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คนงานแพลตฟอร์ม 

กับงานทีม่คีณุคา่  
ภาพคนงานส่งอาหารโดย nok voicelabour 
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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 ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้าํการคน้ควา้ 
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 : รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ล าดี นายชฤทธ์ิ มีสทิธ์ิ 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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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัที่40 (387 )

เป็นฉบบัรวมเล่ม ตุลาคม-ธนัวาคม 2562 ส่งทา้ยปีเก่า

ตอ้นรับปีใหม่  เม่ือกา้วสู่ปีใหม่ คงตอ้งยอ้นกลบัไปดู

ส่ิงที่เกิดขึ้นตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซ่ึงโดยรวมถือว่าเป็น

ปีที่ไม่สดใสสําหรับประชาชนอีกปีหน่ึงในรอบ

หลายๆปี  

ในด้านภาวะเศรษฐกิจเราได้รับคําเตือน

ล่วงหน้าว่าความฝืดเคืองในการทาํมาหากินเพื่อเล้ียง

ชีพของประชาชนโดยทัว่ไปจะยงัคงดาํเนินต่อไปและ

รุนแรงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองกบัปีที่ผ่านๆมา ซ่ึงก็เป็นจริง

ดังคาํเตือน โดยเฉพาะสําหรับผูใ้ช้แรงงาน ในช่วง

ปลายปีที่ผา่นมา มีการปิดกิจการเลิกจา้งคนงานขนาน

ใหญ่อยู่หลายแห่ง แม้ว่าบางแห่งนายจา้งยงัมีความ

รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่ก็ชดเชยกนัไม่ไดเ้ลย

กบัความเดือดร้อนของคนที่ตอ้งตกงานกระทนัหนัใน

ขณะที่มีภาระทางเศรษฐกิจที่ตอ้งแบกรับมากมาย 

ปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองเป็นส่ิงที่ประชาชนทัว่ไปที่

เป็นลูกจา้งรายวนั มนุษยเ์งินเดือน และผูป้ระกอบการ

ที่ไม่ใช่นายทุนใหญ่รู้สึกไดอ้ยา่งชดัเจน สวนทางกบั

ส่ิงที่รัฐบาลน้ีพยายามบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศ

ยงัคงดีอยูแ่ละไม่เลวร้ายอยา่งที่ประชาชนรู้สึก 

การเลิกจา้งนอกจากจะมาจากภาวะเศรษฐกิจ

ฝืดเคืองแล้ว ในบางอุตสาหกรรมยงัเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยแีละนโยบายการผลิตเพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน การส่งเสริมนวตักรรมด้าน

เทคโนโลยทีี่ทาํใหม้นุษยมี์ความสะดวกสบายขึ้นและ

การผลิตเพือ่แกปํ้ญหาวกิฤตดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงที่

ค ว ร ส นั บ ส นุ น โ ด ย ไ ม่ มี ใ ค ร ป ฏิ เ ส ธ  แ ต่ ใ น

ขณะเดียวกนัวลีที่ถูกพูดถึงอยูเ่สมอว่า ‚การพฒันาที่

ไม่ทิ้งใครไวข้้างหลัง‛ ก็เป็นส่ิงที่สําคัญไม่แพก้ัน 

ตวัอยา่งเช่น ในปีที่ผ่านมา มีการรณรงคใ์ห้เลิกใชถุ้ง

พลาสติคอย่างจริงจงั แต่ในขณะเดียวกนัยงัไม่มีการ

พู ด ถึ ง ม า ต ร ก า ร ร อ ง รั บ ปั ญ ห า ค น ต ก ง า น ใ น

อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกบัการผลิตถุงพลาสติค 

ในทางการเมือง การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเม่ือตน้

ปีที่ผา่นมาจุดประกายความหวงัของการเร่ิมตน้ที่ดีใน

การกลบัสู่ระบอบประชาธิปไตยหลงัการรัฐประหาร

เม่ือกวา่ 5 ปีที่แลว้ มีปรากฎการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น 

การที่ผูน้ ําสหภาพแรงงาน ผูมี้ความหลากหลายทาง

เพศ คนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ไดรั้บการเลือกตั้งอยา่ง
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ไม่คาดคิดในจาํนวนที่มากพอต่อการก่อให้เกิดกา

เปล่ียนแปลงใหม่ๆ ต่อการเมืองไทยในระบอบ

รัฐสภา แต่เม่ือเวลาผา่นไปเพยีงไม่ก่ีเดือนก็พบว่าการ

เมืองไทยไดก้ลบัไปสู่จุดเดิมที่ตอกย ํ้าการไม่ยอมรับ

ความเห็นต่างทางการเมือง การบงัคบัใช้กฎหมายที่

ขาดความเสมอภาค การครอบงาํทางอุดมการณ์ของ

ชนชั้นนาํต่อประชาชนผา่นกลไกและอาํนาจรัฐที่มีอยู ่

ฯลฯ 

สําหรับการเค ล่ือนไหวข องขบวนกา ร

แรงงานในปีที่ผ่านมา เป็นช่วงรอยต่อในยคุการเมือง

แบบอาํนาจนิยมกบัการเมืองในระบอบรัฐสภา ซ่ึงยงั

ไม่เห็นการพฒันาของขบวนการแรงงานที่ชดัเจน แต่

ก็มีปรากฏการณ์บางอยา่งที่เป็นจุดเร่ิมตน้ที่ดีเกิดขึ้น 

เช่น ความพยายามก่อตั้งสถาบนักลางของแรงงาน 

โดยมีกิจกรรมการจดังานวิ่งระดมทุน(Run for Unity) 

เป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือที่สาํคญัและประสบ

ความสําเร็จที่น่าพอใจ ระหว่างสหภาพแรงงานกับ

มูลนิธิพพิธิภณัฑแ์รงงานไทยเพือ่ใหเ้กิดสถาบนักลาง

ของแรงงาน 

สุดทา้ยน้ีขอสวสัดีปีใหม่มายงัผูอ่้านทุกท่าน

แล ะข อ ให้ เ รา ก้า ว เ ดิ น ไป พ ร้อ มกัน ต่อ ไ ปเพื่ อ

ขบัเคล่ือนสงัคมที่ดีงามกวา่เดิม 
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            ท่านทั้ งหลายที่ได้ติดตามข่าวคราวและ
สถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจและการจา้งงาน ก็คง
เห็นแล้วนะครับว่า  พายุการจ้างงานกําลังก่อตัว 
สงครามการค้าของนายทุนย ักษ์ใหญ่ได้พ ัฒนา
รูปแบบและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกที ในขณะที่
ปัญหาการจา้งงานในประเทศก็ออกอาการให้เห็น
ชดัเจนขึ้นเร่ือย ๆ 

 นับตั้ งแต่กิจการยานยนต์ที่มีแนวโน้มลด
กาํลงัการผลิตลงเป็นจาํนวนมาก และไดก้าํหนดแผน
ที่จะลดกาํลังแรงงานลง ซ่ึงก็คือการเลิกจา้ง แม้ไม่
ถึงกบัเลิกจา้งโดยกระทนัหัน แต่ระยะเวลาเพียง 1 ถึง 
2 ปี แรงงานจะเตรียมการรองรับหรือจดัขบวนไดท้นั
หรือ??? ในส่วนกระทรวงแรงงานไดเ้ตรียมการเร่ือง
น้ีแลว้หรือไม่ อยา่งไร 

 มีหลายบริษทัหรือหลายสถานประกอบการมี
การเลิกจา้งลูกจา้งบางส่วนแลว้ และเม่ือไม่นานมาน้ี 

ก็ปรากฏเป็นข่าววา่บริษทัที่ประกอบการผลิตเก่ียวกบั
อุปกรณ์ที่ใชก้บัรถยนต ์ไดป้ระกาศปิดกิจการอา้งเหตุ
ว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดี คาํสั่งซ้ือลดลงมาก และไม่มี
หลักประกนัในอนาคต (จริงหรือไม่ ประการใด คง
ตอ้งตรวจสอบกันดูนะครับ)  มีแรงงานถูกเลิกจา้ง
ประมาณ 400 คนเศษ แต่ยงัดีที่นายจา้งยงัมีความ
รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 

ชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ 
นักกฎหมายแรงงาน / ทนายความ 

คนงานโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ย่านอ้อมนอ้ยถูก
เลิกจ้างเมือ่ 23 ธ.ค.62 
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 ค าถามกลับไปก็คือว่า ที่ประกอบการมาเป็น
สิบๆปี กิจการเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด พอประสบ
ปัญหาในปัจจุบัน จึงตัดสินใจปิดกิจการแล้วจ่าย
ค่าชดเชยตามกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นเพียงสิทธิขั้น
พื้ น ฐ า น  ห รื อ สิ ท ธิ ขั้ น ต ่ า น้ั น เ ป็ น ธ ร รม แ ล้ ว

หรือ???  มนัยงัมีความรับผดิชอบของธุรกิจที่มากกว่า
ขั้นตํ่า ที่ประกาศในรูปของจรรยาบรรณ ซีเอสอาร์ 
รวมทั้งหลักการความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม 
ดงัที่ไดโ้ฆษณามาโดยตลอดนั้น สถานประกอบการ
หรือนายจ้างได้แสดงความรับผิดชอบอ ย่างเป็น
รูปธรรมเพยีงพอแลว้หรือยงั 

 

 อีกกรณีหน่ึงที่ปรากฏเป็นข่าว เพราะมีการ
เคล่ือนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมของบุคลากรทาง
การศึกษา หรือที่เรียกกันว่าครูอัตราจา้ง เดิมทีเป็น
ลูกจา้งภาครัฐ ทาํสัญญาจา้งคราวละปี และมีการต่อ
อ า ยุ สั ญ ญ า จ้ า ง ม า เ ร่ื อ ย  ๆ  นั บ สิ บ สิ บ ปี แ ล้ ว 
กระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การจ้าง ให้เป็นจ้างเหมาบริการ ซ่ึงมิใช่ลูกจ้าง
แลว้       การจ้างเหมาบริการเป็นไปตามสัญญาจ้างท า
ของ ดังน้ัน ที่มีบางองค์กรออกมาเคลื่อนไหวเร่ืองน้ี
และเรียกบุคคลดังกล่าวว่า “ลูกจ้างเหมาบริการ” น้ัน 

ไม่ถูกต้องนะครับ เขาไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างเลยครับ
(ค าว่าลูกจ้างเหมาบริการจึงไม่มีอยู่จริงครับ) สถานะ
ของเขาเหล่านั้ นจะกลายเป็นผูรั้บจ้างทาํงานอิสระ
ครับ แบบจอ็บ โครงการ หรืองานอิสระนะครับ หลุด
ออกจากระบบมาตรฐานด้านแรงงานทั้ งหมด มี
ช่องทางเดียวที่พอจะไปพลอยอาศัยได้บ้าง คือ 
ประกนัสงัคมมาตรา 40 เพราะมาตราน้ีใชก้บับุคคลที่
ไม่มีนายจา้ง 

 กลุ่มจ้างเหมาบริการในภาครัฐ มันมีทั้งจ้าง
เหมาบริการแท้ คือเป็นจริงตามสภาพของงาน กับ
จ้างเหมาบริการเทียม คือเป็นการจ้างแบบแอบแฝง 
ซ่อนเร้น บิดเบือน อ าพราง ไม่จริงไม่แท้ ซ่ึงนับเป็น
ปัญหาอันใหญ่หลวง มีคนท างาน   ที่ตกอยู่ในสภาพน้ี
หลายแสนคน หรือร่วมล้านคน 

 เหล่าน้ี ยงัไม่รวมสถานการณ์ปัญหาในกลุ่ม
แรงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะที่อาํเภอแม่สอด จงัหวดั
ตาก องค์กรพฒันาเอกชนที่ทาํงานด้านแรงงานขา้ม
ชาติยืนยนัขอ้มูลว่า ยงัมีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของแรงงานในหลายเร่ือง      เม่ือการใช้สิทธิทาง
กฎหมาย เป็นภาระแก่แรงงานและองคก์รที่ให้ความ
ช่วยเหลือ มาก  เ น่ื องจากนา ยจ้างมัก จะว่าจ้า ง
ทนายความเขา้มาต่อสู้คดี กว่าที่แรงงานขา้มชาติจะ
ไดรั้บสิทธิตามกฎหมาย ก็กินเวลายาวนาน และตอ้ง
แบกรับภาระและความเส่ียงหลายประการ การ
ดาํเนินคดีตามกฎหมายยงัไม่ใช่ทางออกที่เหมาสม
และเป็นธรรมกับแรงงานข้ามชาติ  ปรากฏว่ากลุ่ม
แรงงานขา้มชาติโดยการช่วยเหลือขององคก์รพฒันา
เอกชน เลือกใชก้ารร้องเรียนเก่ียวกบัจรรยาบรรณทาง

https://www.naewna.com/ 

https://www.naewna.com/
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การคา้ หรือการส่ือสารขอ้มูลทางส่ือ ปรากฏว่า มีการ
แก้ไขปัญหาดีกว่าการใช้สิทธิทางกระบวนการ
ยตุิธรรม 

 สภาพปัญหาที่กล่าวมาน้ี เป็นตวัอย่างเพียง
ส่วนหน่ึงเท่านั้ น เราควรต้องยอมรับความจริงว่า 
ภาพรวมด้านสิทธิแรงงาน เรายังบกพร่องอยู่หลาย
ด้าน หลาย เ ร่ืองจริง   ดังนั้ นกรณีที่ประ เทศ
สหรัฐอเมริกาตัดสิทธิพิเศษทางภาษีแก่ไทยที่ ส่ง
สินค้าไปขายยงัอเมริกา ไม่ว่าเหตุผลแท้จริงของ
อเมริกาจะเป็นอยา่งไร แต่ประเด็นหน่ึงที่อเมริกาอา้ง
เพือ่ตดัสิทธิพิเศษทางภาษีดงักล่าวก็คือ ประเทศไทย
บกพร่องหรือไม่ไดม้าตรฐานด้านสิทธิแรงงาน หาก
ไ ม่ มี มู ล อ เ ม ริ ก า จ ะ อ้ า ง เ ป็ น เ ห ตุ ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร
ครับ  ยอมรับความจริงและร่วมกันแก้ไขดีที่สุดครับ 
มีทางออกทางแก้ต้ังเยอะแยะครับ ไม่อิงกับมาตรฐาน
แรงงานสากลคงไม่ได้ แต่สามารถปรับประยุกต์ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับภาวการณ์ของประเทศไทยได้ 
ค่อยเป็นค่อยไปแต่อยู่บนหลักการและความมุ่งมั่น

ต้ังใจจริงในการพัฒนาสิทธิแรงงาน แต่ท่าทีของ
กระทรวงแรงงานและผู้น าแรงงานบางส่วนที่
แสดงออกในเร่ืองน้ี ยังมีจุดให้โต้แย้งได้มากมายครับ 
อีกทั้งไม่ส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ในทางสากลงดงามหรือเป็นที่ยอมรับครับ 

 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสถานการณ์ปัญหาด้าน
แรงงานหรือการจา้งงานจะส่อเคา้รุนแรงเพยีงใด แต่ก็
ยงัไม่ปรากฏว่า หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบได้
เตรียมการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่

อย่างใด ในส่วนแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ ก็
ปรากฏการเคล่ือนไหวเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น เช่น 
กลุ่มแรงงานยานยนต ์ แต่ยงัไม่เห็นมุมมอง แผนงาน 
หรือแนวทางของขบวนการแรงงาน หรือภาคประชา
สงัคมที่เก่ียวขอ้ง 

 

 อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองแผนงานหรือการ
ขบัเคล่ือนในระดบันโยบาย ก็คงค่อยวา่กนัไปนะครับ 
ในส่วนน้ีผูเ้ขียนขอทาํหน้าที่ให้ขอ้คิดเร่ืองความเป็น
ธรรม  ให้หลกักฎหมาย และแนวปฏิบตัิเพื่อปกป้อง
สิทธิแรงงานก่อนนะครับ อยา่งน้อยก็พอจะช่วยลด
ความเส่ียงของแรงงานหรือคนทาํงานลงไปไดบ้า้ง 

 ประเด็นแรก 

            ตรวจสอบข้อมูลก่อนเลยว่า ในประเด็นที่
นายจ้างกระทํา ต่อแรงงาน เ ช่น  การย ้ายสถาน
ประกอบการ การยบุแผนก การลดกาํลงัผลิต การนาํ
เทคโนโลยใีหม่มาใชแ้ทนอนัเก่าและเป็นเหตุให้ตอ้ง
เลิกจ้าง หรือการเลิกจ้างด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
(ปัญหาสภาพคล่อง คาํสั่งซ้ือลดลง ยา้ยฐานการผลิต 
ภาวะขาดทุนสะสมต่อเน่ือง เป็นต้น) มีกําหนด
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือขั้นตอนการปฏิบติั รวมทั้ง
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หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างไวใ้นขอ้บังคับ
เก่ียวกับการทาํงาน ระเบียบ หรือประกาศ หรือใน
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง หรือในจรรยาบรรณ
ทางการคา้ ไวห้รือไม่ อยา่งไร มีสาระสาํคญัอะไรบา้ง
ถา้หากมี ก็นาํมาศึกษาวิเคราะห์และประเมินดูว่า เรา
สามารถใช้ช่องทางใดได้บ้าง เพื่อความเป็นธรรม 
และประโยชน์สูงสุดของคนทาํงาน 

 

 ประเด็นที่สอง 

            ควรศึกษาว่าประเด็นหรือการกระทําของ
นายจา้งดงักล่าว เขา้ข่ายกฎหมายฉบบัใดบา้ง มาตรา
ใดบ้าง  เพราะต้องไ ม่ ลืมว่า  การกระทําหน่ึงๆ 
เหตุการณ์หน่ึงๆ อาจมีขอ้กฎหมายเข้ามาเก่ียวขอ้ง
หลายฉบับ และโดยเฉพาะประเด็นปัญหาด้าน
แรงงาน ท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีกฎหมาย
ดา้นแรงงานเก่ียวขอ้งหลายฉบบั เช่น การเลิกจา้งใน
ส่วนแรงงานภาคเอกชน  คาบเก่ียวกบัพระราชบญัญติั
คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบญัญตัิแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518  พระราชบัญญัติจัดตั้ งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 และ

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ว่าดว้ย สัญญาจา้ง
แรงงาน 

 ซ่ึงแน่นอนว่าการศึกษาข้อกฎหมายนั้ น
จาํเป็นตอ้งปรึกษาผูท้ี่มีความรู้และความเขา้ใจในขอ้
กฎหมายเป็นสาํคญั ปัจจุบนัน้ี มีผูน้ําแรงงานที่ใส่ใจ
ศึกษาประเด็นขอ้กฎหมาย จนมีความรู้เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ 
แต่อยา่งว่าแหละครับ บางเร่ืองบางปัญหามนัมีความ
ซับซ้อน หากมีนักกฎหมายที่เช่ียวชาญดา้นแรงงาน
ใหค้าํแนะนาํปรึกษาดว้ยจะเป็นการดีมากครับ 

 ประเด็นที่สาม 

            นอกจากศึกษาข้อกฎหมายดังกล่าวตาม
ประเด็นที่ 2 แล้ว จาํเป็นต้องศึกษามาตรการหรือ
กลไกต่างๆ ที่ไม่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมด้วย 
เ ช่ น  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ 
คณะกรรมาธิการการแรงงานของสภาผูแ้ทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา หรือกลไกการร้องเรียนความเป็นธรรม
ต่อฝ่ายบริหาร เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
รวมทั้งกลไกจรรยาบรรณทางการคา้ กลไกที่รับเร่ือง
ร้องเรียนตามหลักการธุรกิจกบัความรับผิดชอบทาง
สงัคมหรือสิทธิมนุษยชน เป็นตน้ 

 ภายใตอ้ายุความ หรือระยะเวลาที่จะตอ้งใช้
สิทธิร้องทุกขต์ามกฎหมาย  แรงงานหรือคนทาํงาน
อาจใช้สิทธิในกลไกตามประเด็นที่ 3 น้ีเสียก่อน 
เพราะหากเราไปใช้สิทธิทางกระบวนการยุติธรรม
และเม่ือใดเร่ืองไปถึงศาล หากประเด็นร้องเรียนกับ
ประเด็นในศาลเป็นเร่ืองเดียวกัน เราก็จะไม่มีสิทธิ
ร้องเรียนตามกลไกในประเด็นที่ 3 น้ีครับ 
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 ประเด็นที่ส่ี 

            กรณีการเลิกจ้างด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
(คาํสัง่ซ้ือ สภาพคล่อง ขาดทุน ปรับโครงสร้างองคก์ร 
ฯ) หากเป็นจริงและถึงขนาดตอ้งเลิกจา้ง หากไม่เลิก
จา้งธุรกิจอาจประสบปัญหาถึงขั้นตอ้งเลิกกิจการหรือ
เสียหายมาก หากเป็นอยา่งน้ีแปลว่าการเลิกจา้งนั้นมี
เหตุผลสมควร เป็นการเลิกจา้งที่เป็นธรรม แต่ตอ้ง
บอกกล่าวล่วงหน้า  และต้อง จ่ายค่ าชดเชยตาม
กฎหมาย รวมทั้งสิทธิอ่ืนๆที่นายจา้งมีหน้าที่ตอ้งจ่าย
ตามสัญญาจา้ง ตามระเบียบ หรือขอ้ตกลง หรือตาม
กฎหมาย 

 ข้อย า้เตือนและพึงระวัง ข้อที่ 1 

 หากเราไม่มีข้อมูลที่ ถูกต้อง ชัดเจนและ
สมบูรณ์ตามเหตุผลที่อา้งในการเลิกจา้ง เราก็ตอ้งไม่
ลงช่ือในเอกสารใดๆของนายจา้งที่ไปยอมรับว่า‛เป็น
จริงตามหนงัสือเลิกจา้ง‛ เพราะถา้ไปยอมรับดงักล่าว 
ต่อมามีขอ้มูลว่าเหตุผลที่นายจา้งอา้งไม่จริง เราก็ไม่
อาจอา้งในการฟ้องคดีเลิกจา้งโดยไม่เป็นธรรมได ้

            ข้อย า้เตือนและพึงระวัง ข้อที่ 2 

            ในการเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าว นอกจาก
ค่าชดเชย และค่าต่าง ๆ ตามกฎหมายแล้ว ธุรกิจ
บางส่วนมกัจะยอมจ่ายเงินพิเศษนอกเหนือจากสิทธิ
ตามกฎหมาย ใหค้นละ 1 ถึง 2 เดือน แต่ในคาํสั่งหรือ
หนังสือเลิกจ้าง หรือหลักฐานการรับเงิน หรือใบ
อะไรก็แล้วแต่ที่นายจ้างให้ลูกจ้างลงช่ือ มักจะมี
ขอ้ความว่า ‚ลูกจ้างยอมรับเหตุผลในการเลิกจ้างทุก

ประการ‛ และ ‚ลูกจ้างจะไม่ฟ้องร้องหรือด าเนินคดี
ใดๆกับนายจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน หรือ
เกี่ยวกับการเลิกจ้างนี้‛ 

 ความหมายดงักล่าวน้ี แมลู้กจา้งจะลงช่ือและ
เขียนข้อความว่ารับทราบในเอกสารดังกล่าว ผู ้
พพิากษาในศาลแรงงานบางส่วนก็เห็นและวินิจฉัยว่า 
มีความหมายหรือเจตนาในการประนีประนอมยอม
ความตามกฎหมายแล้ว ลูกจา้งไม่มีสิทธิมาฟ้องคดี
เร่ืองเลิกจา้งไม่เป็นธรรมอีกต่อไป บางรายถึงขั้นให้
ลูกจา้งถอนฟ้องไปเลย 

 

 ท่านให้เหตุผลตรงๆเลยว่า ‚ก็อย่าเซ็นช่ือ‛ 
หรือ “ไม่ก็ให้ขีดข้อความที่ว่าน้ันออกเสีย‛ เพราะเงิน
ใดก็ตามที่นายจา้งตอ้งจ่ายตามกฎหมายกรณีเลิกจา้ง 
หากนายจ้างไม่จ่ายอาจตอ้งรับโทษทางอาญา หรือ
ตอ้งชาํระเงินเพิม่ร้อยละ 15 ทุกระยะเวลา 7 วนั กรณี
จงใจไม่จ่ายโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ถา้เซ็น
ไปตอ้งถือว่าสละสิทธิการฟ้องร้อง เน่ืองจากเร่ือง
ค่าเสียหายจากการเลิกจา้งเป็นธรรมหรือไม่ เป็นเร่ือง
ที่นายจา้งลูกจา้งสามารถตกลงสละสิทธิเรียกร้องกนั
ได ้ไม่ขดักฎหมาย ไม่ขดัความสงบ ไม่เหมือนกบัการ
สละสิทธิไม่ฟ้องร้องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
ครับ จาํไวน้ะครับ อยา่เห็นแก่เงินเดือนหรือ 2 เดือน 

https://mgronline.com/local 

https://mgronline.com/local
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เวน้แต่เหตุผลที่นายจ้างเป็นความจริงและถึงขนาด
ตอ้งเลิกจา้ง อยา่งนั้นก็ควรแลว้ 

 

 ประเด็นที่ 5 

            เ ด๋ียวน้ี ธุรกิจย ักษ์ใหญ่หลายธุรกิจ หลาย
บริษทั มักนําเอาเร่ืองจรรยาบรรณทางการคา้ หรือ
นโยบายองค์กร รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล ไปเป็น
เง่ือนไขเก่ียวกบัการจา้งหรือการทาํงาน พูดง่าย ๆว่า 
จรรยาบรรณหรือเร่ืองดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญาจ้างแรงงานด้วย หากมีการทาํผิดหรือฝ่าฝืน
จรรยาบรร ณดังก ล่าว ถือว่า ผิดสัญ ญาจ้า ง  ผิด
ระเบียบ  ผิดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน จะตอ้งถูก
ลงโทษทางวินัยหรือถูกเลิกจ้างได้ ในทางกลับกัน 
หากนายจ้างหรือฝ่ายบริหารของนายจ้างละ เมิด
จรรยาบรรณ หลกัธรรมาภิบาล หรือนโยบายองคก์ร 

ก็ถือว่านายจา้งทาํผิดสัญญาจา้ง หรือละเมิดเป็นเหตุ
ให้ลูกจ้างมีสิทธิดํา เนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย
แรงงานได้ตามประเด็นที่ มีการโต้แย ้งกันทาง
กฎหมายครับ เช่น ผูจ้ดัการโรงงาน หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการ ที่บริหารจดัการโดยฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณ
ของธุรกิจ หรือสั่งเลิกจา้งโดยฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณ 
บุคคลดงักล่าวยอ่มอาจถูกลูกจา้งฟ้องให้รับผิดชดใช้
ค่าเสียหายเป็นส่วนตวั (ไม่เก่ียวกบับริษทั) กรณีที่ทาํ
ผิดดังกล่าวได ้ ถือว่าใชอ้าํนาจบริหารในทางการที่
จา้งแต่ไปละเมิดสิทธิของลูกจา้ง ทาํใหลู้กจา้งเสียหาย 
โดยมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงานไดค้รับ 

 สิทธิแรงงาน สิทธิตามกฎหมาย และความ
เป็นธรรมของแรงงาน หากแรงงานในระดับปัจเจก 
ระดับบุคคลเอง ไม่ใส่ใจ ไม่รักไม่หวงแหน และไม่
ไขว่ควา้เอามาคุม้ครองและรับใช้ชีวิตของแรงงาน
อย่างจริงจังแล้ว  ก็อย่าหวงัว่า ความเป็นธรรม
ทางด้านแรงงานในภาพรวมหรือในระดับสังคม จะ
ไดรั้บการดูแลใส่ใจ ฝากให้คิดอยา่งจริงจงัอีกสักคร้ัง
นะครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com 
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การสมัมนานาํเสนองานวิจยัแรงงาน ‚งานที่

มีคุณค่า –แรงงานข้ามชาติ และคนงานแพลตฟอร์ม‛ 
วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
กรุงเทพฯ  จัดโดยศูนยว์ิจัยการยา้ยถ่ินแห่งเอเชีย 
สถาบันเอเ ชียศึกษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบนัเศรษฐกิจ และแรงงานที่เป็นธรรม และมูลนิธิ
ฟรีดริค เอแบร์ท 

 

 นางเวสน่า โรดิช ผูอ้าํนวยการมูลนิธิฟรีดริค 
เอแบร์ท (FES) กล่าววา่ แรงงานขา้มชาติมีการยา้ยถ่ิน
เพื่อที่จะไปหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการเขา้ไป

ทาํงานในประเทศต่างๆ  ซ่ึงในประเทศเยอรมนีเองก็
มีแรงงานอพยพเขา้มาทาํงานในประเทศจาํนวนมาก 
ซ่ึงไดมี้การดูแลดา้นสิทธิเท่าเทียมกนัและมีแนวคิดว่า 
ประเทศต่างๆที่เป็นประเทศปลายทางที่แรงงานไป
ทาํงานจะมีการดูแลเขาอย่างไรบา้ง การทาํงานวิจยั
เพือ่ใหมี้การพฒันาขอ้เสนอมา และแรงงานยา้ยถ่ินที่
จะไดรั้บสิทธิและการดูแลที่ดี โดยร่วมกบัสถาบนัเอ
เชียรศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อีกการจา้งงาน
กรณีแพลตฟอร์ม การสนับสนุนให้เกิดการดูแลสิทธิ
สวสัดิการแรงงาน ด้านคุณภาพชีวิตอนามัย  มีการ
ส่งเสริมให้แรงงานมีการรวมตวักันอย่างเสรี และมี
การพดูคุยกนัแลว้วา่ ในส่วนของสหภาพแรงงานที่จะ
ให้มีผูแ้ทนแรงงานขา้มชาติ หน่ึงในห้า ในสหภาพ
แรงงาน 

 ผศ. ดร นฤม ล ทับจุม พล ผู ้อ ํา นวยกา ร
ศู น ย์วิ จัย ก า ร ย ้า ย ถ่ิ น แ ห่ ง เ อ เ ชี ย  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ
มหาวิทยาลยั กล่าวว่า ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ได้ให้ความสําคัญกับการยา้ยถ่ินของแรงงานใน
เอเชีย  การยา้ยถ่ินของแรงงานขา้มชาติในประเทศ
ไทยมีถึง 3 ลา้นคน ตวัเลขของเอเชียก็มี 10 กว่าลา้น
คนเป็นแรงงานที่เคล่ือนยา้ยไปมา และรัฐบาลไทยก็มี
นโยบายที่ตอ้งการแรงงานอยา่งมาก และมีกฎหมาย
ในการดูแลดีพอสมควร เราไม่มีปัญหาด้านการ
เคล่ือนยา้ยทุน แต่พอมาถึงกรณีของคนก็มีการยา้ยถ่ิน
นั้นค่อนขา้งมีปัญหามาก งานวนัน้ีจึงมีความสําคญั 
เพื่อกาํหนดให้รัฐบาลได้คิดไปขา้งหน้าเพื่อกาํหนด
เป็นมาตรการ เราก็อยากไดส้ังคมที่เป็นธรรมสาํหรับ
ทุกคน ทั้งคนไทย และคนขา้มชาติ งานวิจยัจะตอ้ง 
ตอบโจทยด์ว้ย และอยากบอกวา่ สถาบนัฯให้นํ้ าหนัก
กับภาคี และความรู้นั้นมาจากพื้นที่ และมาจากทุก
ส่วน การวจิยัตอ้งมาจากทุกสาขา ตอ้งวจิยัขา้มกลุ่ม 

