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 สหภาพแรงงานโตโยต้า เปิดพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งแรกใน

สถานประกอบการ 

 คนส่งอาหารในระบบแพลตฟอร์ม : หุ้นส่วนธุรกิจ หรือ 

แรงงาน ? 

 รูปแบบการจ้างงานในอนาคตกับการคุ้มครองทางสังคม 

 คาดไตรมาสแรกปี‘63 ตกงาน 5 หม่ืนคน เตรียมเพ่ิม

ชดเชยว่างงาน 

 สถิติว่างงาน 9 จังหวัดอุตสาหกรรม / สถานประกอบการ

ท่ีใช้ ม.75 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

วัตถุประสงค์ การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานส าคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  
As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 
movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 
subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com  
คณะผู้จดัท าเนือ้หา : 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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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ฉบับท่ี41(388) 

สวัสดีปีใหม่ 2563 หลงัจากได้พักผ่อนหยุดงานกัน

พอสมควร ก็กลบัมาเร่ิมต้นกันใหม่ มีข้อสังเกตว่า

ช่วงปีใหม่ ปี นี ใ้นกรุง เทพมหานคร การจราจร

หนาแน่นมากกว่าทุกปี ในขณะท่ีการเดินทางเข้า 

ออกต่างจังหวัดไม่ติดขัดสาหัสเท่าปีท่ีผ่านๆ มา 

คล้ายกับว่าในภาวะเศรษฐกิจซบเซาอย่างท่ีเป็นอยู ่

คนกรุงเทพฯเดินทางไปเท่ียวต่างจังหวดัน้อยลงเพื่อ

ประหยัดค่า ใ ช้ จ่ าย  มีแต่คน ท่ี มีภู มิ ล า เนาอยู่

ต่างจังหวัด เท่านัน้ ท่ีจ า เ ป็นต้องกลับ ไปเยี่ ยม

ครอบครัว 

ในด้านสถานการณ์โลก ปีใหม่2563 เร่ิมต้น

ด้ วยความกลัว ว่ า อ าจ เ กิดสงครามระห ว่ า ง

สหรัฐอเมริกากับอิหร่าน จากการท่ีสหรัฐได้สงัหาร

นายพลของอิหร่าน ซึ่งหากมีสงครามขนาดใหญ่

เกิดขึน้ก็จะยิ่งซ า้เติมปัญหาเศรษฐกิจโลกและสง่ผล

ตอ่ประเทศตา่งๆ รวมทัง้ประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้  

เม่ือหนักลบัมาดบูรรยากาศทางการเมืองใน

ประเทศไทย ปัญหาที่สะสมมาตัง้แตห่ลงัการเลอืกตัง้ 

24 มีนาคม 2562 หลายเร่ือง คงจะมีค าตอบท่ี

กระจ่างชัดภายในเดือนมกราคมนี ้โดยเฉพาะการ

ตดัสินยุบพรรคการเมืองท่ีเป็นคู่แข่งของรัฐบาล ใน

ขณะเดียวกันกิจกรรม”วิ่งไลล่งุ” และ “วิ่งเชียร์ลงุ”ท่ี

จะจัดขึน้ในวันท่ี 12 มกราคมนี ้ก็จะยิ่งตอกย า้ขัว้

ความขดัแย้งทางการเมืองให้เดน่ชดัขึน้อีกครัง้  

ในช่วงความขดัแย้งทางการเมือง ระหว่างปี

2548-2557 ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมทัง้สหภาพ

แรงงานได้เข้าสู่ความขัดแย้งโดยเลือกข้างตามท่ี

ตนเองเห็นชอบ ขณะนีเ้วลาผา่นไปหลายปีแล้วยงัไม่

มีการสรุปบทเรียนถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีต โดยเฉพาะ

ผู้น ามวลชนกลุม่ตา่งๆ รวมทัง้ผู้น าขบวนการแรงงาน 

ท าให้เราไม่มีบทเรียนท่ีจะสง่มอบต่อผู้น ารุ่นใหม่เพื่อ

มิให้ต้องท าผิดซ า้เหมือนในอดีตท่ีผา่นมา 

กลับมาสู่ปัญหาเฉพาะหน้าของคนงาน 

แรงงานปริทัศน์  ฉบับนี ไ้ ด้น า เสนอแง่มุมทาง

กฏหมายของคนงานขับรถส่งอาหารในระบบ

แพลตฟอร์มซึง่เป็นธุรกิจท่ีก าลงัเติบโต ท้ายท่ีสดุแล้ว

คนงานจะมีอ านาจต่อรองและได้รับค่าตอบแทนท่ี
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เป็นธรรมก็หนีไม่พ้นท่ีจะต้องมีระบบการรวมตวัและ

