของเครือข่าย 
โรคที่พบคือป่วยจากสารเคมี และโรคจากชีวภาพ 

ปรสิต โรคจากบิสสิโนสิส ซ่ึงเกิดจากฝุ่ นฝ้าย โรค
ปอด การเจ็บป่วยจากแร่ใยหิน การเจ็บป่วยจาก
กลา้มเน้ือ เน่ืองจากยกบ่อยๆ ซ่ึงเป็นอาการปวดเร้ือรัง 
และปัญหาการเจบ็ป่วยหากแพทยท์ี่ไม่ใช่แพทยเ์ฉพาะ
ทางการวนิิจฉยัหรือดูแลรักษาก็จะไม่ถูกตอ้งตามโรค
ที่ป่วยแต่เป็นการรักษาตามอาการ 

 หากเจ็บป่วยแลว้เสียชีวิต ส่วนใหญ่ญาติของ
แรงงานที่ป่วยก็ไม่ไดมี้การฟ้องร้องเรียกร้องสิทธิท า
ใหค้นไม่เขา้ถึงสิทธิเงินทดแทนตามพรบ.เงินทดแทน 
หรือแมแ้ต่ไดเ้ขา้ไปใชสิ้ทธิการเจ็บป่วยเน่ืองจากการ
ท างาน ซ่ึงเม่ือไม่นานที่ปทุมธานี มีคนงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคแก้วหูเส่ือม แต่ว่าแพทยช้ี์ว่าไม่มี
อาการหูเส่ือม ซ่ึงโรคเหล่าน้ีเป็นแลว้รักษาไม่หายตอ้ง
มีการพงึระวงั และดูแลตวัเองดว้ย 

 นายโอสถ สุวรรณ์เศวต  ประธานสมาพนัธ์
ลูกจา้งชัว่คราวกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจา้ง
งานที่ไม่มั่นคงของลูกจา้งภาครัฐไม่มีหลักประกัน

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1/20190929_100723/
https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1/20190929_100723/
https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1/20190929_100723/
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ใดๆเลย และผูบ้ริหารของแต่ละที่ก็ท  าการดูแลต่างกนั 
ซ่ึงตแนน้ีลูกจา้งภาครัฐในกระทรวงสาธารณสุขได้มี
การรวมตวัลุกขึ้นมาต่อสู้กับระบบการจา้งงานที่ไม่
มัน่คง 

 ในปี 2547 ซ่ึงมีการเขียนสัญญาจ้างลูกจ้าง
ภาครัฐได้ไม่เกินค่าจา้งขั้นต ่า และไม่มีการปรับเพิ่ม
ค่าจา้ง ซ่ึงเป็นระเบียบการจา้งงานในระบบราชการ 
และสมยันายกทกัษิณ ชินวตัร มีการจา้งงานโดยปรับ
ให้เป็นพนักงานประจ า แต่ว่า ทางองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน สถานพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขก็
มีการปรับการจา้งใหม่อีก ท าให้ลูกจา้งภาครัฐไดรั้บ
สัญญาจ้างแบบไม่มั่นคงอีกเช่นเดิม ซ่ึงมองได้ว่า 
กระทรวงสาธารณสุขมีหลายวรรณะ ดงัเช่น แพทยจ์ะ
ออกระเบียบการจ้างงานที่สูงกว่ากลุ่มลูกจ้างอ่ืนๆ 
เจา้หน้าที่ก็ไดค้่าจา้ง ค่าตอบแทน ส่วนลูกจา้งภาครัฐ 
ก็ไดค้่าจา้งค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม และเป็นค่าจา้ง
ขั้นต ่าที่ไม่มีสวสัดิการใดๆแมแ้ต่ประกนัสังคมอยา่ง
แรงงานในระบบ หรือแรงงานขา้มชาติ มีการปฏิบตัิที่
แตกต่างกับ บุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอ่ืนๆ เป็นการ
ดูแลแตกต่างกัน เดิมมีสวสัดิการกินข้าวฟรี แต่พอ
ลูกจา้งลุกขึ้นมาต่อสู้ไดค้่าจา้งเพิ่ม แต่ก็ตดัสวสัดิการ
ขา้วฟรี และเม่ือมีเร่ืองบญัชีค่าจา้ง แต่สวสัดิการก็ถูก
ตดั ตอนน้ีก็มีการสู้ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงภาคเหนือ
เชียงใหม่ เชียงรายดว้ยตอ้งการที่จะมีงานที่มีคุณค่า มี
งานที่มั่นคง และมีสวสัดิการที่ดีเช่นเดียวกับลูกจา้ง
กลุ่มอ่ืนๆ 

 ตอนน้ีมีการปรับจากลูกจ้างชั่วคราวเป็น
ลูกจา้งเหมาบริการ ในส่วนของครูอตัราจา้ง ดว้ยกลุ่ม

ลูกจ้างภาครัฐไม่มีกฎหมายตัวไหนในการดูแล 
กฎหม าย คุ้ม ค รอ ง แ ร ง ง า น ไ ม่ คุ ้ม ค รอ ง  เ ม่ื อ
วนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 ลูกจ้างได้ออกมารวมกัน
จ านวนมาก แต่ละส่วนในภูมิภาค แต่ผูอ้  านวยการแต่
ละที่ได้โทรให้กลับ แจ้งว่าตนถูกจับแล้วเป็นต้น 
ลูกจา้งภาครัฐเม่ือถึงวนัที่เกษียณอายไุด้รับเพียงพดัลม
กลบับา้นตวัเดียว ไม่ไดรั้บสวสัดิการใดเลยหลงัในวยั
เกษียณอาย ุเป็นความเหล่ือมล ้าของลูกจา้งจริงๆ 

 

 นางอรณิช สิงห์กัน รองประธานสหภาพ
แรงงานมิตซูบิซิ ฯ กล่าวว่า เกิดปัญหาคือถูกปิดงาน
มาแลว้ 2 ปี จากวนันั้นถึงวนัน้ี แมส้หภาพแรงงานได้
มีการท าขอ้ตกลงกับทางบริษทัแล้ว แต่ว่า ยงัไม่ได้
กลบัเขา้ท างาน โดยให้ทุกคนกลบัไปบา้นรอรายงาน
ตวั เม่ือรายงานตวัแลว้ก็ยงัไม่ไดก้ลบัเขา้ท างาน มีการ
กลับเข้าท างานโดยไม่มีเง่ือนไข 1,200 คน และใน
ฐานะที่ตนเองจากพนักงานมาเป็นสหภาพแรงงาน 
โดยที่ อีก  400 คนไม่ได้เข้าไปท างาน ซ่ึงเป็นกลุ่ม
สหภาพแรงงาน และส่วนน้ีให้มีการท ากิจกรรม
ภายนอกเป็นCSR มีการท าความสะอาดวดั และอ่ืนๆ 
รวมถึงการเขา้ค่าย เพื่ออบรม แต่เม่ือท ากิจกรรมเสร็จ
ก็ยงัไม่ได้กลบัเขา้ท างานตามที่นายจา้งแจง้ จึงไดไ้ป
ร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ (ครส.) เม่ือ

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1/20190929_092423/
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ครส.มีการออกค าสั่งให้กลบัเขา้ท างาน และมีการไป
รายงานตวัของแรงงาน นายจา้งบอกว่า จะให้กลบัเขา้
ท างานแต่จะไม่ไดอ้ยูใ่นแผนกเดิม ต่อมาก็ใหจ้ดหมาย
คนละฉบบัและกลบับา้นโดยให้กลบัไปอ่านจดหมาย
ที่บา้น ตอนนั้นตนเองตั้งครรภ ์2 เดือนจึงแจง้ไปทาง
บริษทัวา่ ตั้งครรภเ์พือ่หวงัไดก้ลบัเขา้ท างาน จดหมาย
ที่เขียนให้ออกมาอยูข่า้งนอกอีกคร้ัง จึงได้ไปร้องต่อ
ครส.อีกคร้ัง และนายจ้างมีการยื่นข้อเรียกร้องต่อ
สหภาพแรงงาน และมีการยืน่ขอ้พพิาทอีกคร้ัง ปิดงาน
งดจ้างพนักงาน  50 คนที่ เหลือ  ตอนน้ีไ ม่ได้รับ
เงินเดือนไม่ไดค้่าจา้ง ไม่สวสัดิการ 

 

การที่บริษทัใช้สิทธิว่าได้จ่ายเงินเดือนช่วงที่
อยู่ข ้างนอก และบริษัทแจ้งว่า  จ่ายค่าจ้างแล้วจะ
มอบหมายงาน หรือไม่ก็ได ้แต่วา่การที่อยูข่า้งนอกเรา
ไม่ได้รับสวสัดิการ การปรับขึ้นค่าจา้ง หรือกิจกรรม
ต่างๆที่บริษทัจดัร่วมกับพนักงานเราก็ไม่ได้รับด้วย 
บางคนที่เป็นพนักงานก็ออกมาอยูข่า้งนอกและมีการ
เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งก็ต้องดูแลตัวเองโดยไม่มี
ค่าจา้งเลย 

 นางทิพยว์มิล อินเพช็ร ผูแ้ทนภาคตะวนัออก 
และสหภาพแรงงานมิตซูบิชิฯ กล่าวว่า วนัน้ียงัไม่มี
งานท า และไม่ได้มีรายไดอ้ะไร ด้วยตนเองอายมุาก

แลว้ และยงัเป็นแม่เล้ียงเด่ียว มีลูก 2 คน ซ่ึงก็อยากให้
รัฐบาลเขา้มาดูแลดว้ย ทุนต่างชาติละเมิดสิทธิแรงงาน
ดงักล่าวดว้ย 

 นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานก ลุ่มผู ้ใช้
แรงงานสระบุรีและใกลเ้คียง กล่าวว่า การกดขี่ขูดรีด
ของนายทุนก็มาจากผูมี้อ  านาจ การที่ใช้ช่องว่างของ
กฎหมายในการปิดงาน แต่ไม่เลิกจา้ง กฎหมายให้ท  า
ได ้แต่ว่า นักกฎหมาย ภาครัฐว่าอยา่งไร ดว้ยการปิด
งานไม่มอบหมายงาน เป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์ความไม่มัน่คงทั้งรายได ้และการไม่มีงาน
ท า ด้วยกฎหมายมีการก าหนดไวว้่า นายจา้งสามารถ
เลิกจา้งหรือจา้งงานก็ไดเ้ป็นสิทธ์ิ หากพิพาทแรงงาน 
ก็ร้องครส. ร้องรัฐวา่กนัไปตามขั้นตอนกฎหมาย หาก
ปฏิบติัตามกฎหมายถือวา่เป็นธรรมแลว้ 

 วนัน้ีเร่ืองของค่าจา้งขั้นต ่า ก็ไม่มีการปรับขึ้น 
ทั้ งที่ มีการหาเสียงของรัฐบาล แต่ไม่มีการท าตาม
นโยบายนั้น ราคาขา้วของสินคา้อุปโภคบริโภค ค่า
ครองชีพปรับตวัขึ้นเท่ากนัทุกพื้นที่ ราคาสินคา้เท่ากนั
หมดแต่ค่าจา้งปรับขึ้นไม่เท่ากัน มันคือความไม่เป็น
ธรรมโดยแท ้หากคนงานตอ้งการรายไดม้ากขึ้นตอ้ง
ท างานล่วงเวลามากขึ้น ซ่ึงเม่ือท างานล่วงเวลาก็ไม่ได้
ดูลูก ดูแลครอบครัว ซ่ึงเป็นผลกระทบต่ออนาคตของ
ชาติเป็นห่วงโซ่ของผลกระทบ หากเราจะถามเร่ือง
การดูแลแรงงาน วันน้ีการจ้างงานของกระทรวง
แรงงานก็ไม่ไดรั้บการดูแล เพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรม
เลย มีระบบจ้างลูกจ้างภาครัฐ มีการจ้างพนักงาน
ชั่วคราว การจ้างงานแบบไม่มีความมั่นคง ใน
กระทรวงแรงงานอีก เช่นกนั 

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1/20190929_100953/
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 การจา้งงานทุกวนัน้ี ตามไม่ทนั มีการจา้งงาน 
แบบจา้งท าของ การเลิกจา้งไม่ไดรั้บการดูแลดว้ยการ
ตีความตามกฎหมาย ซ่ึงการแกปั้ญหาแบบน้ีเหมือนลิง
แก้แห แก้ไม่ออกพนักันยุ่งไปหมด เราตอ้งช่วยกัน
แก้ไขด้วยการกฎหมายให้เป็นธรรม ซ่ึงต้องแก้ทั้ ง
ระบบ ผา่นเวทีการเมือง ซ่ึงแมค้สรท.มีพรรคการเมือง
ของตนเอง แต่ว่ายงัไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
(สส.)ของพรรคตนเองในสภาผูแ้ทนราษฎร จะแกต้รง
น้ีไดอ้ยา่งไร ภาระกิจการแกก้ฎหมาย ทั้งกฎหมายการ
รวมตัว เรามีการยื่นหนังสือไปหลายฉบับแล้ว ใน
หลายรัฐบาล แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาเลย เราจะ
หาทางอยา่งไรตอ้งมาช่วยกนัคิด ไม่ใช่ให้หยดุที่จะคิด
หาทางแกไ้ข 

 นางสาวสงวน ขุนทรง ผู ้ประสานกลุ่ม
สหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ กล่าวว่า การ
ท างานของลูกจ้างภาครัฐเป็นลูกจ้างชั่วคราว การ
ท างานเป็นลูกจา้งที่ไม่มัน่คง ไม่ไดรั้บการดูแล ซ่ึงใน
พื้นที่ออ้มนอ้ย ออ้มใหญ่ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเก่า 
บางโรงงานก็มีกฎระเบียบก าหนดการเกษียณอายไุว ้
แต่บางบริษัทไม่มีกฎระเบียบการเกษียณอายุ ซ่ึง
ผลกระทบใครอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ออกจากงานไปโดย
ไม่ได้อะไร จนเม่ือมีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน ก าหนดให้มีการเกษียณอายุและมีการขอ
เกษียณอายแุลว้ ส าหรับลูกจา้งที่ไม่ได้มีระเบียบการ
เกษียณ ซ่ึงแรงงานกลุ่มน้ีจะมีอายมุาก แต่ว่า มีลูกจา้ง
ที่ตอ้งการที่ท  างานต่อไปเร่ือย ๆดว้ยมองว่า ตนเองยงั
สามารถท างานได ้แต่ประเด็นคือ กลุ่มน้ีได้รับเพียง
ค่าจา้งขั้นต ่าไม่ไดมี้สวสัดิการอะไรเลย ลาป่วยก็ไม่ได้

ค่าจ้างอีก ซ่ึงตรงน้ีรัฐบาลตอ้งมีการดูแลมากกว่าน้ี 
ไม่ใช่ดูแลแต่ระบบทุนอยา่งเดียว 

 

 นายองอาจ เชนช่วยญาติ เครือข่ายธนาคาร
และสถาบนัการเงิน หรือBFUN กล่าวว่า การจา้งของ
ภาคธนาคารนั้น อาจถูกมองว่าเป็นงานที่มัน่คงรายได้
ดีแต่ความจริงแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบเช่นเดียวกับ
ผูใ้ช้แรงงานในกลุ่มอ่ืนๆ ทั้งการจา้งงานที่ไม่มั่นคง 
การท างานเลยเวลาก าหนดการท างานแต่ละวนั แต่
ไม่ไดค้่าล่วงเวลา(OT) เดิมการจา้งงานธนาคารมีความ
มั่นคง แต่เม่ือปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ตอ้มย  ากุ ้ง 
และกรุงเทพพาณิชยการ(BBC)ล้ม มีการควบรวม
ธนาคาร ตอนน้ีกระทบหนักอีก เม่ือมีการปรับเปล่ียน
น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในระบบธนาคาร โดย
ตอ น น้ี ก า ร ใ ช้ เ งิ น  ฝ า ก  ถ อ น  โ อ น เ งิ น ผ่ า น
โทรศพัทมื์อถือหมดแล้ว ไม่ไดผ้่านแค่คอมพิวเตอร์ 
หรือพนกังาน ส่วนพนกังานธนาคารก็ปรับหน้าที่ขาย
ทุกอยา่งทั้งประกนัชีวิต ธุรกิจของแบงคป์รับเปล่ียน
ไป  และแบงค์จะ เข้า ไปอยู่ ใน ร้ านสะดวก ซ้ือ 
เปิด 24 ชัว่โมง รับฝาก ถอน จ่ายฯลฯได้หมด ซ่ึงทาง
เครือข่ายได้ร้องต่อรัฐแล้วเ ร่ืองการแก้ไขปัญหา
แรงงานแบงค์ ซ่ึงตอนน้ีก็มีปัญหาการยุบรวมสาขา 
การควบรวมแบงค์เข้าไปแน่นอนต้องกระทบกับ
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พนักงานจ านวนมากซ่ึงยงัไม่มีการกล่าวถึงเลยว่าจะ
แกปั้ญหาอย่างไร เพราะแรงงานหน่ึงคนที่ตกงานจะ
กระทบถึงครอบครัวอีกหลายคนแน่นอน 

 

 นายมานพ แก้วผกา  สมาพันธ์เครือข่าย
แรงงานนอกระบบ กล่าวว่า การเลิกจ้างแรงงาน
เอกชนจ านวนมากก็ออกสู่แรงงานนอกระบบ ซ่ึงก็ท  า
ให้เ กิดความไม่มั่นคงในการท างานโดยงานไ ร้
สวสัดิการ การท างานแบบในระบบจึงไม่ไดป้ลอดภยั
ไม่มัน่คงเช่นกนั วนัน้ีจากแรงงานในระบบออกมาสู่
แรงงานนอกระบบการดูแล หรือการเรียกร้องสิทธิ
ต่างๆต้องดูแลถึงแรงงานนอกระบบ เพราะน่ีคือ
อนาคตเม่ือแรงงานในระบบออกมานอกระบบก็ตอ้ง
มองเร่ืองความมั่นคงในชีวิต อย่างการชราภาพ หลัง
เกษียณอายจุะอยูอ่ยา่งไรดว้ยเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ระบบประกนัสังคมก็ไม่ได้ดูแลเทียบเท่ากบัแรงงาน
ในระบบ เม่ือเจบ็ป่วย หรือเจ็บป่วยจากการท างาน จะ
ไม่ไดส้วสัดิการที่เท่าเดิม ซ่ึงผลกระทบในอนาคตหาก
เขา้สู่วยัเกษียณรายไดไ้ม่มี ฉะนั้นอยากให้แรงงานที่
ท  างานในระบบตระหนักถึงความไม่มั่นคงในการ
ท า ง านที่ จะ เ กิดขึ้ นหลังก าร เป ล่ี ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีในอนาคตด้วย การเรียกร้องตอ้งมองให้
คุม้ครองแรงงานนอกระบบดว้ย 

 นายประสิทธิ ประสพสุข ประธานสมาพนัธ์
แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (CILT) มองว่า 
การท างานภายใตก้ารปรับตวัเทคโนโลยใีหม่ที่จะเขา้
มา การมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท าให้ต้อง
เกิดผลกระทบกบัคนอีกมากมายจริงๆ ระบบโรบอทที่
เขา้มาในกระบวนการผลิตนั้นนานแลว้ แต่ว่า ตอนน้ี
นั้นใช้คนในการควบคุม ในอนาคตอันใกล้โรบอท
หรือหุ่นยนตจ์ะใชร้ะบบของอินเตอร์เน็ตเขา้มาควบ
คลุมกระบวนการท างาน ซ่ึงตรงน้ีเองความจ าเป็นใน
การใช้คนจ านวนมากในกระบวนการผลิตจึงไม่
จ าเป็นอีกต่อไป การจา้งงานจึงอาจเปล่ียนไป การจา้ง
งานแบบเหมาค่าแรงที่ได้ผลกระทบก่อน และต่อมา
การจา้งงานก็มีการท าสัญญาจา้งใหม่เป็นสัญญาจา้ง
เฉพาะคน และใช้สัญญาจ้างงานระยะสั่น  ซ่ึ ง
สวสัดิการต่างๆจะไม่ไดเ้ท่ากบัแรงงานเก่า ซ่ึงตอนน้ีมี
การน ามาใชบ้า้งแลว้เม่ือมีการจา้งงานใหม่ 