 น าเสนอโครงการวิจัยสถานการณ์ การเข้าถึง
สุขภาพและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติในจังหวัด
เชียงใหม่ (ภาคกิจการก่อสร้าง) 

 

 ดร.ดารุณีไพศาลพาณิชยก์ุล  ศูนยว์ิจยัและ
พฒันากฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นําเสนอ
รายงานโครงการวิจยัสถานการณ์การเขา้ถึงสุขภาพ 
และสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติในจังหวัด

เชียงใหม่ (ภาคกิจการก่อสร้าง)วา่ พื้นที่เป้าหมาย เป็น
แรงงานหญิง และชาย จากภาคสนาม หากถามว่า 
แรงงานข้ามชาติมาจากไหน ที่ค ้นพบที่มาจาก
ประเทศเมียนมาร์ มีทั้งที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร 
แต่จากการที่ไปทาํขอ้มูลในหกลุ่มน้ีก็พบวา่ เป็นคนที่
มีเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และค่าใชจ่้าย 1,000 ถึง 20,000 
บาทมากกว่าที่รัฐกาํหนดไว ้แรงงานมาจากที่ใดบา้ง
ในประเทศเมียนมาร์ พบวา่ มาจากเมืองต่างๆคละกนั
ไป การทาํงานของเขาจะทาํตามที่สั่งของนายจ้าง 
หวัหนา้งาน แต่ก็มีบา้งที่ที่เป็นแรงงานฝีมือ และผูช้าย
ไดค้่าจา้งที่สูงกวา่ผูห้ญิง การทาํงาน พบว่า ทาํงานกบั
นายจา้งส่วนใหญ่ 5 ปี หรือมากว่า 5 ปีก็มีจาํนวนมาก 
มีกรณีการไม่ไดป้รับเงินเดือน เพราะว่า นายจา้งมอง
วา่ ไดค้่าจา้งที่สูง และเพียงพอแลว้ ส่วนที่ไดป้รับขึ้น
เงินเดือนก็เพราะนายจ้างมองว่าทักษะการทาํงาน
สูงขึ้น หรือปรับขึ้นตามที่รัฐประกาศปรับขึ้นค่าจา้ง 
ส่วนที่ผูช้ายไดค้่าจา้งที่สูงกวา่ผูห้ญิงดว้ยวา่ ทาํงานได้
มากกวา่ ทาํงานหนกักวา่ และสามารถขึ้นทาํงานบนที่
สูงได ้และรับไดก้บัการทาํงานที่มีกล่ินสี  กรณีผูห้ญิง
ทาํงานหนกัไม่ได ้ขึ้นที่สูงไม่ได ้

 ด้านที่พกั กับห้องนํ้ าที่นายจ้างต้องจัดให ้
กรณีห้องนํ้ าของแรงงานไม่มี แรงงานจะขอใช้ใน
พื้นที่บา้นคนที่ไปทาํงาน และบา้นพกัไม่ค่อยสะอาด
ถูกหลกัอนามยั ระบบสุขภาพก็มีการซ้ือบตัรสุขภาพ 
โ ด ย ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร โ ร ง พ ย า ย บ า ล น ค ร พิ ง ค ์
โรงพยาบาลประจาํจงัหวดัเชียงใหม่ และ คนงานยงั
อยูต่่างพื้นที่การรักษา และโรคที่เป็นคือความดนัสูง 
ท่อปัสสาวะอกัเสบ ฯลฯ 

https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_094247/
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 ดา้นอุปกรณ์ป้องกันเร่ืองความปลอดภยัใน
การทาํงาน ภาคก่อสร้างมีความเป็นอนัตรายจากการ
ทาํงานอยา่งมาก และไม่มีการอบรมเร่ืองการทาํงาน 
การสอนงาน หรือวิธีการป้องกนัดา้นความปลอดภยั 
เป็นการเรียนรู้เอาเอง ว่า ต้องทํางานอย่างไรใช้
อุปกรณ์ใดบา้ง และพบวา่ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ หรือ
อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัไม่ค่อยมี บางส่วนนายจา้ง
จดัให้ ส่วนที่ไม่ได้จดัให้คนงานตอ้งซ้ือเอง ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ จากการลงพื้นที่ทาํขอ้มูลพบ
ปัญหาอุบติัเหตุเกิดกบัแรงงานก่อสร้างขา้มชาติถึง 25 
คน ทั้งเหยียบตะปู คอ้นตกใส่หัว ตกที่สูง ของหล่น
ใส่ หกลม้ ฯลฯ มีการซ้ือประกนัเงินทดแทนเอง และ
นายจา้งบางรายเขา้มาดูแลบางส่วน แต่เป็นส่วนน้อย 
ส่วนที่ไม่ซ้ือกองทุนเงินทดแทนดว้ยแรงงานมองว่า 
เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย เ ด๋ียวก็หาย นอกจากที่
นายจา้งไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัใน บาง
รายที่มีอุปกรณืให้ แต่ปัญหาการที่ลูกจ้างเองก็ไม่
อยากที่จะใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั โดยมอง
ว่าอุปกรณ์เป็นอุปสรรค์ต่อการทาํงาน ทาํให้ทาํงาน
ไม่สะดวกรวดเร็วเกะกะ หมวกทาํให้มองไม่เห็น 
แวน่บงัสายตา ปิดจมูกหายใจไม่ออกเป็นตน้ แต่ส่วน
ใหญ่จะใช้อุปกรณ์หากเข้าใจว่าใช้แล้วเกิดความ
ปลอดภยัในการทาํงาน ดูไดจ้ากมีแรงงานบางส่วนไป
หาซ้ืออุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัเอง ตามตลาด
นัดด้วยราคาถูกทั้ง หมวก ผา้ปิดจมูก ถุงมือ รองเทา้
ยาง ซ่ึงบางมากไม่สามารถที่จะทําให้เกิดความ
ปลอดภยัได ้

 แผนความเส่ียงในการทาํงานของผูห้ญิงที่
ประเมิน คือมีปัญหาทางสายตาที่ทาํงานกลางแจ้ง
เก่ียวกบัแสง การปวดทอ้งจากการยกของหนัก ปวด
น้ิว ความเครียด และปวดหวั ปราสาทหูเส่ือม เป็นตน้ 
ส่ิงที่เขาบอกวา่รู้สึกถึงอนัตราย คือ ฝุ่ นปูน การทาํงาน
ที่ มี เ สียงดัง  การทํางานผสมสี สา ยตาที่ท ํางาน
กลางแจง้ ตอ้งทาํงานกบังานเช่ือมเหล็ก และอีกกรณี
ที่คิดวา่ทาํงานเส่ียงก็ออกมาวา่ มีทั้งการทาํงานภายใน
อาคาร และนอกอาคาร มีอุบตัิเหตุจากของมีคมการ
สูดดมฝุ่ นปูน กล่ินสีต่างๆ การทาํงานภายในมีการ
เหยียบตะปู การใช้กาวยาแนว และเศษวสัดุต่างๆที่
กระเด็นเขา้ตา โดยแรงงานมองว่า ไม่เป็นอุบติัเหตุ 
ดา้นสุขภาพเขามองซ่ึงการเกิดอุบติัเหตุเป็นเพราะเขา
ไม่ระวงั หรือระวงัไม่เพยีงพอจึงเกิดอุบติัเหตุ 

 

 จากการเก็บข้อมูลความเส่ียงที่พบนั้นทาง
ภาครัฐมีการเก็บหรือไม่ สํานักงานกิองทุนเงิน
ทดแทนไดมี้การเก็บขอ้มูล โรคที่เกิดจากการทาํงาน 
จาํนวน 5 โรค โดยขอ้มูลปรากฎนับจากปี 2554-2558 
มีการบนัทึกเพิม่ขึ้นอีก 1 โรคในปี 2556  คือโรคอ่ืนๆ
ซ่ึงพิสูจน์ได้ว่า เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของ
งาน หรือเน่ืองจากการทาํงาน และเพ่อมอีกโรคในปี 
2560 คือโรคหูตึงจากเสียง รวมเป็น 7 โรค แมว้่า ภาค

https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_095841/
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ก่อสร้างมีความเส่ียงสูงสุดแต่ตวัเลขเก่ียวกบัโรคจาก
การทาํงานที่พบจากขอ้มูลของภาครัฐนอ้ยมาก มีเร่ือง
ที่ท ําให้ลูกจ้างประสบอันตราย มีว ัตถุของตกใส่ 
สูงสุด บาดเจ็บที่ตา มือ เทา้ และหัวเข่า  18 ประ
ประเภทกิจการ ก่อสร้างอยูใ่น 10 อนัดบัตลอด และ5 
ประเทศไทยมาเป็นอนัดบัหน่ึง 

 

 การเก็บตวัเลขการบาดเจ็บหรือป่วยจากการ
ทาํงาน โรคจากแสง สี เสียง และสารเคมีทางชีวภาพ 
และโรคอ่ืนๆ และโรคจากเสียงในการทาํงาน โดย
หากป่วยเน่ืองจากการทาํงาน ก็มีการหยุดไม่เกิน 3 
วนั หรือ ราว 3 วนัหากป่วยจากการทาํงาน จึงจะ
นบัเป็นสถิติ ตวัเลข เชิงปริมาณ จากการเจ็บป่วยจาก
การทาํงาน แรงงานที่ไม่ไดอ้ยูใ่นสถิติก็เน่ืองจากมอง
ว่าไม่ใช่โรคจากการทํางาน หรือว่ากลัวตกงาน 
นายจา้งกลวัถูกปรับ และมีแรงงานบางส่วนที่มองว่า 
ตวัเองไม่ระวงัตวั หรือมองว่าเจ็บเพียงเล็กน้อย หายา
ทานเอง หรือทายาเดียวก็หาย นายจา้งไม่มีการส่งไป
โรงพยาบาล มีประเด็นแรงงานที่ เ สียชี วิต ด้วย
อุปกรณ์ก่อสร้างหล่นทบัร่างกาย แต่ไม่ถือว่าเสียชีวิต
จากการทาํงาน ด้วยแพทยร์ะบุว่าบาดเจ็บที่ทรวงอก
รุนแรงจนเสียชีวิต ทาํให้แรงงานไม่ไดรั้บสิทธิ หาก
จะเขา้ถึงสิทธิตอ้งมีการพสูิจน์และใชเ้วลานาน ทาํให้

สถิติไม่มีข้อมูลเป็นต้น กรณีดังกล่าวถึงเป็นกรณี
ตวัอยา่งที่มีการกล่าวถึง 

 ขอ้เสนอต่อ กระทรวงแรงงาน กาํหนดเร่ือง
ความปลอดภยัในการทาํงาน มีกาํหนดกฎหกระทรวง
จาํนวนมาก และในการดูแลมีมาตรฐาน มีผูต้รวจ มี
สถาบนัส่งเสริม หากดูตามกฎหมายคอ้นขา้งดี และ
พนกังานตรวจสามารถออกคาํสัง่ใหท้าํได ้ให้นายจา้ง
มีการจดัอุปกรณ์ป้องกันดูแลด้านความปลอดภยัได ้
และภายใตก้ารให้สัตยาบนั 187 ก็มีการกาํหนดการ
ดูแล และปี 2559 ก็มีการประกาศเร่ืองความปลอดภยั
ในการทาํงาน และอาชีวอนามยัเป็นวาระแห่งชาติ 

 จากนโยบายต่างๆก็ได้มีการไปสอบถาม
เจา้หน้าที่รัฐก็พบว่า คนมีน้อย งบน้อย มีเจา้หน้าที่มี
เพยีง 5 คน การตรวจตามการร้องขอของแรงงาน และ
การตรวจโรงงาน ตรวจด้านความปลอดภยั ซ่ึงยงัมี
งานอีกมาก และแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่แจง้ว่า ไม่
เคยเห็นพนักงานตรวจ เข้ามาตรวจเลย ซ่ึงทาง
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า ต้องการที่จะมีการตั้ งเจา้หน้าที่
แบบน้ีโดยตรง และแรงงานขา้มชาติตอ้งเขา้ใจภาษา 
นายจา้งตอ้งจดัอุปกรณ์ส่วนแรงงานก็มองว่า นายจา้ง
ควรมีการตรวจสอบดา้นความปลอดภยั และมีการจดั
อุปกรณ์ให้ โดยพนักงานตรวจต้องไปตรวจสอบ
เพือ่ให้นายจา้งจดัให้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้ดว้ย โดย
ผูว้จิยัมองวา่ แรงงานขา้มชาติในกิจการก่อสร้างส่วน
ใหญ่ยงัห่างไกลจากคาํว่า ‚งานที่มีคุณค่า‛ ที่พบ คือ
เป็นแรงงานที่กาํลงัเปล่ียนผา่นดา้นกฎหมาย มีการขึ้น
ทะเบียนใหม่ และแรงงานมีหลายประเภทในช่วงนั้น

https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_094333/
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ที่เขา้ไปเก็บขอ้มูล จากที่พบว่านายจา้งไม่จดัอุปกรณ์ 
และค่าจา้งยงัต ํ่า แรงงานขา้มชาติทาํงานในอาชีพที่
ตอ้งหา้ม ดว้ยแรงงานก่อสร้างเป็นแรงงานที่ตอ้งห้าม
สาํหรับคนต่างดา้วทาํ เช่น งานช่างฝีมือ งานชาบ งาน
ก่ออิฐ แต่ด้วยเจ้าหน้าที่รัฐมีไม่เพียงพอจึงไม่มีการ
ตรวจสอบเร่ืองงานตอ้งห้ามที่ไม่ให้แรงงานขา้มชาติ
ทาํ ซ่ึงคิดว่าควรมีการปรับใหม่เพื่องานที่มีคุณค่า
เท่ากนั สามารถกา้วหน้าในงานที่ทาํได ้หากวนัหน่ึง
จากงานไร้ฝีมือมาเป็นงานที่มีฝีมือ เป็นตน้ 

ข้อ มูลการประสบอันตรายไม่ได้มีการ
เปิดเผยมาก และไม่ไดมี้การเปิดขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ 
การยอมรับแรงงานข้ามชาติภาคก่อสร้าง  การ
ดําเนินการในเชิงปกป้อง คือต้องมีกลไกที่เข้ามา
ตรวจสอบ ระบบการแจง้เตีอน ภาษาสาํหรับแรงงาน 
ระบบติดตามในการแจง้เตือนเพื่อให้ตรวจสอบอยา่ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้ น และจะทําอย่างไร ให้มี
ฐานขอ้มูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 จากการที่ไปสัมภาษณ์ อ.วรวิทย ์เจริญเลิศ 
ต้องการให้มีการทบทวนสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทาํงานใหม่เพื่อให้มี
ความเป็นอิสระ ครบวงจรมากขึ้น 

 

 ต่อมาเป็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
การยกระดับการเข้าถึงสุขภาพและบริการ ดําเนิน
รายการโดย ผูช่้วยศาสตราจารยท์รงพนัธ์ ตนัตระกูล 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

นายบุญ สม ทา วิ จิตร ประธา นสหภา พ
แรงงานกิจการวสัดุก่อสร้าง กล่าวว่า การทาํงานกับ
แรงงานขา้มชาติ เวลาที่ไดเ้ขา้ไปพบกบัแรงงานขา้ม
ชาติก็พบปัญหาเร่ืองความไม่ปลอดภยัจากการทาํงาน
จํานวนมาก และเกิดขึ้ นบ่อยมาก โดยเบื้ องต้น
กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่มีความแตกต่างจาก
กฎหมายปกติเลย คุม้ครองดูแลแบบเดียวกบัในสถาน
ประกอบการ แต่แรงงานก่อสร้างไม่ได้มีสถาน
ประกอบการ เขาจะอยู่บนถนน บนสะพาน บน
อาคาร ในอุโมงค ์เป็นตน้ ไม่ไดท้าํงานในอาคารมีร่ัว
รอบขอบชิด การทาํงานทาํอยูก่บัป่ันจัน่ แบกอิฐ หิน 
ปูน ซ่ึงเส่ียงที่จะพบอุบติัเหตุ จะเห็นจากข่าวป่ันจัน่
ลม้ หรือขาด อีกอนัคือการทาํงานกนับนเครนที่สูง ซ่ึง
ต้องมีวิศวกรคอยดูแล แต่ก็ย ังมี ปัญหาความไม่
ปลอดภยัในการทาํงาน 

แรงงานข้ามชาติยงัทาํงานเก่ียวกับอาคาร 
แสง สี และเสียง จึงมีปัญหาด้านการได้ยิน หู จมูก 

https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_102948/
https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_103304/
https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_102948/
https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_103304/
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หรือปอด การทาํงานก่อสร้างของแรงงานขา้มชาติ 
เ ม่ื อ ป ระ ส บ อุบัติ เหตุ  บ ริษัท ข นา ด ใหญ่ ไ ม่ ไ ด้
รับผิดชอบใดๆด้วยเป็นลูกจ้างรับเหมาของบริษัท
รับเหมา ซ่ึงมีการจา้งเป็นทอดๆกันมา ซ่ึงจริงแล้ว 
การจัดการของบริษัทใหญ่ในการดูแลต้องมี การ
ทาํงานของแรงงานก่อสร้างต้องมี เจา้หน้าที่ความ
ปลอดภยั (จป.)  แต่ไม่มีดว้ยลูกจา้งบริษทัรับเหมามี
เพียง 49 คนไม่ถึง 50 คน กฎหมายว่าไม่ตอ้งมี จป. 
ไม่ตอ้งมีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวิอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) มาทาํหน้าที่ 
ดว้ยเป็นบริษทัขนาดเล็ก ซ่ึงเม่ือไม่มีก็ตอ้งมีการแจง้
ให้พนักงานตรวจแรงงานมาดูแลตรวจสอบ หาก
มีจป. หรือคปอ. ก็สามารถที่จะมีการแจง้ตรวจสอบ
เสนอปรับปรุงเร่ืองความปลอดภยัในกรทาํงานได ้
เม่ือไม่มีนายจ้างมีการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ส่งผลต่อความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน 

 อีกหน่ึงปัญหา คือ การเข้าไม่ถึงสิทธิของ
แรงงานขา้มชาติ ดว้ยว่า สถานพยาบาลมีการปฏิเสธ
การรักษาพยาบาล และทาํให้ไม่สามารถเขา้ถึงการ
รักษาพยาบาล แพทยไ์ม่ช้ีเร่ืองการบาดเจ็บจากการ
ทาํงาน ซ่ึงยงัมีเร่ืองการป่วยจากการทาํงาน ที่เป็น
ภูมิแพ ้เป็นโรคผิวหนัง การทาํงานเป็นผื่นคนัความ
ร้อนที่ตากแดดทั้งวนั การทาํงานตลอดเวลา แต่ไม่ได้
งานล่วงเวลา ด้วยการทาํงานตลอดเวลาทาํให้การ
พกัผ่อนไม่เพียงพอนําไปสู่การบาดเจ็บอุบติัเหตุจาก
การทาํงาน หรือเกิดโรคจากการทาํงานได้จากการ
สะสมจากความเส่ียงเป็นเวลานานๆ ดว้ยโรคจากการ
ทาํงานจะใช้เวลานานกว่าจะป่วยไม่เหมือนกับการ

ประสบอุบติัเหตุที่เห็นชัด อย่างน้ิวขาด แขนขาด ขา
ขาด เสียชีวิตเลย จึงมีตวัเลขบาดเจ็บ และตายชดัเจน
กวา่การเจบ็ป่วยจากการทาํงาน 

 คาํถามทาํไมแรงงานตอ้งอยูแ่คมป์ที่พกัเป็น
สงักะสี ที่ร้อนอบอา้วมากทั้งวนั ที่อยูก่ลางแดด ทาํให้
มีปัญหาดา้นสุขภาพ สุขอนามยัดว้ย 

 การที่แรงงานรับเหมาก็เป็นปัญหาดว้ยเป็น
กา รจ้า งแ บ บเหม า งา น  เ ช่น ก าร ร้ื ออ าค า ร ก็ มี
ผลกระทบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการ
ทาํงาน ดว้ยการก่อสร้างในประเทศไทยยงัมีการใชแ้ร่
ใยหินซ่ึงเป็นการทาํให้เกิดปัญหาสุขภาพก่อมะเร็ง 
หากมีการสะสมในร่างกายจาํนวนมากจนออกอาการ
ป่วย 

 

นายบณัฑิตย ์ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักกฎหมาย
แรงงาน กล่าวว่า ขึ้นอยูก่บัว่าใครองคก์รอะไรที่เก็บ
ขอ้มูล และวิธีการเก็บขอ้มูลจะนํามา ซ่ึงตวัเลขนั้ น
น่าเ ช่ือถือหรือไม่  การนํา เสนอข้อมูลจะเห็นว่า 
ค่อนขา้งสูง แต่ต ํ่ากว่าปกติเพราะว่า การที่แรงงานมา
ใชสิ้ทธิเงินทดแทน จะมีการตรวจสอบวา่ มีความเป็น
จริงหรือไม่ ขอ้มูลคือคนที่มีรับการรักษา และมีการ

https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_105020/
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มารับเงินทดแทนเท่านั้น และตอ้งผ่านการตรวจสอบ
ประเมินแล้ว การวินิจฉัยต้องให้แพทย์กองทุน
ทด แท นเ ป็ นผู ้วิ นิ จฉัย  มี คณ ะ กรรม ก ารแพ ท ย์
ผู ้เ ช่ียวชาญ หากไม่ผ่านก็ตีว่าไม่ได้ป่วยจากการ
ทาํงาน ก็ไม่ไดมี้ตวัเลขเจบ็ป่วยจากการทาํงานปรากฏ
เป็นสถิติ การเจบ็ป่วยจากงานเขา้ถึงสิทธิยากกว่าการ
บาดเจบ็จากการทาํงาน การบาดเจบ็เล็กนอ้ย หากไม่มี
การขอเบิกจากกองทุนทดแทน และหากบริษทัมีห้อง
พยาบาลก็จะดูแลได้ไม่ต้องเขา้ไปสู่สถานพยาบาล 
และบางที่ก็ไปใชห้ลักประกนัสุขภาพ หรือบริษทัท
ประกนัภยัที่บริษทัซ้ือให้ลูกจา้งไดใ้ช ้เป็นตน้ ก็ไม่มี
ตวัเลขสถิติบาดเจบ็จากงาน 

 ดว้ยเป็นการเก็บ ขอ้มูลที่เชียงใหม่ แต่ไม่มี
รายงานตวัเลขโดยตรง และมีการใชแ้รงงานขา้มชาติ 
ในการฝึกงานแรงงานข้ามชาติ และทําไมจึงซ้ือ
หลกัประกนัสุขภาพที่โรงบาลใด ก็อยูว่่าโรงพยาบาล
ไหนที่เปิดให้มีการขายบัตรประกันสุขภาพให้กับ
แรงงานขา้มชาติ และมีการประกาศเก็บเงินล่วงหน้า 
เน่ืองจากแรงงานขา้มชาติอยู่ได้คราวละ 2 ปี เพื่อ
ความมัน่คงของกองทุนอีกดว้ย 

 

 ผศ. ดร นฤม ล ทับจุม พล ผู ้อ ํา นวยกา ร
ศู น ย์วิ จัย ก า ร ย ้า ย ถ่ิ น แ ห่ ง เ อ เ ชี ย  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กฎหมายไทย คิดภายใตม้อง
เพียงแรงงานไทย มีการมองเร่ืองระบบสุขภาพ เป็น
เร่ืองสิทธิสุขภาพ เร่ืองอุบตัิเหตุ การรักษา การเขา้ถึง
กฎหมาย และแรงงานขา้มชาติไม่ไดม้ารอสิทธิดา้น
สุขภาพผ่านกฎหมายไทย เขาจึงเลือกที่จะซ้ือบัตร
ประกนัสุขภาพ การที่ตอ้งมาเครมสิทธิก็เป็นปัญหาว่า 
สิทธินั้นอาจทาํให้ตอ้งตกงาน เพราะใชเ้วลานานใน
การเขา้ถึงสิทธิ และหากแรงงานขา้มชาติไม่มีนายจา้ง
ก็ตอ้งออกจากประเทศไทยไป เขาก็ไม่ไดรั้บสิทธิอยูดี่ 
เพราะไม่มีคนที่จะเดินเร่ืองให้ เม่ือเขาออกนอก
ประเทศไปแลว้ หากเก็บขอ้มูลเพียงก่อสร้างแรงงาน
ขา้มชาติเมียนม่า แล้วแรงงานขา้มชาติกัมพูชา อาจ
พบปัญหาใหม่เร่ืองภาษาที่ทาํให้เขาเข้าไม่ถึงสิทธิ
ด้วยเช่นกัน ส่วนแรงงานข้ามชาติที่ เ ป็นลาวเขา
ส่ือสารกบัคนไทยรู้เร่ืองจึงไม่ไดก้งัวลปัญหาตรงน้ี 

 อาชีพสงวนในประเทศไทย ตนมองว่า ไม่มี
จริงอยู่แลว้ ไม่ว่าจะตดัผม หรือโชห่วย งานวิจยัตอ้ง
เขียนให้เห็นให้ได้ด้วยคนมีการพฒันาอาชีพของ
แรงงาน หากทํางานก่อสร้างอาจพัฒนาไปเป็น
หวัหนา้งาน หรืออ่ืนๆมากขึ้น งานวิจยัอาจเพิ่มกว่าน้ี
ดว้ยสัดส่วนการรวมตวัของแรงงานขา้มชาติการเขา้
ไปเป็นส่วนหนึงของสหภาพแรงงานรูปแบบอยา่งน้ี 
จะมีหรือไม่ ดว้ยอาชีพอ่ืนเขาทาํได ้แล้วก่อสร้างจะ
ทาํไดห้รือไม่ 

https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_110346/
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 แรงงานก่อสร้างมากับการพฒันาเศรษฐกิจ 
และแรงงานก่อสร้างมองว่า เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ซ่ึง
จริงๆคงไม่ใช่แล้ว ด้วยมีการใช้แรงงานในหลาย
ระดบัในก่อสร้างยอ่มมีแรงงานที่มีฝีมืออยูใ่นการจา้ง
งานนั้นดว้ย และกิจการอ่ืนๆที่เขา้มามีบทบาทอยา่ง
งานประมงเป็นต้น จะทําอย่างไรให้ก่อสร้างมามี
บทบาทในอนาคตดว้ย 

 

 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผูต้รวจราชการ
กรม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กฎหมายความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน ปี 2554 ออกมาบงัคบัใช ้แต่ว่ากฎหมายลูกยงั
ออกไม่ครบ คือ ต้องมีถึง 9 ฉบับ กฎกระทรวง
เก่ียวกบัการก่อสร้างตอนน้ีออกจากกฤาฎีกาแลว้ รอ
ประกาศใช้ งานวิจยัพื้นที่ก่อสร้างคอ้นขา้งเล็ก การ
ก่อสร้างหากใหญ่จะดูแลกนัคนละแบบ กรณีที่ภูเก็ต
ที่อาคารถล่มทับแรงงานเสียชีวิต แรงงานไทยกับ
ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล ด้ว ย ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น ก ฎ ห ม า ย
ประกนัสงัคม กองทุนเงินทดแทน แต่ว่าแรงงานขา้ม
ชาติอยู่ในการดูแลของกฎหมาย และได้รับการ
คุม้ครองตามกฎหมาย ซ่ึงน่าสนใจทาํไมคนไทยไม่
เขา้สู่ระบบการคุม้ครองของกฎหมายแรงงาน กองทุน
เงินทดแทน 

 ประเด็นจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเจ้าหน้าที่
ตรวจความปลอดภยั และเจา้หนา้ที่ตรวจแรงงานมีแค่ 
5 คนอยา่งที่วา่การปฏิบติัหน้าที่อยูด่ว้ยในบุคคลคนๆ
เดียวกนั และงานก่อสร้างเป็นการใชแ้รงงานชัว่คราว
จาํนวนมาก การที่จะไล่ตามตรวจก็ยา้ยงานไปแล้ว 
และที่พกัอาศยัก็ไม่มีการดูแลโดยตรงแต่ก็พยาบยาม
ที่จะมีการดูแลปรับปรุงให้เขามีที่พกัที่ดีพอสมควร 
เร่ืองการปรับปรุงกฎหมาย ตอนน้ีโทษด้านความ
ปลอดภยัปรับหนกัมากปรับไม่เกิน 4 แสนบาทจาํคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจาํทั้งปรับ หากนายจา้งไม่ดูแล 
และไม่มีการต่อรองทางกฎหมาย มีการลงโทษทาง
กฎหมายเต็ม อยา่งกรณีจงัหวดัภูเก็ต จะมีการบงัคบั
ใชก้ฎหมายสูงพอสมควรเลยที่เดียว 

 

 น า ง สุ พัต ร า  สุ ข ป ร ะ เ ส ริ ฐ  เ จ้า ห น้ า ที่
ประกันสังคม กล่าวว่า การประสบอันตรายของ
คนทํางานก่อสร้างก็ค่อนข้างสูงเน่ืองจากมีงาน
ก่อสร้างจํานวนมาก สถานประกอบการปี 2562 
เชียงใหม่ ที่ฝาง ประสบอันตราย ทั้งประเทศที่แจ้ง 
72,000 กวา่รายที่เก็บขอ้มูล ที่เชียงใหม่ 1,900 กว่าราย 
ฝาง 17 ราย และมีตายด้วย และเป็นการประสบ
อนัตรายทั้งหมดหรือไม่ก็เป็นตวัเลข แยกเป็นกิจการ 
รายจังหวัดและสาเหตุด้วย ซ่ึงทั่วประเทศมี 131 

https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_111615/
https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_112752/
https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_111615/
https://voicelabour.org/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82/20191128_112752/
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กิจการ ก่อสร้างมีระหัสเดียว ก่อสร้างเป็น 0.2 
เปอร์เซ็นต์ที่ เก็บ และมีการแบ่งก่อสร้างรหัสใหม่ 
เป็น 22 รหสั การก่อสร้างแต่ละอยา่งจะมีการเก็บตาม
ความเส่ียงแล้ว ก่อสร้างที่อยู่อาศยั อุโมงค์ สะพาน 
การเร้ือถอนก่อสร้างจะมีการแยกการจัดเก็บ ทั้ ง
ประเทศ มีการแจง้เขา้มา 8 หม่ืนกว่ารายที่แจง้เขา้มา 
ตาย 100 กว่าราย ซ่ึงมองว่า การป้องกนัดีกว่าเยยีวยา 
ซ่ึงสาํนกังานประกนัสงัคมเป็นการดูแล เร่ืองบาดเจ็บ
จากการทาํงานไปที่กองทุนเงินทดแทน เจ็บป่วย หรือ
บาดเจบ็ที่ไม่ใช่จากงานก็ไปที่ประกนัสังคม เวลาเกิด
เหตุเขา้มาประกันสังคมจะดูแลและฟ้ืนฟูด้วย หาก
ลูกจา้งเกิดประสบอนัตรายก็ตอ้งมีการดูแลและฟ้ืนฟู 
มีการเขา้ระบบดูแลไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทย หรือ
ข้ า ม ช า ติ จ ะ ดู แ ล แ บ บ เ ท่ า เ ที ย ม กั น  แ ต่ ล ะ ปี 
ประกันสังคมให้สถิติแยกตามโรค และประเภทที่
เกิดขึ้น เร่ืองอ่ืนๆที่ทาํตอนน้ีมีการเปล่ียนรอยต่อของ
ประเภทกิจการ เด๋ียวน้ีโครงการใหญ่จะมีการซับคอน
แทรคมาก หากบริษัทรับเหมาไม่รับผิดชอบบริษัท
ใหญ่ที่เป็นบริษทัแม่ตอ้งรับผิดชอบ การเลิกจา้ง หรือ
ลาออก ลูกจา้ง สามารถที่จะแจง้เหตุได้เพื่อการเก็บ
สถิติได ้และขอรับสิทธิได้ใน 100 วนั และการป่วย
จากการทาํงานการสะสมโรคมนัใช้เวลาในการป่วย
อยา่งแร่ใยหินที่มีการเจ็บป่วยใชเ้วลา ซ่ึงบางโรคก็ใช้
เวลาสะสมอาการป่วยเน่ืองจากปอดจากการทาํงานก็
มาแจง้ไดแ้มว้า่จะออกจากงานไปแลว้ 