สือ่สารข้อมลูระหวา่งกนั 

ในภาวะท่ีสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงอาย ุ

ความกงัวลเร่ืองท่ีในอนาคตกองทุนประกันสงัคมจะ

ไม่มีเงินพอจ่ายบ านาญและบ าเหน็จชราภาพให้แก่

ผู้ประกันตนปรากฎมานานแล้ว อีกทัง้อัตราเด็กเกิด

ใหม่ ท่ีลดลงเร่ือยๆก็จะท าให้ขาดแคลนคนท่ีจะ

ท างานมาเสียภาษีให้รัฐและจ่ายสมทบกองทุน

ประกันสังคม แนวคิดเ ร่ืองการน า เงินกองทุน

ประกันสงัคมไปปล่อยกู้ เพื่อเพิ่มพูนเงินกลบัมาอีก

ครัง้ แต่ถูกคัดค้านจากผู้ น าแรงงาน สนใจติดตาม

อ่านได้ใน แรงงานปริทศัน์ ฉบบันี ้

สดุท้ายนีข้อเชิญชวนผู้อ่าน แรงงานปริทศัน์

หาโอกาสไปชมพิพิ ธภัณฑ์แรงงานโตโย ต้า ท่ี

ส านัก ง านสหภาพแ รง งา น โต โย ต้ า  จั งหวัด

สมทุรปราการ ซึ่งถือเป็นพิพิธภณัฑ์แรงงานแห่งแรก

ท่ีจัดท าขึน้ในสถานประกอบการโดยความร่วมมือ

ระหวา่งสหภาพแรงงานกบันายจ้างเพื่อให้แรงงานรุ่น

หลังได้รับ รู้ประวิ ติศาสตร์การต่อสู้ ของสหภาพ

แรงงานและเกิดจิตส านึกท่ีจะพัฒนาขบวนการ

 เคลือ่นไหวของสหภาพแรงงานตอ่ไป
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 เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผมได้มี
โอกาสไปร่วมเรียนรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ใน
ประเด็น  รูปแบบงานใหม่ของคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่ง
อาหารที่ก  ากบัโดยแพลตฟอร์ม พดูใหเ้ขา้ใจง่ายๆก็ให้
นึ ก ถึ งแอพพ ลิ เคชั่นห รือ เพจที่ เ ร าสั่ ง อ าหา ร
ออนไลน์  ใหเ้ขามาส่งยงัที่พกัหรือที่บา้น หรือที่ไหน
ตามที่เราตอ้งการนั้นแหละครับ งานน้ีจดัโดยมูลนิธิ
ฟรีดริค เอแบร์ท หรือที่เรียกกนัว่าFES  และศูนยว์ิจยั
การยา้ยถ่ินแห่งเอเชีย สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทย าลัย  โดยจัดที่ โ รงแรม เซน จู ร่ีปา ร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

 หัวขอ้ที่ประชุมสัมมนากันนั้น เป็นผลจาก
การศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างFES และ สถาบัน
เศรษฐกิจและแรงงานที่เป็นธรรม ซ่ึงมีอาจารยเ์กรียง
ศกัด์ิ ธีระโกวทิขจร และอาจารยว์รดุล ตุลารักษ ์(หาก
ไม่เป็นอาจารยก์็ขอเรียกอาจารยน์ะครับ) เป็นหัวเร่ียว
หัวแรงในการศึกษาวิจัย งายวิจัยน้ีต่อเน่ืองมาจาก
งานวิจัย ช้ินแรก คือ  แพลตฟอร์มอีโคโนมีและ
ผลกระทบต่อแรงงานในภาคบริการ ซ่ึงมีอาจารย์
อรรคณัฐ วนัทนะสมบตัิ และอาจารยเ์กรียงศกัด์ิ ธีระ
โกวิทขจร ได้ร่วมกันทุ่ม เทศึกษาวิจัย โดยการ
สนับสนุนของFES ซ่ึงผมเองก็เพิ่งได้รับเอกสาร
งานวิจยัมา ว่าจะหาเวลาศึกษาเรียนรู้ต่อไปครับ  ผม
เรียกงานวจิยัเหล่าน้ีวา่ งานวิจยัเพื่อชีวิต เพื่อความสุข

ชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ 
นักกฎหมายแรงงาน/ทนายความ 

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_145328/
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_145328/
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_145328/
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ของมวลมนุษยชาติครับ ขอคารวะผูมี้ส่วนในงานน้ี
ทุกคนครับ 

 คลินิกกฎหมายดา้นแรงงานฉบบัน้ี ก็จะเป็น
การพูดคุย เล่าเร่ือง หรือตั้ งประเด็นให้ทุกท่านได้
ช่วยกันขบคิดใน เ ร่ืองงาน ส่งอาหารในระบบ
แพลตฟอร์มนะครับ 

 ก่อนอ่ืนก็ตอ้งขอสรุปสาระส าคญัที่ผูว้ิจยัเขา
คน้พบจากการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

 ประเด็นแรก 

 เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือเทคโนโลยีดิจิตัล ที่
งานวิจัยเรียกว่าแพลตฟอร์มดิจิตัล  หมายถึง กลุ่ม
ธุรกิจได้ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล เป็นเคร่ืองมือหรือกลไก 
ในการเช่ือมธุรกิจร้านอาหาร กับผู้บริโภค รวมทั้งได้
ดึงก าลังแรงงานที่เรียนว่าคนขี่มอเตอร์ไซด์รับส่ง
อาหาร(ต่อไปจะเรียกว่าคนส่งอาหาร)  ให้เข้ามา
ท างานรับใช้ธุรกิจที่ควบคุมแพลตฟอร์มดังกล่าว ได้
ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง   ในเร่ืองของงาน การ
จา้งงาน หรือความสมัพนัธใ์นการจา้งงานอยา่งไรบา้ง 

 ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า ธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิตัล ท า
หน้าที่น าเสนอคนส่งอาหารและการจัดส่งอาหารทั้ง
ต่อธุรกิจร้านอาหารและผู้บริโภค แพลตฟอร์มจึงมี