 การใช้นักศึกษาฝึกงานเขา้มาท างานในไลน์
การผลิต ท างานประเภทเดียว กับพนักงานประจ า 
ท  างานล่วงเวลา นั่นหมายความว่าเป็นการจ้างงาน
หรือไม่ ตอนน้ีก็มีการน าเข้ามาใช้ในหลายโรงงาน
โด ย ก า ร ท า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ที่ ว่ าMOUร ะ ห ว่ า ง
สถาบนัการศึกษากบับริษทั 

 นายพนมทวน ทองน้อย สมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ (สรส.) กล่าวว่า การจา้งงานของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการจ้างงานเหมาช่วง เหม่า
ค่าแรง มีการจา้งพนักงานชัว่คราว จา้งพนักงานของ
รัฐ ซ่ึงเป็นการจา้งงานที่ไม่มั่นคง มีการจอ้งในหลาย
รูปแบบ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของแต่ละกระทรวง 

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1/20190929_092344/
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เช่นการรถไฟเป็นกระทรวงคมนาคม การไฟฟ้า
กระทรวงพลังงาน หรือกระทรวงการคลัง เป็นต้น 
เป็นการจา้งงานที่ไดรั้บผลกระทบ ซ่ึงการจ้างงานจะ
เป็นเหมาช่วง ซ่ึงเป็นการประกวดราคา เสนอเขา้มาแต่
ละบริษัทเปล่ียนไปสัญญาก็จะเปล่ียนบริษัทแต่ว่า
พนักงานกลุ่มเดิมคนเดิมท าให้การจา้งงานแรงงาน
กลุ่มน้ี ค่าจา้งที่ไดรั้บ คือค่าจา้งขั้นต ่าตลอดเวลา ดว้ย
เปล่ียนบริษทัไปเร่ือย ๆ ตามที่มาประมูลได ้เปล่ียนสี
เส้ือใหม่เท่านั้น 

 หากมีการเปิดเสรีทางการลงทุน นายทุน
ต่างชาติจะเขา้มาในการที่จะลงทุน โดยผ่านนอมินีทั้ง
การผลิตน ้ าประปา ไฟฟ้า โทรคมนาคม ทั้ งรถไฟ 
โทรศพัท ์ตอนน้ีไฟฟ้าก็โดนแบบเดียวกนั ดว้ยนอมินี
ในภาครัฐมีมาก ซ่ึงทุนเหล่าน้ีมาจากหลายบริษัท 
หลายประเทศ รัฐวสิาหกิจเร่ิมมีการจา้งงานที่ไม่มัน่คง 
พนกังานที่มีอ  านาจการต่อรองสูงยงัสามารถที่จะสู้กบั
อ านาจทุนได ้แต่ว่า หากทุนเขา้มามากแน่นอนราคา
การบริการก็จะแพงไปดว้ย 

 ระบบเทคโนโลยีที่เขา้มาเร็วมาก ในมุมของ
ธนาคาร ในเชิงธุรกิจทั้งบล็อกเชน และบิ๊กดาตา้ เขา้
มาก็จะมีขอ้มูลวา่ คารเป็นอยา่งไร มีอ านาจในการซ้ือ 
หรือการผ่อน ด้วยหากมีวินัยในการเงินก็จะมีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ขายของให้กับเรา แต่หากคน
ไหนวินัยการเงินไม่ดีดอกเบี้ยก็จะแพงหากผ่อนของ 
ต่อไปน้ีในส่วนของไฟฟ้าเองก็จะมีบิ๊กดาตา้เขา้มาดู
ตามบ้านและครัวเรือน เม่ือมีเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าตามครัวเรือนแลว้อยา่งแผงโซล่าเซลล์ซ่ึงตอนน้ี
อาจยงัลงทุนแพงอยู่ แต่ว่าในอนาคตนั้นก็จะมีการ

ปรับตัวในส่วนของไฟฟ้าฝ่ายผลิต และหากมีการ
พัฒนาแบตเตอ ร่ีที่ มี คุณภาพมากขึ้ นก็ต้องมีการ
ปรับตวัด้านการจา้งงานแน่นอน รัฐบอกตอ้งการลด
ความเหล่ือมล ้าตรงน้ีแน่นอนเราคงตอ้งยอมรับการเขา้
มาของเทคโนโลย ีแต่ว่าจะแกปั้ญหาอย่างไรเพื่อการ
ปรับตวัของแรงงาน และรัฐจะดูแลอยา่งไร 

 

เวทีช่วงบ่ายมีการน าเสนอการแก้ไขปัญหา “การจ้าง
งานที่ไม่มั่นคง” 

 นายทศพล  กฤตวงศ์วิม าน  ผู ้ตรวจการ
กระทรวงแรงงาน กล่าววา่ นโยบายการปฏิรูปแรงงาน 
ต้องมีการรองรับหลังจากมีการเป ล่ียนไปด้าน
เทคโนโลย ีนโยบายดา้นแรงงานขา้มชาติที่ตอ้งจดัให้
เขา้ที่ และแรงงานนอกระบบที่ตอ้งมีการดูแลให้เกิด
สภาพการจา้งที่ดีใหอ้ยูไ่ด ้และค่าจา้งขั้นต ่าที่ตอ้งปรับ
ขึ้นให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ ซ่ึงการเตรียมการที่
ส าคญัคือเร่ืองของภาวะการเขา้สู่สังคมสูงวยัของผูใ้ช้
แรงงาน ด้วยหากเกษียณอายุแล้วจะไปท าอะไร 
กระทรวงแรงงานตอ้งเตรียมการในการรองรับ การ
ส่งเสริมการมีงานท า และเป็นงานที่มีคุณค่า ซ่ึงมีทั้ง
แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ซ่ึงตอ้งท า การ
ส่งเสริมศักยภาพในการให้คนไทยที่ไปท างาน
ต่างประเทศไดด้า้นฝีมือและทกัษะอ่ืนๆ  การส่งเสริม
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เร่ืองการป้องกนัโรคซ่ึงตอ้งดูแล โดยให้แรงงานที่อยู่
ในระบบประกันสังคมได้รับการดูแลส่งเสริมด้าน
สุขภาพจากประกนัสงัคม 

 

 นโยบายเซฟต้ีไทยแลนด ์คือตอ้งให้เกิดความ
ปลอดภยัทั้งภายในองค์กรและการเดินทาง ซ่ึงได้มี
นโยบายมาแลว้ 2 ปี เพิ่มประสิทธิภาพการใชแ้รงงาน
ขา้มชาติ และการคา้แรงงาน ซ่ึงตอ้งมีการแก้ไขและ
ต้องมีการด าเนินการต่อไป การพฒันา และก ากับ
กลไกการสร้างมาการมีส่วนร่วม ซ่ึงมีการเปิดใหมี้การ
ท า ง าน ร่ วมกันขอ งทุ กภ าค ส่วนไ ม่ ว่ า จะ เ ป็น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) องคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) และแรงงานทุกกลุ่มที่
ได้ เข้าม า ร่วมกันท า ง าน  เพิ่มศักยภาพบัณฑิต
อาสาสมคัรในพื้นที่ชายแดน และ 3 จงัหวดั 5 จงัหวดั
ภาคใต ้เพือ่การท างาน เป็นการส่งเสริมเพื่อให้ท  างาน
ได้ปลอดภยัมากขึ้น อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานย ังให้แนวนโยบายการท า งาน เพราะ
ประชาชน คือผูใ้ชแ้รงงานเขา้ถึงโดยสะดวก โปร่งใส 
แนวการขบัเคล่ือนของกระทรวงฯจะเป็นอยา่งน้ี 

 เ ร่ืองความมั่นคงในการท างานจากการที่
ท  างานกบัทางภาคตะวนัออก คสรท.มา 10 ปี ปัญหา

การใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานมาตรา 11 /1 ที่ตอ้งมี
การคุม้ครองดูแล เพือ่ใหเ้กิดความมัน่คง ทุกอยา่งตอ้ง
เดินเพื่อความเป็นธรรม โดยให้เหมาค่าแรง 11 คน
ไดรั้บความเป็นธรรม 

 นายธานี  ศิ ริล้น  ผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้าน
คุม้ครองแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กฎหมายคุม้ครองแรงงน 
มาตรา 11ไม่ไดมี้การกล่าวถึงการจา้งงานเหมาค่าแรง
เล ย  แ ต่ เ ม่ื อ มี ก า รบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครอ ง
แรงงาน 2541 ก็มีการปรับรูปแบบการจา้งงานใหม่ๆ
มากขึ้น ประเด็นคือมีการปรับตวัของอุตสาหกรรม 
และการจา้งงานมาใชแ้รงงานเหมาค่าแรง ซ่ึงช่วงนั้นมี
การมองเร่ืองความไม่มัน่คง และการเลิกจา้งที่เกิดขึ้น
ไม่มีอะไรคุ้มครอง จึงมีการร่างกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน 2541 เพือ่ดูแลเร่ืองการเลิกจา้ง และปี 2551 ก็
มีเร่ืองการจา้งงานเหมาช่วง เหมาค่าแรง เป็นการดูแล
การมีงานท าแต่ไม่ได้คิดเร่ืองความไม่เป็นธรรม แค่
ตอ้งการใหมี้การจา้งงาน ซ่ึงต่อมาเม่ือใชง้านมา 3–5 ปี 
ก็มีการจา้งงานไม่เป็นธรรมกับคนงานเหมาค่าแรง
จ านวนม าก  ซ่ึ ง มี ก าร ร้อ ง เ รี ยนว่ า ลู ก จ้า งตาม
มาตรา 11/1 ตอ้งไดรั้บการดูแลเทียบเท่ากบัลูกจา้งใน
โรงงาน ซ่ึงก็มีการทบทวนและมีการปรับแกก้ฎหมาย
เพื่อการดูแลสิทธิให้เท่าเทียมกับลูกจ้างในโรงงาน
เดียวกนั การแกไ้ขกฎหมายโดยฝ่ายรัฐฝ่ายเดียวไม่ได ้
วิธีการแก้คือผู ้ได้รับผลกระทบต้องรวมกันเสนอ
ขึ้ นมาเพื่อให้ภาครัฐน า เสนอเพื่อแก้กฎหมายที่
ตอ้งการ 