 ช่วงที่สอง น าเสนอผลการวิจัย เร่ือง  งาน
แพลตฟอร์มในประเทศไทย – คนงานส่งอาหาร 

 โดย ดร. เกรียงศกัด์ิ ธีระโกวิทขจร สถาบนั
เศรษฐกิจและแรงงานที่เป็นธรรม กล่าวว่า รายงาน 
รูปแบบงานใหม่ของคนงาน ในอุตสาหกรรมส่ง
อาหารเดิมมีผูช้ายตอนน้ีเร่ิมมีผห้ญิงเขา้มาทาํงานมาก
ขึ้น และประเด็นสําคญั ที่ได้รับความรู้ส่งต่อมาจาก
งานวจิยัชุดแรกคือแรงงานที่อยูน้ี่เป็นแรงงากลุ่มใหญ่ 
แต่ต่างจากอเมริกา ในยุโรป บทบาทการส่งอาหาร 
และการส่งสินคา้ และอีกบทเป็นการสัง่การ 

 

 วตัถุประสงคก์ารศึกษา เพื่อสร้างความเขา้ใจ
ที่เป็นระบบเก่ียวกับการทาํงานรูปแบบใหม่ และ
เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของงาน ลักษณะการทาํงาน 
และความสมัพนัธ์ระหว่างงานกบัคนงาน ซ่ึงการจา้ง
งานรูปแบบใหม่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร ความสัมพนัธ์
เป็นอยา่งไร 

 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ธุ ร กิ จ อ า ห า ร ก็ จ ะ เ ห็ น
ความสมัพนัธข์องความเป็นเมือง และคนที่ทาํงานใน
เมืองไม่ไดมี้ฐานะดีอะไร และยงัพึ่งพาอาหารราคาถูก 
และเก่ียวกบัการส่งอาหาร ซ่ึงก็ไม่สามารถที่จะแกะ
คนงานที่ส่งอาหารกบัการส่งคน หรือส่งของแยกจาก
กนัได ้
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 หัวใจสําคัญของรายงาน คือ  ผู ้บริโภคมี
บทบาทในการสั่งคน ซ่ึงเป็นการบริโภคที่เหล่ือมลํ้ า 
การเก็บขอ้มูลมีทั้งมีคุณภาพ และจาํนวน คนที่ทาํงาน
อยูก่็จะรู้วา่ ขอ้มูลที่มีเก่ียวกบัเศรษฐกิจแพลตฟอร์มมี
เท่าไร เราไม่รู้ว่า Grab มีเท่าไร แต่ละที่มีมีคนทาํงาน
เท่าไร ดว้ยคนหน่ึงคนอาจมีการทาํงานในหลายที่ก็ได ้
ซ่ึงคนทาํงานน้ีหรือคนส่งอาหาร เรียกว่าไรเดอร์ และ
มีการสัมภาษณ์คนที่ส่งอาหารที่คาบเก่ียวกับขนส่ง 
และสัมภาษณ์ประธานสหภาพแรงงานที่ท ํางาน
เก่ียวกบัธุรกิจอาหารดว้ย 

 การทาํรายงานน้ีมาใชน้ั้น มองวา่คนงานที่อยู่
ในแพลตฟอร์มคือ นายจา้งของลูกจา้งจริง โดยมอง
ในรูปแบบนายหน้าคนงาน การมองรูปแพลตฟอร์ม
เป็นการจบัคู่คนที่ตอ้งการซ้ืออาหาร และคนที่ทาํงาน
ขนส่งอาหาร แพลตฟอร์มทาํงานในการเสนอขาย
แรงงานใหก้บัคนที่ตอ้งการใชแ้รงงาน เพือ่ส่งอาหาร 

 

 ข้อ ค้น พ บ คื อ  ก า ร เติ บ โต ข อ ง แ รง ง า น
แพลตฟอร์มจะพลิกกรณีการจา้งแรงงานนอกระบบ 
ที่ถูกทาํให้ไปสู่นอกระบบใหญ่ขึ้นเร่ือยๆ และ ส่ิงที่
คน้พบ มีกล่าวถึงการสร้างอุปทานส่วนเกิน และการ
เปล่ียนการเรียกคนทาํงาน ไรเดอร์ เป็นหุ้นส่วน และ

การทาํงานของคนที่อยูใ่นแพลตฟอร์ม หรือไรเดอร์
จะต้องมีการสั่งอาหาร การรับอาหาร และการส่ง
อาหาร เม่ืออยูไ่ปอีกสักระยะก็จะทราบว่านายจา้งคือ
ใคร และเป็นการนาํเทคโนโลยมีาจดัการ การทาํงาน 
แล ะ กา รสร้า ง ระ บ อบ ก า รทํา งา น  มีก า รส ร้า ง
ภาพลักษณ์ให้กับคนทาํงาน และทาํให้พาร์ทเนอร์ 
(ไรเดอร์)เห็นวา่ เป็นภาพลกัษณ์ที่ดี และเขา้มาทาํงาน
ดว้ย และเร่ืองของการรับคาํสั่งโดยไม่ทราบว่า จะไป
ส่งที่ไหน หากปฏิเสธก็มีคนอ่ืนมารับส่งของแทน 
และหากไม่รับไม่รู้วา่งานจะมาอีกเม่ือไร จะมีงานอีก
ไหม หากคนสั่งของเห็นว่าล่าช้าก็สามารถยกเลิก
คาํสัง่ ระหวา่งที่ไรเดอร์เองตอ้งไปต่อคิวเพื่อสั่งสินคา้
อยู ่เม่ือยกเลิกคนที่แบกรับความเส่ียงคือไรเดอร์ ซ่ึงมี
กรณีดราม่าประเด็นคนสั่งสินคา้ฝากให้ไรเดอร์ซ้ือ
ของ ซ่ึงเป็นทางเดียวกนั แต่ตรงน้ีไรเดอร์ไม่สามารถ
ซ้ือใหไ้ด ้เน่ืองจากตอ้งสัง่ผา่นระบบ แต่ก็เป็นกระแส
ทางโซเชียล เป็นระบบที่ควบคุมอยู ่

 อตัลกัษณ์การทาํงานจนไม่ทราบว่า ใครคือ
นายจา้ง คนสั่งของ หรือว่า แอพพลิเคชัน่ และงานที่
ซ่อนอยู่คือการแบกรับภาระงานการบริหารความ
เส่ียงที่แฝงไวจ้ ํานวนมาก และน่ีคืองานของวนัน้ี
ไม่ใช่งานอนาคต เป็นการเอาความเส่ียง และความไม่
แน่นอน ความเส่ียงไม่รู้วา่ จะมีงาน มีออเดอร์ มีลูกคา้
หรือไม่ ฝนจะตก หรือว่ามีแดดออก ต้องทํางาน 
ความเครียด และความตึงเครียดว่า จบงานน้ีจะมีงาน
อีกไหม ตอ้งแบกรับความเส่ียงเวลาการทาํงาน รายได้
ตลอด ค่าใชจ่้าย นํ้ ามนัรถ ค่าสึกหรอของรถ อุบติัเหตุ 
โดยสุดทา้ยเร่ืองการรวมกลุ่ม ทั้งการรับผิดชอบความ
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เยง ภาระงาน ทาํให้มีการรวมกลุ่มกันแบบไม่เป็น
ทางการ เรียกว่ากลุ่มสันทนาการ เพื่อการช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน และการรวมกลุ่มแบบน้ี จะไปสู่การ
รวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มอาํนาจต่อรองไดอ้ย่างไร และ
เขาจะเข้าไปสู่กลุ่มแรงงานสัมพนัธ์ในการต่อรอง
แบบมีระบบอยา่งไร? 

 

 นายวรดุลย ์ตุลารักษ์ นักวิชาการ กล่าวว่า 
การบริโภคมีความเหล่ือมลํ้ ามาในส่วนเมืองกับ
ชนบท จงัหวดัที่บริโภคสูงสุดคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 
และบริโภคตํ่าสุด คือ ลําพูน แพลตฟอร์มต่างจาก
บริษัท คือ ทุกคนมาปลั๊กอินได้ ซ่ึงการทาํงานบน
แพลตฟอร์ม ทาํให้มีการรับแรงงานไม่จาํกดัจาํนวน
ได ้อยา่งในสหรัฐก็มีการเขียนว่า ส่วนน้ีเป็นแรงงาน
ส่วนเกินมารวมกนั ส่วนใหญ่เป็นแรงงานพาร์ทไทม ์
หรือนักศึกษา ซ่ึงประเทศไทย เขาคือ แรงงานนอก
ระบบ รายไดค้นทาํงานอาชีพน้ีเดือนละ 6 หม่ืนบาท 
จากเดิมทาํงานเดือนละ 1.8 หม่ืนบาทจากงานประจาํ 
การมาเป็นคนส่งอาหารเป็นการทาํงานงานประจาํ ที่
ไม่ใช่งานประจาํ เป็นงานสัญญาจา้ง และไม่มีอาํนาจ
ต่อรองกบันายจา้ง ซ่ึงการเซ็นสัญญาทุกเดือนก็ไม่ทาํ 
มองวา่มาทาํงานแบบน้ีดีกว่า การที่ไม่มีการรวมกลุ่ม

ตวัแทนในการต่อรอง ทาํให้การเอาเปรียบมากขึ้ น 
และปัญหาในทางสถิติการเก็บข้อมูลแรงงานใน
ระบบกบันอกระบบเป็นการผลกัเขาออกไปสู่แรงงาน
นอกระบบ อีกดว้ย 

 การที่ท ํางานต้องใช้แอพพลิเคชั่นในการ
ทาํงาน ระดบัธุรกิจจะสอนให้พนักงานกลวัว่า ธุรกิจ
ลม้ละลาย ยิง่มุมมองของความเป็นหุน้ส่วนหรือพาร์ท
เนอร์ในธุรกิจทาํให้เช่ือว่าต้องช่วยกันทาํให้ธุรกิจ
เจริญรุ่งเรือง หากยอ้นเร่ืองพื้นฐานการจา้งงานที่ไม่
มัน่คง ซ่ึงแรงงานปริทศัน์เคยมีการบนัทึกข่าวสารการ
เรียกร้องเร่ืองการจา้งงานที่มีระยะเวลา การจา้งงาน
ระยะสั้ น ซ่ึงการจ้างงานที่ไม่มั่นคงเป็นความไม่
มัน่คงในการมีงานทาํ และที่ประเทศเนเธอแลนด์ ก็มี
การรณรงคโ์ดยสภาแรงงานฯ เพื่อให้เกิดการจา้งงาน
ที่มัน่คง 

 ตอนน้ีนายทุนบอกว่าการมาทาํงานร่วมกัน 
บอกว่าทาํให้แรงงานที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และ
สุดทา้ยแม้แพลตฟอร์มจะเปล่ียนไปเป็นรูปแบบใด 
ลูกจา้งก็ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ยงัคงเป็นลูกจา้ง เป็น
พนกังาน ที่บริษทัดิลิเวอร่ีมีการฟ้องร้องนายจา้งศาล
ตดัสินว่าพนักงานอยู่ เพราะมีลักษณะการรับคาํสั่ง
จากนายจา้ง ซ่ึงคนทาํงานปัจจุบนัทาํงานมากกว่า 10 
ชัว่โมง จากเดิมที่มีการรณรงคใ์นการทาํงาน 8 ชัว่โมง 
และระหว่างการทาํการวิจัยโครงการน้ี ก็มีการปิด
กิจการของบริษทัแพลตฟอร์ม 2 บริษทัแล ้

 ปัญหาดา้นสุขภาพความปลอดภยั ซ่ึงไดพ้บ
กบัผูท้ี่ไดเ้กิดอุบติัเหตุแลว้ ที่ประเทศเกาหลี สั่งพิซซ่า
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กินตอ้งร้อนอยู ่ซ่ึงคนทาํงานที่เป็นนักศึกษาเยาวชน
เกิดอุบติัเหตุเสียชีวิต เน่ืองจากรีบไปส่งพิซซ่าเพื่อให้
ถือมือลูกค้าขณะยงัร้อนให้ได้ และตอนน้ีมีการ
รณรงคเ์ร่ืองความปลอดภยั ก็มีเยาวชนเสียชีวิตอีกคน 
จึงมีการเดินรณรงคไ์ปยงัร้านคา้ และมีการยกเลิกการ
ส่งไปแล้ว หากกลับมาดูประเทศไทยการเก็บสถิติ
อุบตัิเหตุอาจตอ้งมีการเก็บเร่ืองอาชีพ และอายุด้วย
เพื่อให้ทราบถึงกรณีอุบติัเหตุที่เกิดขึ้นดว้ยว่ามาจาก
อาชีพใดบ้าง เพื่อให้เห็นถึงการทาํงานของคนส่ง
อาหารวา่ประสบอุบติัเหตุมากนอ้ยแค่ไหน และอยาก
ให้มีพื้นที่ในการลา้งหน้าลา้งตาคนทาํงานบา้ง เพื่อ
การพกัผ่อน ช่วงเวลาการทาํงานของพนักงานส่ง
อาหาร 

 ประเด็นเร่ืองสุขภาพความปลอดภยั ถือเป็น
ประเด็นที่นาํไปสู่การรวมกลุ่มกนัก็ได ้ไม่ว่า จะเป็น
แรงงานในเหมืองแร่ และในไทยก็อยา่งกรณีไฟไหม
โรงงานตุก๊ตาเคเดอร์ ส่งผลใหค้นงานเคเดอร์เสียชีวิต 
และมีการเรียกร้องให้มีการดูแลคุม้ครองดา้นความ
ปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้ 

 ช่วงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ
ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง ค น ง า น
แพลตฟอร์ม  ดําเนินรายการโดย คุณ อรพิน ลิลิต
วิศิษฐ์วงศ์ สถานีโทรทศัน์ไทยพบีีเอส 

 

 น า ย ต้ น  ค น ทํ า ง า น ส่ ง อ า ห า ร ผ่ า น
แอพพลิเคชั่น กล่าวว่า งานตรงน้ีเราคิดว่าเป็นงาน
อิสระ และสามารถเลือกเวลาทาํงานได ้เราจะทาํงาน
ตอนไหนก็เปิดแอพพลิเคชัน่เพือ่รับงานได ้เป็นงานที่
สร้างรายไดใ้หม้ากทีเดียว ปัญหาที่เกิดกบัพวกเราคือ 
การเดินทางไปรับงาน เช่นร้านอาหารที่ลูกคา้สั่งผ่าน
ระบบแอพพลิเคชั่น ให้เราต้องไปรับของบางทีอยู่
ไกลมาก เม่ือลูกจา้งเร่งก็ตอ้งรีบในการไปรับอาหาร
ให้ได ้บางทีเขา้คิวสั่งอาหารอยู ่หากช้ามากลูกคา้กด
ยกเลิกการสัง่อาหาร เวลาที่เสียไปของพวกเราใครจะ
รับผิดชอบ เป็นค่าใช้จ่ายที่เสียไปแบบไม่มีรายได้
กลบัมาหากถูกยกเลิกคาํสั่ง แต่เน่ืองจากว่าการที่เรา
ทาํงานพาร์ทไทม์ทาํให้ไม่ได้สนใจเร่ืองการจา้งงาน
หรือไม่เน่ืองจากมีงานประจาํมีระบบประกนัสงัคมอยู่
แลว้ แต่ปัญหาคือคนทาํงานรับส่งอาหารหรือไรเดอร์
ที่อยู่ด้วยกันจาํนวนมากที่ทาํงานมีอาชีพตรงน้ีไม่มี
ระบบดูแลเขาเลย ซ่ึงมีการโยงว่าเราเป็นแรงงานที่
ตอ้งได้รับการดูมีกฎหมายคุม้ครอง แต่นักกฎหมาย
บางคนให้คาํแนะนําว่า มีลักษณะสัญญาการจา้งทาํ
ของเม่ือไดเ้งินค่าจา้งถือว่า จบแลว้ในการจา้งงาน ซ่ึง
หากมามองถึงลกัษณะงานที่ทาํ หากพวกเราไม่กดรับ
งานขณะที่ออนไลน์อยู ่บริษทัถือวา่เท่ากบัปฏิเสธงาน 
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และบริษทัอาจไม่มีงานส่งเขา้มาให้เราอีก หรือหากมี
ลูกคา้คอมเมนประเมินการส่งของกลบัไปแบบไม่ดี 
ทางบริษทัอาจไม่มีงานใหพ้วกเราอีกเช่นกนั 
 
 ประเด็นที่ว่ามีการเสนอให้รวมกลุ่มกันนั้น 
คิดวา่ยากเน่ืองจากทุกคนตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา ตอ้ง
หารายได ้และหากรวมกลุ่มกนัก็อาจตกงานไดง่้ายๆ 
เส่ียงต่อการที่นายจา้งจะปิดแอพพลิเคชัน่ของพวกเรา
ทาํใหไ้ม่มีงานไม่มีรายไดต้รงก็เป็นขอ้กงัวลมาก ดว้ย
อาชีพหายรายได้  ตอนน้ีบริษทัยงัมีการปล่อยกู้เงิน
หรือให้มีการผ่อนของด้วย การที่ออกมานําเสนอ
เร่ืองราวอาชีพของพวกเราวนัน้ี แค่ตอ้งการให้เกิด
ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุให้กับคนทาํงานตรงน้ี 
เน่ืองจากมีเพือ่นในกลุ่มเกิดอุบติัเหตุเสียชีวิตระหว่าง
ที่จะไปรับของส่งลูกค้า แต่บริษัทไม่ได้ให้ความ
รับผิดชอบใดนอกจากส่งพวงหรีดแสดงความเสียใจ
ไปเท่านั้ น พวกเราก็พยายามช่วยกัน แต่คาํถามเรา
ทาํงานใหก้บัเขา แต่เขาไม่ใหค้วามดูแลอะไรเลย ไม่มี
ระบบใดเขา้มาดูแล การเกิดอุบิตเหตุตรงน้ีซ่ึงมีความ
เส่ียงมากเพราะทุกคนตอ้งรีบเร่งไปรับของ และส่ง
ของให้ถึงมือลูกค้าให้เร็วที่ สุด หากเกิดอุบิตเหตุ 
บาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ก็อยากให้บริษทัเขา้มา
ดูแลตรงน้ี หรือมีการทาํประกนัอะไรให้กับพวกเรา
บา้ง 
 หากมองเร่ืองการควบคุมทางบริษทักาํหนด
ว่า วิ่งงานไม่เกิน 5 กิโลเมตรไดค้่าจา้ง 30 บาท และ
หัก 3 เปอร์เซ็นตใ์ห้กบับริษทัดว้ยมีการกาํหนดเวลา
ดว้ยบางบริษทัเพื่อให้อาหารร้อนๆถึงมือลูกคา้ ส่ิงที่
ตอ้งแบกรับทั้งค่าเส่ียงภยั ซ่อมบาํรุงรถ รถ ค่านํ้ ามนั 

เป็นตน้ ส่วนทางบริษทันั้ นเป็นคนตั้งค่าบริการเอง 
ซ่ึงถามว่าบริษทัมีการประกนัให้หรือไม่ บริษทับาง
แห่งมีให้แต่ว่า เป็นประกันแบบมีเง่ือนไข ตอ้งอยู่
ระหว่างปฏิบติัหน้าที่ แต่ปัญหาที่เกิดคือ บริษทัมอง
ว่าเป็นรถผิดประเภทไม่ไดรั้บอะไร แต่อยา่งไร การ
ทาํงานเราก็ภูมิใจกบัการทาํงานตรงน้ีดว้ยสร้างรายได้
ใหก้บัเราเพือ่เล้ียงครอบครัวได ้ปลดหน้ีสินได ้แต่ว่า 
อยากให้บริษัทรับผิดชอบชีวิตของคนทาํงานด้วย
อยา่งการประกนัภยั 

 

 ผศ.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การทํางานของ
คนงานในระบบแพลตฟอร์ม การมองแบบการจา้งทาํ
ของ เรากาํลงัผูกพนักบัการหักหัวคิว แต่รายไดจ้ริงๆ
ของเขาคือ ขอ้มูล ว่า ช่วงไหนคนหิว อาหารที่สั่งกนั
มากๆคืออะไรและร้านไหน เวลาไหน ที่ไหน ลูกคา้
ชอบอะไร คนทาํงานคือ คนที่สร้างขอ้มูลให้บริษทั 
และคนที่ทาํงานในแพลตฟอร์มถูกนาํขอ้มูลไปให้กบั
บริษัททันที ซ่ึงไม่ได้มีการมองเร่ืองการแบ่งปัน
รายไดจ้ากขอ้มูลที่เจา้ของแพลตฟอร์มนาํไป ซ่ึงเป็น
ขมุทรัพยท์ี่ใหญ่มากๆ และนาํขอ้มูลไปบอกร้านต่างๆ
เพื่อการผลิตสินคา้ตอบสนองความต้องการ แค่หัก
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ร้อยละ 3 ของค่าบริการจากคนขบัรถส่งอาหารจึง
ไม่ใช่รายได้หลักของแพลตฟอร์มเลย การที่ เขา
บริหารบนแพลตฟอร์มต่างๆ นอกจากไม่ต้อง
รับผิดชอบค่าจา้ง สวสัดิการ ความเส่ียงต่างๆให้กับ
คนทาํงานแลว้ ในเชิงสังคมเขาไม่ไดเ้สียภาษี รัฐบาล
ก็ไม่ไดดู้แลเพือ่เก็บภาษีตรงน้ี แลว้จะทาํอยา่งไรจึงจะ
มีการต่อรองวา่ การที่บริษทันาํเงินไปขายแลว้แบ่งมา
เป็นส่วนหน่ึงของคนทาํงานในระบบแพลตฟอร์ม
บา้งหรือไม่ เช่นนาํมาจดัเป็นสวสัดิการ การประกัน
อุบตัิเหตุ หรืออ่ืนใด เพือ่รองรับความเส่ียง 
 จากการที่ เข้าไปทํางานด้านขับ เค ล่ือน
กฎหมายเกษตรกรพนัธสัญญา ซ่ึงเคยบอกว่าระบบ
สัญญาคือการจา้งงาน อยู่ในสถานลูกจ้าง เสนอว่า 
เกษตรกรพนัธสัญญาตอ้งรวมตวักันเพื่อต่อรอง แต่
เกษตรกรเขาไม่ไดต้อ้งการที่จะเดินแบบแรงงาน เขา
ตอ้งการที่จะเป็นแบบหุ่นส่วน ซ่ึงเขารู้ว่า เขาจะเดิน
แบบไหน รัฐบาลเองก็หาวธีิหาเงิน แต่ไม่ทราบว่า จะ
เก็บภาษีอยา่งไร เม่ือขอ้มูลทั้งหมดเป็นของคนขบัรถ
ส่งอาหาร ขอ้มูลคนซ้ือ และคนที่ได้ประโยชน์คือ
เจา้ของแพลตฟอร์ม การขายขอ้มูลไดเ้งินมาเป็นกอบ
เป็นกาํเท่าไร อยากเสนอให้มีการตั้งสมาคมวิชาชีพ 
หรือสหภาพแรงงาน เพือ่การต่อสูท้างคดีหากตอ้งการ
ใชก้ารจา้งแรงงาน หรือจา้งทาํของ แต่คิดว่า ตอ้งเป็น
การจา้งงานภาคบริการ ทางออกต่อมาจากกระทรวง
แรงงานที่โตขึ้ นเร่ือยคือกระการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์ซ่ึงอาจตอ้งมองเพื่อเขา้ไปใช้
บริการบา้ง 

 

 นายณรงค์ฤทธ์ิ วรรณโส กรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กล่าวว่า แพลตฟอร์มนั้นกฎหมาย
จะดูเร่ืองความเสียหายการได้รับประโยชน์ หรือว่า 
การทาํงานน้ีหากไม่เขา้ข่ายการเป็นลูกจา้งตามระบบ
ประกันสังคม ก็สามารถที่จะประกันตนเองได้ตาม
มาตรา 40 กรณีแรงงานนอกระบบ หรือผูป้ระกอบ
อาชีพอิสระ และการทาํงานมีการแข่งขนัที่เป็นธรรม
หรือไม่สร้างผลกระทบกบักลุ่มอาชีพใกลก้นัหรือไม่ 
และข้อมูลมุมมองความเป็นลูกจ้างหรือไม่ ซ่ึงใน
ประเทศสเปนก็มีการตดัสินแลว้ว่า ถือเป็นลูกจา้ง แต่
อยา่งนักกฎหมายแบบเพียวๆในมุมมองก็อาจมองว่า 
เป็นการจ้างทาํของ และมีการทาํงานสัญญาที่อาจ
กํ้าก่ึงอยู ่เม่ือมีคดีที่ศาลก็อยูท่ี่ขอ้เทจ็จริงเม่ืออยูใ่นศาล 
ซ่ึงในรัฐวสิาหกิจแห่งหน่ึงมีการจา้งงานแบบรูปแบบ
จา้งทาํของขึ้น แต่เขาทาํตามแนวนโยบายการทาํงาน
ของรัฐบาลมีนโยบายมา แต่เม่ือมีการดาํเนินคดีใน
ศาลแรงงานก็เป็นการจา้งแรงงาน  การจา้งทาํของคือ
แรงงานนอกระบบ ก ลุ่มเกษตรพันธสัญญาก็ มี
กฎหมายดูแลแลว้ กฎหมายคุม้ครองผูรั้บงานไปทาํที่
บา้นก็มีแลว้ ฟรีแลนด ์ก็มีการดูวา่เป็นเร่ืองของจา้งทาํ
ของหรือไม่ ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ พฤติการณ์การทาํงาน 
เร่ืองที่พดูถึงคืออาํนาจการบงัคบับญัชาเป็นแบบไหน 
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รูปแบบการกาํหนดค่าจา้ง ซ่ึงรูปแบบสมยัใหม่ก็จะมี
ความเฉพาะตัว และมีการตีความในบริษัทที่สร้าง
ความเป็นธรรมกบัคู่กรณี 
 หลักการออกกฎหมายปัจจุบนัค่อนขา้งยาก 
หากไประคายเคืองการลงทุน ในแง่ของการคุม้ครอง
กฎหมายพื้นฐานก็มีอยู่ หากมีการเลิกจ้างด้วยการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยขีองส่ือแห่งหน่ึงศาลก็ตดัสิน
ใหมี้การจ่ายค่าชดเชยพเิศษ 
 ข้อเสนอในการรวมตัวนั้ น กฎหมายการ
รวมตวัคือ การรวมตวัเป็นสหภาพแรงงาน คือมีความ
เป็นลูกจา้ง นายจ้างเท่านั้ นการรวมตัวแบบไม่เป็น
ทางการก็สามารถทาํไดใ้นชั้นตน้ หากตอ้งการที่จะ
รวมตวักนั 

 

 นายชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ นักกฎหมายทนายความ 
กล่าวว่า จริงแล้วการต่อสู้เร่ืองสิทธิแรงงานนอก
ระบบ ซ่ึงการจา้งทาํของนั้นมีมาตั้งแต่หลังวิกฤติปี 
2540 ตอนน้ีการจา้งงานมีการวจิยัก่อนวา่ จะมีการจา้ง
งานรูปแบบไหนที่จะประหยดัมากที่สุด ประเด็นคือ
สิทธิขั้นพื้นฐาน เราไม่เคยสงสัยว่า เขาควรมีสิทธิ
อะไร การจา้งงานของเรามีทั้งสัญญาจา้ง กับจา้งทาํ
ของ แรงงานนอกระบบ มีรูปแบบสัญญาจา้งจาํนวน
มากมาย อย่างเซลที่ขายสีที่เดินไปขา้งนอกแบบไม่
ต้องตอกบัตรเข้างานตามระบบ ก็ไม่ได้รับการ

คุม้ครองใดเลย ด้วยว่าจา้งเป็นระบบแบ่งเปอร์เซ็นต์
การขาย การผลิตสินคา้ที่บา้นอยา่งผลิตลูกช้ินก็ไม่ได้
รับการดูแล ผูรั้บงานไปทาํที่บา้นก็ถือเป็นรับจา้งทาํ
ของที่ไม่ได้รับการดูแล และนักข่าวที่ทาํงานอิสระ
รับจา้งผลิตมีการสแกนนิวมือ แต่ถือเป็นรับจ้างทาํ
ของ 
 การจา้งงานแบบแพลตฟอร์มมีหัวหน้างาน
ไหมหากฟ้องร้องศาลจะมองตรงน้ี ทั้ งการที่ เรา
ทํางานถูกควบคุมจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
ทาํงานที่ยืดหยุ่นมาเป็นโอกาสและการที่จะผลักให้
คนงานแบบยืดหยุ่นมาเขา้สู่ระบบทั้งหมดอาจเป็น
ปัญหา และประเด็นคือ แรงงานทุกกลุ่มที่ทาํงานนอก
ระบบ เราไม่มีฐานข้อมูลเลย และทีมวิจัยพยายาม
คน้ควา้เร่ืองค่าจา้ง รายไดเ้ท่าไร แต่หากคิดเพิ่มอีกนิด
ว่า แพลตฟอร์มกับแรงงานที่ส่งอาหารเป็นอะไรกัน 
จึงคิดว่า อย่าผูกติดกับกฎหมายมากนัก การพฒันา
ทกัษะฝีมือแรงงานกลุ่มน้ี และการรวมตวัเพื่อสร้าง
อาํนาจต่อรองสาํคญัมากในแรงงานนอกระบบ หาก
เป็นแรงงานในระบบจะถูกมองว่า การรวมตัวเป็น
สหภาพแรงงานเป็นปีศาจร้ายของนายจา้ง รัฐ และ
สังคม เม่ือจะมาเล่าถึงสภาพปัญหาสะทอ้นการต่อสู้
ของสหภาพแรงงาน จะตอ้งสวมปกปิดใบหน้ามาเล่า 
ไม่เช่นนั้นอาจไม่มัน่คงในการมีงานทาํได ้
 การเปล่ียนรูปแบบกฎหมายเดิมมีการวาง
รูปแบบให้สอดคล้องยืดหยุ่น เช่น มีแรงงานนอก
ร ะ บ บ เ พี ยง ฉ บับ เ ดี ย ว ก็ ไ ด้  ก า ร จ้า ง ง า น แ บ บ
แพลตฟอร์มเป็นสถานการณ์ใหม่ การจา้งงานรูปแบบ
ใหม่ ไม่สามารถใช้หลกัการเดิมได้ คนส่งอาหารใน
ระบบแพลตฟอร์มการควบคุมลงโทษถือเป็นลูกจา้ง 
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แต่จะทาํอยา่งไรในรูปแบบกฎหมายคุม้ครองอยา่งไร 
รูปแบบน้ีปรับเปล่ียนไดอี้กหากเขารู้สึกว่า เป็นบงัคบั
บัญ ชา ก็ มี ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น สั ญ ญ า จ้า ง ใ ห ม่ อี ก 
กระทรวงแรงงานตอ้งกล้าประกาศว่า งานนน้ีเป็น
งานที่มีคุณค่า และควรมีการปรับขบวนเพื่อการดูแล
คุม้ครองใหเ้กิดความเป็นธรรม เป็นงานที่มีคุณค่า 