สถานะไม่ต่างจากนายจ้างของคนส่งอาหาร 

 ประเด็นที่สอง 

 ผู้วิจัยใช้ค าว่า “นิเวศน์ทางธุรกิจ” โดยเน้น
ย  ้าว่า บริษทัเจา้ของแพลตฟอร์มให้ความส าคญักับ
นิเวศน์ทางธุรกิจ ซ่ึงหมายถึง เครือข่ายขององคก์รต่าง 
ๆ ทั้ งธุรกิจร้านอาหาร ผู ้จัดหาวัตถุดิบ /สินค้า ผู ้
กระจายสินค้า  ลูกค้า  คู่ แข่ งทางธุรกิจ  รวมทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการส่งสินคา้
และบริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภค โดยบริษทัแพลตฟอร์ม จะ
ท าหน้าที่เช่ือม ดึง และร้อยเรียงส่วนต่าง ๆ ดงักล่าว
ใหเ้ขา้มาอยูใ่นระบบของแพลตฟอร์ม ผมพยายามนึก
ถึงการสร้างอาณาจกัร  ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูล
และประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองน้ี จากประเทศจีน 
และอเมริกา เพือ่เป็นกรณีตวัอยา่งหรือกรณีศึกษา 

 

 ประเด็นที่สาม 

 กระบวนการผลิตงาน การควบคุม กลยุทธ์
ของแพลตฟอร์ม 

 แต่ละแพลตฟอร์มอาจมีแนวทาง วิธีการ 
หรือกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป เช่น บางแพลตฟอร์ม
อาจเข้มงวดและจ ากัดการรับสมัครคนส่งอาหาร 
เงื่อนไขการฝึกอบรมโดยบริษทัแพลตฟอร์ม จนมีผล

https://www.appdisqus.com/ 

https://www.appdisqus.com/
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ให้เปรียบเทียบว่าแพลตฟอร์มไหน มีทกัษะฝีมือสูง
กวา่กนั 

 แอพพลิเคชั่น คือ ศูนยก์ลางของการท างาน 
เ น่ื อ งคน ส่ งอ าหา รต้อ งท า ง านทุ กอ ย่ า งผ่ า น
แอพพลิเคชั่น ไม่ว่าในเร่ือง การรับรายการอาหาร 
ตรวจสอบรายละเอียด น าทาง ส่งมอบงาน รายงานผล 
และรับค ายนืยนัการไดรั้บค่าตอบแทน นอกจากน้ี ยงั
มีประเด็นเร่ืองคนส่งอาหารอาจถูกระงบัการท างาน
ชัว่คราว หากปฏิเสธงานเกินจ านวนที่ก  าหนด หรือ
หากลูกค้าให้ผลการประเมินต ่ ากว่าที่ ก  าหนด 
สภาพการณ์ดงักล่าวน้ี ยงัจะถือว่าเป็นการรับจา้งท า
ของ หรืองานอิสระ หรือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ
บริษทัแพลตฟอร์ม อยูอี่กหรือไม่ 

 

 ประเด็นที่ส่ี(สุดท้าย) 

            สถานะของคนส่งอาหาร สภาพการจา้ง ภาระ
และผลประโยชน์ตอบแทน รวมทั้งอนาคตของงาน
ส่งอาหารในระบบแพลตฟอร์ม 

 ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ แพลตฟอ ร์ ม ไ ด้ท  า ให้ เ กิ ด
ความสมัพนัธใ์นการจา้งหรือการท างานที่ซบัซ้อนขึ้น 
มีการใชค้  าส่ือความหมายสถานะของคนส่งอาหารให้
สอดรับกับแนวคิดของธุรกิจ เช่น  เป็นงานอิสระ 
คนท างานอิสระ เป็นงานรับจา้งทัว่ไปดังที่เรียกกัน
ว่าจา้งท าของ (ผูว้่าจา้งกบัผูรั้บจา้ง) มิใช่จา้งแรงงาน
( น า ย จ้ า ง กับ ลู ก จ้ า ง )  ค น ง าน ส่ ง อ า ห า รก็ มี
ความสัมพันธ์ ในงานกับผู ้บ ริโภค  และ ธุร กิ จ
ร้านอาหารดว้ยเช่นกนั 

 ประเด็นจึงควรพิจารณาว่าความสัมพันธ์
ระหว่างแพลตฟอร์มกับคนส่งอาหาร มีสถานะทาง
กฎหมายเป็นอย่างไร เช่น เป็นนายจ้างกับลูกจ้าง
หรือไม่  หากเป็นก็สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงาน
ได้ทุกฉบับ แต่ถ้าหากไม่เป็น ก็จะมีสถานะเป็น
แรงงานนอกระบบหรือแรงงานที่ไม่มีนายจ้าง ซ่ึง
จะตอ้งพิจารณากันต่อไปว่า แรงงานกลุ่มน้ี มีปัญหา
เดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมในเร่ืองใดบา้ง เช่น 
การคุม้ครองในเร่ืองค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สุขภาพ
ความปลอดภยัในการท างาน เสรีภาพในการรวมตวั 
รวมทั้งระบบสวสัดิการและการประกนัสงัคม 

 ท่านใดสนใจในประเด็นน้ี ลองประสานงาน
กับคุณปรีดา ศิริสวัสด์ิ เจ้าหน้าที่ของFES หรือ
สถาบนัเศรษฐกิจและแรงงานที่เป็นธรรมดูนะครับ 
หรืออาจจะมีการเผยแพร่ในเวบ็ไซตน์ะครับ 