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1/20190929_092433/


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
22 

 

 นายปองซุลอัน  ผู ้แทนองค์การแรงงาน
ระหว่ า งประ เทศ  ( ILO)  ก ล่ าวว่ า  แถลงการ ณ์
ครบรอบ 100 ปี ILO ขอ้เสนอแนะประเด็นความท้า
ทายในการจา้งงาน การจา้งงานมีความเปล่ียนแปลง
ไป และตอ้งดูแลโลก การท างานที่เปล่ียนไปมากขึ้น 
หลงัปี 2015–2018 ก็มีการอภิปรายถึงเร่ืองอนาคตใหม่
ในการท างาน ILOมีการจดัตั้งคณะกรรมาธิการสากล 
เพื่อมาดูอนาคตในการท างาน คณะกรรมาธิการเร่ือง
อนาคตการท างานก็รับค าเสนอแนะกบัคณะไตรภาคี 
แ ล ะ ไ ด้ มี ข้ อ เ ส น อ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม เ ม่ื อ เ ดื อ น
มิถุนายน 2562 ที่ผา่นมา ประเด็นหลกัคือ โลกาภิวฒัน์ 
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การเข้าสู่สังคมสูงวัย
เก ษียณอายุ  และการจ้า งงานที่ เป ล่ี ยนไปด้าน
เทคโนโลยี  ซ่ึงมีการปรึกษากนั แถลงการณ์ที่มีการ
กล่าวถึงมีทั้งโอกาสการจา้งงานในอนาคต และความ
เส่ียงดว้ย 

 

 ประเด็นที่อยากให้เกิดขึ้นคือความเป็นธรรม
ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ ก็ตอ้งมีการพูดถึงความ
ทา้ทาย และการเจรจาทางสังคม เพื่อให้เกิดกฎหมาย
เพือ่ให้ตอบสนองต่อการจา้งงานที่เปล่ียนแปลงไป มี
แผนปฏิบตัิการหลกัคือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์
และท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี การที่จะลงทุนใน

ทรัพยากรมนุษย ์คือมีเร่ืองการเท่าเทียมทางเพศสภาพ 
และปฏิบติัใหเ้ท่าเทียมกนัมากขึ้น มีเร่ืองการสร้างการ
เรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพของตนเองได้ตลอด อีก
ประเด็นคือการท าให้เกิดการคุม้ครองต่อสังคมไดท้ั้ง
ในและนอกระบบ 

 การเจรจาในระบบไตรภาคีจะช่วยให้คนงาน
ที่ ไ ด้ รั บผลกระทบจากก าร เป ล่ี ยนแปลงด้ าน
เทคโนโลยใีห้หางานใหม่ และแผนที่จะลงทุนให้เกิด
สถาบนัที่เพยีงพอกบัแรงงานทุกคน การที่จะคุม้ครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานทุกคน รวมถึงการที่จะท า
ให้มีค่าจ้างขั้ นต ่ าที่ เพียงพอทั้ งค่าจ้างขั้ นต ่ าตาม
กฎหมาย หรือการต่อรอง รวมถึงการก าหนดเร่ืองเวลา
ก า รท า ง า น  แ ละ มี เ ร่ื อ ง คว ามปลอดภัย  แล ะ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีการท าให้ย ัง่ยนืเพื่อให้
เกิดผลดีทั้งนายจา้ง และลูกจา้ง เร่ืองประเด็นการคา้ท า
ให้บริษัททุนข้ามชาติได้ให้การดูแลพัฒนา และ
คุม้ครองลูกจ้างในการท างานรวมถึงการเสนอให้มี
การสร้างงานในระดบัทอ้งถ่ินเพือ่ให้แรงงานมีงานท า
จะได้ไม่ต้องมีการย ้ายถ่ินฐานหางานท า  และมี
ขอ้เสนอแนะแรงงานนอกระบบให้เป็นแรงงานใน
ระบบดว้ย ซ่ึงมีแรงงานในกลุ่มน้ี 61 เปอร์เซ็นตมี์การ
จ้างงานระยะสั้ น มีความกังวลว่าในอนาคตจะมี
แรงงานนอกระบบมากขึ้น มีการท าสญัญาการจา้งงาน
ระยะสั้น หรือว่าแย่กว่านั้น ระดบัสากลมีปัญหาการ
วา่งงานเพิม่ขึ้นของคนหนุ่มสาว และอนาคตคนหนุ่ม
สาวจะเขา้สู่งานที่มัน่คงนอ้ยลง ซ่ึงขอ้เสนอของILO มี
ถึงทุกภาคส่วน ความทา้ทายของเศรษฐกิจนอกระบบ
คือเข้าไม่ ถึงสิทธิแรงงาน สิทธิสวัสดิการ สิทธิ
ประกนัสงัคม ค่าจา้งที่ไม่เป็นธรรม และไม่ไดรั้บการ
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ดูแลคุม้ครอง หลายคร้ังที่ไม่ไดรั้บการคุม้ครองบงัคบั
ใชท้างกฎหมายอยา่งแทจ้ริง 

 การที่จะพฒันาแรงงานนอกระบบการใช้
ระบบไตรภาคีส าคญัที่สุด  กระบวนการเปล่ียนผ่าน
เศรษฐกิจในระบบ เป็นเศรษฐกิจนอกระบบตอ้งมีธรร
มาภิบาลในการที่จะเจรจาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ทางสังคม และต้องมีการเจรจาที่ มี คุณภาพทาง
โครงสร้างก่อนใหเ้ป็นนโยบายสาธารณะ 

 แผนปฏิบัติการคือ ต้องประเมินกฎหมาย 
และนโยบายดา้นการเปล่ียนผา่นว่ามีประสิทธิภาพแค่
ไหน ด้วยที่พบว่ามีกฎหมายในการคุ้มครองการ
เปล่ียนผา่น แต่ไม่คุม้ครองแรงงานนอกระบบ ซ่ึงควร
มีการแกไ้ขใหเ้กิดการคุม้ครองแรงงานทั้งหมด การที่
จะมาดูนโยบายดา้นการจา้งงาน มีหลายรูปแบบทั้งใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ทอ้งถ่ิน การขยาย
การคุม้ครองไปสู่แรงงานนอกระบบ ซ่ึงรวมถึงการ
ส่งเสริมการสมาคม การเจรจาร่วมทางสังคม การท า
ใหเ้กิดแรงจูงใจในการจา้งงานที่มีคุณค่า ต่อมาคือการ
จดัเก็บขอ้มูลประเมินผลจากนโยบายต่างๆจากการ
เจรจาไตรภาคี การเก็บขอ้มูลเพื่อให้เกิดนโยบายที่
เหมาะสม ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้งานวิจัยนั้ น
น ามาใชก้บักลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุด การที่จะปฏิบติัตาม
แผน 6 ดา้น ตอ้งมีการเจรจาระบบไตรภาคีเพือ่ก าหนด
อนาคตเพือ่การป้องกนัความเสียหายในอนาคตได ้

 นายพรนาราย ทุยยะค่าย ทนายความด้าน
แรงงาน กล่าววา่ การจา้งงานจะมัน่คงไดอ้ยา่งไร เม่ือ
ค่าจา้งไม่เป็นธรรมไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ปัญหา
คดีความก็ถือเป็นความไม่ยติุธรรมเม่ือความยติุธรรม

มาชา้เหลือเกิน ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน ซ่ึง
การที่ไปไม่ถึงความยติุธรรมที่เกิดขึ้นคือความไม่เป็น
ธรรมด้วยระยะเวลาที่ยาวนานในการจะเขา้ถึงความ
ยุติธรรมใช้เวลายาวนานท าให้ทุกก้าวที่จะถึงความ
ยติุธรรมของผูใ้ชแ้รงงานหล่นหายไปก่อนที่จะไดรั้บ
ความยุติธรรม ด้วยลูกจ้างจะหาหลักฐานมาพิสูจน์
ความยติุธรรมนั้นเองอีก 

 

 มิติการท างานในกระบวนการยุติธรรม การ
เขา้มาใชก้ระบวนการไกล่เกล่ียจะท าให้ลูกจา้งเขา้ถึง
สิทธิที่ต  ่ากว่ากฎหมายก าหนด และก็ขึ้ นอยู่กับผูใ้ห้
ขอ้มูลในการไกล่เกล่ียท าให้ไม่สามารถเขา้ไปถึงจุด
หมายความยุติธรรม ด้วยการไกล่เกล่ียท าให้ตอ้งจบ
กนัที่เงิน ซ่ึงไม่ใช่เจตนารมณ์ของกฎหมาย การใชค้ดี
ไปสู่ศาลคือการรับเงิน แต่ในความจริงคือคนงาน
ต้องการความเป็นธรรมต้องการที่จะกลับเข้าไป
ท างานไม่ใช่เงิน แต่กระบวนการไกล่เกล่ียคือถามว่า 
จะรับเงินหรือไม่ เท่าไรที่เพียงพอ ด้วยนายจ้างไม่
ต้องการที่จะมีสหภาพแรงงาน หรือไม่ชอบหน้า
คนงานก็มีการขออ านาจศาลเลิกจา้ง และกระบวนการ
จะจบที่การไกล่เกล่ียแมว้า่แรงงานตอ้งการที่จะท างาน 
หรือไม่ไดต้อ้งการที่จะมีขอ้ขดัแยง้กบันายจา้งแต่เม่ือ
ความเป็นธรรมลดลงก็มา สู่การไกล่ เก ล่ีย  เ ม่ือ
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ระยะทางความเป็นธรรมตอ้งใช้เงินและระยะเวลาที่
ยาวนานคนงานกต้อ้งจบที่กระบวนการไกล่เกล่ีย 