 

 นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ มูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ กล่าวว่า  การ
ขยายตวัของแรงงานกลุ่มน้ีจะขยายตวั ตอนน้ีบริษทั
ต่างๆในหลายกิจการมีการปิดตวัลง คิดว่าแรงงานที่
ออกจากงานจะเขา้สู่ระบบน้ีจาํนวนมาก เป็นงานที่หา
เงินง่าย ลงทุนนอ้ย ซ่ึงเราตอ้งดูเร่ืองความสัมพนัธ์ใน
การเป็นลูกจา้ง นายจา้ง 
 หากมองเร่ืองการปรับตัวเราก็ปรับไม่ทัน 
อย่างเช่นร้านหาบเร่แผงลอยตอนน้ีก็มีการปรับตัว
ของร้านสะดวกซ้ือ การที่จะคุม้ครองประกนัสังคม
ตอ้งสําหรับทุกคน และคนแสนคนก็สามารถออก
กฎหมายไดแ้ลว้ และไม่ใช่ว่า คนที่มีงานทาํก็ไม่ตอ้ง
เป็นภาระทางสังคม ซ่ึงการเกิดของมอเตอร์ไซค์
รับจา้งก็เพราะมีปัญหาซอยตนัทาํให้เราได้เดินทาง
ไม่ได ้และการที่สัง่อาหารมาทานไดถึ้งบา้นก็เป็นการ
ลดภาวะโลกร้อน รัฐไม่ควรคิดแค่เร่ืองจบัปรับเท่านั้น 

แต่มองประโยชน์ที่เขาทาํ และตอนน้ีก็มีการพดูคุยกบั
นายจา้งกรณีรับงานไปทาํที่บา้นเพื่อการอา้งอิงค่าจา้ง
ขั้นตํ่าดว้ย ค่าแรงรายช้ินควรเป็นเท่าไร กฎหมายไม่
สามารถเกิดขึ้ นได้หากไม่มีการเรียกร้อง ซ่ึงส่ิงที่
สําคัญที่ สุดคือ การรวมตัว แรงงานต้องพยายาม
ร ว ม ตั ว  แ ล ะ ต อ น น้ี มี ค ว า ม ขัด แ ย ้ง ร ะ ห ว่ า ง
มอเตอร์ไซครั์บจา้งกบัมอเตอร์ไซคแ์พลตฟอร์ม หรือ 
Grab กรณีแยง้อาชีพกันอะไรแบบน้ี โดยปัญหาก็
เหมือนกันซ่ึงต้องมีการรวมตัวกัน กลุ่มสตรีทฟู้ด
ยอ ด ข า ย เพิ่ ม ม า ก ขึ้ น ใ น ต อ น น้ี  เ ม่ื อ เข้า ร ะ บ บ
แพลตฟอร์มน้ี การมองวา่งานที่เราทาํเป็นมิติแรงงาน
มันมีความหมายมาก เพื่อที่จะนํามาดูกันด้านสิทธิ
แรงงาน การที่เขาจะอยูไ่ดเ้ม่ือเรารวมตวักนักบัแท็กซ่ี 
และมอเตอร์ไซค์ด้วย  เพื่อการร่วมกันผลักดัน 
สหภาพแรงงานก็ต้องมาทาํงานร่วมกันขับเคล่ือน
ปัจจุบนัสูแ้บบโดดเด่ียวไม่ไดแ้ลว้ 

 นางอภั นตรี  เ จ ริญ ศักดิ์  รอ ง ป ระ ธา น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
กล่าวว่า เดิมการส่งอาหารของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด
ต่างๆบริษทัจะมีรถมอเตอร์ไซคใ์หก้บัพนกังานขบัส่ง
สินคา้ มีประกนัอุบติัเหตุให้ดว้ย แต่หลงัปี 2559 มาก็
มีการปรับเร่ืองรูปแบบการจา้งงานใหม่คนส่งอาหาร
ตอ้งมีรถเป็นของตนเองยกเลิกของเดิมที่มีหมด โดยมี
ทั้งการยา้ยพนกังานไปสาขาที่ไกลบา้น หากไปไม่ได้
ก็ให้ลาออก การจา้งงานแบบแพลตฟอร์มเขา้มาดว้ย 
การจา้งงานจาํกัดด้วยค่าจา้งรายวนั ไม่มีสัญญาจา้ง 
เงินเดือนจ่ายผา่นแอพพลิเคชัน่ ประกนัสังคมไม่ตอ้ง
จ่าย งานล่วงเวลาไม่ตอ้งจ่าย ภาษีไม่ตอ้งจ่าย การที่
ลูกจ้างถูกรถชนเสียชีวิตเขาไม่ได้รับอะไรเลย ใน
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ความรับผิดชอบของบริษัทแพลตฟอร์ม ซ่ึงมีการ
ประกาศการจา้งงานวนัละ 400 บาท แต่หากพรุ่งน้ีไม่
มีงานอาจค่าจา้งลดลง 300 บาทก็ได ้และการที่ถูกลด
ค่าจา้งก็ไปทาํอีกที่ หากมีการประสบอุบติัเหตุก็เป็น
ปัญหาไม่มีระบบคุม้ครอง 

 

 ประเด็นคือหากยา้ยงานไม่ได้ก็ตอ้งลาออก
จากการทาํงาน หรือหากมีการร้องกระทรวงแรงงานก็
จะมีแบล็คลิสตเ์ขา้ทาํงานที่ไหนในกิจการร้านอาหาร
ฟาสตฟู้์ดอีกไม่ได ้การถูกนายจา้งกดค่าจา้ง หรือการ

ทาํสญัญาจา้งที่ไม่เป็นธรรม การมีสหภาพแรงงานนั้น
ยากมากการรวมตวักนัได ้โดยการล่ารายมือช่ือมาตั้ง
สหภาพแรงงานได้ แต่ปัญหาแกนนําก่อการถูกเลิก
จ้าง เม่ือการตั้ งสหภาพไม่ได้รับการยอมรับนั้ น
หมายความวา่ ตอ้งยอมรับการเอาเปรียบการจา้งงานที่
ไม่เป็นธรรม ไร้สิทธิสวสัดิการต่อไป การที่จะตั้ ง
สหภาพแรงงานทั้ งพยาบาล ทั้ งครู ที่ เ ป็นลูกจ้าง
ภาครัฐตอ้งการที่จะตั้งสหภาพยงัไม่ได้ และแรงงาน
ภาคบริการขนส่งอาหารจะตั้งสหภาพแรงงานก็ยาก 
การจะยกมือมาให้รัฐรับรองอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที่ 87 และ 98 
นั้นยาก แลว้ใครไดผ้ลประโยชน์จากการจา้งงานแบบ
น้ี เราตอ้งการที่จะให้มีการเปล่ียนนิยามแรงงานเป็น
คนทํางาน เพื่อให้กฎหมายเกิดความครอบคลุม
คนงานทุกคน 
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วนัพฤหสับดีที่  3 ตุลาคม 2562 ห้องบอลรูม 
B โรงแรม เมเปิล ถ. ศรีนครินทร์ บางนา ไดมี้สมัมนา 
เร่ือง รถยนตไ์ฟฟ้า – ผลกระทบต่อการจา้งงาน ? จดั
โดย สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่ง
ประเทศไทย  ศูนยว์ิจยันโยบายดา้นเศรษฐกิจสีเขียว 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มูลนิธิ
พพิธิภณัฑแ์รงงานไทย และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

 

 ช่วงของการนาํเสนอรายงาน โครงการศึกษา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีต่อ
แ ร ง ง า น ใ น อุ ตส าหก ร รม ช้ิ น ส่ วน ย าน ยน ต์ 
ข้อ เสนอแนะต่อการเปล่ียนผ่านที่ เ ป็นธรรมใน
ประเทศไทย โดย รศ.ดร. กิริยา กุลกลการ  คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซ่ึงได้

นาํเสนอผลกระทบจากการเปล่ียนไปใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า
ที่มีต่อแรงงานในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ว่า 
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนไปใช้
รถยนตไ์ฟฟ้าที่มีต่อแรงงานในอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต ์ขอ้เสนอแนะต่อการเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรม
ในประเทศไทย มีที่มาและความสาํคญัคือปัญหาโลก
ร้อนที่มีผลกระทบในการดาํรงชีวิตของเราอยา่งมาก 
ภยัธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นเน่ืองจากโลกมีอุณหภูมิที่
ร้อนขึ้ น รวมถึงความมั่นคงทางอาหารด้วย เช่น
ผลผลิตจากภาคเกษตรก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย 
ซ่ึงประเทศต่างๆก็เห็นร่วมกนัถึงปัญหาโลกร้อน ซ่ึง
ไดมี้การพดูคุยร่วมกนั และมีความตกลงร่วมกนัที่จะ
ร่วมมือกันในการลดภาวะโลกร้อน ไม่ ให้อุณหภูมิ
สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ทั้ งเร่ืองการผลิตไฟฟ้า 
หรือความร้อนที่ใชใ้นบา้น ทั้งเร่ืองของการคมนาคม
ขนส่ง เร่ืองของอุตสาหกรรมการผลิต และเร่ืองของ
เกษตรกรรมดว้ย โดยหลายส่วนนั้นมีผลกระทบต่อ
โลกร้อนจึงตอ้งมีความร่วมมือกนั 
 ปัจจุบนัมีปัญหาเร่ืองฝุ่ นจ๋ิว PM2.5 ที่มีผลกบั
คนกรุงเทพฯ และภาคเหนือที่มีปัญหาทาํให้ตระหนัก

วาสนา ล าด ี

voicelabour 
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มากขึ้ นว่าส่ิงแวดล้อมมีปัญหามากขึ้ นแล้ว มีการ
พูดคุยที่จะนาํรถยนตไ์ฟฟ้ามาใช ้ซ่ึงอยากให้รัฐบาล
นํ า ม า ใ ช้ เ พื่ อ ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม

 
 เม่ือกล่าวถึงปัญหาโลกร้อน ภาคแรงงานมี
ความคิดเห็นอยา่งไรบา้ง? ซ่ึงภาคแรงงานก็มองว่าเรา
สามารถช่วยกนัแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัได ้โดย 
ชาแรน บูโรว์เลขาธิการทั่วไป สมาพนัธ์สหภาพ
แรงงานสากล กล่าวว่า สาํหรับแรงงานคือ ‚ไม่มีงาน
บนโลกที่ตายแล้ว‛ ดงันั้นภาคแรงงานก็เห็นดว้ยกับ
เร่ืองส่ิงแวดล้อม พร้อมเขา้ไปมีส่วนร่วมในการลด
ภาวะโลกร้อนด้วย แต่ก็ มีความกังวลใจว่าการ
เปล่ียนแปลงจะกระทบต่อการมีงานทาํหรือไม่ และ
เขา้ใจวา่ส่ิงแวดลอ้มมีความสาํคญัและตอ้งการเขา้มา
มีส่วนร่วมในการเปล่ียนผ่านตรงน้ีดว้ยเพื่อความเป็น
ธรรมต่อแรงงาน หากมาดูของ อลัเบอรโท บุมบสัเซ 
ผู ้นํา ธุรกิจชาวอิตาลี  มหาเศรษฐี  และอดีตรอง
ผูอ้าํนวยการพรรคทางเลือกพลเมือง ฝ่ายกลางขวา
กล่าววา่ ‚วนัน้ีมีควาํมกระตือรือร้นอยา่งมากสาํหรับ 
ยานพาหนะไฟฟ้าแต่ไม่มีใครพิจารณาถึง ผลกระทบ
ทางสังคม ในยุโรปหากเราหยุดผลิตรถยนต์ที่
ขบัเคล่ือนด้วยดีเซลหรือเบนซิน และผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าเพียงอยา่งเดียว เราจะ สูญเสียงานหน่ึงในสาม

ชาวยโุรปนับลา้นจะ ไม่มีงานทาํอีกต่อไป‛ เรามีการ
พูดถึงผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า การใช้รถยนตไ์ฟฟ้า แต่ว่า
เสียงตอบรับกลบัมาค่อนขา้งเบามาก 
 ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยก็ มี
ความสาํคญัอยา่งมาก เป็นสินคา้ที่ส่งออกอนัดบัหน่ึง
ของประเทศ ทั้งรถยนต์ และช้ินส่วนยานยนต์ด้วย 
หากเทียบสินค้าส่งออกทั่วโลก และเอเชีย หรือ
อาเซียนของไทยถือเป็นอบัดบัหน่ึงของอาเซียน เป็น
อนัดบัห้าของเอเชีย และอนัดบั สิบสองของโลก พูด
ถึงการส่งออกช่ินส่วนรถจกัรยานยนต ์ก็เป็นอนัดบัส่ี
ของโลก ยานพาหนะอันดับห้าของโลก ส่งออก
เคร่ืองยนต์อันดับสิบเอ็ด ของโลกและการส่งออก
ช้ินส่วนรถยนต์อ่ืนๆที่ไม่นับอยู่ในอันดับสิบส่ีของ
โลก ฉะนั้ นอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจึงมี
ความสาํคญักับเศรษฐกิจของไทย โดยวตัถุประสงค์
ของการทาํงานวจิยัมี 3 ขอ้ คือ 
 1. ศึกษาแนวโน้มการเกิดขึ้ นของรถยนต์
ไฟฟ้า และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต ์และ
ช้ินส่วนยานยนต ์ในประเทศไทย และพยายามดูว่าจะ
มาถึงเม่ือไร 
 2.ประเมินผลกระทบของยานยนต์ในการ
เ ป ล่ี ย น ผ่ า น ไ ป เ ป็ น ย า น ย น ต์ ต่ อ แ ร ง ง า น ใ น 
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์
 3. แนวทางและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
การเปล่ียนผา่นที่เป็นธรรม 
 เน่ืองจากไม่ชอบทิ้งใครไวข้า้งหลังไปตอ้ง
ไปด้วยกัน โดยวิธีการศึกษามีการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและงานศึกษาต่างๆที่เ ก่ียวข้องโดยเฉพาะ
การศึกษาจากต่างประเทศ โดยการรวบรวมสถิติต่างๆ 
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การเขา้ร่วมสมัมนาที่เก่ียวขอ้งซ่ึงมีการจดัขึ้นบ่อยคร้ัง 
มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ประกอบการตัวแทนฝ่ัง
แรงงานมีการสนทนากลุ่มแรงงาน 3 คร้ัง รวมถึง
ภาครัฐต่างๆที่เก่ียวขอ้งและผูป้ระกอบการดว้ย ได้มี
โอกาสไปศึกษาดูงานในการพฒันาทกัษะแรงงาน
ดว้ย  
 แนวคิดเชิงทฤษฎีและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
หลกัๆทฤษฎีว่าดว้ยยานยนตไ์ฟฟ้ากบัตลาดลม้เหลว 
ยานยนต์ไฟฟ้าก็เป็นตัวอย่างหน่ึง เราพูดถึงหลัก
เศรษฐศาสตร์ที่กล่าวถึงการชดเชย (Compensation 
Principle)ที่สอดคล้องการเปล่ียนผ่านที่ เป็นธรรม 
(Just Transition)  การเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจใดๆ
จะมี คนที่ ได้ป ระโยชน์  แล ะ เสี ยประโยชน์ใน
ขณะเดียวกัน แต่ก็เป็นไปได้ว่าสังคมโดยรวมได้
ประโยชน์ และเสียประโยชน์ดา้นความไม่เป็นธรรม 
ซ่ึงเราสามารถที่จะชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมได ้
ตัวอย่างเ ช่นการเก็บภาษี  ให้ เงินชดเชยผู ้ที่ เ สีย
ประโยชน์  
 กล่าวถึงการเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรมบทเรียน
จากประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีการเปล่ียนผ่านด้าน
พลงังาน การยกเลิกการใชถ่้านหิน 
 วรรณกรรมปริทัศน์ ที่คนพบว่าต่างประเทศ

ได้ทาํอะไรกันบา้ง ซ่ึงผลการศึกษายงัไม่ชดัเจน คือ

ผลกระทบทางลบการจา้งงานที่ลดลงและการสูญเสีย

งาน 

 สถาบัน IFO  (2017) และ UBS (2017) 

พบว่า ร้อยละ 60 ของงานในอุตสาหกรรมยานยนต์

ในประเทศเยอรมนีจะได้รับผลกระทบทางลบ 

กล่าวคือ แรงงานจาํนวน 1.8 ลา้นคนจาก 3 ลา้นคน 

หรือ 2 ใน 3 ของแรงงานมีความเส่ียงที่จะสูญเสียงาน 

เพราะช้ินส่วนที่ผลิตจะไม่ถูกใชใ้นรถยนตไ์ฟฟ้า และ

มีโอกาสนอ้ยที่จะโยกยา้ยไปผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าเพราะ

ขาดทกัษะที่เหมาะสม 

 

 ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ยุ โ ร ป  ( 2017) 

ท าการศึกษาถึงผลกระทบในช่วง 2020-2040 พบว่า 

มีผลกระทบในระดับมหภาคน้อยมาก โดยจะเพิ่ม

การจ้างงานเล็กน้อย 0.02%-0.065% เพราะงานท่ี

สญูเสยีไปจะถกูชดเชยด้วยงานท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ โดย

ความเสี่ยงขึน้กับว่า ยุโรปจะเป็นผู้ ผลิตแบตเตอร่ี

หรือไม่ ถ้าไม่ผลติ จะมีความเสีย่งสญูเสยีงานจ านวน 

34,500 คน เป็นการมองเชิงบวกนอกการจา้งงานของ

ยานยนต ์Transport&Environment (2017) พบกว่า 

ในภาพรวมการจ้างงานสุทธิจะเพิ่มขึ้ น 500,000-

850,000 คน การสูญเสียงานในอุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2030 จะไม่มีหรือมีน้อยมาก ซ่ึงขึ้นอยู่กับว่า 

สหภาพยโุรปจะผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าหรือไม่ ถา้ไม่ผลิต 
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จะส่งผลลดการจา้งงานในอุตสาหกรรมลง 32% แต่

ถา้ผลิตและส่งออกดว้ยจะเพิ่มการจา้งงานเป็น 108% 

เป็นภาพเชิงบวก อยุท่ี่ว่าสหภาพยโุรปจะผลิตรถยนต์

ไฟฟ้าสู้กับประเทศจีนได้หรือไม่ หากเป็นผูผ้ลิต

รถยนตไ์ฟฟ้าไดก้ารจา้งงานก็จะไม่สูญเสียมากนกั 

 เทคโนโลยียานยนต์อนาคต หรือ CASE ย่อ

มาจาก C คือ Connected Vehicle ยานยนตเ์ช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต เม่ืออยูใ่นรถสามารถจะดูหนัง ฟังเพลง 

ซ่ึงรถยนต์จะ มีวิว ัฒนาการใหม่ๆเกิดขึ้ น  A คือ 

Autonomous Vehicle ยานยนต์ขบัขี่อตัโนมตัิ ต่อไป

ไม่ตอ้งมีคนขบัรถ ไม่ตอ้งมีคนขบัรถแท็กซ่ี รถยนต์

จะไม่ชนกนักไ้ม่จาํเป็นตอ้งทาํประกนัภยัรถยนตแ์ลว้  

S คือ Shared Vehicle ยานยนต์ใช้ร่วมกัน คนไม่

จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ เป็นการขายรถให้กับ

บริษัทท่ีให้เช่ารถ ซึ่งรถก้จะถูกใช้งาน 24 ชั่วโมง

แทนท่ีจะจอดไว้ท่ีบ้านในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็น

การใช้ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้  การ

เปลีย่นแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ใช่เพียง EV

อย่างเดียว และE คือ Electric Vehicle ยานยนต์

ไฟฟ้า หลักๆแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ HEV ไม่มีสาย

ชาร์ตเป็นระบบพลงังานสะสม เป็นการใชเ้คร่ืองยนต์

และมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกนั ยงัสามารถเปล่ียนพลงังาน

ที่สูญเสียจากการเบรคเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บใน

แบตเตอร่ี , PHEVเป็นการพฒันาต่อจากยานยนต์

ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน , BEV เป็นยานยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอร่ี 100%, FCEV เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ มี

มอเตอร์ไฟฟ้าขบัเคล่ือนใชไ้ฮโดเจน หากดูการศึกษา

ของ KPMG สถาบนัที่ให้คาํปรึกษา เขาได้ทาํการ

สํารวจในปี 2019 ซ่ึงมีการศึกษาทั่วโลกเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมน้ีขอ้คน้พบผูท้ี่ตอบส่วนใหญ่ วา่ปี 2040 

หรืออีก 20 ปีข้างหน้า รถยนต์จะเปล่ียนไป ระบบ

สันดาปภายในจะมีสัดส่วนที่ 23 %  ระบบปลั๊กอิน

ไฮบริดอยูท่ี่ 25% EEV อยูท่ี่ 30% FCEV อยูท่ี่ 23% 

และอีก 20%ยงัไม่เห็น ซ่ึงเห็นว่าในอีก 20 ปีขา้งหน้า

ยงัมีรถยนตท์ี่หลากหลายวิง่บนทอ้งถนนอยู ่

 ประเด็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เร่ืองใหม่มีมา

ก่อนแล้วตั้ งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 แล้ว ประมาณปี 

1905 ตอนน้ีก็มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมา และปี 

1912 แต่หลังจากนั้นรถยนตส์ันดาปภายในไดมี้การ

ผลิต และมีราคาที่ ถูกมาก ตลาดโลกจึงหยุดผลิต

รถยนต์ไฟฟ้าไป ซ่ึงหายไปร้อยกว่าปี แต่ปี 2010 

กวา่ๆก็กลบัมาแลว้ และมีแนวโนม้เพิม่สูงขึ้น 

 หากมาดูว่ารถยนตไ์ฟฟ้าปัจจุบนัมีเท่าไร ปี 

2011 รถยนตไ์ฟฟ้าสะสมทัว่โลกประมาณ 5.1 ล้าน

คนั อยูใ่นประเทศจีนเกินคร่ึงประมา 2.3 ลา้นคนั อยู่
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ในยุโรปประมาณ 1.2 ล้านคนั อยู่ในสหรับอเมริกา 

1.1 ล้านคัน รถยนต์ไฟฟ้า 5.1 ล้านคันจาํนวนมาก

หรือไม่คิดวา่ไม่มาก แต่เพิ่มขึ้นมากจากปี 60 เพิ่มขึ้น

ประมา 2 ลา้นคนั ซ่ึงมีอตัราการเจริญเติบโตคอ้นขา้ง

สูง หากมาดูยอดขายของประเทศต่างๆ ยอดขายอยูท่ี่

ประเทสจีนปี 2560 อยู่ที่ 1.1 ล้านคนั ซ่ึงถือว่าคอ้น

ขา้งสูง ต่อมาส่วนแบ่งตลาดรถใหม่ที่ประเทศนอร์เวย์

มีตลาดรถที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุดหสมมุติว่ามีรถยนต์

ใหม่ 100 คันจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 46 คัน ฉะนั้ น

ประเทศนอร์เวย ์รถใหม่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเกือบ

ทั้งหมด ประเทศต่อมาคือสวเีดน และสาํหรับประเทศ

ไทย รถยนตย์อดสะสม 40 ลา้นคนั ขอ้มูลจากขนส่ง

ทางบกเม่ือวนัที่ 30 กันยายน 2562 รถยนต์ 40 ล้าน

คนัเป็นรถไฟฟ้า (รวมรถจักรยานยนต์ รถโดยสาร 

ฯลฯดว้ย) เป็นรถไฟฟ้า 1,933 คนั มีรถยนตอ์ยูเ่กือบ 

400 คนั หากดูที่จดทะเบียนใหม่ปี 2561มีจดทะเบียน

ใหม่รถยนต์จาํนวน 3 ล้านคนั จดใหม่รถยนต์ส่วน

บุคคลนั่งได้ไม่เกิน 7 คน ยงัเป็นแบบประสม หาก

เป็นไฟฟ้าเลยจะเป็นรถจกัรยานยนต ์หากเป็นรถยนต์

ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารก็ประมา 100

คนั ฉะนั้นรถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยนั้นเพิ่งจะเร่ิม

เท่านั้น  

 หากมาดูมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยอาจ

ดูไม่มากแต่ในอนาคตน่าจะมากกว่าน้ี ดูจากค่ายรถที่

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 5.1 หม่ืน ล้านบาท

ประกอบด้วย โตโยตา้ 2  หม่ืนล้านบาทตามมาด้วย 

ฮอนดา้ นิสสัน มาสดา้และแบรนดอ่ื์นๆ ซ่ึงแผนการ

ผลิตมีทั้งแบบ HEV, PHEV, BEV มูลคา้การผลิตของ

ค่ายญี่ปุ่ น เป็น HEV เป็นส่วนใหญ่ประมาณ 7.4 หม่ืน

ล้านบาท กาํลังผลิตรวม 3.2 แสนคนั/ปี หากเป็น

PHEVปลกัอินมีทั้งค่ายญี่ปุ่ น จีน เยอรมนี รวมมูลค่า

ลงทุน 1.1 หม่ืนล้านบาท กาํลงัผลิตรวม 8.45 หม่ืน

คนั/ปี  หากเป็น BEV มีค่ายญี่ปุ่ น เยอรมนี จีน ไทย 

รวมมูลค่าลงทุน 4.46 หม่ืนลา้นบาท กาํลงัผลิตรวม 

2.01 แสนคัน/ปี  หากดูสถานีประจุไฟฟ้า บริษัท

พลงังานบริสุทธ์ิ (EA)ไดรั้บส่งเสริมการลงทุน 1,092 

ลา้นบาท ซ่ึงเห็นรถยนต์ไฟฟ้าจีนมาขายในประเทศ

ไทยแลว้ คนัแรกเป็นของ MGZS ใชลิ้เทียมไอออน

ชาร์จ 30 นาที วิ่งได3้37 กม. ราคา 1.19 ลา้นบาท อีก

ญี่ห้อเราเห็นเป็นรถแท็กซ่ี ใช้ลิเทียมไอออน ใชเ้วลา

ชาร์จ 40 นาที วิง่ได ้350 กม.ราคา 1.89 ลา้นบาท 

 

 มาดูที่ต่างประเทศ ว่าเขามีนโยบายอยา่งไร

บ้าง จะเห็น 12 ปะเทศที่ออกมาห้ามขายรถยนต์

สนัดาป เร็วที่สุดคือประเทศนอร์เวยค์ือปี 2025  ห้าม
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ขายรถใหม่ที่เป็นรถสันดาปภายใน จากนั้นปี 2030มี

ทั้งไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก และก็มีปี 2040 และปี 2050 

ที่ทั้ง 12 ประเทศออกนโยบายมา ประเทศไทยอาจชา้

เน่ืองจากเป็นประเทศส่งออก นอกจากประเทศก็มี20 

เมือง ที่มีการห้ามขายรถยนต์สันดาปและรัฐ  หาก

สหรัฐอเมริกา คือรัฐลอสแองเจลิสที่ห้ามขายในปี 

2030  

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

ผลิตปี 2561จาํนวน 2,167,694 คนั ขายในประเทศ 

47% และส่งออก 53% จาํนวนผูป้ระกอบการรถยนต์

ประมาณ 30 บริษทั ผูป้ระกอบหรือแรงงานในกลุ่มน้ี

ประมาณ 1 แสนคน หากรวมผูแ้ทนจาํหน่ายดว้ยอีก

ราว 2 แสนคน รวมเป็น 3 แสนคน เป็นกลุ่ม Tier 1 มี

ผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์ประมาณ 389 บริษทั ผูผ้ลิต

ช้ินส่วนรถยนต์และ รถจกัรยานยนต์ 130 บริษัท 

ผูผ้ลิตช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ 201 บริษัท รวม

แรงงานในกลุ่มน้ี 250,000 คน กลุ่ม Tier 2และ3 

ผูผ้ลิตช้ินส่วนขนาดกลางและขนาดเล็ก มากกว่า 

1,700 บริษทั มีแรงงานในกลุ่มน้ี 340,000 คน  

 ส่วนของนโยบายประเทศ หากดูกระทรวง

อุตสาหกรรมตั้งแต่ 1.0 ผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา้

จากต่างประเทศ ใหใ้ชช้ิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ เป็น

การสร้างอุตสาหกรรมน้ีภายในประเทศ 2.0 เป็นการ

ส่งเสริมการลงทุนการผลิตเพื่อส่งออกรถกระบะ  

ต่ อ ม า เ ป็ น  3 . 5  เ ป็ น ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ร ถ ย น ต์

มาตรฐานสากล เป็นโปร์ดกัส์แชมเปียนส์ ซ่ึงประเทศ

ไทย กระทรวงต่างๆ ก็มีบทบาทแตกต่างกันอย่าง

กระทรวง พลังงานก็ทาํหน้าที่ดูและและพฒันาดา้น

พลงังาน ระบบไฟฟ้าเป็นตน้ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีสาํนักงาน ก็มีการทาํงานคน้ควา้วิจยั

เร่ืองช้ีนส่วนแบตเตอร่ีเพื่ออนาคต คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน BOI ก็ทาํหน้าที่ในการส่งเสริม

การลงทุน กระทรวงการคลงัก็สนบัสนุนการผลิตและ

การบริโภค 

 หากเราแกะช้ินส่วนรถยนตส์นัดาปภายในจะ

มีช้ินส่วนจาํนวนมากมีถึง 30,000 ช้ิน ส่วนของรถ

BEV จะมีช้ินส่วนที่น้อยลง ประมาณ 1,500 -3,000 

ช้ิน หากดูพาวเวอร์เทรนระบบส่งกาํลัง หากเป็นรถ

สนัดาปภายในมีช้ินส่วนเอ็นจ้ิน เคร่ืองยนต ์อยา่งท่อ

ไอเสีย ระบบเกียร์ และช้ินส่วนอ่ืนๆพวกน้ีมีมูลค่า

มากในอดีตเป็นมูลค่าค้อนข้างสูงในตลาดอเมริกา 

พวกน้ีกาํลังจะหายไปไม่ถูกนํามาใช้BEV ช้ินส่วน

หายมูลค่าการผลิตหาย BEVจะเหลือแค่ราว 200 ช้ิน 

จะมีแค่มอเตอร์ไฟฟ้า และแบตเตอร่ีที่สาํคญัๆเท่านั้น
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เป็นการศึกษาของต่างประเทศที่ศึกษามา ซ่ึงกล่าวว่า