 ข้อควรพิจารณา 

            ประการแรก 

https://www.flashfly.net

/ 

https://www.flashfly.net/
https://www.flashfly.net/
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            คงจ ากันได้นะครับ ภายหลังที่ประเทศไทย
เจอภาวะวกิฤติเศรษฐกิจ ที่เรียกวา่ตม้ย  ากุง้ หรือวิกฤติ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  ในปี  2541ธุร กิจและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ พากนัปรับรูปแบบการจา้งงาน มี
การจา้งงานรูปแบบใหม่ๆ เช่น การจา้งเหมาค่าแรง 
การจา้งงานระยะสั้น การส่งงานอุตสาหกรรมให้รับ
ไปท าที่บา้น ทั้งน้ีก็เพือ่ลดภาระทางกฎหมายในฐานะ
นายจา้ง อนัเป็นการลดตน้ทุนการผลิตที่มีนัยส าคญั 
จนก่อใหเ้กิดก าลงัแรงงานในภาคนอกระบบขยายตวั
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ในขณะที่กฎหมายแรงงานที่มีอยู่ไม่
อาจใชบ้งัคบัได ้เน่ืองจากแนวคิดทางกฎหมายให้การ
คุ ้มครองแรงงานเฉพาะผูท้ี่ เป็นนายจ้างกับลูกจ้าง
เท่านั้น 

 โฮมเนทและเครือข่ายแรงงานนอกระบบ จึง
มีการศึกษาวิจัย แลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอข้อ
เรียกร้องและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และน าเสนอ
กฎหมายภาคประชาชน นับแต่ปี 2542 จนกระทัง่ปี 
2553 จึงมีการประกาศใช้พระราชบญัญตัิคุม้ครอง
ผูรั้บงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553 ภาคประชาชน 
องค์กรพฒันาเอกชนและนักวิชาการที่รักความเป็น
ธรรมเหน็ดเหน่ือยกบัภารกิจน้ีอยา่งมาก 

 อย่างไรก็ตาม จนถึงทุกวันน้ี ก็ยงัไม่อาจ
กล่าวไดว้่า ผูรั้บงานไปท าที่บา้นได้รับการคุม้ครอง
ดูแลอยา่งเป็นธรรม หรือมีเกียรติมีศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยด์งัที่คาดหวงัไว ้ ท าให้อดคิดไม่ไดว้่านอกจาก
กระบวนการทางวิชาการ การขบัเคล่ือนเสนอแนะ
กฎหมายโดยภาคประชาชนเองที่มีองค์กรพัฒนา

เอกชนและนกัวชิาการที่รักความเป็นธรรมสนับสนุน
นั้น เรายงัจะตอ้งท าภาระงานอ่ืนใดอีกบา้ง เพื่อเป็น
การส่งเสริมความเป็นธรรมให้แก่คนท างานใน
สถานการณ์ใหม่ เพราะดูเหมือนว่า กว่าเราจะได้
กฎหมายใชเ้วลานานมาก ไดก้ฎหมายมาแลว้ ก็ยงัเป็น
ปัญหา ก า ร เ ข้า ถึ ง สิท ธิ ต า มกฎหมา ย อี กแล ะ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดไวแ้ลว้ ยงัสามารถมี
มาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพฒันางานได้อีก
หรือไม่ เพราะใชว้า่กฎหมายจะบนัดาลทุกส่ิงอยา่งได ้
ยงัคงตอ้งร่วมกนัขบคิดและขบัเคล่ือนในประเด็นน้ี
กนัต่อไปนะครับ 

 

 แต่เหตุที่ต้องท ากฎหมายเป็นการเฉพาะก็
ดว้ยเหตุวา่ ความสมัพนัธใ์นการจา้งงานของงานที่รับ
ไปท าที่บา้นไม่ชดัเจนตามสัญญาจา้งแรงงาน เพราะ

https://board.postjung.com/ 

https://board.postjung.com/
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แนวคิดทางกฎหมายยึดถือเร่ืองการมีอ านาจในการ
ควบคุม บงัคบับญัชาและลงโทษ เป็นประเด็นช้ีขาด
ว่า เ ป็นนายจ้างกับลูกจ้างหรือไม่  ประกอบกับ
กฎหมายแรงงานที่มีอยู่ โดยเฉพาะพระราชบญัญัติ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเป็นกฎหมายว่าดว้ย
สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน หรือมาตรฐานแรงงานขั้น
พื้นฐาน มีสาระที่ไม่สอดรับกบังานที่รับไปท าที่บา้น 

 ประเด็นที่ว่า ธุรกิจพยายามหลีกหนีความ

เป็นนายจ้างลูกจ้าง เพื่อไม่ต้องรับผิดชอบในสิทธิ
แรงงาน จึงเป็นกรณีที่มีความชัดเจนมาต้ังแต่ปี 2542 
แล้ว จึงไม่น่าแปลกใจอะไร หากบริษัทแพลตฟอร์ม 
จะสร้างความสัมพันธ์ในการจ้างงานแบบที่มิใช่
นายจ้างลูกจ้างข้ึนมา 

 