 การตดัสินในกระบวนการยุติธรรม ที่ว่าการ
ท างานประจ าที่มีความมัน่คงกลายเป็นงานที่ไม่มัน่คง
เม่ือนายจา้งฟ้องเลิกจา้งคนงานประจ าซ่ึงอ านาจการ
จา้งงานเป็นของนายจา้งศาลจะตดัสินให้เป็นอ านาจ
ของนายจา้ง หากท าตามกฎหมายแลว้ 

 

 ภายใต้เทคโนโลยีใหม่ การจ้างงาน และ
ปัญหาอ านาจต่อรองที่ลดลงท าให้คนงานตอ้งได้รับ
ผลกระทบแน่นอน การที่ลูกจา้งตอ้งท างาน 16 ชัว่โมง 
แรงงานไม่ทราบเร่ืองสิทธิ หรือกฎหมายแรงงาน รัฐ
จึงควรที่จะมีการใช้กฎหมายที่เป็นธรรม และแบบ
ตรงไปตรงมาโดยตอ้งดูแลสิทธิของแรงงานเป็นหลกั 
ส่วนของการปราณีประนอมขอ้พิพาทตอ้งช่วยดูแล
ไม่ใช่น าเร่ืองการไกล่เกล่ียเพื่อให้รับเงินอย่างเดียว 
ควรต้องท าให้เขาอยู่ด้วยกันให้ได้ไม่ใช้บอกวา้อยู่
ด้วยกันไม่ได้ให้จากกันไป ท้ายสุดเร่ืองผูพ้ิพากษา
ที่มาที่ไม่ผูช้  านาญการ การไกล่เกล่ียหรือว่ามุมมอง
มกัจะเช่ือว่านายจา้งกับลูกจา้งอยูร่่วมกนัไม่ได้ สรุป
สุดท้ายก็จะให้มีการเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุว่าอยู่
ร่วมกนัไม่ได ้

 นายสมพร ขวญัเนตร ประธาน คสรท. กล่าว
ว่า ส่ีเสาหลัก คือผูล้งทุน ผูล้งแรง ผูส้ั่งสินคา้ และ
ผูบ้ริโภคการที่จะอยูด่้วยกันไดต้อ้งมีการแบ่งปันกัน
อย่างเป็นธรรม ในอดีตที่ผ่านมาILO พยายามออก
กติกาเพื่อให้มีการอยูร่่วมกนั การสร้างกติการ่วมกัน
คืออนุสัญญาต่างๆ ประเทศไทยมีส่วนร่วมแต่ว่าไม่
ปฏิบัติ เม่ืออุตสาหกรรมปรับตัวในยุค  3.0 การน า
เคร่ืองจกัรเขา้มาก็เพื่อที่จะลดตน้ทุน ท าให้แรงงาน
หรือผู ้บ ริโภคมีความเสียเปรียบ และเ ม่ือมาถึง
ยคุ 4.0 มีการน าเทคโนโลยเีขา้มาท างานแทนแรงงาน 
ดว้ยนายจา้งไม่ไดม้องแรงงานเป็นมนุษย ์เขามองเป็น
ตน้ทุนในการลงทุน เพื่อที่จะมีการปรับจีดีพีขึ้นก็มี
การส่งเสริมให้น าเทคโนโลยสีมัยใหม่เขา้มา 5–10 ปี 
ขา้งหนา้มีการกระทบแน่ในส่วนของแรงงานยานยนต์
ที่จะมีการลดคนงาน 30–40 เปอร์เซ็นต ์ด้วยมีการลด
ช้ิ น ส่ ว น ย า น ย น ต์ จ า ก  30000 ก ว่ า ช้ิ น  เ ห ลื อ
เพียง 3000 ช้ิน กลุ่มที่ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ หรือยาน
ยนตจ์ะตกงานราว 4 แสนคน และเป็นเร่ืองที่ใหญ่มาก
ในอนาคต และใครจะเข้ามาดู การผลิตเพิ่มขึ้ น แต่
ผู ้บริโภคไม่มีรายได้จะมีก าลังซ้ือจากที่ไหน ซ่ึง
องคก์รระหวา่งประเทศตอ้งมีการออกกฎกติกา มาให้
มีการปฏิบติัวา่จะท าอยา่งไรให้มีการเปล่ียนแปลงนั้น
ตอ้งเป็นธรรม ให้ประเทศที่เป็นสมาชิกน ากติกานั้น
ไปปฏิบัติ วนัน้ีคนงานไทยท างานมากขึ้ น ท างาน
ระยะเวลายาวนานมากขึ้น หน้ีสินเกิดขึ้นจ านวนมาก 
เม่ือไม่มีความเป็นธรรมทางรายได ้ก็ไม่มีความมัน่คง
เกิดขึ้นเช่นกนั 

 ผูใ้ชแ้รงงานไม่ไดป้ฏิเสธความเจริญกา้วหน้า 
แรงงานขา้มชาติเราก็ไม่ไดป้ฏิเสธ แต่ตอ้งเขา้มาเพราะ
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ความต้องการแรงงาน ซ่ึงตอนน้ีการเข้ามาของ
แรงงานขา้มชาติเพราะนายจา้งตอ้งการ ที่วา่ขาดแคลน
แรงงานไดมี้การเปิดรับสมคัรแรงงานไทยแลว้หรือไม่ 
ไม่มีแรงงานไทยท างานแลว้จริงหรือ การเขา้มาของ
แรงงานขา้มชาติเพื่อใคร การปรับตวัดา้นเทคโนโลยี
ท  าได้แต่ไม่ใช่การท าให้แรงงานไม่มีงานท า ไม่มี
ความมั่นคงในการท างาน และหวงัว่าILOจะปรับกฎ
กติกาให้เกิดการคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งส้ิน หาก
ปล่อยใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าในการจา้งงาน และค่าจา้ง
ที่ไม่เป็นธรรม 

 นายสาวทิย ์แกว้หวาน เลขาธิการสรส. กล่าว
ว่า ทุนคิดอีกแบบไม่ไดค้ิดแบบเรา เขาตอ้งการความ
มั่งคั่งย ัง่ยืน แต่เราต้องการเป็นธรรม การต่อสู้เป็น
ความยิ่งใหญ่มากเม่ือความยุติธรรมเข้าถึงยากขึ้ น 
วิกฤติปี  2540 ที่ มีการเรียกร้องให้ มีการคุ้มครอง
แรงงาน และมีการเขียนกฎหมายคุม้ครองแรงงาน
มาตรา  75 ที่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัย มีการปิดงานจ่าย
ค่าจา้ง 75 เปอร์เซ็นต ์ระบบการจา้งงานที่ไม่มัน่คงที่
เ กิดขึ้ นท าและออกแบบโดยนายทุนโลก จึงไ ม่
สามารถที่จะยกเลิกการจา้งงานเหมาค่าแรง แต่ว่าวนัน้ี
การจ้างงานที่ไม่มั่นคงคืออะไร มีทั้ งลูกจ้างเหมา
ค่าแรง ลูกจา้งภาครัฐ ลูกจา้งสาธารณสุขที่มีมาตรการ
จา้งงานที่ต  ่ากวา่ค่าจา้งขั้นต ่า ไม่มีสิทธิสวสัดิการอะไร 
การท างานแบบเหมาช่วง เหมาค่าแรง การจา้งงาน
ชั่วคราว การจา้งงานนอกระบบ ตอนน้ีเราก าลังพูด
สวนทางกบันายทุนที่ตอ้งการจา้งงานที่มามัน่คง 

 หลายคนที่มองว่าILOมาดูแลการรับรอง
อนุสัญญาILO ฉบับที่  87 และ98 แล้วจะท าให้เกิด

ความเขม้แขง็ ซ่ึงเขาไม่ไดมี้กฎหมายรองรับเลยแมแ้ต่
น้อย ตอนน้ีมีแรงงานในระบบ 13 ล้านคน ในสภา
ผูแ้ทนราษฎร เรามีผูแ้ทนที่เป็นผูน้ าแรงงานเขา้ไปซ่ึง
มาจากพรรคโน่นพรรคน้ีแต่ว่ารายล้อมด้วยสส.
นายทุนจะสูอ้ะไรได ้

 การใชร้ะบบเทคโนโลยทีี่มีการสร้างบิ้กดาตา้
(Big Data)ขึ้นมารวมมีขอ้มูลจ านวนมาก แต่เราไม่มี
ขอ้มูลเลยว่างานที่ม่านคง การละเมิดสิทธิแรงงาน
จ านวนมากน้อย ซ่ึงการก่อ เ กิด ILO การก่อ เ กิด
อนุสัญญาต่างๆที่กล่าวถึงแรงงาน การจ้างงานไม่
มั่นคง จะตอ้งใช้ ซ่ึงมีการก าหนดในอนุสัญญาการ
ลงทุน  การเ ลือกปฏิบัติของOECDที่ มีการกล่าว
ไว้ Sustainable Development Goals (SDGs)ที่
ประเทศไทยก็รองรับเร่ืองการจา้งงานที่เป็นธรรม ซ่ึง
ตอ้งปฏิบติั แผนงานที่มีคุณค่าตอ้งมองทั้งเร่ืองสินคา้ที่
ผลิตแลว้ตอ้งไม่เอาเปรียบแรงงาน 

 

 ตอนน้ีรัฐก็แจกเงินชิมช็อปใชเ้ขา้ไปใชไ้ดใ้น
หา้งสรรพสินคา้ การจา้งงานที่ไม่มัน่คงนั้นระบาดไป
ทุกแห่งทั้งเอกชน และภาครัฐ ทุนเขา้มาทุกยอ่มหญา้
ทุกรัฐวสิาหกิจบางที่มีการตั้งบริษทัลูกในรัฐวิสาหกิจ 
ส่ิงที่ท  าไดข้องแรงงานตอนน้ีคือจดัตั้ง อยา่รอพระเจา้ 

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1/20190929_122415/
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วนัที่ 7 ตุลาคมน้ีตอ้งระดมคนอยา่งนอ้ย 1,000 คนเดิน
รณรงคเ์พือ่ใหรั้ฐแกปั้ญหาการจา้งงานที่ไม่มัน่คง 