คนงาน 1 คนใน 1ปี สามารถจะผลิตเค ร่ืองยนต์

สันดาปภายในได้ 350 ช้ิน หากเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 

เป็นBEV มอเตอร์ 1 คนผลิตได้ 1,600 ช้ิน รถแบบ

ใหม่จึงใชแ้รงงานนอ้ยลง 

 ความแตกต่างระหว่างยานยนต์เผาไหม้ภาย

และยานยนต์ไฟฟ้า เขานํารถยนต์สันดาปภายในที่

เป็นโฟลค์สวาเกน้ มีเทียบกบัรถยนตไ์ฟฟ้าของเชฟ

โรเลต ความวับซ้อนของรถยนต์หากเป็นสันดาป

ภายใน ช้ินส่วนมาก และกาํลงัส่งมีมากถึง 6 เท่า แต่

BEV จะใชน้อ้ยกวา่ ความซบัซอ้นของอิเล็คทรอนิกส์ 

จพซับซ้อนน้อยกว่า  หากเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะ

ซับซ้อนมากกว่า อะไหล่รถยนต์ก็ใช้มากกว่าใน

รถยนตส์ันดาป เคร่ืองฟอกไอเสียตวักรองยงัใชอ้ยู่ที่

BEV ไม่ต้องใช้ รถยนต์สันดาปภายในดูแลรักษา

มากกว่า  เช็คระยะคร้ังแรก 16,000 กิโลเมตร หาก

เป็นรถยนตไ์ฟฟ้าเช็ดที่ 240,000 กิโลเมตร ผา้เบรคใช้

จนลืมนานมากกว่าจะเปล่ียน อายกุารใชง้านยาวขึ้น

โดยสรุปจะเห็นทิศทางการเปล่ียนแปลงในลักษณะ

แบบน้ี การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยทีาํให้การจา้งงาน

ลดลง ยานยนตไ์ฟฟ้าเทคโนโลยสูีงใชแ้รงงานในการ

ผลิตนอ้ย แบตเตอร่ีช้ินส่วนอาจยา้ยไปผลิตที่ประเทศ

อ่ืนๆด้วย อาจไม่ได้อยุ่ที่ประเทศไทย แต่ไปอยู่ที่

ประเทศจีน เราใชเ้คร่ืองยนต์ไม่ไม่ได้หมายความว่า

เราผลิตแบตเตอร่ี อาจยา้ยไปประเทศอ่ืน และการจา้ง

งานก็นอ้ยลงดว้ย การบาํรุงรักษารถยนตไ์ฟฟ้าคาดว่า

จะตํ่ากว่าด้วย การนําเขา้พลังงานเราไม่ต้องนําเข้า

นํ้ ามนั การจา้งงานลดลงเล็กนอ้ย คนงานไม่ตอ้งอยูใ่น

โรงกลั่นนํ้ ามนั การเปล่ียนไปใช้รถไฟฟ้าก้จะส่งผล

ต่อโรงงานกลัน่นํ้ ามัน และสถานีจ่ายนํ้ ามันก็ได้รับ

ผลกระทบดว้ย 

จากนั้นเป็นการเสนอ ข้อคดิเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 

 นายณัฎฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร ผู ้อ ํานวยการ

โปรแกรมอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์  กล่าวว่า 

รถไฟฟ้านั้นมีมานานแล้วในทางประวติัศาสตร์แต่

ปัญหาที่หายไปเป็นเพราะว่า ปัญหาเร่ืองแบตเตอร่ี 

รถไฟฟ้าที่เกิดง่ายคือการที่สามารถควบคุม ส่ิงที่จะทาํ

ให้ EV เกิดคือ รถไฟฟ้าต้องมีการใกล้เคียงกับรถ

นํ้ ามนั ไปทาํงาน และกลบัได ้ราคาตอ้งไม่แพง ยีห่้อ 

ที่ชาร์ตแบต็เตอร่ี การเปล่ียนแบต็เตอร่ี การส่งออกที่มี

การกล่าวถึงคือตอ้งมองการตลาดที่ส่งออกระหว่าง

ประเทศมีความสําคัญ ปัจจัยการบริโภคที่น้อยลง
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เพราะปัญหาความร้อนที่ เกิดขึ้ น หากเราเข้าใกล้

รถยนตท์ี่วิง่อยู ่หรือมอเตอร์ไซคจ์ะร้อนมาก หากเป็น

รถไฟฟ้าการทาํความร้อนนอ้ยลงทาํใหโ้ลกเยน็ลงได ้  

 Supply Chain คือ ห่วงโซ่อุปทาน ที่จะมีคือ

ทั้ งสถานีการชาร์ตไฟฟ้า และตัวรถตัวการผลิตที่

ลดลง หากเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ซ้ือรถน้อยลง และหาก

แรงงานได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง กาํลัง

ซ้ือในตลาดลดลงก็เป็นปัญหาอยา่งมาก 

 

 ในประเทศญี่ปุ่ นเขาจะพูดถึง  Carsharing 

(คาร์แชร์ร่ิง) คือ การบริการรถเช่ารูปแบบหน่ึงที่ผูเ้ช่า

สามารถเช่าเป็นรายชั่วโมงได้ โดยสมาชิกของผู ้

ใหบ้ริการ ซ่ึงไม่ไดก้ล่าวถึงรถไฟฟ้าเลย ประเทศไทย

สามารถที่จะสร้างและลดรถบนถนนได้เพื่อลด

มลภาวะที่ เป็นพิษบนท้องถนน มีการสนับสนุน

งบประมาณให้กับผูป้ระกอบการที่ตอ้งการปรับตวั

ด้าน ธุรกิ จ สํานัก งาน พัฒน าวิท ยาศ าสต ร์แล ะ

เทคโนโลยแีห่งชาติ(สวทช.)มีงบในการต่อยอด และ

มีงบของรัฐบาลดา้นในการสนบัสนุนดว้ย 

 นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภา
องค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย 
กล่าวว่า จะทาํอย่างไรที่จะให้มีการเปล่ียนผ่าน การ
ปรับตวัดา้นอุตสาหกรรมนํามาซ่ึงการเปล่ียนผ่านที่
เป็นธรรมกับแรงงานด้วย การเปล่ียนแปลงด้าน
อุตสาหกรรมแรงงานยานยนต์มีแนวคิดในการ
ปรับตวัโดยตลอดเพื่อตอ้งการลดภาวะโลกร้อน การ
ปรับจากรถยนต์ที่ใช้นํ้ ามันเป็นระบบไฟฟ้า เป็น
แนวคิดการเปล่ียนเพื่อลดภาวะโลกร้อน แรงงาน
อย่างเราก็เห็นด้วย ซ่ึงหากเราได้ดูสารคดีเก่ียวกับ
ภาวะโลกร้อน นํ้ าแขง็ที่ละลาย ส่งผลกระทบกบัโลก
นั้นภาพของหมีขัว่โลกที่ผอมหากินไม่ได ้สะเทือนใจ 
และทาํใหค้นตระหนกัต่อภาวะโลกที่ร้อนมากขึ้น 

 จึงเกิดแนวคิดความต่ืนตวัมากขึ้นในการที่จะ

พฒันาเพื่อการเปล่ียนผ่านดา้นพลงังานเพื่อลดภาวะ

โลกร้อน ในประเทศต่างๆทัว่โลกไดมี้ความพยายาม

ที่จะลดภาวะโลกร้อน กระบวนการผลิตรถยนต์ที่มี

การปรับตวั ในกระบวนการผลิต จะสร้างผลกระทบ

กบัแรงงานในอนาคตเร่ืองการมีงานทาํ การเปล่ียน

ผ่านที่จะมีการนาํโรบอทมาใชใ้นกระบวนการผลิต 

หลายบริษัทได้มีการตั้ งป้ัมที่ชาร์ตไฟฟ้าสําหรับ

รถยนต์ไฟฟ้าบา้งแล้ว แต่ว่าเราตอ้งการที่จะให้เกิด

การเปล่ียนผ่านที่ดูแลแรงงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

การจา้งงาน เราสามารถที่จะมีงานทาํ และไดรั้บการ

ชดเชยเพือ่การดาํรงชีวติในอนาคต 
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 การเปล่ียนแปลงแต่ละคร้ังผูใ้ชแ้รงงานอยา่ง

เราก็จะไดรั้บผลกระทบตลอด ซ่ึงการเปล่ียนผ่านดา้น

เทคโนโลยทีี่เกิดขึ้นหลายบริษทัไดมี้การเตรียมตวัใน

การที่จะคดัคนออก มีทั้งเปิดสมคัรใจใหล้าออก มีการ

เลือกให้ออกโดยที่ไม่ไดส้นใจว่าแรงงานจะออกไป

ทาํอะไร ทั้งที่แรงงานก็ทาํงานมานานให้กับนายจา้ง 

การจ่ายค่าชดเชยที่มากกวา่กฎหมายแต่ไม่เพียงพอใน

การดาํรงชีพเลย เขายงัมีชีวิตอีกนาน อายกุ็ไม่ได้อยู่

ในวยัเกษียณอายแุ ละก็ไม่ไดอ้ยูใ่นวยัที่จะหางานทาํ

ไดง่้ายอีกดว้ย และคนที่ไม่ไดไ้ปต่อกบังานที่ทาํอยูใ่น

ปัจจุบนัน้ีรัฐมีแนวในการพฒันาเพื่อให้เขาเขา้ถึงงาน

ใหม่ เขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆอยา่งไร ดว้ยการพฒันา

ฝีมือแรงงานในปัจจุบนัทั้งการขายของออนไลน์การ

ทํางานแบบแรงงานนอกระบบที่ ไ ม่ได้รับการ

คุม้ครอง คนอยูน่อกระบบไม่มีงานทาํ และคนงานที่

อยูใ่นระบบไม่มีงานที่มัน่คง การตกงานรัฐควรตอ้งมี

การหาแนวทางในการป้องกัน และมีแผนในการ

รองรับการเปล่ียนผา่นดา้นเทคโนโลยใีนอนาคต และ

รัฐตอ้งดูแลดา้นค่าชดเชยที่เป็นธรรม แมว้่า จะมีการ

เพิม่ค่าชดเชยใหสู้งขึ้น แต่วา่ไม่เพยีงพอดว้ยคนไทยมี

อายเุฉล่ียที่สูงขึ้นดว้ยวิวฒันาการทางการแพทย ์และ

การดูแลสุขภาพ ฉะนั้นรัฐบาลควรดูแลมากขึ้น ซ่ึง

รัฐบาลมามองวา่จะนาํเงินมาจากไหนในการดูแล คิด

ว่า เม่ือธุรกิจใดมีปัญหาก็นําเงินจากธุรกิจนั้นที่มีผล

กาํไรมากองรวมกันเพื่อจ่ายให้กับแรงงานที่ได้รับ

ผลกระทบ  

 การเปล่ียนผ่านพลงังาน จากรถยนตส์ันดาป

เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ก็ต้องมีการทํางานร่วมกัน รัฐ 

นายจา้ง ลูกจา้ง ที่ไดรั้บผลกระทบมาแกไ้ข ซ่ึงการที่มี

กา ร ยื่น ข้อ เส น อ ทั้ ง  5 ข้อ ม า แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานไดรั้บเร่ืองไวใ้นการ

พิจารณาและจะนาํมาปรึกษากันในอนาคตดว้ย และ

ฝ่ายลูกจ้างเห็นว่ามีการเปล่ียนแปลงแน่นอนทั้ ง

กระบวนการผลิต และการผลิต แรงงานก็ตอ้งเปล่ียน 

และยอมรับส่ิงใหม่ที่เกิดขึ้น ยอมรับการเปล่ียนแปลง

ในการจา้งงาน แต่วา่ตอ้งทาํใหเ้ราสารถมีงานทาํ หาก

วา่เรามีความเป็นอยูท่ี่ลาํบากลูกหลานก็ลาํบากไปดว้ย 

ป ร ะ เ ท ศ จี น เ ข า ว า ง แ ผ น เ พื่ อ ลู ก ห ล า น  ก า ร

เปล่ียนแปลงตอ้งมีการพดูคุยกนัคนที่มีงานทาํและคน

ที่ตอ้งตกงานตอ้งมีการพดูคุยกนัหาระบบในการดูแล 

บางส่วนเราก็ตอ้งเจรจากบักระทรวงแรงงาน และเรา

ต้องไปยื่นหนังสือกับกรรมาธิการแรงงานด้วย 

เพื่อให้เขามีการหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน ต่อไปการ
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ทาํงานของแรงงานคงไม่ใช่แค่สู้ๆ  แต่ตอ้งเป็นสมาร์ท

แรงงาน ตอ้งพร้อมในการที่จะเปล่ียนแปลง แต่การ

เปล่ียนแปลงนั้นตอ้งเป็นธรรม 

 นายถาวร ชลัษเฐียร  กลุ่ม อุตสาหกรรม

ช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต์ (ส.อ.ท.) กล่าวว่า โลก

เปล่ียน และโลกบีบให้เราตอ้งเปล่ียนดว้ย จะหยดุอยู่

เฉยไม่ได ้เพราะมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก และมีการ

เป ล่ี ย น ใ น ศ รร ต ว รร ษ ที่  20 ทุ ก ค น รู้ ว่ า  มี ก า ร

เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ีซ่ึงเกิดผลกระทบกนัทั้ง

โลก และเป็นการใช้ชีวิตในปัจจุบนัของทุกคน ทั้งอู 

UBER และGRAB ที่ใช้บริการ ทั้ งการกินอยู่เราใช้

บริการITในการบริการ และเราเป็นส่วนหน่ึงใน

อุตสาหกรรมIT รถยนต์สามารถใช้อินเตอร์เน็ตใน

การขบัเคล่ือน และรถยนตก์บัรถยนตคุ์ยกนัเอง โลก

เปล่ียนไวมาก อุตสาหกรรมก็เปล่ียนไปดว้ย  

 รถยนต์แบบสันดาปย ังคงอยู่ในอีก 20 ปี

ขา้งหนา้ และการผลิตอาจลดลง ปัญหาที่มีเราจะกา้ว

ทันหรือไม่ และเราจะเป็นฮับในการผลิตช้ินส่วน

รถยนต์ และรถยนต์ ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดอยู่เป็น

เพราะปัญหาประเทศขนาดใหญ่รบกัน ช้ินส่วน

บางส่วนหายไป เบรกไฮดรอลิกอาจไม่มี แน่นอนตวั

บอด้ี กระจกยงัมีอยู ่

 สํา ห รั บ ป ระ เท ศ ไ ท ยโ ป ร ดัก ส์ เ ป ล่ี ย น 

ช้ินส่วนน้อยลง ปัญหาของกาํลังแรงงานก็มี คือ คน

เกิดน้อยลง คนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้คิดแบบเราแล้ว ทุก

อยา่งเปล่ียนไป ตามโลกที่เปล่ียนไป คนที่ไม่เรียนเขา

ก็ไม่ทาํงานในโรงงาน เขาไปขับรถมอเตอร์ไซต์

รับจา้ง การปรับจาก 3.0 เป็นอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงคน

สูงอายใุนประเทศไทยเพิม่มากขึ้นการเปล่ียนโพรเซส 

ด้วยกา ร เป ล่ี ยน เป็ น ระบ บ ไอ ที ในก า รรอ ง รับ

กระบวนการผลิต ซ่ึงแรงงานก็ตอ้งปรับทกัษะและ

ตอ้งเปล่ียนให้ได ้หากปรับตวัไม่ไดก้็ Reskillsขึ้นไป 

วนัน้ีประเทศไทยตอ้งเรียนรู้ ประเทศเวียดนามก้าว

ขา้มทั้งด้านการศึกษา ทกัษะเขาปรับแล้ว เรายงัไม่

ปรับ ซ่ึงเราควรตอ้งปรับ skills กนัใหม่ เพื่อเราจะได้

ช่วยเหลือคนสูงอายุในอนาคตได้ ซ่ึงอนาคตเราจะ

เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปหากเราเปล่ียนไม่ได ้

 

 การดิสรัปต์การเปล่ียนแปลงตอ้งปรับตวั ปี

หน้าน้ีประเทศไทยจะใช้ระบบ 5 G ทุกอย่างจะ

เปล่ียนไปไวมาก และเราคงจะทนัการเปล่ียนแปลง

แน่ เพราะปัจจุบนัประเทศจีนเปล่ียนแปลงไปมาก

แลว้ ประเทศไทยตอ้งปรับตวั 
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ช่วงเสวนาเร่ือง นโยบายและบริการรองรับ

การปรับตัวของแรงงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยี 

รศ.ดร. ยงยทุธ แฉล้มวงษ์  ได้นํา เสนอ
ตวัอยา่งทีดี่จากต่างประเทศในการรองรับการปรับตวั
ของแรงงาน โดยมองว่า ไม่มีใครที่จะไม่ถูกกระทบ
โดยนโยบายยานยนต์อัจฉริยะ  ด้วยการใช‚้การใช้
ระบบอัตโนมัติได้ท ําลายตําแหน่งงานเดิมๆ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมไปแลว้ ส่วน การผงาดขึ้นของ
ปัญญาประดษิฐ์(AI) ก็คงจะทาํลายงานที่เป็นของชน
ชั้นกลางดว้ย ที่จะเหลือรอดคงมีแต่งานดา้นการดูแล 
งานสร้างสรรค์และงานจดัการ - Stephen Hawking 
นั ก ฟิ สิ ก ส์ ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ป ร ะ จํา
มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์

 

 กระแสมาจากนโยบายไทยแลนด์4.0 กระแส
ของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกําลังมาแรง และ 
ภาครัฐมองเห็นโอกาสที่จะนําหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้น 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใน ภ า ค อ ตุ ส า ห ก ร ร ม ทั้ ง ย า น ย น ต ์
อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก และการแพทย ์จนหุ่นยนต ์
กลายเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-
curve) ของไทย อาจจะก่อให้เกิดผลดีและผลเสียไป
พร้อมๆกนั ทางบวก เพิม่ประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน ก่อ

ให้ เกิดงานใหม่ ทางลบ ทดแทนแรงงานจนเกดิ
ปัญหาวา่งงาน  

 ปัจจัยที่ท าให้ต่างประเทศช้ันน าใช้หุ่นยนต์
ได้หลักๆ 3ประการ   

 ปัจจยัที่หน่ึงมีหลายประเทศที่เป็นฐานการ
ผลติ รถยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์เช่น เยอรมัน จีน 
เกาหลี ญี่ปุ่ น แคนาดา สิงคโปร์ สหรัฐ...ส่วนไทย ...?  

 ปัจจยัที่สอง ประเทศที่มีแรงงานทกัษะสูงจะ
ช่วย ให้แรงงานสามารถทาํงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้ดี  
และมีธุรกิจที่สามารถผลิตหุ่นยนต์ได้เอง..ส่วนไทย
...?  

 ปัจจยัที่สาม แรงกดดนัจากปัญหาขาดแคลน 
แ ร ง ง า น  แ ล ะ ค่ า แ ร ง ที่ ป รั บ สู ง ขึ้ น ม า ก แ ล ะ 
ความสามารถในการแข่งขนัลดลง...ไทย...? 

 ปัจจัยผลักดันให้หันมาใช้หุ่นยนต์และ ระบบ
อัตโนมัติ  

 อุตสาหกรรมมีบางส่วนของงานที่แบ่งแยก
กนัชดัเจน งานที่ทาํ หน้าที่ซํ้ าๆเอ้ือต่อการปรับมาใช้
หุ่นยนต ์ 

 “ กฎระเบียบ กติกาที่ดูแลแรงงานมีมากมาย 
จุกจิก มีปัญหามาก  

 “ งานที่เส่ียงอันตรายต่อมนุษย ์หุ่นยนต์ทาํ
แทนไดเ้กือบ 100% เช่นงานเช่ือม งานพ่นสี งานขึ้น
รูป Mold แถมยงัทาํงานได ้รวดเร็ว ความแม่นยาํ ไม่
รู้จกัเหน็ดเหน่ือย  



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
39 

 

 “ ท ํางานในส่ิงที่คนทําไม่ได้หรือทําด้วย
ความยากลาํบาก เช่น ส่ิงที่ ไม่สามารถเห็นไดช้ดัเจน
ดว้ยตาเปล่า  

 “ มีตน้ทุนถูกกว่า (i.e. , มีประสิทธิภาพสูง 
มาตรฐานแน่นอน) เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต ์
ช้ินส่วนของไทยเป็นที่ 1ในอาเซียน 

 ในโลกน้ีการเพิ่มขึ้นของการใช้หุ่นยนต์ส่ง
ผลกระทบ โดยตรงต่อแรงงานทั้งบวกและลบ เพราะ
มีตน้ทุนที่ตอ้งปรับตวัในการพฒันาทกัษะให้เขา้กับ 
เทคโนโลยีหรืองานใหม่ และมีความเส่ียงที่อาจตก
งานหากมี ทกัษะไม่เพยีงพอ ซ่ึงเป็นเร่ืองของประเทศ
ที่พฒันาแลว้เท่านั้นหรือไม่ 

 (1) หลายประเทศใช้หุ่นยนต์มานานแล้ว 
และเป็นประเทศ พฒันาแล้ว (2) มีขอ้บงัคบัหรือไม่? 
ที่ทาํใหก้ารปลดคนงานเป็นไปได ้ยากและมีค่าใชจ่้าย
สูง (3) สหภาพแรงงานเขม้แข็งและ มีอาํนาจต่อรอง
มากนอ้ย แค่ไหน 

 

 กรณี ศึก ษาในต่ างป ระ เทศ  ปั ญหา ขอ ง
แรงงานบางส่วนอาจประสบปัญหาในการ ปรับตวั
โดยมีความยากลําบากในการ พัฒนาทักษะเพื่อ 

ทาํงานร่วมกับเทคโนโลยี เช่น ในสิงคโปร์ เกือบ 1 
ใน 10 ของแรงงานยอมที่จะยา้ยงานมากกว่าพฒันา
ทกัษะของ ตนเองทั้ งๆที่รัฐให้การสนับสนุนอย่าง
เตม็ที่ 

 หากมาดูว่า ใครใชหุ่้นยนต์มากกว่ากันวดัที่
ความ หนาแน่นในการใช้ ประเทศเยอรมนีที่ เป็น
ตลาดหุ่นยนตท์ี่ใหญที่สุดในยโุรปและมีฐานการ วิจยั
หุ่นยนตท์ี่สาํคญัของโลกโดยมีการใชหุ่้นยนตใ์นภาค
การผลิตมานานไม่ตํ่ากวา่ 30 ปี และมีความหนาแน่น
การใช้หุ่นยนต ์(จาํนวนหุ่นยนตต่์อแรงงาน)เพิ่มขึ้น
ถึงเกือบ 4 เท่าในเวลา 20 ปี 

 สิงคโปร์จะเป็นประเท ศเล็กที่ มีจ ํานวน
หุ่นยนต์น้อยกว่าเยอรมนี แต่เม่ือเทียบกับจํานวน
แรงงานแล้ว สิงคโปร์กลับเป็นประเทศที่ มีความ
หนาแน่นของหุ่นยนต์สูงถึง 488 ตัวต่อแรงงาน 
10,000 คน อยูใ่นอนัดบัที่ 2 ของโลก  

 ประเทศที่ มีความหนาแน่นของการนํา
หุ่นยนตม์าใชสู้ง จะเป็นประเทศ ที่มีสัดส่วนแรงงาน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจาํนวนมาก เพราะแรงงาน
สามารถทาํงานร่วมกับเคร่ืองจักรหรือหุ่นยนต์ได ้ 
เช่นในประเทศเยอรมนี เกาหลีใต ้ญี่ปุ่ น หรือสิงคโปร์ 
มีสัดส่วนความหนาแน่นของหุ่นยนต์สูงกว่าไทย
มากกว่า 6 เท่าโดยงานวิจยัพบว่าระหว่างปี 1993 ” 
2007 หุ่นยนตจ์ะช่วยเพิ่มผลิตภาพของแรงงานไดสู้ง
ถึงร้อยละ 0.37 ต่อปี ซ่ึงไทยมีความหนาแน่นอยูท่ี่ 45 
ตวัต่อแรงงาน 10,000 คน ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียโลก 74 ตวั
ต่อแรงงาน 10,000 คน โดยทั้ง 7 ประเทศตวัอยา่งมี
แรงงานที่จบปริญญาตรีสูงมาก 
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 การมีแรงงานทกัษะสูงจะช่วยให้ประเทศนั้น
มีศกัยภาพ ในการผลิตหุ่นยนตใ์ชเ้องได้ดว้ย เช่น 10 
บริษัทที่ผลิต หุ่นยนต์มากที่ สุดในโลกเป็นของ
เยอรมนี 2 บริษทั และอีก 8 บริษทัเป็นบริษทัญี่ปุ่ น 
ส่วนประเทศไทยก็ มีค นจบปริญญาตรีสูงมา ก
เหมือนกนั แต่ปริญญาตรีก็วา่งงานกนัเป็นแสนจะเขา้
ร่วมวงผลิตหุ่นยนตก์บัเขา บา้งจะไดไ้หม  

 อนาคตการใชหุ่้นยนตห์นาแน่นในไทย งาน
ศึกษาของ Boston Consulting Group พบว่ารถยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์เป็น 2 อุตสาหกรรมที่ สามารถนาํ
หุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิตได้ง่ ายที่ สุด  โดย
ประเทศเหล่าน้ี คือ เยอรมนีญี่ปุ่ น เกาหลี จีน แต่
ค ําถ าม คือ  ไท ยก็ มีก ารส่ งอ อก ทั้ งร ถยนต์แล ะ 
อิเล็กทรอนิกส์ ก็จะเป็นประเทศที่สามารถนาํหุ่นยนต์
มาใช้ในสายการผลิตได้ง่ายเช่นกันใช่ไหม ตกลง
หุ่นยนตจ์ะเป็นการสร้างงาน หรือทาํใหค้นตกงาน 

 

 ขณะที่ประเทศกาํลงัพฒันาจะมีข่าวการปลด
คนงานในช่วง ปีที่ผา่นมา เช่น บริษทั Foxconn ผูผ้ลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รายใหญ่ของโลกได้ปลด
พนักงานในจีนออกกว่า 60,000 คน เพื่อหันไปใช้
หุ่นยนต์แทน รวมถึงกรณีที่ขาดการเตรียมความ

พร้อมของแรงงาน ต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น บริษทั 
Infosys บริษทัดา้นไอทีรายใหญ่ ของอินเดียเลิกจา้ง
วิศวกรที่ มีทักษะตํ่ าถึง 9,000 คน  ซ่ึงเป็นงานที่
ทดแทนไดด้ว้ยหุ่นยนตแ์ละคาดว่าแรงงานอินเดียจะ
มีแนวโน้มตกงานเพิ่มขึ้ นอีก 2 แสนคนในปี 2020 
จากการไม่เตรียมตวัฝึักทกัษะใหม่ๆที่จาํเป็นต่อการ
ทาํงานในอนาคต 

 ไทยยงัใชหุ่้นยนต์อุตสาหกรรมน้อย ทกัษะ
แรงงานของไทยยงัไม่เอ้ือต่อการใช้หุ่นยนต์ เขา้มา
ช่วยในการ ผลิตมากนกัเพราะจาํนวนแรงงานหรือผูท้ี่
จบการศึกษาในก ลุ่ม  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์(STEM) ยงัมีไม่
มาก รวมทั้งมีทกัษะด้านภาษาองักฤษก็ยงัไม่ดี มอง
ไปในอนาคต กระแสเทคโนโลยีมาแรง (digital 
economy) และ นโยบายภาครัฐอาจจะเป็นปัจจัย
สนบัสนุนให ้เกิดการใชหุ่้นยนต ์เพิ่มขึ้นได ้ธุรกิจไม่
สามารถรับเทคโนโลยีไดใ้นทนัทีการพฒันาการใน
การรองรับ เทคโนโลยีของแต่ละอุตสาหกรรม
แตกต่างกนัสถานประกอบการภาค การผลิตในไทย
ถึงร้อยละ 97 เป็นบริษทัขนาดเล็กซ่ึงยงัมีขอ้จาํกดัใน
การนําระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิ ต
ค่อนข้างมาก การ ตัดสินใจจึงอยู่ที่ อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีไม่มาก ซ่ึงไทยอาจจะ
ต้องเข้าร่วมวงการใช้หุ่นยนต์ถ้า หากไทยจะนํา
หุ่นยนต์มาใช้ได้เร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ไทย
ตอ้งยกระดับทกัษะแรงงานอีกมากโดยการพฒันา
ทกัษะแรงงาน ตอ้งอาศยัเวลามากกวา่ 10 ปี  
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 หุ่นยนตช่์วยแกปั้ญหาที่ไทยกาํลงัเขา้สู่สังคม
ผู ้สูงอายุเต็ม  รูปแบบ เพราะหุ่นยนต์จะช่วยให้
แรงงานบางกลุ่ม ทาํงานไดน้านขึ้น จึงช่วยแกปั้ญหา
ขาดแคลน แรงงานได้ส่วนหน่ึงเน่ืองจากกําลัง
แรงงานจะหายไปมากกวา่ 200,000 คน เป็นอยา่งน้อย 
แต่ หุ่นยนต์ก็ส ร้างงานได้  อย่างไรก็ ดีนอกจาก
ผลกระทบดา้นลบแลว้หุ่นยนต ์ยงัช่วยก่อให้เกิดการ
สร้างงานด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะงานที่เก่ียวขอ้งกับ
ระบบควบคุมหุ่นยนต ์อาทิ นักพฒันาวิศวกรรมดา้น
ซอฟทแ์วร์และนกัวเิคราะห์ขอ้มูล โดยอาชีพดงักล่าว
มีอตัราการเติบโตที่เร่งขึ้นอยา่ง ต่อเน่ือง และสัดส่วน
นักพัฒ นาวิศ วกรรม ด้านซอ ฟ ท์แ วร์ทั่ว โลก มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 18.2 ล้านคนในปี 2013 เป็น 
26.4 ลา้นคนในปี 2019 

 ประเทศหลกัๆต่างเห็นถึงความสาํคญัในการ
เตรียมรับมือผลกระทบของหุ่นยนต์ หรือระบบ
อตัโนมติัที่มีต่อแรงงาน มีการแบ่งแรงงานออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ 1. ไม่มีศกัยภาพปรับตวัไม่ไดต้อ้งออกจาก
งาน โดยได้รับการชดเชยทางกฎหมาย 2.ไม่ถูกให้
ออกจากงานเน่ืองจากยงัมีศักยภาพที่สามารถปรับ 
Upskills and reskillsได ้3. รับแรงงานใหม่แต่แรงงาน
เหล่านั้นตอ้งปรับทกัษะ โดยการเรียนการสอนก็ตอ้ง
ปรับเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะมาก่อน  