 ประการที่สอง 

            จาก ก า รสัมมนา ในวัน ดั ง ก ล่ า ว  หลา ย
ความเห็นเรียกร้องให้บริษัทแอพพลิเคช่ัน ปฏิบัติต่อ
คนส่งอาหาร ในฐานะนายจ้าง และด าเนินการให้คน
ส่งอาหารได้รับสิทธิและสภาพการจ้างตามกฎหมาย
แรงงาน เน่ืองจากพิจารณาจากสภาพและธรรมชาติ
ของงาน ภาระงาน ตลอดจนการควบคุมคนส่งอาหาร
แล้ว ประกอบกับในหลายประเทศ รัฐบาลก็ได้
ด าเนินการให้งานน้ีอยูภ่ายใตส้ัญญาจา้งแรงงานและ
กฎหมายแรงงาน 

 ประเด็นข้อพิจารณาของผมก็คือว่า  หากเรา
ใหถื้องานส่งอาหารในระบบแพลตฟอร์มเป็นสัญญา
จา้งแรงงาน คือเป็นนายจา้งกับลูกจา้ง เพื่อจะไดเ้ขา้
ระบบในกฎหมายแรงงาน ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 15 ฉบบั 
โดยอ้างว่า บริษัทแพลตฟอร์มมีการควบคุม บงัคับ
บญัชา และใชแ้รงงานคนส่งอาหารใกลเ้คียงกบัความ
เป็นนายจา้ง ก็สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นแรงงาน
ได ้เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ว่าดว้ย มาตรฐานขั้นต ่าทั้งหมด พระราชบญัญติัเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 ว่าด้วย ความปลอดภยัเน่ืองจาก
การท างาน พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
วา่ดว้ยการประกนัสงัคม และพระราชบญัญติัแรงงาน
สมัพนัธ ์พ.ศ. 2518 วา่ดว้ยเสรีภาพในการรวมตวัและ
การเจรจาต่อรองเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

 ใ น ข ณ ะ ที่ ง า น ส่ ง อ า ห า ร ใ น ร ะ บ บ
แพลตฟอร์ม เกิดขึ้นภายใต้สภาพการณ์ใหม่ อาศัย
ปัจจยัของเทคโนโลยดิีจิตลั เป็นกลไกบริหารจดัการ
และขับเคล่ือน ซ่ึงพร้อมที่จะเปล่ียนแปลงอย่าง

https://www.xn--42c2dgos8bxc2dtcg.com/ 

https://www.ให้ความรู้.com/


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

10 
 

รวดเร็ว ซ่ึงกฎหมายแรงงานที่ใช้อยู่เดิม มิได้มีพื้น
ฐานรองรับสถานการณ์การจา้งงานหรือการท างาน
แบบใหม่น้ี คิดว่า ถ้าเราเปล่ียนหลกัคิดเป็นว่าคนส่ง
อาหารในระบบแพลตฟอร์ม ก็คือแรงงาน หรือ
คนท างาน ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บหลกัประกนัสิทธิแรงงาน
ขั้นพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมพฒันาควบคู่กับการ
คุม้ครองแรงงาน ดว้ยระบบการบริหารจดัการใหม่ที่
เหมาะสมสอดคล้อง อาศยัหลักนิเวศน์ทางธุรกิจที่
บริษทัแพลตฟอร์มน ามาใชม้าส่งเสริมพฒันาแรงงาน
กลุ่มน้ีให้เ ติบโตเป็นธรรมไม่ดีกว่าหรือ ซ่ึงหาก
พิจารณาหลกัการงานที่มีคุณค่าขององคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการส่ีเสาหลกั 
ก็น่าจะสอดคลอ้งกบัการจา้งงานแบบใหม่ นอกจากน้ี 
โครงสร้างและกลไกของกฎหมายแรงงานที่มีอยู่ยงั
ไม่ตอบโจทยเ์ร่ืองนิเวศน์ทางธุรกิจเลยครับ ไม่ตอบ
แมก้ระทัง่การบูรณาการในการบงัคบัใชก้ฎหมายครับ 

 มีการพูดกันว่า ควรหยิบงานส่งอาหารใน
ระบบแพลตฟอร์มฟ้องศาลแรงงานเป็นคดีตวัอยา่งดี
ไหม ที่สมัมนายงัมิไดคุ้ยในประเด็นน้ีกนัมากนัก แต่
ผมขอให้ขอ้สังเกตไวเ้บื้องตน้ว่า หากการฟ้องคดีท า
ให้คนส่งอาหารชนะและศาลวิ นิจฉัยว่าบริษัท
แพลตฟอร์มเป็นนายจ้าง คนส่งอาหารเป็นลูกจ้าง 
บริษัทฯก็ยงัมีอ านาจและศกัยภาพที่จะปรับเปล่ียน
รูปแบบและความสัมพนัธ์ในการท างานเสียใหม่ ให้
พน้จากความสัมพนัธ์แบบนายจา้งกบัลูกจา้งได ้ซ่ึงก็
จะไม่ช่วยแกไ้ขปัญหาในอนาคตและไม่มีความย ัง่ยนื 
ในที่สุดเราก็ตอ้งกลบัมาช่วยคิดและคน้หาแนวทางใน
การส่งเสริมและคุม้ครองคนท างานในสถานการณ์

ใหม่อยู่ดี ว่าในมิติกฎหมายและมิติอ่ืน ๆ ควรจะมี
แนวทางกนัอยา่งไรดี น่าจะเหมาะสม คุม้ประโยชน์ 
สอดคลอ้งและย ัง่ยนืกวา่ครับ 