 ทั้งน้ีทางคสรท.ได้มีการรณรงค์ร่วมกันใน
ประเด็นของ สิตาฉิม เป็นประธานสหภาพคนงานใน
โรงแรมและคาสิโน NagaWorld ในกัมพูชา ซ่ึงมี
สมาชิกร่วม 4,000 คน โดย สิตา ไดเ้รียกร้องให้มีการ
จ่ายค่าจ้างที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ (300 เหรียญ 
สหรัฐต่อเดือน ส าหรับลูกจ้างโรงแรม และ 500 
เหรียญสหรัญต่อเดือนส าหรับลูกจา้งคาสิโน ) โดย
ไดรั้บการสนับสนุนจากคนงานในคาสิโนกว่า 4,000 
คน โดยที่คาสิโนไดส้ญัญาวา่จะขึ้นค่าจา้งมานานแลว้ 
แต่ไม่มีกาท าตามสญัญา สิตาและสมาชิกจึงไดท้  าเส้ือ
ยืดรณรงค์และวางแผนที่จะใส่เส้ือยืดก่อนและหลัง
ท างาน โดยเส้ือยดืพิมพค์  าว่า “Growing companies, 
workers need a living wage” 

  

 ต่อมาโรงแรมทราบเร่ืองจึงได้สั่งห้ามไม่ให้
น าเส้ือยดืมาที่โรงแรม แต่สมาชิกคนหน่ึงไดน้ าเส้ือยดื
ติดมาและถูกตรวจพบ สิตาจึงได้เขา้ไปคุยกบับริษทั
เพือ่ปกป้องไม่ใหส้มาชิกถูกท าโทษ เม่ือสมาชิกคนอ่ืน 
ๆ เห็นสิตาเขา้ไปในห้องฝ่ายบริหาร จึงมายืนรอกัน
กว่าร้อยคน บริษัทจึงได้สั่งพกังานสิตาเป็นการท า
โทษ เม่ือสมาชิกทราบเร่ือง จึงไดห้ยดุท างานเป็นเวลา 

5 ชัว่โมงคร่ึงและมีแผนจะหยดุการท างาน เป็น 3 วนั
เพือ่ตอบโต ้

 กรณีที่สองคือที่มีการรรงค์เร่ืองคนงาน GM 
คือในอเมริกา และเกาหลี เพื่อคดัคา้นระบบ “ค่าจ้าง
สองกระบอก”บริษทัใช้มาตั้งแต่ หลังจากเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจในปี 2007 อีกดว้ย 

 ที่ประเทศอเมริกา “สมาชิก ของ ยไูนเต็ด ออ
โต ้เวร์ิกเกอร์ (UAW) 49000 คน จาก โรงงาน 55 โรง
ของ บริษัท เจเนอรับ มอเตอร์ หรือ GM ใน
สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศสไตรค์ เพื่อคดัคา้นระบบ 
“ค่าจา้งสองกระบอก”บริษทัใชม้าตั้งแต่ หลงัจากเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2007 โดย GM เป็นหน่ึงใน
บริษทัที่ไดรั้บแผนการช่วยเหลือเพื่อประคบัประคอง
ใหบ้ริษทัรอดพน้การลม้ละลายในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจ 
โดยมีการช่วยเหลือทางภาษีกว่า 5 หม่ืนล้านเหรียญ
สหรัฐ ฯ และยอมให้มีการน าระบบ”ค่าแรงสอง
กระบอกมาใช้” ท  าให้ลูกจ้างที่เข้างานใหม่ ได้รับ
ค่าจ้างและสวสัดิการเดิม รวมทั้งมีการน าคนงาน
สญัญาจา้งระยะสั้น มาทดแทนลูกจา้งประจ า 

 โดยปัจจุบนั แม้บริษัทจะรอดพน้วิกฤติทาง
เศรษฐกิจ และสามารถท าก าไรได้กว่า ปีละ 3หม่ืน5
พนัล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ตลอดสามปีที่ผ่านมา และ
ประกาศให้โบนัส CEO ของบริษทักว่า 22 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ฯ แต่ก็ยงัไม่ยกเลิก การใช้ระบบ”
เงินเดือน สองกระบอก” และใช้แรงงานสัญญาจา้ง
ชัว่คราว ซ่ึงเป็นการเลือกปฏิบติัต่อพนักงานที่เขา้ใหม่ 
นอกจากน้ีเม่ือปี 2018 GM ไดป้ระกาศปิดโรงงาน 5
โรงในสหรัฐ ฯ ซ่ึงเป็นโรงงานที่มีสหภาพ ฯ ท าให้

https://voicelabour.org/%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1/20190929_100014/
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คนงานนบัหม่ืนคน ทั้งที่บริษทัยงัท าก าไรไดต่้อเน่ือง
และมีการจ่ายโบนัสจ านวนมหาศาลให้กับฝ่ายปริ
การ” 

 ในประเทศเกาหลี “สมาชิกของ  KMWU 
และ KCTU จาก GM ในเกาหลีกว่า 10000 คนได้
ประกาศสไตรค์มากว่า  30 วันและมีแผนที่จะ
บอยคอตตสิ์นคา้จาก GM เพื่อเป็นเรียกร้องให้บริษทั
เคารพขอ้ตกลงเดิม และร่วมเจรจาอยา่งสุจริตใจกับ
สหภาพ ฯ และเป็นการคดัคา้นการที่ GM มีแผนจะปิด

โรงงานในเกาหลี เพื่อไปเปิดในประเทศอ่ืนซ่ึงมี
ค่าจา้งที่ต  ่า มีการคุม้ครองแรงงานที่น้อยกว่า และมี
อตัราส่วนการเป็นสมาชิกสหภาพ ฯ ที่นอ้ยกวา่ 

 นอกจากน้ี ลูกจา้งเหมาค่าแรงในบริษทั GM 
ยงัไดร่้วมสไตรคแ์ละอดอาหารประทว้ง เพื่อเรียกร้อง
ความมั่นคงและสัญญาจ้างงานที่เป็นธรรม โดยมี
ลูกจา้งบางส่วนถูกหามเขา้โรงพยาบาลหลังจากอด
อาหารมากวา่ 20 วนั แต่ลูกจา้งคนอ่ืน ๆ ก็ยงัประทว้ง
ต่อไป”   
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ภาวะการท างานของประชากร เดือนกันยายน 2562 
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เครือข่ายBFUN หวัน่พนักงานตกงานหลงัควบ
รวม 2 แบงก์ ยืน่หม่อมเต่า แก้ปัญหาด่วน 

 วนัที่ 27 กันยายน 2562 เครือข่ายสหภาพ
แรงงานธนาคารและสถาบนัการเงิน (BFUN) ไดเ้ขา้
พบหม่อมราชวงศจ์ตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน(หม่อมเต่า รมว.แรงงาน) เพื่อให้
ช่วยดูแลพนกังานธนาคารธนชาติ และธนาคารทหาร
ไทย (TMB) หลงัการควบรวมของทั้ง 2 ธนาคาร 

 นายไวทิต ศิริสุวรรณ ประธานเครือข่าย
สหภาพแรงงานและสถาบันการเงิน (BFUN) ได้
กล่าววา่ การเขา้พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คร้ังน้ีนั้นเพือ่ใหท้างกระทรวงแรงงานเขา้มาดูแลเร่ือง
การควบรวบแบงก์ TMB กับธนชาติ ด้วยยงัไม่มี
ความชัดเจนเร่ืองการควบรวมคนว่าจะมีทิศทาง
แนวทางอย่างไร เน่ืองจากจะกระทบกับพนักงาน
จ านวนมากที่อาจตกงาน ซ่ึงการควบรวมนั้นยงัไม่มี
การกล่าวถึงความเป็นอยูข่องพนักงานทั้ง 2 แบงก์ว่า
จะอยูอ่ย่างไรหลงัมีการควบรวม โดยจะมีแรงงานที่
ได้รับผลกระทบ เน่ืองจากทางกระทรวงการคลงัยงั
ไม่มีความชดัเจนในการดูแลเร่ืองของคนงาน เขาเน้น
เร่ืองการควบรวมเพียงอย่างเดียวและบรรลุความ
ตอ้งการ เม่ือสมประสงค์แลว้ ส่ิงที่เห็นคือพนักงาน
ทั้ง 2 ธนาคารไม่ไดรั้บการดูแลดว้ยไม่ใช่เป้าหมาย
หลักในการควบรวม ไม่ได้ให้ความส าคัญกับ

พนักงานเลย แม้ว่าจะแจง้ว่าไม่มีการลดคนแน่นอน
แต่ในทางรูปธรรมยงัไม่ชัดเจน ซ่ึงการมาคร้ังน้ี
พนักงานมีข้อ เสนอว่าให้มีการท าตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน มาตรา 13 ที่ระบุไวว้่า “หากมีการ
เปล่ียนแปลงตวันายจา้ง หรือในกรณีที่นายจา้งเป็น
นิติบุคคล และมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง โอน 
หรือควบกับนิติบุคคลใด หากมีผลท าให้ลูกจา้งคน
หน่ึงคนใดไปเป็นลูกจา้งของนายจา้งใหม่ การไปเป็น
ลูกจ้างของนายจ้างใหม่ดังกล่าวต้องได้รับความ
ยนิยอมจาก ลูกจา้งคนนั้นดว้ย และให้สิทธิต่าง ๆ ที่
ลูกจ้างมีอยู่ต่อนายจ้างเดิมคงมีสิทธิต่อไป โดย
นายจา้งใหม่ ตอ้งรับไปทั้งสิทธิและหนา้ที่อนัเก่ียวกบั
ลูกจา้งนั้นทุกประการ” 

 

 “การควบรวมคร้ังน้ีมาจากมาตรการ 14 
สิงหาคม2541 ที่กระทรวงการคลงัเขา้ไปถือหุ่นส่วน
ไวเ้ม่ือช่วงวกิฤตเศรษฐกิจตม้ย  ากุง้เม่ือปี 2540 ฉะนั้น
วั น น้ี ที่ จ ะ มี ก า ร ค ว บ ร ว ม เ ห ตุ ผ ล ห ลั ก คื อ
กระทรวงการคลงัตอ้งการเงินคืนโดยไม่ได้สนใจว่า