 กรณีหากต้องตกงาน สิทธิแรกก็ใช้ระบบ
ประกนัสังคม (Social Security System) กรณีว่างงาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน 
จะต้องประสานหาตลาดแรงงานใหม่ โดยใหม่
ความสามารถที่จะทาํงานร่วมกบัหุ่นยนตแ์ละระบบ 

อตัโนมตัิที่ตลาดตอ้งการ ซ่ึงเป็นสิทธิของแรงงานใน
ระบบ เพื่อให้สามารถกลบัเขา้ทาํงานก่อนหมดอายุ
คุม้ครอง ตวัอยา่ง เช่น เยอรมนั เกาหลี ญี่ปุ่ น ทาํให้ไม่
เคย พบข่าวว่ามีคนตกงานใน 3 ประเทศน้ีเพราะ
หุ่นยนตห์รือ ระบบอตัโนมตัิ 

 

 แมมี้ศกัยภาพแต่ตอ้งปรับทกัษะใหม่ถึงแมว้่า 
จะสามารถอยูต่่อกบับริษทัเดิมไดแ้ต่ก็ตอ้งปรับทกัษะ
ด้วยการ upskills และ/หรือ reskills กันใหม่ โดย
ภาระอยูก่บัหน่วยงาน แต่เท่าที่ทาํมาของไทยอาจจะ
ต้องใช้ ระดับ สถาบันฝึกอบรมของ Thai-German 
หรือ Thai Nishi หรืออาจจะเป็น MARA ของกรม
พฒันาฝีมือแรงงาน ที่จริงในสิงคโปร์ก็มีหน่วยงาน
ช่ือว่า CET (Continuing Education and Training) ซ่ึง
ผูกโยงอยูก่ ับสถาบนัฝึกอบรมเทคโนโลยชีั้นสูงของ
เขา 

 โดยแรงงานจบใหม่มีนโยบายดงัน้ี  

 1. การบรรเทาผลจากการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ีควรจะตอ้งมีการ จดัระบบการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนควบคู่กับการลงมือทํางานจริง (Dual 
System of Education) แบบในเยอรมนีที่สามารถจดั 
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Dual System ของทุกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันได้เพื่อ เสริมสร้างทักษะที่
จาํเป็นต่อการทาํงานจริงใหก้บัแรงงานจบใหม่ 

 2.  เน้นสร้าง High Qualified Professionals 
ในระดับปริญญาทั้ งต รีโท และเอก ในสาขาที่
สนบัสนุนการทาํงานร่วมกบัหุ่นยนตท์ี่ยงัขาดแคลน  

 3. จัดทําฐานข้อมูลทักษะแรงงานที่ เ ป็น
ประโยชน์ต่อผูท้ี่จะเขา้สู่ ตลาดแรงงาน โดยเผยแพร่
ลกัษณะ ทกัษะที่ตลาดแรงงานตอ้งการในขณะนั้นๆ 

 ผลกระทบเป็นได้ทั้งสองอย่างคือบวกและ
ลบ จีงอาจสรปุได้ว่า หุ่นยนตจ์ะเขา้มามีบทบาททั้ง
ช่วย ‚สร้างงาน‛ และ‚แยง่งาน‛ แต่อาจ แตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศขึ้ นอยู่กับความสามารถในการ
ปรับตวัของแรงงาน และ นโยบายของภาครัฐในการ
สนบัสนุนใหแ้รงงาน สามารถทาํงานร่วมกบัหุ่นยนต์
ได ้ประเทศไทยเราปรับตวัพร้อมแค่ไหน 

 

 นางนภสร ทุ่งสุกใส  ผูต้รวจราชการกรมการ

จดัหางานกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การส่งเสริม 

และการพฒันาคนจะทาํอย่างไร ระบบที่จะได้รับ

ผลกระทบจาก 699 แห่งนั้น มีการปรับตวับา้งหรือไม่ 

ปรับตวัอยา่งไร ในกลุ่มเส่ียงที่จะถูกเลิกจา้งในกลุ่ม

SME ฐานขอ้มูลที่ดีจะทาํใหเ้ราไดเ้ขา้ไปหามาตรการ

ในการรองรับ  

 คนที่ได้รับผลกระทบนั้ นมีอายุเท่าไร วุฒิ

การศึกษาในกลุ่มเส่ียงนั้น รวมถึงทกัษะที่เขามี ขอ้มูล

เหล่าน้ีจะทาํให้การแกไ้ขปัญหาเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

อยา่งแทจ้ริง และการที่นาํเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาเพื่อ

ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตอยูแ่ลว้ แต่ว่า เม่ือมีการ

นาํรถยนตไ์ฟฟ้ามาผลิตอันน้ีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

ตลาดแรงงานแน่นอน เม่ือตลาดแรงงานมีการปรับตวั 

คนที่จะเขา้สู่ตลาดแรงงานรถยนตน์้อยลง แรงงานจะ

ออกสู่นอกระบบมากขึ้น การที่จะปรับงานและการ

คุม้ครองของกรมจดัหางานนั้นตอ้งมี ซ่ึงตอนน้ีแมว้่า 

กรมฯจะมีการจดัใหมี้กองุทนในการส่งเสริมแรงงาน

นอกระบบ แต่น้อยมากที่เขา้ถึงกองทุน กรมฯเองก็

ตอ้งมีการปรับตวัและจะทาํอยา่งไรให้แรงงานกลบัสู่

ทอ้งถ่ินตนเองอยา่งสามารถอยูไ่ดจ้ริง 

 ตอนน้ีมีการพฒันานวัตกรรมด้วยการใช้

พลาสติกมาทาํเส้นใยเพื่อผลิตเส้ือผา้ โดยตอนน้ีก็มี

บางส่วนที่นาํการแยกขยะขวดพลาสติก เพือ่ส่งกลบัสู่

การผลิตใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงมีการรวมกลุ่มรวมตวัของ

แรงงานที่กลับสู่ชนบท ซ่ึงตอ้งหาแผนรองรับอาชีพ

ใหม่ เราจะมีการปรับSkills เพือ่ให้เขากลบัเขา้ทาํงาน
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ได ้หรือ Reskillsใหม่ เพื่อให้เขาสามารถทาํงานใหม่

ไดส้าํหรับคนที่ไม่ไดไ้ปต่อในอุตสาหกรรมเก่า 

 ดา้นกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานก็มี

การทํางานในมิติส่งเสริม คุ ้มครอง ในส่วนของ

แรงงานที่โดนกระทบจากการเปล่ียนแปลงด้าน

เทคโนโลย ีและมีการเขา้ไปทดสอบระบบและการ

พฒันาอาชีพ และตอ้งการทดสอบเพื่อให้เกิดอาชีพ

ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตอ้งมีการแนะแนวอาชีพ 

ซ่ึงไดมี้การจบัมือกบักระทรวงศึกษาธิการ ดูว่า อาชีพ

ใดที่จะเป็นอาชีพใหม่ๆที่ น่าสนใจเพื่อให้เด็กได้

เรียนรู้ หรือเลือก 

 วนัน้ีมีการส่งเสริมใหแ้รงงานไดมี้การพฒันา

ฝีมือแรงงานที่อยูใ่นอุตสาหกรรมยานยนตท์ี่จะไดรั้บ

ผลก ระ ทบมี กา รพัฒ นา หลัก สูต ร หรือ ลด บา ง

หลักสูตรลง อย่างหลักสูตรฝีมือเคร่ืองยนต์สันดาป 

เป็นหลักสูตรแรงงานEV และหากกลุ่มคนที่พฒันา

ไม่ได้ที่ตกขอบก็ให้ส่งมายงักรมฯเพื่อการพฒันาหา

งานรองรับแรงงานกลุ่มน้ีดว้ย 

 นายปิยะ พวงเพชร ประธานสหภาพแรงงาน

รถยนต์มิตซูบิชิแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บริษทัมี

การปรับตัวด้านกระบวนการผลิต และมีการนํา

เค ร่ืองจักรเทคโนโลยีมาใช้ ซ่ึงการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีส่งผลต่อพนักงานบ้างโดยนายจ้างใช้

โครงการสมัครใจลาออก ซ่ึงสหภาพแรงงานเองก็

ไม่ไดน้อนใจต่อการที่มีการผลิตรถยนตE์V ดว้ยหาก

พนักงานหายไปเท่ากับสมาชิกสหภาพแรงงานที่

หายไป และทําให้อ ํานาจการต่อรองน้อยลง ซ่ึง

แรงงานที่หายไปก็ไม่มีประสบการณ์ในการทาํงาน

ขา้งนอก หรือจะอยูใ่นสงัคมขา้งนอกอยา่งไรก็เป็นขอ้

กงัวล เพราะเดิมเป็นคนที่มีงานทาํมีรายไดท้ี่แน่นอน

ทุกเดือน การทาํงานมายาวนานแรงงานก็มีอาการ

เจ็บป่วย ด้วยโรคหมอนรองกระดูกบา้ง ซ่ึงการที่จะ

ไปเร่ิมตน้ชีวติใหม่ในงานใหม่ หรือสถานที่ไม่คุน้เคย

จะอยูอ่ยา่งไร  

 

 การเปิดสมคัรใจลาออกหากไม่ไดต้ามเป้าที่

ก ํ า ห น ด น า ย จ้ า ง จ ะ ใ ช้   Key Performance 

Indicator หรือ KPI มาประเมิน ทาํให้แรงงานที่อยู่

ตอนน้ีมีความกงัวลใจ ตอนน้ีรู้สึกอยูแ่บบไม่มีอนาคต 

การนาํโรบอทเขา้มาทาํงาน 1 ตวัลดคนทาํงานได ้16 

คน ส่วนที่กระทบจริงๆคือสวัสดิการต่างๆ และ

ค่าจา้งลดลง และตอนน้ีการต่อรองดา้นสวสัดิการยาก

ขึ้น โดยนายจา้งก็มองว่า เป็นตน้ทุนมีการลดตน้ทุน
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สวสัดิการ และเม่ือสหภาพแรงงานบางบริษทัต่อรอง

ให้มีการจ่ายค่าชดเชยนให้กับแรงงานที่สมัครใจละ

ออกจาํนวนกว่า 50 เดือนก็เป็นตวักดดันการทาํงาน

ของสหภาพแรงงานดว้ย  

 ตอนน้ีก็มีการพยายามที่จะรักษากําลังการ

ทาํงานไวเ้พื่อให้ยงัคงมีงานทาํ ขอ้บงัคบัที่มีการออก

กฎระเบียบใหม่ๆขึ้นมา แรงงานที่มีการใชเ้ทคโนโลยี

มาใช้ในการจา้งงานก็ทาํให้แรงงานมีความรู้สึกไม่

มัน่คงในการมีงานทาํ งานที่ทุ่มเทไปก็ส่งผลต่อสภาพ

ร่างกาย และกลุ่มน้ีไม่ค่อยอยากที่จะตกงาน ซ่ึงมีการ

เลิกจา้งระหวา่งทาง ปี 2565-2566 การเกษียณระหว่าง

ปี และมีการจา้งงานแบบสัญญาจา้งดว้ยเราก็พยายาม

ที่จะใหมี้การบรรจุงาน การจา้งงานตามสญัญาจา้งนั้น

มีผลกระทบอยา่งมากซ่ึงไม่ใช่เพยีง 

 

 นายสมเกียรติ เจียดก าจร  ประธานสหภาพ

แรงงานฟอร์ด และมาสดา้ประเทศไทย กล่าวว่า การ

ที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นั้ น แต่ว่า ที่

ประเทศญี่ปุ่ นยงัไม่พร้อมเร่ืองไฟฟ้า ทางมาสดา้คิดว่า 

น่าจะอีก 10 ปีจะมีการปรับตัว ในส่วนของ Auto 

Alliance (Thailand) Co., Ltd. หรือ AAT นั้น จะมีโร

บอทในกระบวนการผลิต ยงัไม่ถึงการใชA้I ยอดการ

ผลิตตอนน้ี ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาจีนกับ

สหรัฐอเมริกา การส่งรถไปเวียดนามก็ถูกตีกลบัหมด 

ยอดที่ผลิตเพือ่ขายตอนน้ียอดลดลง ดว้ยโมเดลยงัเป็น

โมเดลเดิม ซ่ึงจะปรับใหปี้หนา้  

 ตอนน้ีทางAAT ได้เปิดสมัครใจลาออก 

ระดับปฏิบตัิการ 300 คน และส่วนของหัวหน้างาน 

100 กว่าคน ตอนน้ีก็มีแนวการพฒันาฝีมือ เพื่อการ

ปรับตัวทั้ งในภาคเกษตรกรรม การตัดผม และให้

แรงงานมาเสนอตวัว่า ตอ้งการที่จะออกจากงาน มา

แจ้งความต้องการในการพฒันาฝีมือแรงงานของ

ตนเอง ปัจจุบันยงัไม่มีการเปิดสมัครใจลาออกอีก 

ตอนน้ีโครงการที่นายจ้างเปิดให้ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่ น

แล้ว 100 กว่าคน และตอนน้ีกาํลังจะส่งไปฝึกงานที่

ประเทศอินเดียด้วย ซ่ึงการออกจากงานเป็นความ

สมคัรใจลาออกเอง จะไม่มีการช้ีให้ใครออกดว้ยเป็น

ขอ้ตกลง 

 นายอภิญญา สุจริตตานันท์  อธิบดีกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

กล่าววา่ เม่ือเทคโนโลยมีามีบทบาท จากรายงานของ

โครงการOECE ประเมินว่าร้อยละ 14 ตอ้งเผชิญ ตก

งานร้อยละ 30 ที่ต ้องมีการปรับตัวด้านแรงงาน ปี 
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2560-2569 ก็มีแนวทางในการดาํเนินการ 4 ช่วง 5 ปี

ต่อช่วง มีการปรับทางดา้นทกัษะ ช่วงที่สอง เป็นการ

สร้างกาํลังคนของประเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการรองรับไปสู่ 4.0 ดว้ยประเทศไทยกาํลงักล่าวสู่

สั ง ค ม สู ง วัย  ช่ ว ง ที่ ส า ม  เ ป็ น ก า ร จ้า ง ง า น ที่ มี

ประสิทธิภาพ ความมัน่คงในการมีงาน ช่วงน้ีเป็นการ

สร้างคนให้มีปัญหาเพิ่มรายได้สูงเป็นการนําพาให้

ประเทศไปสู่การหลุดพน้รายไดป้านกลาง 

 นโยบายกระทรวงแรงงานโดยรัฐมนตรีได้

ให้นโยบายมอบหมายปี 2563 นโยบายสําคญัหลาย

เร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะแรงงานเพื่อการรองรับ

สงัคมสูงวยั ดว้ยผูสู้งอายถูุกละเลยทั้งที่มีศกัยภาพ แต่

วา่การทาํงานตอ้งแตกต่างจากแรงงานทัว่ไป การจา้ง

งานจะมีความยืดยุ่นมากขึ้ น รูปแบบจะมีความ

หลากหลาย ทั้งผูสู้งอาย ุและคนพกิาร 

 นโยบายส่งเสริมงานที่มีคุณค่าให้กบัทุกกลุ่ม

ทุกวยัให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายงานที่มีคุณค่า มีทั้ง

ค่าจา้งที่เหมาะสม การพฒันาระบบประกนัสงัคมใหมี้

คุณภาพที่ดีต่อคนทาํงาน ด้วยระบบประกันสังคม

ไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์มากหนักกับคนที่มีอาชีพ

อิสระ ซ่ึงปัจจุบันได้มีการรณรรงค์ให้ผูท้ี่ มีอาชีพ

อิสระได้รับสิทธิประโยชน์ในการจ็บป่วย หรือ

เสียชีวิต นโยบาย เครือข่ายให้มีอาชีพ ประกนัสังคม 

และความปลอดภยัในการทาํงาน ซ่ึงเราไม่ไดล้ะเลย

คนที่ไม่ไดอ้ยูใ่นระบบอุตสาหกรรม หรือระบบการ

จา้งงานแบบปกติ กระทรวงแรงงานให้โอกาสให้มา

พฒันา หรือฝึกอาชีพ เพือ่ใหมี้อาชีพใหม่ๆที่ดีขึ้น  

 

 รัฐมนตรีมองวา่ จะทาํอยา่งไรให้แรงงานที่มี

ผลไดเ้สีย กระทรวงแรงงานจะการนาํแอพพลิเคชั่น

มาใช้เพื่อการเขา้ถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง 

และนโยบายเร่งด่วนในการเร่งรัดปฏิรูปกาํลงัแรงงาน 

ซ่ึงไดมี้การนาํหุ่นยนต ์AI มาช่วยให้คนงานทาํงานมี

ความสะดวกสะบายมากขึ้ น เราจะได้มีการนํา

หุ่นยนตม์าใช้ทาํงานให้เกดความสะดวกสะบายมาก

ขึ้น เราตอ้งพฒันาคนใหท้าํงานร่วมกบัหุ่นยนตไ์ด ้ 

 หากรถยนต์ไร้คนขบั เม่ือเกิดอะไรขึ้น ใคร

จะรับผิดชอบคนซ้ือ เจา้ของ หรือคนผลิตกฎหมาย

จะต้องมีการพฒันาขึ้ นมา การพฒันาอาชีพ รายได้

ตอ้งพอกับการดาํรงชีวิต แต่ละจังหวดัค่าครองชีพ

เท่ากัน แต่รายได้ทาํไมไม่เท่ากัน ซ่ึงเป็นนโยบาย

เร่งด่วนในการที่จะทาํงานเพื่อให้นโยบายนั้นไปสู่
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แนวทางปฏิบตัิ ยงัมีนโยบายในการพฒันากาํลังคน

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติดว้ย 

 ในการที่จะพัฒนาทักษะของคนมีการใช้

ระยะเวลาในการพฒันา 10 ปีเป็นอยา่งน้อย ในวิกฤติ

นั้นมีโอกาสและทาํใหเ้กิดทกัษะเพิม่ขึ้น และการที่จะ

พัฒนาด้านไหนเพื่อการทํางานร่วมกับหุ่นยนต ์

ประเทศไทยอยู่ในประเทศอันดับ 4 ของโลกด้าน

อัตราการว่างงาน การว่างงานจากการเลิกจ้างไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้รับสภาพการจ้างตาม

กฎหมายคือกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานที่จะ

เขา้ไปพดูคุย การเลิกจา้งเป็นขั้นตอนสุดทา้ย จะตอ้งมี

การเขา้ไปตั้งแต่แรกเพื่อให้มีการพูดคุยกนัก่อน สิทธิ

ต่อมาคือประกนัสงัคมกรณีวา่งงาน กรมพฒันาฝีมือฯ

เขา้ไปเพื่อฝึกอาชีพ และกรมจดัหางานก็มีตาํแหน่ง

งานในกิจการอ่ืนๆดว้ยประเทศไทยยงัมีความตอ้งการ

แรงงาน ยงัขาดอตัรากาํลงัแรงงานอยูอี่กมาก 

 การที่ไม่มีกาํลงัซ้ือดว้ยวิกฤติ นายจา้งก็ตอ้ง

เขา้มาช่วยเหลือ ซ่ึงการจะเลิกควรมีการพูดคุย และมี

การฝึกอบรมก่อนที่จะมีการเลิกจา้ง และยงัมีการจ่าย

ค่าจา้งให้ลูกจา้งไปก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของลูกจา้งเพื่อการเปล่ียนสายงานไปสู่งานใหม่ดว้ย 

วิกฤติขา้งหน้าที่จะมียงัอยูอี่ก 10 ปีขา้งหน้า ดว้ยเป็น

อุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์มีแค่เพียง 3 อุตสาหกรรม

เท่านั้น แต่จะมีปัญหาคืออุตสาหกรรมSME เท่านั้น 

 ว่าที่ ร้อยตรีสมศักดิ์  พรหมด า นักวิชาการ 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า 

การพฒันาฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน และการรับรองความรู้ความสามารถใน

การที่จะทาํงาน 

 

 การพฒันาฝีมือแรงงานเป็นกองทุนในการ

พฒันาฝีมือแรงงาน หากฝึกอบรม การจะเปล่ียนผ่าน

ในงานอยา่งไร การวิเคราะห์ในกลุ่มแรงงานใหม่ ซ่ึง

เ ป็ น บ ท บ า ท ข อ ง ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  ห รื อ

กระทรวงศึกษาธิการคือ ตอ้งมีการปรับหลกัสูตรใหม่ 

ในการที่จะเขา้สู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงตอนน้ียงัไม่มีการ

ปรับ เราจึงตอ้งมีการเขา้ไปเสริมให้มีการพฒันาเพื่อ

รองรับงานใหม่ดา้นเทคโนโลย ี  

 กลุ่มที่มีศักยภาพก็พฒันาไปสู่งานที่สูงขึ้ น 

และกลุ่มที่ไม่มีก็พฒันาขึ้ นมา ซ่ึงหากได้โมเดลที่

ชดัเจนเราก็มีการร่วมในการพฒันาได ้หากเขา้ไปทาํ

ร่วมกนันายจา้งจะได้นาํเงินที่พฒันารีสกิลน้ีเพื่อลด
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ภาษีไดร้้อยละ 200 มีการนาํเทคโนโลยทีี่ไม่ยากมาใช้

กบัชาวบา้นประชาชนให้มีความชินกบัการใช ้ซ่ึงมนั

ใกล้เขา้มาแล้วในการที่ใกล้เขา้มาการเปล่ียนแปลง

ดา้นเทคโนโลย ี

 กรมการพฒันาฝีมือแรงงานมีรสถาบนัต่างๆ

ในการพฒันาฝีมือแรงงาน มีสํานักงาน หรือศูนย์

พฒันาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ที่เชียงใหม่มีการ

อบรมสปา เชียงรายก็มีศูนยอ์บรมการขบัรถขา้มแดน 

 กรมการพัฒนาฝีมือแรงงานสอนการใช้

ไม่ใช่การสร้าง ระบบอัตโนมัติมีการพัฒนาถึง 5 

สเตชั่น หุ่นยนต์มี 2 อุตสาหกรรม ส่วนของยายนต์

สมยัใหม่ กรมฯไดเ้ขา้ไปร่วมกับบริษทัในการสร้าง

ช่างซ่อมบาํรุงรักษา และการขับที่มีความต่างจาก

ร ถ ย น ต์ ธ ร ร ม ด า  แ ล ะ มี ก า ร อ บ ร ม เ ร่ื อ ง ก า ร

ซ่อมบิ๊กไบคด์ว้ย คนไทยมีการเขา้ถึง และเช่ือมไดทุ้ก

เวลา เป็นการฝึกแบบออนไลน์ การฝึกแบบทฤษฎี

เพื่อการลงปฏิบัติก็จะมีให้เลือกทั้งในกรมพฒันาฯ 

หรือเครือข่าย และปี 2563 จะทดลองสักสองถึงสาม

สาขา ตอนน้ีก็ตอ้งปรับตวั เพราะมหาวิทยาลยัยงัตอ้ง

ปิดตวั 
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ขอ้มูล http://www.nso.go.th สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 
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สรุปผลการส ารวจ ภาวะการท างานของประชากร เดือนตุลาคม 2562 
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สถิติตัวเลขการว่างงานเดอืนพฤศจิกายน 2562 
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โดย สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 
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ครม.มีมติปรับอัตราค่าจ้างขั้นต ่า 1 ม.ค.63 
บังคบัใช้ทัว่ประเทศ 

 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติประกาศ
ปรับขึน้ค่าจ้างขั้นต ่า 5-6 บาท ทั่วประเทศ เม่ือวนัที่ 
11ธนัวาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 501 ตึกบญัชาการ 
1 ทาํเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จนัทร์โอชา 
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะรัฐมนตรี  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เร่ือง อตัราค่าจา้งขั้น
ตํ่า (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 6 ธันวาคม 2562 ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอและอนุมตัิให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป จึงได้
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง อัตราค่าขั้นต ่า 
(ฉบับที่ 10) 

 ดว้ยคณะกรรมการค่าจา้งไดมี้การประชุม
ศึกษาและพจิารณาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งท่ี
ลูกจา้งได้รับอยู่ ประกอบกับขอ้เท็จจริงอ่ืนตามที่
กฎหมายกาํหนด เม่ือวนัที่ 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
และมีมติเห็นชอบให้กาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าเพื่อ
ใชบ้งัคบัแก่นายจา้งและลูกจา้งทุกคน อาศยัอาํนาจ
ตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แห่ง
พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึง
แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการค่าจา้งจึงออก
ประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 
 ขอ้ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
ค่าจา้ง เร่ือง อัตราค่าจา้งขั้นตํ่า (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 
19 มกราคม พ.ศ. 2561 
 ขอ้ 2 ให้กาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นเงิน
วนัละสามร้อยสามสิบหกบาท ในท้องที่จังหวดั
ชลบุรีและภูเก็ต 
 ขอ้ 3 ให้กาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นเงิน
วนัละสามร้อยสามสิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัด
ระยอง 
 ขอ้ 4 ให้กาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นเงิน
วัน ล ะ ส า ม ร้ อ ย ส า ม สิ บ เ อ็ ด บ า ท  ใ น ท้อ ง ที่
ก รุง เทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุ รี 
ป ทุ ม ธ า นี  ส มุ ท ร ป ร า ก า ร  แ ล ะ ส มุ ท ร ส า ค ร 
 ขอ้ 5 ให้กาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นเงิน
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วันละสามร้อยสามสิบบาท ในท้องที่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 ขอ้ 6 ให้กาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นเงิน
วนัละสามร้อยยีสิ่บห้าบาท ในทอ้งที่จงัหวดักระบี่ 
ข อ น แ ก่ น  เ ชี ย ง ใ ห ม่  ต ร า ด  น ค ร ร า ช สี ม า 
พระนครศรีอยุธยา พงังา ลพบุรี สงขลา สระบุรี 
สุ พ ร ร ณ บุ รี  สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  ห น อ ง ค า ย  แ ล ะ
อุบลราชธานี 
 ขอ้ 7 ให้กาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นเงิน
วัน ล ะ สา ม ร้อยยี่ สิ บ ส่ี บ า ท ใน ท้อ ง ที่ จัง หวัด
ปราจีนบุรี 
 ขอ้ 8 ให้กาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นเงิน
วันละสามร้อยยี่สิบสามบาท ในท้องที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ จนัทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร 
และสมุทรสงคราม 
 ขอ้ 9 ให้กาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นเงิน
วัน ล ะ ส า ม ร้ อ ย ยี่ สิ บ บ า ท  ใ น ท้อ ง ที่ จั ง ห วัด
กาญจนบุรี ชยันาท นครพนม นครสวรรค ์น่าน บึง
กาฬ บุรีรัมย ์ประจวบคีรีขันธ์ พทัลุง พิษณุโลก 
เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย 
สระแกว้ สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ ์
 ขอ้ 10 ให้กาํหนดอัตราค่าจา้งขั้นตํ่าเป็น
เงินวนัละสามร้อยสิบห้าบาท ในท้องที่จังหวัด
กําแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก 
นค รศ รีธรร มร าช  พิ จิต ร แพ ร่  มห าส าร คา ม 
แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลาํปาง ลาํพูน ศรีสะ
เกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทยั หนองบวัลาํภู อุทยัธานี 
และอาํนาจเจริญ 
 ขอ้ 11 ให้กาํหนดอัตราค่าจา้งขั้นตํ่าเป็น
เงินวนัละสามร้อยสิบสามบาท ในทอ้งที่จังหวดั
นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 

 ขอ้ 12 เพื่อประโยชน์ตามขอ้ 2 ถึงขอ้ 11 
คาํว่า ‚วนั‛ หมายถึง เวลาทาํงานปกติของลูกจา้ง 
ซ่ึงไม่เกินชัว่โมงทาํงานดงัต่อไปน้ี แมน้ายจา้งจะให้
ลูกจ้างทาํงานน้อยกว่าเวลาทาํงานปกติเพียงใดก็
ตาม 
 (1)  เจ็ดชั่วโมง สําหรับงานที่ อาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้ง
ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 
 (2) แปดชั่วโมง สําหรับงานอ่ืนซ่ึงไม่ใช่
งานตาม (1) 

 ขอ้ 13 ห้ามมิให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งเป็นเงิน
แ ก่ ลู ก จ้ า ง น้ อ ย ก ว่ า อั ต ร า ค่ า จ้ า ง ขั้ น ตํ่ า 
 ขอ้ 14 ประกาศคณะกรรมการค่าจา้งฉบบั
น้ี ให้มีผลใช้บังคบัตั้ งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2563  เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที่ 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

องค์กรด้านประชากรข้ามชาติ โหวต “ร่วง” 
นโยบายย้ายถิ่นรัฐบาลตู่ จวกการคุ้มครอง
แรงงานไร้ประสิทธิภาพ 

 เม่ือวนัที่18 ธันวาคม ที่สมาคมผูส่ื้อข่าว
ต่างประเทศ เครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ 
แถลงข่าว ‚จดัเกรดนโยบายการยา้ยถ่ินของรัฐบาล
ตู่‛ รุ่งหรือ ร่วง เน่ืองในวนัผูย้า้ยถ่ินสากลปี2562 
(International Migrants Day 2019) UNTAPPED 
POWER :  MIGRATION REDEFINED, 
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WORKERS REUNITED ปลดปล่อยพลงั ผูกใจคน
ใชแ้รงงานเป็นหน่ึงเดียว 

 
 นายอดิศร  เกิดมงคล  ผู ้ประสานงาน
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ สรุป
สถานการณ์การยา้ยถ่ินและการบริหารจัดการ
แรงงานขา้มชาติและครอบครัว ในปี พ.ศ.2562 ว่า 
แมว้่าในปี 2561 ไทยประสบความสาํเร็จในการยตุิ
นโยบายการผ่อนผนัแรงงานขา้มชาติที่ยงัมีสถานะ
หลบหนีเข้าเมือง ทาํให้แรงงานขา้มชาติเขา้เมือง
อย่างถูกกฎหมาย และเน้นการนําเข้าตามระบบ 
MOU ไดม้ากขึ้น แต่ในปี 2562 พบว่ามีการจบักุม
ขบวนการนาํพาคนขา้มชาติผ่านประเทศไทยไปยงั
ประเทศมาเลเซียมากขึ้นกว่าเดิม โดยมีการจบักุม
ไม่ตํ่ากว่า 5 คร้ัง มีผูย้า้ยถ่ินข้ามชาติที่ถูกจับกุม
มากกว่า 100 คน นอกจากน้ียงัพบว่า กลไกการ
คุ ้มครองตามกฎหมาย คือ พ.ร.บ.การคุ้มครอง
แรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 และพ.ร.ก.แกไ้ข
เพิม่เติมพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
พ.ศ. 2551 และ พ.ศ.2562 ยงัไม่สามารถทาํงานได้
เต็มท่ี และไม่ตอบสนองต่อหลักการใหญ่ของ
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในมาก
นกั เช่น ระบบประกนัสังคมของแรงงานในกิจการ
ประมงทะเล ที่ขาดมาตรการในการเข้าถึงการ
คุ้ ม ค ร อ ง ข อ ง แ ร ง ง า น ข้ า ม ช า ติ ที่ ชั ด เ จ น 
ขณ ะ เ ดี ยว กัน ใน ก า ร คุ้ม ค ร อ งแ ร ง ง า น  ไ ม่ มี