 ประการที่สาม 

            มีการถกเถียงกันว่า งานส่งอาหารในระบบ
แพลตฟอร์ม คล้ายกับลักษณะของการเป็นหุ้นส่วน
ทางธุรกิจกบับริษทัแพลตฟอร์ม เห็นว่า หากพิจารณา
หลักการความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันนั้น จะตอ้ง
ไดค้วามว่า มีการลงทุนลงแรงหรือลงปัจจยัการผลิต
ร่วมกนั อาจเป็นเงิน หรือทรัพยสิ์น หรือแรงงานก็ได ้
และประสงคแ์บ่งปันผลก าไรกนัและกนั ที่ส าคญัคือ 
ตอ้งรับความเส่ียงร่วมกัน มิใช่เอาแต่สุขหรือก าไร 
ส่วนทุกข์และหน้ี สินไม่ รับ รู้  ซ่ึงหากพิจารณา
ขอ้เท็จจริง คงเห็นตรงกันว่า ไม่น่าจะเขา้ข่ายความ
เป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจ 

 

 ในแง่ของแนวคิด เห็นว่าน่าสนใจศึกษา
พิจารณาความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ก็มีค  าถาม
เกิดขึ้นในวงประชุมสมัมนาวา่ คนส่งอาหารไม่คิดจะ

http://www.parttimepantip.com/ 

http://www.parttimepantip.com/
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ด าเนินงานในลกัษณะผูป้ระกอบการ หรือกลุ่มอาชีพ
แพลตฟอร์มส่งอาหารบา้งหรือ ในส่วนน้ียงัถกเถียง
กนัไม่มาก คงตอ้งฝากประเด็นไปคิดไตร่ตรองดูนะ
ครับ 

            ประการที่ส่ี 

            ใ น ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม เ ป็ น อิ ส ร ะ ที่ ธุ ร กิ จ
แพลตฟอร์ม น ามากล่าวอ้างและโฆษณานั้ น ใน
งานวิจัยก็ระบุไวช้ัดเจนว่า น่าจะหมายถึงฝ่ังบริษัท 
แพลตฟอร์มมากกว่า มิใช่คนส่งอาหาร เน่ืองจาก
บริษัทมีอิสระอย่างเต็มที่ในการก าหนดราคา ทั้ ง
ค่าบริการและค่าตอบแทนของคนส่งอาหาร และยงั
สามารถผลักหรือส่งต่อให้คนส่งอาหารเป็นผูแ้บก
ภาระในตน้ทุนยานพาหนะ เช้ือเพลิงในการขนส่ง 
การซ่อมบ ารุง ค่าเส่ือมราคา แม้กระทัง่การประกัน
อุบติัเหตุของคนส่งอาหาร 

 

 อิสระที่เขา้ใจกนั น่าจะหมายถึงอิสระตรงที่
ไม่มีหวัหนา้งาน หรือการบงัคบับญัชาแบบเดิม ๆ มา
จ ้าจ้ีจ  ้าไช ดุด่ารบกวนใจทั้งวนัตลอดเวลาการท างาน 

หากท าผิดแม้เพียงเล็กน้อย ผู ้บังคับบัญชาหรือ
นายจ้างก็ลงโทษทางวินัยโดยออกใบเตือน และ
กฎหมายแรงงานระบุว่า หากลูกจา้งกระท าผิดซ ้ า(ใน
เร่ืองที่ถูกใบเตือนแลว้) นายจา้งย่อมเลิกจา้งไดท้นัที 
โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย 
และถือว่ า เ ลิกจ้าง เ ป็นธรรมแล้ว  ไ ม่ มี สิทธิใน
ค่าเสียหายใดจากการเลิกจา้งนั้น 

 แต่เม่ือดูในภาพรวม ก็มีกฎระเบียบต่าง ๆ 
เต็มไปหมด กฎการรับส่งอาหาร กฎการขับรถ กฎ
การปฏิบติัต่อลูกคา้และร้านอาหาร กระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติภายใตแ้อพพลิเคชั่น แล้วก็ตอ้ง
เร่ง     ส่งงานให้ได้มากช้ินที่สุด เพื่อค่าตอบแทนที่
คาดหวงัไว ้เหมือนกบัมอเตอร์ไซครั์บจา้ง  ที่แข่งกนั
รับส่งผูโ้ดยสารให้ได้มากที่สุด ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่า
น ามาซ่ึงความเส่ียงทางสุขภาวะของคนขบัรถเอง และ
ความไม่ปลอดภยับนทอ้งถนนของทุกคน 

            ประการที่ห้า(สุดท้าย) 

            ตลอดเวลาที่ผมได้ร่วมแลกเปล่ียนในเร่ืองน้ี 
เห็นความตั้งใจของทีมงานวิจยัที่พยายามจะใช้องค์
ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างความเป็นธรรมใน
ประเด็นน้ี เห็นองคก์รภาคประชาสังคมและองค์กร
แรงงานที่ห่วงใยและปรารถนาให้เพื่อนคนท างาน
ด้วยกันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  ได้รับหลักประกัน
เก่ียวกบัสิทธิและสวสัดิการต่าง ๆโดยเสมอภาคเท่า
เทียม 