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%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%9e/20190927_100929/
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%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%9e/20190927_100929/
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การควบรวมจะส่งกระทบต่อพนักงานทั้ง 2 แบงก์
อยา่งไร ซ่ึงขณะน้ีทุนต่างประเทศที่ถือหุ้นกับแบงก์
ธนชาติก็ทยอยในการขายหุ้นอีกท าให้พนักงานเกิด
ความกงัวลเร่ืองความมัน่คงในการท างาน” แมว้่าทาง
กระทรวงการคลังจะยงัไม่แจ้งว่าจะมีการเลิกจ้าง
พนักงานหรือไม่ แต่ขอ้กงัวลใจของคนท างานนั้นมี
แน่นอนดว้ยเม่ือควบรวบสาขาแลว้พนักงานที่เกินจะ
ท าอย่างไรตรงน้ียงัไม่ชัด ซ่ึงประเด็นการเลิกจ้าง
แน่นอนคิดว่าทางธนาคารหรือกระทรวงการคลงัจะ
ท าตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานคือจ่ายค่าชดเชยให้
ตามอายงุาน แต่อยากใหก้ารเลิกจา้ง หรือลดพนักงาน
เป็นมาตรการสุดทา้ย อยากให้มองว่าการที่พนักงาน
หน่ึงคนตกงานจะกระทบทั้งเศรษฐกิจ และครอบครัว 
เ น่ื องจากคนหน่ึงคนต้อ ง ดูแล อีกหลายคนใน
ครอบครัว จึงอยากใหก้ระทรวงแรงงานมาดูเร่ืองการ
ปรับเปล่ียนตรงน้ี 

 นายศุภาชยั ภทัรพิศุทธนา ประธานสหภาพ
แรงงานธนชาติ กล่าวถึงสภาพปัญหาหากเกิดการ
ควบรวมสาขาของทั้ ง 2 แบงก์ว่า จะกระทบกับ
พนักงานเป็นอย่างน้อย โดยพนักงานของธนาคาร
TMB จ านวน 8,000 กว่าคน ธนาคารธนชาติมีถึง 
12,000 กว่าคน ในภาพรวมของธุรกิจจะอยูท่ี่ 15,000 
คนเท่านั้นเท่ากบัว่าจะมีพนักงานหายไป 5,000 กว่า
คนซ่ึงตรงน้ียงัไม่มีมาตรการอะไรที่จะมารองรับ 
แน่นอนวา่ ซ่ึงแมว้า่จะบอกวา่จะกระท าตามกฎหมาย
แต่ตอ้งเขา้ใจว่านั้นคือมาตรฐานขั้นต ่า ดว้ยพนักงาน
ส่วนใหญ่มีอายรุาว 40 ปีขึ้นไป หากมีการเลิกจา้งก็ไม่
สามารถที่จะหางานใหม่ได ้รัฐหรือกระทรวงแรงงาน

ต้องหามาตรการพิเศษมารองรับ โดยเช่ือว่า การ
ปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยใีหม่จะเกิดการดิสรัปชั่น 
การปรับเปล่ียนเร่ืองการจา้งงาน และท าใหเ้กิดการตก
งานจ านวนมากซ่ึงเร่ิมดว้ยประเภทกิจการธนาคาร ซ่ึง
เกิดมาตลอดและมีผลกระทบมหาศาลกบัเศรษฐกิจใน
อนาคต อยากใหก้ระทรวงแรงงานเขา้มาดูแลปัญหาน้ี
แต่ตน้ 

 
 ส่วนหม่อมหลวงจตุมงคล โสณกุล รมว.
แรงงาน กล่าวว่า ทราบปัญหาน้ีผ่านส่ือมวลชนแล้ว
และได้ติดตามเ ร่ืองการควบรวมโดยได้มีการ
สอบถามทางกระทรวงการคลงั ไดรั้บค าตอบวา่จะไม่
มีการเลิกจา้งพนักงาน โดยในส่วนพนักงานที่เกินจะ
โอนยา้ยไปท าดา้นอ่ืน ซ่ึงเป็นการรายงานมาให้ทราบ 
แต่อย่างไรก็ขอรับไวเ้พื่อติดตามต่อ โดยหน้าที่หาก
บริษทัเอกชน หรือองคก์รต่างๆหากท าตามกฎหมาย
แล้ว  ข้าราชการก็ไ ม่สามารถที่ จะบังคับให้ท  า
นอกเหนือกฎหมายที่ไม่มีคงไปบริหารจัดการให้
ไม่ได ้

 จากนั้ นทางเครือข่ายBFUN และสหภาพ
แรงงานธนชาติได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

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%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%9e/20190927_110111/
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สภาแรงงานยานยนต์ฯ เสนอหม่อมเต่า จับตา
การเปลีย่นเทคโนโลยกีระทบแรงงาน 

 เม่ือวนัที่ 11 กันยายน 2562 สภาองค์การ
ลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
องค์กรสมาชิก ได้เข้าพบ หม่อมราชวงศ์จตุมงคล 
โสณกุล (หม่อมเต่า) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน เพื่อแสดงความยินดีและหารือปัญหาด้าน
แรงงาน 

 

 นายมานิตย ์พรหมการีย์กุล ประธานสภา
องค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย 
(ALCT) กล่าวว่า  ขณะน้ีสถานการณ์แรงงานใน
กิจการยานยนต ์มีทั้งการเลิกจา้ง และการเปิดใหมี้การ
สมคัรใจลาออก เป็นผลกระทบที่มองว่าอาจมีวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจไดห้ากรัฐไม่มีมาตรการรองรับการตก
งาน ของแรงงานในอนาคต ซ่ึงมีทั้งการเตรียมพร้อม
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อหาทางออกร่วมกัน 
เร่ืองการพฒันาตนเองเพื่อรองรับการออกจากงาน 
หรือการเปล่ียนผ่านสู่งานใหม่ๆ แต่กมี้มีแรงงานบาง
กลุ่มที่ถูกใหอ้อกจากงานโดยไม่ไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจ 
แมว้า่จะไดรั้บค่าชดเชยตามกฎหมายแต่วา่ไม่เพียงพอ

ต่อการใช้ชีวิตในอนาคต จึงอยากให้ทางกระทรวง
แรงงานดูแลและร่วมกันหาทางออกตรงน้ี ซ่ึงทาง
รัฐมนตรีเองก็รับปากจะดูแลและหาทางแกไ้ขร่วมกนั 
โดยทางสภาฯมีขอ้เสนอพื่อให้ทางรัฐมนตรีแก้ไข
ปัญหา และร่วมกนัหาทางออก ดงัน้ี 

 1. ให้รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานมี แผน
รองรับผลกระทบการเปล่ียนไปใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าต่อ
แรงงานใน อุตสาหกรรมยานยนต์ และที่เก่ียวเน่ือง
หรือไม่ 

 1.1 ให้ตั้ งศูนยพ์ฒันาฝีมือให้แรงงานกลุ่ม
ต่างๆในทุกๆภาคเพิ่มทกัษะอาชีพใหม่บริหารจดัการ 
อยา่งมืออาชีพและงานใหม่ที่จะเกิดตามทิศทางตลาด
และเศรษฐกิจใหม่ในยคุ 4.0 เช่น AI ดิจิตอล อาชีพ
เสริมอ่ืนๆ 

 1.2 ให้ความคุม้ครองในเร่ืองการเลิกจา้งเงิน
ช ด เ ช ย ใ ห้ เ ป็ น ธ ร ร ม ม า ก ก ว่ า  ม า ต ร า  118 
พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2562 และให้
ความช่วยเหลือพนักงานที่โดนเลิกจ้างให้เข้าถึง
กระบวนการยตุิธรรม 

 1.3 ตั้งกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งที่โดนเลิก
จา้งจากการเปล่ียนผา่นพลงั งานเป็นรถยนตไ์ฟฟ้า 

 เหตุผล : เน่ืองจากรถยนต์ไฟฟ้ าใชช้ินส่วน
ลดลงอยางมากจาก 30,000 ช้ินเหลือเพียง 1,500 – 
3,000 ช้ินผู ้ผลิตช้ินส่วนมีความเส่ียงจะได้รับ
ผลกระทบ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตช้ินส่วนเคร่ืองยนตท์่อไอเสีย 

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%b4/70242016_2462092137355223_660410634042605568_n/
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หมอ้น ้ า ถงัน ้ ามนัมีจ  านวน 816 แห่ง 328,400 คน คิด
เป็น ร้อยละ 37 จะลดลงจากจ านวน ลูกจ้างกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต ์700,000 คน 

 1.4 ให้ตั้ งคณะกรรมการว่าด้วยการ
เจริญเติบโตการเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจและการ
จา้งงาน ประสานความร่วมมือเพื่อติดตามคุม้ครอง
ดูแลปัญหาลูกจา้งที่มีผลกระทบกบการเปล่ียนผ่าน 
พลังงานไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดย คณะกรรมการ 
ประกอบด้วย ตัวแทนนายจ้างลูกจ้างภาครัฐโดย 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 2. ให้รัฐบงัคบัใช้พระราชบัญญตัิคุม้ครอง
แรงงาน มาตรา 11/1อยา่งเคร่งครัด 

 เหตุผล : ปัจจุบันยงัเลือกปฏิบัติระหว่าง
พนกังานประจ ากบัพนกังานชัว่คราวในปัจจุบนัมีการ
จา้งงานหลายรูปแบบท าใหลู้กจา้งขาดความมนัคงใน
การท างานอนัจะมีผลกระทบการด ารงชีพต่อตนเอง 
ครอบครัวและสงัคม 

 3. ให้รัฐบาลควบคุมสินคา้อุปโภค บริโภค
ให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจและสังคม ไม่ให้สูง
มากเกินไปจนกระทัง่ ผลกระทบเป็นภาระต่อลูกจา้ง
ระดับฐานราก และให้มีโครงการขายสินคา้ราคาถูก
ให้กับคนงานโดยมีการบริการขายสินค้าไปตาม
โรงงานต่างๆ เพื่อให้สินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือ
ลูกจา้งจริงๆ 