ความกา้วหน้าใดๆ ทั้งมาตรการการคุม้ครองแกน
นาํแรงงานที่ถูกฟ้องคดีปิดปาก รวมถึงการคุม้ครอง
แรงงานในพื้นที่ชายแดนใหไ้ดรั้บการคุม้ครองสิทธิ
แรงงานตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน การคุม้ครอง
ทางสงัคม ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นความถดถอยของการ
มีมาตรการคุม้ครองสิทธิแรงงานของไทยเช่นกนั 
 ผู ้ป ร ะ ส า น ง าน เค รื อ ข่ า ยอ ง ค์ก ร ด้า น
ประชากรขา้มชาติ กล่าวว่า นอกจากน้ียงัมีความ
ล่าช้าของการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่มีสัญชาติใน
ระบบการศึกษาของไทย ซ่ึงพบวา่ในช่วง 4 ปีที่ผ่าน
มา แกไ้ขปัญหาไดไ้ม่ถึง 10 เปอร์เซ็นตข์องนกัเรียน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ขณะเดียวกนัการจดัตั้งศูนย์
การเรียนก็ยงัมีอุปสรรคในการดาํเนินการจดัตั้งให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย จนในปีที่ผา่นมามีการปิดศูนย์
การเรียน และทาํให้เด็กข้ามชาติจาํนวนหน่ึงไม่
สามารถเขา้ถึงการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัพวกเขาอนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน 
ซ่ึงมีความเส่ียงหรือเป็นที่จบัตามองว่าสถานการณ์
การเขา้ไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวจะผลัก
ใหเ้ด็กกลบัไปสู่วงจรการใชแ้รงงานเด็กไดห้รือไม่ 
 ‚การขาดความใส่ใจ กลไกที่ไม่เอ้ือต่อการ
เขา้ถึงการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติและประชากร
ขา้มชาติ ทาํให้กฎหมายและนโยบายที่ดีของไทย
ขาดประสิทธิภาพ ความล่าชา้ในการดาํเนินการตาม
กฎหมายนโยบายกลายเป็นโซ่ตรวนที่ฉุดร้ังการ
ไดรั้บการคุม้ครองและการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
แรงงานขา้มชาติและประชากรขา้มชาติทั้งหมด กา
รพยายามเล่นเกมส์การเมืองโดยการมองข้าม
ความสําคญัของสิทธิในการรวมตัวต่อรอง และ
กลไกสําคญัในการให้แรงงานทุกคนในประเทศ
ไทยไดป้กป้องและคุม้ครองตวัเองซ่ึงทาํให้ทิศทาง
เร่ืองการคุม้ครองสิทธิแรงงานเขา้สู่ภาวะตกตํ่า และ
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ยงัเป็นพันธนาการที่ผูกมัดแรงงานทั้ งหมดใน
ประเทศไทยให้ถูกละเมิดซํ้ า ๆ ดงันั้นประเทศไทย
แมจ้ะดูมีความพยายามแต่ก็ยงัอยูใ่นเกณฑส์อบตก
ในเร่ืองการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติและคนขา้ม
ชาติ‛นายอดิศรระบุ 

 

เตือนต่อใบอนุญาตท างาน มีปัญหาซ ้ารอยปี60 

 ขณะที่เวทีแถลงข่าว ‚จดัเกรดนโยบายการ
ยา้ยถ่ินของรัฐบาลตู่‛รุ่งหรือร่วงผ่านการให้เกรด
คะแนนรัฐบาลโดยองค์กรเครือข่ายดา้นประชากร
ขา้มชาติในประเด็นต่างๆนั้น นายอดิศรไดร้ะบุใน
เวทีจดัเกรดในเร่ืองการบริหารจดัการแรงงานขา้ม
ตามมาตรฐานสากลว่า ตนขอให้เกรดรัฐบาลชุดน้ี
ร่วง เพราะกรณีการต่ออายุใบอนุญาตทาํงาน ซ่ึง
ดาํเนินอยู่ในขณะน้ีและมีกาํหนดแลว้เสร็จภายใน 
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีความสุ่มเส่ียงที่จะเกิด
เหตุการณ์ซํ้ ารอยกรณีต่ออายใุบอนุญาตทาํงานในปี 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงพบวา่มีแรงงานขา้มชาติที่หายไปจาก
กลุ่มจาํนวนตวัเลขเป้าหมายท่ีตอ้งไดรั้บการพิสูจน์
สัญชาติจาํนวนสูงถึง 811,437 คน นอกจากน้ียงัมี
การกีดกันแรงงานขา้มชาติจากการก่อตั้งสหภาพ
แรงงานของตนเองขึ้ นเพื่อ คุ ้มครองสิทธิของ
แรงงานขา้มชาติในสถานประกอบการ ดงันั้นแล้ว
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ จึงขอ

เรียกร้องให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องโดยเฉพาะ
กระทรวงแรงงานเร่งดาํเนินการ ปรับปรุง แก้ไข
กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ ออกกฎหมายอนุบญัญตัิ
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพื่อนําไปสู่บังคับใช้
กฎหมายในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุด และควรให้
สตัยาบนัอนุสญัญาฉบบัที่ 87 วา่ดว้ยวา่ดว้ยเสรีภาพ
ในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวั 
ค.ศ. 1948 และ อนุสัญญาฉบบัที่ 98 ว่าดว้ยสิทธิใน
การรวมตวัและการร่วมเจรจาต่อรองอยา่งเร่งด่วน 
รวมทั้งดาํเนินการพจิารณาหากลไกในการคุม้ครอง
แรงงานขา้มชาติที่ถือเอกสารจา้งงานชายแดนใน
เร็ววนั โดยในทุกประเด็นที่กล่าวมาควรเปิดโอกาส
ใหทุ้กภาคส่วนเขา้ไปมีส่วนร่วมเพื่อความโปร่งใส
ตามหลกัการ‘ไตรภาคีบวก’ 
 ‚ มีความเป็นห่วงวา่ การต่อใบอนุญาตการ
ทาํงานในอีกไม่ก่ีเดือนน้ี จะซํ้ ารอยปี 2560 เพราะ
สองปีที่ผา่นมา รัฐบาลไม่มีความพร้อมใดๆในการ
พฒันาระบบการต่ออายุ ซ่ึงสถานการณ์ปัจจุบัน 
พบวา่รัฐบาลมีการดาํเนินการสองส่วนโดยในส่วน
ของระบบออนไลน์ที่ค่อนขา้งลม้เหลว ระบบล่มไม่
สามารถดาํเนินการต่อได ้อีกทั้งหากตอ้งการเปล่ียน
นายจา้ง จะตอ้งใหอ้ดีตนายจา้งมาเซ็นรับรอง ทาํให้
ต่อไปแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย อาจจะ
กลายเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายทนัทีหากเปล่ียน
นายจา้ง ซ่ึงมีความกงัวลวา่จะมีแรงงานนับแสนคน 
จะหลุดออกจากระบบในการต่ออายปีุ 2563 น้ี‛นาย
อดิศรระบุ 

“วิกฤตปิด10 ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดระนองท า เด็ก
ข้ามชาติขาดโอกาสทางการศึกษา” 
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 ด้าน น.ส.ลัดดาวัลย์ หลักแก้ว  ผู ้จัดการ
โครงการ มูลนิธิเพื่อเยาวชนบท ได้ร่วมจดัเกรด
นโยบายการยา้ยถ่ินของรัฐบาลชุดน้ีในประเด็น
เร่ืองการปิดศูนยก์ารเรียนเด็กข้ามชาติและการ
แก้ไ ข ปั ญห า เด็ ก ที่ ไ ม่ มี เอก ส า ร แ สด ง ต น ใน
สถานศึกษา (เด็กติด G) โดยน.ส.ลดัดาวลัยก์ล่าวว่า 
ตนขอใหเ้กรดรัฐบาลชุดน้ีร่วงดว้ยเช่นกนั เน่ืองจาก
การปิดศูนยก์ารเรียนเด็กข้ามชาติและการแก้ไข
ปัญหาเด็กที่ไม่มีเอกสารแสดงตนในสถานศึกษา
นั้น ปัจจุบนัมีเด็กขา้มชาติรวมถึงเด็กที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยกลุ่มอ่ืนๆ ได้รับการศึกษาประมาณ 160,000 
คน แต่ยงัมีเด็กขา้มชาติกว่า 200,000 คน ที่ไม่ไดอ้ยู่
ในระบบการศึกษาใดๆ ขณะที่การศึกษาในศูนย์
การเรียนรู้เด็กขา้มชาติ หรือ MLC จาํนวน128 แห่ง
ใน 18 จงัหวดั ซ่ึงมีเด็กขา้มชาติเข้าเรียนจาํนวน 
19,410 คน มีครูผูส้อนจาํนวน 962 คน ทั้งครูไทย
และครูเมียนมา แต่ศูนยก์ารเรียนเด็กขา้มชาติ ไม่ได้
รับการรับรองตามกฎหมาย ทาํให้สถานะนักเรียน 
หลักสูตรที่ใช้ ไม่ได้รับการรับรองตามไปด้วย
ส่งผลให้เด็กไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาในการ
ทํางาน และการเรียนต่อได้อย่างเป็นทางการ 
นอกจากน้ีสถานะของครูผูส้อน ยงัเป็นการจา้งงาน
ไม่ตรงกับประเภทงานที่ รัฐอนุญาตให้ท ํา  จน
นําไปสู่การเกิดเหตุการณ์กวาดจบัผูส้อนในศูนย์
การเ รียนบางแห่งในจังหวัดระนอง ในเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมา เน่ืองจากมีใบอนุญาตทาํงานผิด
ประเภทการจา้งงาน ส่งผลให้ศูนยก์ารเรียนทั้ง 10 
แห่งในจงัหวดัระนองตอ้งปิดตวัลง กระทบต่อเด็ก
ในศูนยก์ารเรียนที่ตอ้งถูกปิดลงจาํนวน 2,856 คน 
ตอ้งสูญเสียโอกาสทางการศึกษา 

 
 ‚แม้การยา้ยเด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียน
ไทยทั้งหมดจะเป็นแนวทางที่ดี แต่ในทางปฏิบัติ
พบว่า มีเด็กจากศูนยก์ารเรียนเพียงประมาณ 300 
คนเท่านั้ น ที่เขา้ไปเรียนในโรงเรียนไทย ขณะน้ี
ปัญหาใหญ่คือ เด็กกวา่ 2,000 คน ยงัคงอยูใ่นชุมชน 
และกาํลงัเผชิญกบัความเส่ียงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
เน่ืองจากพ่อแม่ยงัทาํงานอยูใ่นไทย ดงันั้น ควรหา
ช่องทางการปรับสถานะและคุณภาพของศูนยก์าร
เรียน โดยที่ศูนยก์ารเรียนสามารถเปิดดาํเนินการได ้
นอกจากน้ีควรให้มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบด้าน
การศึกษาของเด็กขา้มชาติที่ชดัเจนทั้งในทุกระดับ 
และกระทรวงแรงงาน ควรพิจารณากําหนด
ประเภทอาชีพที่อนุญาตใหค้นต่างดา้ว จากประเทศ
เพื่อนบ้าน ให้สามารถเข้ามาทํางานเพื่อสอน
หนังสือให้กับเด็กข้ามชาติในศูนยก์ารเรียนรู้ได้‛ 
น.ส.ลดัดาวลัยร์ะบุ 
 น.ส.ลัดดาวัลย์ ย ังกล่าวถึง การแก้ไข
ปัญหาเด็กติด G ในสถานศึกษา ว่าเป็นนโยบายที่ดี 
แต่วนัน้ีสามารถกาํหนดเลขประจาํตวั 13 หลกัของ
กระทรวงมหาดไทยให้เด็กเพื่อให้สิทธิขั้นพื้นฐาน
ไดไ้ม่ถึงร้อยละ10 หรือเพียง 3,400 คน จากจาํนวน
เด็กนักเรียนรหัส G ปีการศึกษา 2559 ทัว่ประเทศ 
จาํนวน 92,749 คน ขณะเดียวกนัยงัพบว่าอาจมีเด็ก
บางส่วนตกหล่นในการสาํรวจ เช่น มีการกาํหนด
รหัสขึ้นตน้ด้วยอักษรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษาสังกัด
อ่ืน ๆ เช่น รหัส P หรือ รหัส 0 ด้วย รวมถึงควร

https://voicelabour.org/%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a/thumbnail-1-2/
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ประสานไปยงัต้นสังกัดสถานศึกษาให้ครบทุก
สงักดั และเน้นย ํ้าแนวทางการปฏิบติัฯ การติดตาม 
ช่วยเหลือสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

“เรียกร้องรัฐให้มีมาตรการคัดกรองผู้ลี้ภัยที่เป็น
สากล” 

 ขณะที่  น.ส. รวิสรา เปียขุนทด  ผู ้แทน
เครือข่ายสิทธิผูล้ี้ภยัและคนไร้รัฐ กล่าวถึงนโยบาย
คดักรองและคุม้ครองผูล้ี้ภยั ‚ความหวงัที่ยงัมาไม่
ถึง‛ พร้อมให้คะแนนรัฐบาลชุดน้ีในการบริการ
จดัการผูล้ี้ภยัซ่ึงมีความกา้วหนา้ไปในทางบวกอยา่ง
เห็นได้ชดั อยา่งไรก็ตามยงัคงตอ้งการการจบัตาม
องจากภาคประชาสังคมอยา่งใกลชิ้ด จึงให้เกรดอยู่
ระหว่างกลางรุ่งหรือร่วง โดยน.ส.รวิสราระบุว่า 
ข้อมูลของสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู ้ล้ีภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UNHCR) ประเทศไทยรองรับผูล้ี้
ภยัประมาณ 93,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผูล้ี้ภยัจาก
เมียนมา ซ่ึงอาศยัอยู่ที่ศูนยพ์กัพิงชั่วคราวบริเวณ
พรมแดนไทย-เมียนมา และยงัมีอีกกลุ่มหน่ึงคือ ‚ผู ้
ล้ีภยัในเขตเมือง‛ ประมาณ 6,000 คนจากกว่า 40 
ประเทศ รวมถึงปากีสถาน เวยีดนาม โซมาเลีย อิรัก 
ปาเลสไตน์ ซีเรีย จีน และประเทศอ่ืน ๆ โดยส่วน
ให ญ่ อ า ศัย อ ยู่ ใ น เข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร เ พื่ อ
ดํา เ นิน ก า รข อ กา ร รั บร อ ง สถ า นะ ผู ้ ล้ี ภัยจา ก 
UNHCR และส่วนใหญ่ผูล้ี้ภยักลุ่มน้ีมีสถานะเขา้
เมืองผดิกฎหมาย เน่ืองจากในปัจจุบนักฎหมายไทย
ยงัไม่ไดรั้บรองสถานะการแสวงหาที่ล้ีภยัของกลุ่ม
ดงักล่าว ผูล้ี้ภยัจึงมักถูกจบักุมตามความผิดขอ้หา
คนเขา้เมืองผดิกฎหมาย หรืออยูเ่กินกาํหนด และถูก
กกัตวัโดยไม่มีกาํหนดเวลาที่แน่ชดั 

 น.ส.รวิสรา กล่าวว่า รัฐบาลได้จดัทาํร่าง
ระเบียบการคดักรองและบริหารจดัการประชากรผู ้
ล้ีภยัในประเทศไทย ซ่ึงองคก์รที่ทาํงานกบัผูล้ี้ภยัใน
ไทย 13 แห่ง เรียกร้องให้รัฐบาลจดัทาํระเบียบที่
ครอบคลุมเน้ือหาเพือ่ประกนัการป้องกนัเพื่อไม่ให้
มีการส่งกลับไปยงัประเทศที่อาจเส่ียงต่อการถูก
ทรมาน ซ่ึงประเทศไทยได้ให้สัตยาบนัอนุสัญญา
ระหวา่งประเทศว่าดว้ยการต่อตา้นการทรมานและ
การประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือย ํา่ยศีกัด์ิศรี (CAT) ไวแ้ลว้ตั้งแต่ปี 
2550 รวมทั้งการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
ร้ายแรง ใหจ้ดัทาํเน้ือหาของระเบียบฯ ที่สอดคลอ้ง
กับนิยามของคําว่าผู ้ล้ีภัยตามอนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพผู ้ล้ีภัย พ.ศ. 2494 และสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ให้บุคคลทุกคนสามารถ
เขา้ถึงกลไกการขอสถานะผูล้ี้ภัยอย่างทัว่ถึงและ
เป็นธรรม เขา้ถึงสิทธิในการอุทธรณ์คาํสั่งโดยศาล
ที่เป็นอิสระ เขา้ถึงการมีผูแ้ทนดา้นกฎหมาย เขา้ถึง
บริการด้านสุขภาพ และประกันสุขภาพ เข้าถึง
โอกาสในการศึกษา โอกาสในการทาํงานและความ
ช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 ‚ผู ้ล้ีภัยทุกคนต้องได้รับการคุ้มครอง
ระหว่างประเทศ บุคคลที่ เข้าสู่กระบวนการคัด
กรอง สามารถเขา้ถึงทนายความที่มีความสามารถ 
ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย และมีล่ามที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
มีหลกัประกนัในขั้นตอนปฏิบติั ไดรั้บโอกาสที่จะ
สามารถนาํเสนอขอ้มูลและพยานหลกัฐานเก่ียวกบั
สภาพที่เกิดขึ้นกับตน นอกจากน้ีผูเ้ข ้ารับการคัด
กรองต้องได้รับแจ้งผลการตัดสินอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยเป็นคาํวินิจฉัยที่มีขอ้มูลมากเพียง
พอท่ีจะสามารถยืน่คาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งนั้นไดห้าก
ต้อ ง ก า ร  แ ล ะ ที่ สํา คัญ คื อ ข้อ มู ล ร ว ม ทั้ ง ก า ร
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ดาํเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตอ้งอยูบ่นหลกัการของ
การของการเก็บรักษาความลับเพื่อความปลอดภยั
ของผูเ้ขา้รับการคดักรอง‛ น.ส.รวสิรา ระบ ุ

“เผยแรงงานข้ามชาติ 42 เปอร์เซ็นต์ ไร้ระบบ
ประกันสุขภาพ” 

 ด้าน นายชูวงค์ แสงคง ผูจ้ดัการพนัธกิจ
โครงการพิเศษ มูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย จดั
เกรดรัฐบาลในเร่ืองการดูแลสุขภาพประชากรขา้ม
ชาติในประเทศไทย ได้ กล่าวถึงช่วงเปล่ียนผ่าน
ระบบประกันสุขภาพและประกันสังคมสําหรับ
แรงงานขา้มชาติ โจทยท่ี์ยงัตีไม่แตก พร้อมทั้งจดั
เกรดรัฐบาลชุดน้ี นายชูวงศร์ะบุว่า ความสาํเร็จของ
นโยบายการบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติ ทาํให้
เป็นคนเข้าเมืองถูกกฎหมายเพิ่มขึ้น ซ่ึงควร จะมี
แรงงานที่เข้าสู่ประกันสังคมเพิ่มขึ้ นด้วย แต่ใน
ระดับปฏิบัติการ ทั้ งแรงงานข้ามชาติท่ีผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติ แรงงานที่ เขา้มาทาํงานตาม MOU 
และผูป้ระกอบการจาํนวนหน่ึง ยงัไม่เขา้ใจในเร่ือง
ของระบบประกันสังคมในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ยงัไม่มีความ
ชดัเจนในทางปฏิบติัวา่แรงงานกลุ่มไหนจะตอ้งเขา้
สู้ระบบประกนัสังคม แล้วตอ้งทาํอยา่งไร ทาํให้มี
การเหลีกเล่ียงให้แรงงานเขา้ระบบประกันสังคม 
ทาํใหแ้รงงานกลุ่มนั้นไม่มีหลกัประกนัสุขภาพ เป็น
อุปสรรคในการเขา้รับบริการดา้นสุขภาพ หรือแมน้
แต่แรงงานขา้มชาติที่เขา้สู่ระบบประกนัสังคมแลว้
ก็ตาม การให้ขอ้มูลเก่ียวกับเร่ืองสิทธิ การไปใช้
สิทธิ ตามที่มีใหป้ระกนัสงัคมก็ยงักระทาํอยูใ่นวงที่
จ ํากัด คือแรงงานที่สามารถใช้ส่ือออนไลด์ได ้
เขา้ใจภาษาไทยก็จะเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงก็เป็นคนส่วน

น้อย นอกจากนั้ นระบบประกันสังคมสําหรับ
แรงงานต่างชาติและยงัส่งผมกระทบในเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพเชิงรุก คือการส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกนัโรค ในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ ยงัไม่สามารถ
ดาํเนินโดยระบบประกนัสังคม และนอกจากน้ียงัมี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนประกัน
สุขภาพแรงงานต่างดา้วดว้ย 
 ‚จากเดิมที่ระบบหลักที่ดูแลด้านสุขภาพ
แรงงานขา้มชาติ คือกระทรวงสาธารณสุข โดยการ
ข า ยบัต ร ป ร ะ กัน สุ ข ภ า พ นํ า เ งิ น เข้า ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับการ
ผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี ต้องกลายมาเป็น
กองทุนที่ดูแลแรงงานขา้มชาติจาํนวนประมาณ 30 
เปอร์เซ็นต์ จาํนวนผูซ้ื้อบตัรประกันสุขภาพ ของ
กองทุนหลักประกนัสุขภาพที่ลดลง ส่งผลกระทบ
โดยตรงทั้งต่อตวักองทุนและสถานพยาบาลที่ขาย
ประกนัสุขภาพใหแ้รงงานขา้มชาติ การเขา้สู่ระบบ
ประกนัสงัคมตามกฎหมายทาํให้แรงงานขา้มชาติมี
ตวัเลือกของสถานพยาบาลในการรับบริการด้าน
สุขภาพที่มากขึ้ น แต่โจทย์ที่สําคัญของระบบ
ประกันสุขภาพก็คือการมีแนวทางการบริหาร
จดัการกองทุน และระบบบริการดา้นสุขภาพที่ยงัมี
ความสําคัญกับกลุ่มประชากรข้ามชาติอีก 30 
เปอร์เซ็นต์อย่างไรให้เกิดความย ัง่ยืน ไม่สร้าง
ผลกระทบต่อระบบบริการรวมถึงสถานพยาบาล 
และยงัสามารถรักษามาตรฐานในการบริการให้
ครอบคลุมถึงงานส่งเสริมสุขภาพ งาน ป้องกนัโรค
ไวไ้ดด้ว้ย‛ 
 นายชูวงค์ กล่าวว่า เม่ือนําข้อมูลจาก 3 
แหล่ง มาเทียบกัน ( กรมจัดหางาน สํานักงาน
ประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว) พบว่ายงัมีประชากรขา้มชาติอีก
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จาํนวนมาก ถึง 42 % ที่ยงัไม่ไดอ้ยูใ่นระบบประกนั
ใด ๆ จึงเป็นโจทยใ์หญ่ที่กระทรวงแรงงานและ
สาํนกังานประกนัสงัคมจะตอ้งมีมาตรการในเร่ืองน้ี 
นอกจากน้ีเห็นวา่คนที่อยูใ่นประเทศไทยทุกคนตอ้ง
มีหลักประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหน่ึง ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  ซ่ึงได้มอบหมายให้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนั้ น
กระทรวงสาธารณสุข จาํเป็น ต้องทบทวนเร่ือง
กฎหมายให้เร่ืองการให้ทุกคนที่อยูใ่นประเทศไทย
มีหลักประกันสุขภาพมีสถานะเป็นกฎหมายด้วย 
และดว้ยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดตนจึงขอจดัเกรด
รัฐบาลชุดน้ีร่วงด้วยเช่นกันเพราะถึงแม้นโยบาย
บางส่วนจะดีแต่การนาํมาปฏิบติัยงัร่วงอยู ่

รัฐล้มเหลว ไร้การดูแล แรงงาน -นักปกป้องสิทธิถูก
ฟ้องปิดปาก 

 นางณัฐ า ศิ ริ  เ บิ ร์กแมน  ผู ้อ ําน วยกา ร
สมาคมนักกฏหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวถึง
ผลกระทบจากการใช้มาตรการฟ้องคดีปิดปากต่อ
นักสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน (SLAPP) ว่า การ
ฟ้องคดีปิดปาก คือการฟ้องคดีเพื่อระงับ ยบัย ั้ง 
ไม่ให้ประชาชนหรือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่
ทาํงานเพื่อเรียกร้องการคุ้มครองสิทธิสามารถ
ทาํงานต่อไปได้อย่างมีอิสระ เป็นการสร้างภาระ
ทางคดี ทาํใหก้ารต่อสูเ้พือ่สิทธิมนุษยชนตอ้งยติุไป
หรือทาํได้น้อยลง พร้อมยกตวัอย่างกรณีแรงงาน
ขา้มชาติชาวพม่า ในฟาร์มเล้ียงไก่ จงัหวดัลพบุรี ที่
ยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน ให้มี
การตร วจสอบ ข้อ เท็จจริงว่า ได้มีกา รละ เมิ ด
กฎหมายสิทธิแรงงานหรือไม่ เพราะฟาร์มไม่ได้
ดาํเนินการตามที่กฎหมายกําหนดทั้งเร่ืองค่าแรง 

ชัว่โมงการทาํงาน วนัหยดุพกัผ่อน และวนัพกัร้อน 
ซ่ึงการกระทาํของแรงงานเป็นสิทธิที่สามารถทาํได้
โดยชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงในที่สุดเม่ือเจา้พนักงาน
พบว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานจริง จึงสั่งให้ฟาร์ม
ไก่จ่ายค่าชดเชยให้แรงงาน แต่เจา้ของฟาร์มกลับ
ฟ้องแรงงานขา้มชาติที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของ
ตัวเอง รวมถึงผู ้เ ก่ียวข้องทั้ งนักกิจกรรมด้าน
แรงงาน และส่ือมวลชน ภายหลงัจากเร่ืองดงักล่าว
ถูกเผยแพร่เป็นข่าวสาร 
 ‚กรณีน้ีเห็นไดช้ดัว่าการฟ้องคดีเช่นน้ีเป็น
การฟ้องคดีเพื่อยุติการมีส่วนร่วมในประโยชน์
สาธารณะ ที่ น่าเศร้าก็คือ แม้เอกชนรายน้ีจะได้
ดําเนินคดีกับแรงงาน นักข่าว นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน และนักวิชาการรวมกนัเกือบ 20 คดีแลว้ 
แต่จนถึงปัจจุบันน้ีรัฐบาลก็ยงัไม่มีมาตรการที่
ชัดเจนในการแก้ไขการฟ้องปิดปากเช่นน้ี ถือว่า
รัฐบาลล้มเหลวในการปกป้องนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน และลม้เหลวในการปกป้องสิทธิแรงงาน
ไปในคราวเดียวกนั นอกจากน้ีเห็นว่าจะตอ้งมีการ
ออกกฎหมายต่อตา้นการฟ้องคดีปิดปาก เพื่อให้นัก
ต่อสูเ้พือ่สิทธิมนุษยชนจะไม่ตอ้งถูกฟ้อง เพราะคน
เหล่าน้ีกําลังช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญหาอยู่ ‚นาง
ณัฐาศิริ ระบุ 
 ผูเ้ขา้ร่วมงานแฉมีแม่ซ่ึงเป็นแรงงานขา้ม
ชาติในพื้นที่จงัหวดัเชียงใหม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
จากผูน้าํหมู่บา้นเพื่อแลกกับการทาํบตัรประจาํตวั
ใหก้บัลูก พร้อมระบุนโยบายใหอ้าํนาจเจา้หน้าที่รัฐ
ในการรับรองทําบัตรเปิดโอกาสให้ เ กิดการ
คอรัปชัน่และเรียกรับผลประโยชน์ 
 ทั้งน้ีในเวทีการแถลงข่าว นางศุกาญจน์ตา 
สุขไผต่า เจา้หนา้ท่ีประจาํมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน
และการพฒันา ไดส้ะทอ้นปัญหาในกลไกของรัฐ ที่
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แม้ว่าจะมีกฎหมายและนโยบายที่ดีแต่การปฏิบติั
จ ริ ง ก ลับ มี ปั ญ ห า จ า ก บุ ค ค ล ที่ เ ก่ี ย ว ข้อ ง ใ น
กระบวนการ เช่น ในพื้นที่จงัหวดัเชียงใหม่ จะตอ้ง
ให้ผูน้ําหมู่บา้น พาลูกของแรงงานขา้มชาติไปทาํ
บตัรประชาชน ตามนโยบายของรัฐว่าเด็กทุกคนที่
เกิดในไทยอายุ 5 ปีจะต้องมีบัตรประจาํตัว แต่
พบว่าเป็นช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนให้กับผูน้ําหมู่บา้น มีแม่บางคนถูกล่วง
ละเมิดทางเพศเพื่อแลกกับการให้ผูน้ําหมู่บา้นไป
ดาํเนินการ ขณะเดียวอาํเภอก็ระบุชดัเจนว่า จะตอ้ง
ใหผู้น้าํหมู่บา้นนาํมาเท่านั้น ทั้งที่เด็กเหล่านั้นมีใบ
เกิดถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัมีประเด็นแรงงานก่อสร้าง 
ที่แรงงานขา้มชาติทาํได้เพียงการก่อสร้างเท่านั้ น 
ทาสี หรือ โบกปูน ไม่สามารถทาํได ้ซ่ึงก่อให้เกิด
การคอร์รัปชัน่ และเรียกรับส่วยจากเจา้หน้าที่ และ
ประเด็นการลงทะเบียนแรงงานจนถึงอายุ 55 ปี
เท่านั้น ในขณะที่แรงงานไทย เกษียณอาย ุ60 ปี 
 ผูส่ื้อข่าวรายงานว่าภายในงานนอกจากจะ
มีเวทีแถลงข่าว ‚จดัเกรดนโยบายการยา้ยถ่ินของ
รัฐบาลตู่‛ รุ่งหรือร่วงแลว้ ยงัมีเวทีเสวนาเร่ือง‚การ
คุ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย กั บ
มาตรฐานสากลในบริบทการคา้โลก วิทยากรเขา้
ร่วมเสวนามากมายในประเด็นน้ีอาทิ อาจารยศ์กัดิ
นา ฉตัรกุล ณ อยธุยา นักวิชาการดา้นแรงงานที่พูด
ถึง มาตรฐานการคุ้มครองแรงงานกับการค้า
ระหวา่งประเทศ และการคุม้ครองแรงงานในพื้นที่
เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ  , คุ ณ ช า ลี  ล อ ย สู ง 
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) พดู
ถึงการคุม้ครองแรงงานในการรวมตวัต่อรอง, GSP,  
87 แ ล ะ  98 คุ ณ สุ เท พ  อู่ อ้น  ป ร ะ ธา น
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎรที่
พูดในประเด็นทิศทางปฏิรูปกฎหมายแรงงาน

สมัพนัธไ์ทย , และคุณปภพ เสียมหาญ นกักฎหมาย
ที่พดูในประเด็นแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษยใ์น
แรงงานประมงอีกดว้ย 

ข้อมูลจาก นส. คอรีเยาะห์ มานูแช  

แรงงานภาค เหนือ เ รียก ร้อง รัฐ รับรอง
อนุสัญญาILO และการเข้าถึงสิทธิการ
คุ้มครองตามกฎมาย 