https://www.marketingoops.com/ 

https://www.marketingoops.com/
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 ประเด็นหน่ึงที่ ถูกย  ้ าหลายคร้ังคือ คนส่ง
อาหารจะตอ้งรวมตวักัน จะตอ้งส่ือสารถึงกัน ตอ้ง
ช่วยเหลือกนั และจะตอ้งประสานกบัเครือข่ายอาชีพ
อ่ืนๆ ที่ส าคญัในงานน้ีมีตวัแทนของคนส่งอาหารเขา้
มาร่วมเล่าเร่ือง ใหข้อ้มูลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ซ่ึงแน่นอนยอ่มมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน เช่น แทบจะ
หาเวลาพบกนั คุยกนัยงัไม่ค่อยจะไดเ้ลย และรูปแบบ
การรวมตวัจะเป็นแบบไหน จะมีขั้นตอนที่เหมาะสม
อยา่งไร จากการแลกเปล่ียนความเห็นกนั ก็พอจะเห็น
ทางวา่ ตวัแทนของแต่ละส่วน คงตอ้งมาจบัเข่าคุยกนั
อีก ขอ้มูลเชิงลึกก็อาจจะตอ้งรวบรวมเพิ่มเติม ตอ้ง
ศึกษาทั้งปัจจุบนัและดูแนวโน้มด้วย ขอ้คน้พบและ

ประโยชน์ต่างๆ จากงานวิจยัและการสัมมนา ก็คง
ต้องน าไปเผยแพร่ ขยายผล หรือท าให้เป็นการ
ขบัเคล่ือน 

 โดยสรุป เกิดคณะหรือตวัแทนภาคส่วนต่าง 
ๆ ที่จะมาประสานงานกัน คุยกัน และวางแผนงาน
ร่วมกัน เพื่อ ต่อยอดและท าให้เ กิดดอกออกผล
ยิง่ๆขึ้นไป นบัเป็นงานวจิยัและงานสัมมนาที่มีคุณค่า
ยิง่ รอช่ืนชมความส าเร็จและดอกผลร่วมกนันะครับ 
ท่านใดมีความรู้ ประสบการณ์ หรือมีเครือข่ายใน
ประเด็นน้ีสามารถประสานกับองค์กรที่กล่าวถึงใน
ตอนแรกไดเ้ลยครับ สวสัดีครับ 
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ยอ้นหลังไปเม่ือวนัที่ 8 พฤศจิกายน2562 ที่

นายธีระพงษ ์วงศศ์ิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ไดท้  าหนงัสือด่วนที่ นร 0505/ว 459 แจง้ถึงขอ้สั่งการ

ของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ

รมว.กลาโหม ให้ส่วนราชการรับทราบว่า ในการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัที่ 6 พฤศจิกายน

2562 โดยนายกรัฐมนตรี ไดมี้ขอ้สัง่การหลกั ๆ คือ 

 

 

 1.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรม

ประมง) เร่งรัดการขึ้ นทะเบียนผูท้  าการประมงให้

ครบถว้นทุกกลุ่ม รวมทั้งรวบรวมและบริหารจดัการ

ขอ้มูลทะเบียนผูท้  าการประมงให้เป็นปัจจุบนั เพื่อ

ประโยชน์ในการพิจารณาก าหนดแนวทาง และ

มาตรการในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู ้ท  าการ

ประมง ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 2. ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น ( ส า นั ก ง า น

ประกนัสงัคม) เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบัหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพ์ิจารณา

ความเป็นไปไดใ้นการก าหนดแนวทางและมาตรการ

วาสนา ล าด ี

voicelabour 
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ในการบริหารจดัการเงินกองทุนประกนัสังคมให้เกิด

ประโยชน์ และตอบสนองแก่ความต้องการของ

ผูป้ระกนัตนไดม้ากยิง่ขึ้น เช่น การกูย้มืเพือ่การลงทุน 

หรือการกูย้มืเพือ่รายจ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 โดยระบุว่า ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ขา้งตน้ใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิด

ประ สิท ธิภ าพ  ดั งนั้ น  ในขั้ น ตอนก ารปฏิ บั ติ 

หน่วยงานจะต้องด าเนินการโดยยึดถือกฎหมาย 

ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวขอ้งเป็นหลกั 

 

 ผลจากค าสั่ งดังก ล่าวได้มีผู ้น าแรงงาน

ระดับชาติออกมายื่นหนังสือ และให้สัมภาษณ์

คัดค้านการน า เ งินประกันสังคมปล่อยกู้ตามที่

นายกรัฐมนตรีเสนอ โดย เม่ือวนัที่  25 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562 สภาองคก์ารลูกจา้งแรงงานยานยนต์แห่ง

ประเทศไทย (ALCT) พร้อมด้วยสมาชิกได้เข้ายื่น

หนั ง สื อ แ ก่  ป ร ะ ธ า น  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประกนัสังคม (บอร์ดสปส.) เร่ือง คดัคา้นการน าเงิน

ประกนัสังคมไปให้การกู้ยืมเพื่อการลงทุนหรือการ

กูย้มืเพือ่รายจ่ายจ าเป็นอ่ืน ที่ส านักงานประกนัสังคม 

จงัหวดันนทบุรี ซ่ึง ปลดักระทรวงแรงงาน นายสุทธิ 

สุโกศล ประธานบอร์ดสปส. และนายทศพล กฤต

พงศว์มิาน เลขาธิการสปส.มารับหนังสือขอ้เรียกร้อง

คร้ังน้ี 

นายมานิตย ์พรหมการีย์กุล ประธานสภา

องค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย 

(ALCT) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า การมายืน่หนังสือพร้อม

สมาชิกจากหลายองค์กรนั้น ด้วยต้องการ “คดัคา้น

การน าเงินประกนัสงัคมไปให้การกูย้มืเพื่อการลงทุน

หรือการกูย้มืเพือ่รายจ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ” เพราะการที่จะ