 4. การปรับค่าจ้างขั้ นต ่ าอัตโนมัติอย่าง
ต่อเน่ืองตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจเท่ากันทั่ว
ประเทศ และปรับค่าจา้งจากรายวนัเป็นรายเดือนเม่ือ
ท างานครบ 1 ปี และนบัอายงุานอยา่งต่อเน่ือง 

 เหตุผล: ปัจจุบนัมีการจา้งงานหลายรูปแบบ
การจ้างเป็นโครงการมีระยะเวลาที่แน่นอน เช่น 
สญัญาจา้ง11 เดือน เลิกจา้งถา้ตอ้งการท างานต่อตอ้ง
มาเซ็นตส์ญัญาขอ้ตกลงการจา้งงานใหม่ไปเร่ือยๆ ไม่
มีการบรรจุเป็นพนักงานประจ า ท  าให้ลูกจ้างขาด
ความมนัคงในอาชีพการงานและไม่ไดรั้บสวสัดิการ
ต่างๆ 

 5 .  ใ ห้ เ ร่ ง รั ด น า ร่ า ง พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ
ประกนัสังคมฉบบัแกไ้ข พ.ศ. …. เขา้สู่การพิจารณา
ในสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาเสนอเป็นกฎหมายใหม่
ผลบงัคบัใชเ้ป็นประโยชน์กบัผูป้ระกนัตน 

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

สมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ น า 2 สหภาพยื่น รมต.
ศักดิ์สยาม เร่งแก้ปัญหาข้อพพิาทกรณีทางด่วน 
หนุนสู้คดค่ีาโง่โฮปเวลล์ฯ 

 วนัที่ 12 กันยายน 2562 สมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์(สรส.) ร่วมกับสภาพแรงงาน
รัฐวสิาหกิจการทางพเิศษแห่งประเทศไทย(สร.กทพ.)
และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย(สร.รฟท.)เขา้ยืน่หนังสือต่อ นายศกัด์ิสยาม ชิด
ชอบ รัฐมนตรีว่าการคมนาคม(รมต)  เพื่อเร่งแก้ไข
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ปัญหากรณีข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.)กับบริษัทในเครือของบริษัท 
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) และ การรถไฟ
แห่งประ เทศไทย  (รฟท .)กับบ ริษัทโฮปเวลล ์
(ประเทศไทย) จ  ากัด ที่กระทรวงคมนาคม แต่
เน่ืองจาก รมต.ติดภารกิจเร่งด่วนจึงมอบเลขานุการมา
รับฟังขอ้มูลและรับหนงัสือโดย สรส. 

 

 นายสาวทิย ์แกว้หวาน เลขาธิการสรส. กล่าว
ว่า  ได้ยื่นหนัง สือ ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เพื่อขอให้รัฐบาลและรัฐมนตรีกระทรวง
คมนาคมด าเนินการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง
รัฐวสิาหกิจกบับริษทัเอกชนที่รับสมัปทาน ซ่ึงในช่วง
สถานการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนัรัฐมีนโยบายเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนเขา้มาร่วมด าเนินการกับรัฐและ
หน่วยงานของรัฐมากขึ้ นที่เรียกว่า PPP : Public 
Private Partnership แต่จากนโยบายดงักล่าวก่อให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ มากมายจนน าไปสู่การเกิดความขดัแยง้ 
เกิดข้อพิพาท และเกิดการฟ้องร้องด าเนินคดีกัน
ระหวา่งหน่วยงานของรัฐทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
กบับริษทัที่ได้รับงาน ได้รับสัมปทาน ผลจากความ

ขัดแยง้ ข้อพิพาท การฟ้องร้องคดี มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาล ในสถานการณ์
ปัจจุบนั ที่เกิดขอ้พพิาท 2 หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ คือ 

 1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (BEM) และ บริษทั ทางด่วนกรุงเทพเหนือ 
จ ากัด (NECL) ซ่ึงมีการฟ้องร้องด าเนินคดีในศาล
ปกครองถึง 17 คดี โดยทั้ง 2 บริษทัฟ้อง กทพ. 15 คดี 
อีก 2 คดี กทพ. ฟ้องบริษทั ซ่ึงมี 1 คดี ที่ว่าดว้ยการ
แข่งขนัที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ กทพ. แพค้ดีและ
จ่ายค่าเสียหายตามค าฟ้องให้แก่ บริษัท ทางด่วน
กรุงเทพเหนือ จ ากัด (NECL) เป็นมูลค่าประมาณ 
4,300 ล้านบาท ส่วนอีก 16 คดี อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามกระบวนการ บางคดียงัไม่ด าเนินการ
ฟ้อง ร้องดังที่ เ ป็นที่ วิพากษ์วิ จ ารณ์กันทาง ส่ือ
สาธารณะ ส่ือออนไลน์ และประชาชนทัว่ไป ซ่ึงการ
ต่อสัญญาสัมปทานให้แก่บริษทัเอกชนในโครงการ
ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (รวมถึงส่วนดี) และสัญญา
โครงการทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด โดย
แลกกบัการยติุกบัขอ้พพิาทที่ศาลยงัไม่ไดพ้ิพากษามา
เป็นขอ้อ้างหรือเหตุในการพิจารณาขยายสัมปทาน 
และไม่เป็นธรรมต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
เพราะจะท าให้ รัฐ เ สียประโยชน์  และที่ส าคัญ 
“ผลประโยชน์แห่งรัฐมิควรอย่างยิ่งที่จะน ามาแลก
หรือตอบแทนกัน” เพราะจะท าให้รัฐ และ กทพ. เสีย
ประโยชน์ จากรัฐวิสาหกิจที่มีก  าไรเป็นขาดทุนทนัที
และจะมีปัญหาเร่ืองเงินน าส่งรัฐ และควรด าเนินการ
ใหถึ้งที่สุดตามกระบวนการ และตอ้งพิจารณาว่าเม่ือ
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รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
34 

 

หมดสัญญาแล้วระหว่างที่รัฐด าเนินการเอง กับ ให้
สัมปทานแก่เอกชนท าอย่างไหนมีประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ประชาชนมากกวา่กนั 

 

 2. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับ 
บริษทั โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จ  ากัด ในโครงการ
ร ะ บ บ ก า ร ข น ส่ ง ท า ง ร ถ ไ ฟ ย ก ร ะ ดั บ ใ น
กรุงเทพมหานคร โครงการน้ี เ ร่ิมตั้ งแต่ว ันที่  6 
ธันวาคม พ.ศ. 2534 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 แต่
โครงก า ร มี คว า มคื บหน้ า เพี ย ง  13.77%  หลั ง
ด าเนินการก่อสร้างมาเป็นเวลา 7 ปี ขณะที่แผนงาน
ก าหนดว่าจะต้องมีความคืบหน้า 89.75% ซ่ึงเป็น
เหตุผลที่ ช้ีให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก  าหนดซ่ึง
ต่อมารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บอกเลิก
สัญญาสัมปทานอย่างเป็นทางการ เ ม่ือวันที่  20 
มกราคม พ.ศ. 2541 จนเป็นเหตุให ้บริษทั โฮปเวลล์ฯ 
ฟ้อง รฟท. ในการบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบต่อศาล
ปกครอง ต่อมา เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 ศาล
ปกครองสูงสุดพิพากษาให้ รฟท. จ่ายค่าเสียหายให ้
บริษทั โฮปเวลลฯ์ เป็นจ านวนเงินสูงถึง 1.2 หม่ืนลา้น

บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 จนกว่าจะช าระเสร็จ 
โดยให้ช าระภายใน 180 วนั หลังค  าพิพากษาการ
รถไฟฯ และกระทรวงคมนาคม ได้ตั้งคณะท างาน
และยื่นค  าร้องเพื่อขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่และ
ล่าสุด เม่ือวนัที่ 23 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลาง
มีค  าสั่งไม่รับพิจารณาคดีใหม่เน่ืองจากผูร้้องไม่มี
ประเด็นใหม่ แต่จากขอ้เสนอของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟฯ (สร.รฟท.) เห็นว่ายงัมีประเด็น
ใหม่ ข้อเท็จจริงใหม่ที่การรถไฟฯ กับกระทรวง
คมนาคมยงัไม่หยิบยกขึ้นมา คือ ความเสียหายและ
สูญเสียโอกาสอนัเน่ืองมาจากโครงการด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ รวมทั้งการสูญเสียโอกาสในการพฒันา
ที่ดินของการรถไฟฯ ในพื้นที่ตามสญัญาโครงการอนั
เน่ืองมาจากขอ้พิพาท ซ่ึง สร.รฟท. เห็นว่า บริษัท 
โฮปเวลล์ฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายและการสูญเสีย
โอกาสเหล่าน้ีดว้ย 

 ทั้งน้ี สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ ์
(สรส.)  ได้ยืนหยดัต่อสู้เพื่อปกป้อง รักษาไว้ซ่ึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนเสมอมา 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่ง คือ สร.กทพ. 
และ สร.รฟท.ไดย้ดึถือ จุดยนื แนวทาง ของ สรส. มา
ปฏิบติัเพือ่ประโยชน์ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ ดงันั้น 
เพื่อเป็นการปกป้อง รักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติประชาชนและองคก์ารของรัฐ จึงขอให้
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม นายศกัด์ิสยาม ชิด
ชอบ และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งพจิารณาเร่งด าเนินการ
ตามขอ้เสนอ 
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ของทั้ ง 2  สหภาพ และในอนาคตควรพิจารณา
ทบทวนนโยบายในโครงการต่าง ๆ ของราชการ 
หน่วยงานของรัฐที่ให้เอกชนร่วมลงทุนหรือให้
สมัปทานวา่มีความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหนเทียบเคียง
ผลประโยชน์และปัญหาที่จะตามมากับการที่รัฐมา
ด าเนินโครงการเองในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานและ

สาธารณประโยชน์ของประเทศ และ สรส. ขอเป็น
ก าลงัใจใหก้ารด าเนินการเหล่าน้ีส าเร็จเพื่อประโยชน์
แห่งรัฐและประชาชน 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