 
 ดว้ยในวนัที่ 18 ธนัวาคม ของทุกปี ถือเป็น 
‚วนัยา้ยถ่ินสากล‛ หรือเรียกกนัวา่ ‚วนัแรงงานขา้ม
ชาติสากล‛ (International Migrants Day) เป็นวนัที่
องค์การสหประชาชาติได้จดัทาํอนุสัญญาว่าด้วย
การคุม้ครองแรงงานขา้มชาติและครอบครัว ค.ศ. 
1990  เพื่อให้แรงงานขา้มชาติในประเทศต่าง ๆ 
ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
เป็นแรงงาน ด้วยหลักการที่จะให้ทุกประเทศและ
ทุกฝ่ายตระหนกัถึงสิทธิของแรงงานขา้มชาติที่ตอ้ง
อพยพจากประเทศต้นทางไปทาํงานยงัประเทศ
ปลายทางให้ได้รับการปฏิบัติที่ เ ป็นธรรมจาก
รัฐบาลและทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบติัดว้ยความแตกต่างเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว 
และเพศสภาพใด ๆ  ซ่ึงในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ประเทศสหรัฐฯไดต้ดัสิทธิพเิศษภาษีศุลกากรสินคา้ 
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(GSP) สาเหตุจากการที่รัฐไทยไม่คุ ้มครองสิทธิ
แรงงานตามมาตรฐานสากล จึงเป็นเร่ืองสําคญัที่
ทางเครือข่ายจะได้นําเสนอปัญหาของคนงานแก่
ภาครัฐ 
 ในโอกาสน้ี เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ซ่ึง
ประกอบด้วย องค์กรที่ทาํงานส่งเสริมสิทธิด้าน
แรง งาน  ก ว่า  15 องค์กร นัก วิชา การจา ก
สถาบนัการศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่และตวัแทน
คนงานในพื้นที่ ได้จดักิจกรรมวฒันธรรมวนัที่ 15 
ธนัวาคม 2562 ณ. ลานวฒันธรรมเทศบาลสุเทพ 
(บา้นสันลมจอย) จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้คนงาน
ทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชนและมีการเสวนา ‚คุณค่า
ของคนงานตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานและการมี
ส่วนร่วมในชุมชน‛ จากกิจกรรมพบว่าคนงานยงั
สะทอ้นถึงปัญหาเดิมที่ยงัไม่ได้รับการแก้ไข เช่น 
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยงัไม่ได้รับค่าจา้งตาม
อตัราค่าจา้งขั้นตํ่า  เวลาทาํงาน  วนัทาํงาน วนัหยดุ 
วนัลา ต่าง ๆ  การทาํงานล่วงเวลา และการทาํงาน
ในวันหยุด ก็ย ังไม่ได้รับสิทธิตามที่กฎหมาย
กําหนด   และมีปัญหาด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน ก ารเข้าไ ม่ ถึงระบ บ
ประกันสังคมเน่ืองจากนายจา้งไม่ไดน้ําลูกจา้งขึ้น
ทะเบียนประกนัสงัคม 
 เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหา  และส่งเสริมให้
เห็นถึงคุณค่าความสาํคญัของคนทาํงาน เครือข่าย
แรงงานภาคเหนือ ร่วมกบัคนทาํงานทุกสาขาอาชีพ
จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย 

 1. ขอใหรั้ฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา ILO 
ฉบบัที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ
คุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และเร่งดําเนินการ
รับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 98 ว่าด้วยสิทธิใน
การรวมตวัและการเจรจาต่อรอง และอนุสัญญา 
ILO ฉบบัที่ 189 วา่ดว้ยงานที่มีคุณค่าสาํหรับลูกจา้ง
ทาํงานบา้น เพื่อส่งเสริมสิทธิของคนงานทาํงาน
บา้น 
 2. ขอให้รัฐบาลไทยกาํหนดให้พนักงาน
บริการ คนงานทํางานบ้าน แรงงานนอกระบบ 
แรงงานในภาคเกษตรที่ไม่มีการจา้งงานกนัตลอด
ทั้ ง ปี  เป็นอาชีพที่อยู่ภายใต้การคุ ้มครองของ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงานทุกฉบับ โดยไม่
เลือกปฏิบตัิ 
 3. ขอให้รัฐบาลไทยกาํหนดให้การแก้ไข
ปัญหาดา้นแรงงานขา้มชาติเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อ
นาํไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านแรงงานอยา่งแทจ้ริง
ไม่ใช่มองปัญหาของแรงงานขา้มชาติเป็นปัญหา
ดา้นความมั่นคงของประเทศ และตอ้งส่งเสริมให้
แรงงานขา้มชาติมีความมัน่คงในการทาํงาน 
 4. เพื่อเป็นการลดอคติและสร้างทศันคติที่
ดีต่อแรงงานขา้มชาติในสังคมไทย ขอให้รัฐบาล
แกไ้ขคาํวา่ ‚แรงงานต่างดา้ว‛ ในกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคับต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ให้เป็น ‚แรงงานขา้ม
ชาติ‛ 
 5. ขอให้รัฐบาลไทยมีแนวทางปฏิบตัิการ
จดทะเบียนแรงงานขา้มชาติในปี 2563 โดยให้มี
การกาํหนดวธีิการ ขั้นตอนการดาํเนินการที่สั้น ง่าย 
ใชเ้อกสารน้อยลดค่าใชจ่้ายให้น้อยลง และไม่เก็บ
ค่าตรวจสุขภาพล่วงหนา้ 
 6. ขอให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศ
ตน้ทางปฏิบตัิตามอนุสญัญา ILO 181 วา่ดว้ยบริษทั
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จดัหางานเอกชน ตามมาตรา 7 บริษทันายหน้าตอ้ง
ไม่คิดค่าบริการใดๆ จากคนงานไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางออ้ม 
 7.  ขอให้ รัฐบาลไทยออกนโยบายให้
แรงงานขา้มชาติสัญชาติเมียนมา กมัพูชา ลาว และ
เวียด น า ม  ส า ม า รถ ทํา ง า น ไ ด้ทุ ก อ า ชีพ ต า ม
ความสามารถของตน และขยายอายุของแรงงาน
ขา้มชาติใหส้ามารถทาํงานไดถึ้งอาย ุ60 ปี 
 8. ขอให้รัฐบาลไทยมีนโยบายให้กลุ่ม
แรงงานที่ถือบตัรประจาํตวัคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย 
เลขหัว 6, 7, 0 ให้สามารถเดินทางไดท้ัว่ประเทศ
โดยไม่ตอ้งขออนุญาตออกนอกพื้นที่และไม่ตอ้งขอ
ใบอนุญาตทาํงาน 
 9 .  ข อ ใ ห้ ร ะ บ บ ป ร ะ กัน สุ ข ภ า พ ต้อ ง
ครอบคลุมทุกโรค โดยไม่เลือกปฏิบติัดว้ยเหตุที่ไม่
มีเอกสารบุคคล โดยเฉพาะโรคเฮสไอวี 
 10. ขอให้รัฐบาลไทยเปิดขึ้ นทะเบียน
ผูติ้ดตามเด็กที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทย รวมทั้ง
ผูต้ิดตามที่เป็นผูสู้งอาย ุ
 11. ขอให้รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ทุก
หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่
แรงงานขา้มชาติ จดัให้มีล่ามแปลภาษาและจดัทาํ
ป้ายแนะนําขั้นตอน ป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ เป็น
ภาษาของแรงงานขา้มชาติเพื่ออาํนวยความสะดวก
แก่แรงงานขา้มชาติที่เขา้มาใชบ้ริการหรือร้องเรียน 
 12. ขอให้สํานักงานประกันสังคมแก้ไข
ระเบียบการจ่ายเงินประกนัสงัคมใน 3 กรณี ดงัน้ี 
 ” สิทธิประโยชน์กรณีวา่งงาน ใหจ่้ายตั้งแต่
วนัแรกที่วา่งงานจนถึงวนัก่อนที่จะไดง้านทาํใหม่ 
 ” สิทธิประโยชน์กรณีทุพลภาพ ให้จ่ายเงิน
ชดเชยเป็นกอ้นคร้ังเดียว 

 ” สิทธิประโยชน์กรณีกองทุนชราภาพให้
แก้ไข กฤษฎีกา ให้แรงงานข้ามชาติที่ มีความ
ประสงคท์ี่จะกลบัประเทศตน้ทางและไม่ประสงคท์ี่
จะพาํนักในประเทศไทยอีกต่อไปสามารถยื่นรับ
เงินจากทุนชราภาพทั้งกอ้นไดท้นัที 

 ข้อเรียกร้องต่อกระทรวงแรงงาน 

 1. คณะกรรมการค่าจา้งต้องนําหลักการ
การคํานวณค่าจ้างที่ เ ป็นธรรมตามมาตรฐาน
แรงงานสากล มาใชเ้ป็นหลกัการการคาํนวณอตัรา
ค่าจา้งขั้นตํ่าของประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบนัสภาวะ
ค่าครองชีพที่มากขึ้น อตัราค่าจา้งขั้นตํ่าตอ้งไม่น้อย
กว่า 450 บาทต่อวนั เพื่อให้สามารถเล้ียงดูตนเอง
และคนในครอบครัวไดอ้ยา่งนอ้ยสามคน 
 2. ให้กระทรวงแรงงานจดัตั้งหน่วยงานที่
รับผดิชอบในการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของ
คนงาน ในประเด็นสิทธิการรวมกลุ่มและการเจรจา
ต่อรอง โดยไม่ เลือกปฏิบัติโดยเช้ือชาติ  และ
สญัชาติ 
 3. ขอให้กรมพฒันาฝีมือแรงงาน เปิดให้
แรงงานข้ามชาติสามารถเข้ารับการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และไดรั้บประกาศนียบตัร เพือ่นาํไปใชใ้น
การประกอบอาชีพและปรับอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 4. ขอให้กระทรวงแรงงานมีนโยบายให้
สามารถจ้างงานเยาวชนนักเรียนขา้มชาติที่มีอายุ
ระหว่าง 15-18 ปีทาํงานในช่วงระหว่างปิดเทอม
เพือ่เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดมี้งานทาํ มีรายได ้และ
ได้มีประสบการณ์ในการทาํงานและเรียนรู้สังคม
มากขึ้น 
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 5. ขอให้กระทรวงพิจารณาและลงนามใน
ขอ้เสนอแก้ไขปรับปรุงการกาํหนดงานที่ห้ามคน
ต่างดา้วทาํตามมาตรา 7 แห่งพระราชกาํหนดการ
บริหารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 
ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารการทาํงานของ
คนต่างด้าว กรมจดัหางาน กระทรวงแรงงานได้มี
การพจิารณาแกไ้ข 

 ข้อเรียกร้องต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา 

 1. ขอให้รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาดูแลให้แรงงานข้ามชาติที่กลับไปย ัง
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาไดเ้ขา้ถึง
สิทธิในด้านต่างๆ เช่นทางทะเบียนราษฎร์ ทาง
การศึกษา สุขภาพและอาชีวอนามัย และสิทธิ
พลเมือง 
 2. ขอให้รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ยอมรับเอกสารซีไอ โดยใหส้ามารถใชเ้ป็น
หลกัฐานในการทาํบตัรประชาชนเมียนมาสามารถ
เพิ่มช่ือในสาํมะโนครัว รวมถึงมีนโยบายให้สถาน
ฑูต และสถานกงสุลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา  ที่ ตั้ งอยู่ในประเทศไทย สามารถทํา
พาสปอร์ต PJ ออกหนังสือรับรองความเป็นโสด
ของประชาชนเมียนมา และทาํบตัรประชาชนได ้
เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่แรงงานขา้ม
ชาติสญัชาติเมียนมาท่ีทาํงานอยูใ่นประเทศไทย 

(รายงานโดย วาสนา ลาํดี) 

นายจ้างประกาศปิดกจิการแบบฟ้าผ่า ลูกจ้าง 
2 บริษัทตกงานนับพนัคน 

 เม่ือวนัที่ 23 ธันวาคม 2562 บริษทัพงศ์
พาราโคดนัรับเบอร์ จาํกดั (PONGPARA CODAN 
RUBBER CO.,LTD) ได้ออกประกาศปิดกิจการ 
และเลิกจา้งพนักงาน โดยมีหนังสือปิดประกาศปิด
กิจการ และเลิกจา้งพนักงาน โดยจ่ายค่าชดเชยตาม
กฎหมายกาํหนด อา้งว่าในการปิดกิจการคร้ังน้ี อนั
สืบเ น่ืองจากสภาวเศรษฐกิจที่ ตกตํ่ า  มีความ
จาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงโครงการสร้างทาง
ธุรกิจ โดยการปิดกิจการบริษทัฯน้ีให้มีผลในวนัที่ 
23 ธนัวาคม 2562 ทางบริษทัจะจ่าย ดงัน้ี 
 1. ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า กลุ่มที่รับค่าจา้ง
เดือนละ 2 คร้ังจะได้รับค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
เท่ากับค่าจา้ง 24 วนั (วนัที่ 23 ธ.ค.2562 -15ม.ค.
2563) กลุ่มที่ไดรั้บค่าจา้งเดือนละ 1 คร้ังจะไดรั้บค่า
บอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจา้ง 39 วนั(วนัที่ 23 
ธ.ค.2562 + งวด ม.ค.2563) 
 2. วนัพกัร้อนที่เหลือเท่ากบัค่าจา้ง 1 วนั 
 3. ค่าชดเชยจ่ายตามอายุงานที่กฎหมาย
กาํหนด 
 4. บริษัทฯจะจ่ายเงินให้พนักงานทุกคน
โดยให้พนักงานมาติดต่อรับเงินด้วยตนเอง ณ 
อาคารสํานักงานที่บ ริษัทฯภายในวันที่  23-25 
ธนัวาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ถา้ผุใ้ดไม่มา
รับเงินตามกาํหนดบริษทัจะโอนเงินเขา้บญัชีค่าจา้ง
พนกังานในวนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 
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 ตามที่บริษัทพงศ์พาราโคดันรับเบอร์ฯ
ประกาศปิดกิจการเลิกจา้งพนักงานกว่า 1,000 คน 
แบบไม่ไดบ้อกกล่าวล่วงหน้านั้น ด้วยขณะน้ีทาง
ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า น ย น ต์ ไ ท ย 
สมุทรสาคร กบัทางบริษทัอยูร่ะหว่างการเจรจาขอ้
เรียกร้องแลว้ 5 คร้ัง แต่ไม่สามารถตกลงกนัได ้จึง
ไดมี้การยืน่ขอ้พิพาทแรงงานเพื่อให้ทางเจา้หน้าที่
แรงงานเขา้มาช่วยไกล่เกล่ียตามกฎหมายแรงงาน
สมัพนัธ ์2518 ซ่ึงจะมีการไกล่เกล่ียคร้ังแรกไปแลว้ 
และได้นัดไกล่เกล่ียอีกคร้ังในวนัที่ 24 ธันวาคม 
2562 แต่นายจา้งกลบัประกาศปิดกิจการเสียก่อน 
 โดย นายสาคร ตะถา รองหวัหน้างาน และ
รองประธานสหภาพแรงงานผลิตภณัฑ์ยานยนต์
ไ ท ย  ก ล่ า ว ว่ า  ท า ง พ นั ก ง า น รู้ สึ ก ต ก ใ จ กั บ
สถานการณ์ที่นายจา้งประกาศปิดกิจการโดยไม่เคย
มีวีแ่ววมาก่อนเลยว่ามีปัญหาดา้นเศรษฐกิจอยา่งไร
บา้ง วนัน้ีก็อยู่ระหว่างการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอ
ปรับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพนัธ์ 2518 มีการเจรจาต่อรองตามกฎหมายอยู ่
จึงไม่เข้าใจว่า ทาํไมประกาศปิดกิจการ หรือว่า
ตอ้งการลม้สหภาพแรงงาน ดว้ยพนักงานในบริษทั
ทาํงานมานานราวตั้งแต่ 10- 30 ปี เป็นส่วนใหญ่ 
อายงุานตํ่าสุดราว 1 ปีขึ้นไป และยงัมีพนกังานที่ตก
งานทั้งครอบครัวราว 40-50 ครอบครัว ซ่ึงตรงน้ีคง
กระทบหนัก ยงัมีแรงงานที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปวยั
ใกลเ้กษียณซ่ึงอาจไม่สามารถหางานใหม่ทาํไดแ้ลว้ 
หากปิดบริษทัจริง แลว้เปิดบริษทัรับสมคัร ก็อยาก
ถามว่า หากพนักงานทุกคนสมัคร บริษัทจะรับ
ทั้งหมดหรือไม่ และเราตอ้งการสวสัดิการเดิม และ
ทาํให้รู้สึกว่าการปิดการของบริษทันั้นเป็นธรรม
หรือไม่ ปิดกิจการเพื่อล้มกระดานการมีอยู่ของ

สหภาพแรงงานหรือไม่อยากให้กระทรวงแรงงาน
ตรวจสอบความจริงดว้ย 
 นายสาคร ยงักล่าวอีกว่า ‚ผมทาํงานมา 20 
ปีแลว้ ไดค้่าจา้งเงินเดือนตก 1 หม่ืนกว่าบาท หาก
ไดค้่าชดเชยตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานจาํนวน 
400 วนั ไดรั้บเงินราว 2 แสนบาท ในฐานะที่ทาํงาน
เป็นเสาหลกัของครอบครัว ตอ้งรับผิดชอบดูแลลูก 
หลานท่ีกาํลงัเรียนหนงัสือ จริงแลว้ยงัดูแลพ่อ แม่ท่ี
ต่างจงัหวดัทั้งสองครอบครัว เดือนละ 4,000 บาท
บางเดือนก็มากกวา่น้ีแลว้แต่ความจาํเป็น ตอนน้ีผม
อายผุมก็ 44 ปี จะหางานที่ไหนทาํได ้แลว้คนที่อาย ุ
50 กว่าปีจะทาํอะไรกบัเงินค่าชดเชยราว 1-2 แสน
บาท ‛ 
 นายสัพพัญญู นามไธสง ประธานสหภาพ
แรงงานฯกล่าวว่า การเปิดรับสมัครงานใหม่ของ
บริษทั พี อาร์ฯนั่น ก็ทาํได้ แต่ประเด็นขอ้อ้างใน
การปิดกิจการของบริษัท พงศ์พาราฯ ท่ีเลิกจ้าง
พนักงานทั้งหมดในขณะที่มีการยื่นข้อเรียกร้อง 
และการเจรจาต่อรอง กันโดยที่ไม่มีใครทราบ
ล่วงหน้าเลย โดยหากดูจากงบดุลของบริษัทก็มี
กาํไรมาโดยตลอดทุกปี แมบ้างปีอาจมีกาํไรลดลง
บา้งแต่ก็ไม่ไดข้าดทุนแต่อยา่งไร และเท่าท่ีทราบยงั
มีออเดอร์การผลิตจากบริษทัรถยนตค์่ายยกัษใ์หญ่
เกือบทุกค่ายที่ผลิตในประเทศไทย ดว้ยบริษทัแห่ง
น้ีผลิตขอบยางรถยนต ์และยางในอะไหล่ต่างๆของ
รถยนตด์ว้ย การปิดกิจการ และเลิกจา้งคร้ังน้ีมีนัยที่
ไม่เป็นธรรมอยา่งมาก การจ่ายค่าชดเชยแมเ้ป็นไป
ตามกฎหมายก็มองว่าไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างที่
ทาํงานมานานมาก และสร้างงาน สร้างผลกําไร
ให้กบับริษทัทุกวนั ทา้ยสุดข่าวว่า ทางบริษทัได้มี
การนําแรงงานเหมาค่าแรงเขา้มาทาํงานในบริษทั
อีกด้วย ทั้งน้ีทางสหภาพแรงงานจะเดินทางไปที่
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กระทรวงแรงงานในวนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 เพื่อ
ร้อ ง ให้ท า งก ระ ท รวงแ รง ง า น มา ต รวจส อ บ
ขอ้เท็จจริง และเท่าที่มีการสอบถามสมาชิกเขายงั
ตอ้งการที่จะกลบัเขา้ทาํงานกบับริษทัอยู ่
 ทั้งน้ี เม่ือทางบริษทั พงศ์พารา โคดันรับ
เบอร์ จาํกดั ประกาศปิดจิกการเลิกจา้งพนกังานแลว้
ได้มีบริษัท พี อาร์ โปรดักชั่น จ ํากัด ซ่ึงได้จด
ทะเบียนวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2562  พร้อมประกาศ
รับสมคัรงานพนักงาน โดยมีเงื่อนไขเม่ือพนักงาน
รับค่าชดเชยจากบริษทัพงศพ์าราฯ แลว้ ถือว่า หมด
สภาพการจา้งเดิม เม่ือมาทาํงานในบริษทัใหม่ จึง
นับอายุงานใหม่ รับสวสัดิการใหม่ตามเกณฑ์ของ
บริษทัใหม่ และปฏิบติัตามระเบียบ และขอ้บงัคบั
ใหม่   โดยเอกสารดังกล่าวได้มีการเปิดเผย
หลักเกณฑ์การรับสมัครพนักงานทั้งการจา้งงาน 
ค่าจา้งสวสัดิการ 
 ด้านเจ้าหน้าที่สว ัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน สํานักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่ไปที่
สหภาพแรงงานเพื่อช้ีแจงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจา้ง
จะไดรั้บหลงัเลิกจา้ง ทั้งเร่ืองเงินชดเชย และค่าบอก
กล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน และ
สิทธิประกนัสงัคมกรณีว่างงานท่ีจะไดรั้บร้อยละท 
50 ทุกเดือนเป้นระยะเวลา 6 เดือน และสิทธิต่างๆที่
ยงัสามารถใชไ้ดร้ะหวา่งหางานทาํ 

(รายงานโดย วาสนา ลาํดี) 

นายจ้างโรงขัดเจียรอะไหล่รถปิดโรงงานไม่
จ่ายค่าชดเชย 

 เม่ือวนัที่ 24 ธนัวาคม 2562 กลุ่มสหภาพ
แรงงานภาคตะวนัออก พื้นท่ีอมตะนคร แถลงว่า
ได้รับเร่ืองร้องทุกข์จากพนักงานบริษัท เซอิชิน 

จาํกดั เม่ือวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ว่า บริษทัเซอิ
ชิน ประเทศไทย บริษทัสญัชาติญี่ปุ่ น  ซ่ึงให้บริการ
รั บ จ้ า ง ขั ด ช้ิ น ง า น  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ โ ร ง ง า น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  โ ด ย สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ่ อ ยู่ ที่
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสาํนกังานสาขา ที่ปิดอยูท่ี่ดอน
หัวฬ่อ จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงไดเ้ปิดทาํงานมาราว 20 ปี 

ปัจจุบนัมีลูกจา้งทั้งหมด 63 คน เป็นพนักงานราย
เดือน โดยเม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดใ้ช้
มาตรา 75 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน โดยมี
ผลตั้ งแต่วนัที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่  20 
พฤศจิกายน 2562 แต่ให้เขา้ทาํงานตามปกติเต็ม
เวลาจ่ายค่าจา้งร้อยละ 75  จนวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
2562 มีการประกาศขยายเวลาการใช้มาตรา 75 
จนถึงวนัที่ 20 ธนัวาคม 2562 และบริษทัฯประกาศ
ปิดกิจการสาขาชลบุรี โดยให้มีผลในวันท่ี  21 
ธนัวาคม 2562  โดยไม่ไดก้ล่าวถึงการจ่ายค่าชดเชย
การเลิกจ้างตามกฎหมาย หรือจะมีการโอนยา้ย
พนักง านไป ทํางา นที่สา ขาสํา นักงา นใหญ่ ที่
กรุงเทพฯหรือไม่อยา่งใด  พนักงานจาํนวน 50 คน 
จึงรวมตวัชุมนุมอยู่บริเวณขา้งประตูหน้าบริษทัฯ 
แยกเป็นผูห้ญิง 39 คน ชาย 11 คน โดยมีผูห้ญิง
ตั้งครรภ ์2 คน คนพกิาร 2 คน และรอปลดเกษียณ 4 
คน เพื่อเรียกร้องให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งคา้งจ่ายร้อย
ละ 25 ค้างจากเม่ือวันที่  21 สิงหาคม - 20 
พฤศจิกายน 2562 และค่าจา้งแทนวนัหยดุพกัผ่อน

https://voicelabour.org/%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94/fb_img_1577183597431/
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ประจําปีของพนักงานที่ย ังคงเหลืออยู่ พร้อม
ค่าชดเชยตามกฎหมายกาํหนด 

 ทั้ ง น้ี  ท างบ ริษัทบ ริษัท เซ อิ ชิน  จ ํากัด 
สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 1521/3 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระ
โขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ได้ประกาศ ณ 
วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562ว่า บริษทัเซอิชิน จาํกัด 
ไดมี้การขยายระยะเวลาขอใช้มาตรา 75 แห่งพระ
ราชบัญญัตคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 วนัที่ 9 
สิงหาคม 2562 ขอใช้สิทธิตามมาตรา 75 โดย 
จ่ายเงินค่าจา้งร้อยละ 75 ของค่าจา้งให้กบัพนักงาน
ที่อยู่หน่วยการผลิต ของบริษทัฯ จนครบกาํหนด
วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2562 แลว้นั้น บริษทัขอขยาย
ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าจา้งร้อยละ 75 ต่อไปจนถึง
วนัที่ 20 ธนัวาคม 2562 และหลงัจากน้ีบริษทัฯ ขอ
ปิดสาขา (ชลบุรี) ดาํเนินการประกอบกิจการ ณ 
สาํนกังานใหญ่ซ่ึงตั้งอยูท่ี่กรุงเทพมหานครต่อไป 
 นายเพ็ชรจรินทร์ จงใจหาญกล้า ประธาน
สมาพนัธ์แรงงานโลหะแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
ขณะน้ีพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาํนวนทั้งหมด 
50 คนนั้นส่วนใหญ่ก็เลยวยักลางคนแล้วมีตั้งแต่
อาย ุ58 ปีลงมาอายนุ้อยสุดอยูท่ี่ 24 ปี เป็นส่วนของ
ลูกจา้งที่รับค่าจา้งเป็นรายเดือน ซ่ึงรายเดือนอยู่ที่
ราว 1 หม่ืนกว่าบาท ซ่ึงก็ขึ้นอยูก่ ับอายงุานโดยมี
ลูกจา้งทาํงานมาอายุงานสูงสุด 18 ปี ลงมาตํ่าสุด
ราว 2 ปี โดยการผลิตงานของสาขาน้ี เป็นการเจียร
อะไหล่รถ และพนักงานท่ีน้ีส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 
และอยูร่ะหว่างตั้งครรภ ์2 คน และยงัมีพนักงานที่
ตกงานทั้งครอบครัว พ่อ แม่ ลูก และลูกสะใภ ซ่ึง
น่าเห็นใจมากทุกคนไม่ไดต้อ้งการอะไรที่มากกว่า
ให้นายจ้างปฏิ บัติตามกฎหมา ย  โดยหน่ึงใน
พนกังาน เล่าใหฟั้งวา่ พนกังานมีทั้งเป็นคนในพื้นที่

ชลบุรี และเป็นคนที่มาจากภาคอีสาน แต่ส่วนใหญ่
ก็มีครอบครัว บางคนลงทุนซ้ือบา้นผ่อนบ้านกัน 
ตามจริงมีพนกังานทั้งหมด 63 คน มีจาํนวน 13 คน
ที่ยนิยอมรับเงินช่วยเหลือ 3 เดือนจากนายจา้งแลว้ 
ขณะน้ีมีรวมตัวกันชุมนุมเพื่อรอค่าชดเชยจาก
นายจา้งจาํนวน 50 คน 
 ‚ประเด็นคนทอ้งนั้น มีอายคุรรภ์ 7 เดือน 
กบั 6 เดือนกวา่ ซ่ึงมาชุมนุมรอค่าชดเชยดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงคนที่ตั้งครรภ ์7 เดือนนั้น เห็นว่าเป็นคนหาเงิน
หลกัเน่ืองจากเลิกกบัสามีแลว้ และทาํงานที่น่ีมา 9 
ปีกว่า ตอ้งผ่อนบา้นและเล้ียงดูแม่ ลูกและหลาน 
ตอนน้ีเครียดมากน่าเป็นห่วงเม่ือคนทอ้งไม่มีงานทาํ 
และไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว ส่วนอีกคน 
ตั้งครรภ์ 6 เดือน ทาํงานมา 18 ปี ตอ้งรับผิดชอบ
ครอบครัว และข่าวว่าลูกกาํลงัจะผ่าตดัตาดว้ย ซ่ึง
ทั้ง 2 คน บอกว่า การคลอดลูกตอ้งใชเ้งินดว้ย และ
หลังจากคลอดลูก ก็ยงัไม่ รุูู้ว่าจะหางานทําได้
หรือไม่เพราะอายมุากแลว้ทั้งคู่ ยงัมีคนที่ตกงานทั้ง
ครอบครัวอีก และตั้งแต่ที่นายจา้งปิดกิจการสาขา
ชลบุรีไปแล้ว ยงันายจา้งยงัไม่มีการเขา้มาพูดคุย
เร่ืองค่าชดเชยกับลูกจา้งเลย โดยจริงๆแล้วลูกจา้ง
แค่ตอ้งการให้นายจา้งจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย
เท่านั้น จึงอยากใหน้ายจา้งมาพูดคุยและปฏิบติัตาม
กฎหมายดว้ย‛ นายเพช็รรินทร์กล่าว 
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 ทั้งน้ีทางเม่ือวนัที่ 22  ธนัวาคม 2562 นาย
อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวสัดิการ และ
คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานไดใ้ห้สัมภาษณ์
ผ่านส่ือเดลินิวส์ว่า ได้ทราบถึงปัญหาและได้เชิญ
นายจ้างมาพูด คุยแล้ว เพื่อหารือ เ ร่ืองการจ่าย
ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมด้วยสิทธิ
ประโยชน์ที่ลูกจา้งควรได้รับตามขอ้ตกลงสภาพ
การจา้ง 
 ต่อมาทางองค์กรแรงงานกลุ่มต่างๆทั้งให้
ส่ ว น ข อ ง ส ม า พัน ธ์แ ร ง ง า น เค ร่ื อ ง ใช้ไ ฟ ฟ้ า
อิเล็กทรอนิคส์ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศ

ไทย สหพนัธแ์รงงานโตโยตา้ประเทศไทย สหพนัธ์
แรงงานยานยนต์แห่งประ เทศไทย สมาพันธ์
แรงงานอีซูซุประเทศไทย สมาพนัธ์แรงงานโลหะ
แห่ง ปร ะ เทศ ไท ย ก ลุ่ มส หภ าพ แร งง าน ภา ค
ตะวันออก รวมถึงอีกหลายกลุ่ม รวมถึงกลุ่ม
เครือข่ายผูห้ญิงที่กาํลังรับบริจาคเพื่อนําเงินและ
ส่ิงของในการสนบัสนุนช่วยเหลือการต่อสูใ้นคร้ังน้ี
อีกดว้ย 

(รายงานโดย วาสนา ลาํดี) 

 