น าเงินกองทุนประกนัสงัคมไปใชจ่้ายต่างๆอ่ืนใดตอ้ง

อยูภ่ายใต ้พระราชบญัญตัิ (พรบ.)ประกนัสังคม และ

กฎหมายที่บัญญัติไว้เท่านั้ น ซ่ึงกฎหมายฉบับน้ี

ก าหนดให้จัดสวัสดิการแก่ผู ้ประกันตนมาตร33 

มาตรา 39 และมาตรา 40 ซ่ึงเงินที่สมทบมาเพื่อจัด

สวสัดิการเท่านั้ น และเป็นการร่วมจ่ายสมทบจาก

ผูป้ระกนัตน โดยการจะน าเงินไปลงทุนที่เป็นกองทุน

ที่มัน่คงและปลอดภยัเป็นหลกัการบริหารกองทุน  

 โดยก่อนหน้านี้  เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2562 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉนัทแ์รงงานไทย ไดใ้หส้มัภาษณ์กบัทางช่อง 7 
และส านั กข่ า ว อิสรา ว่ า  “ ไ ม่ เ ห็นด้วย  เพร า ะ
เงินกองทุนประกันสังคม เป็นเงินที่ ลูกจ้างและ
น า ย จ้ า ง จ่ า ย ส ม ท บ เ ข้ า ก อ ง ทุ น  ใ ช้ เ ป็ น ค่ า
รักษาพยาบาลลูกจา้งที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอด
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บุตร และเสียชีวติ จ่ายเงินประกนัการว่างงาน และยงั
มีเงินบ าเหน็จบ านาญชราภาพ แม้ว่าเงินกองทุน
ประกันสังคมจะมีกว่า 2.1 ล้านล้านบาท แต่ก็ตอ้ง
หมุนเวียนใชส้อย อีกทั้งการปล่อยกูโ้ดยไม่มีหลกัค  ้ า
ประกัน เท่ากับขาดหลักประกันความเสียหาย ที่จะ
เกิดขึ้ นได้กับกองทุน และนายชาลียงักล่าวอีกว่า 
ส านักงานประกันสังคมสามารถบริหารจัดการ
เงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ได้ โดย
การปล่อยกูย้มื แต่ตอ้งก าหนดให้ผูป้ระกันตนไดรั้บ
สิทธินั้ นก่อน ไม่ใช่เป็นกลุ่มทุน ภายใต้เ ง่ือนไข
ดอกเบี้ ยการกู้ยืมและหลักทรัพยค์  ้ าประกันต ่ากว่า
ธนาคารก าหนด เพราะหากไม่ท าเช่นนั้นจะไม่มีความ
แตก ต่ างจ าก เ ง่ื อนไขของธนาคาร เลย  ท า ให้
ผูป้ระกนัตนเขา้ไม่ถึงสิทธิในการกูย้มื ทั้งน้ี จะตอ้งรอ
ดูหลกัเกณฑเ์งื่อนไขอีกคร้ังหน่ึง” 
 อีกมุมของแนวคดิที่ไม่เห็นด้วยต่อการน าเงนิ
สปส.ไปปล่อยกู  นายมนัส โกศล ประธานเครือข่าย
ประกนัสงัคมคนท างาน (คปค.) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562https://www.hfocus.org/
วา่ “ตาม พ.ร.บ.ประกนัสังคมฯ ไม่สามารถน าเงินมา
ปล่อยกูใ้ห้ผูป้ระกนัตนได ้เพราะหากท าเช่นนั้นก็จะ
เกิดปัญหาผูป้ระกันตนหลั่งไหลเขา้มากู้ สุดทา้ยจะ
กระทบกองทุนภาพรวม อาจล่มได้ ไปจนถึงเงิน
บ านาญของผูป้ระกนัตนทุกคน ดงันั้น หากจะปล่อยกู้
ใหก้บัผูป้ระกนัตนและคิดดอกเบี้ยนั้น ตนไม่เห็นดว้ย 
เน่ืองจากขณะน้ีสถานการณ์การเลิกจา้งมีมากขึ้น จึง
ไม่รู้ว่าหากกู้ไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายคืน แต่จะ
สนบัสนุนหากเกิดวา่ หากเป็นการให้ผูป้ระกนัตนใน
ลกัษณะของการน าเงินบ าเหน็จบ านาญบางส่วนใช้

โดยมีเง่ือนไข แต่ก็ตอ้งยอมรับว่า เม่ือถึงวนัรับเงิน
บ านาญ เงินจะลดน้อยลง เพราะตอ้งหักส่วนที่เอาไป
ใช้ก่อนแล้ว”  และนายมนัส กล่าวอีกว่า “หากจะ
ปล่อยกู้ให้กับนายจา้ง ผูป้ระกอบการ จริงๆ เคยท า
มาแลว้ โดยท าเป็นโครงการร่วมกบัทางธนาคาร ซ่ึงมี
เงื่อนไขเยอะมาก โดยนายจา้ง หรือผูป้ระกอบการที่
ประสบปัญหาการด าเนินการ และตอ้งการเงินก็มาขอ
กูผ้่านโครงการของส านักงานประกันสังคม ร่วมกับ
ธนาคารได ้มีวงเงิน 10,000 ลา้นบาท แต่ 3 ปีที่ผ่านมา
ใชไ้ป 5,000 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ในเร่ืองการกูเ้งิน
นั้ น หากส านักงานประกันสังคมจะท าก็ต้องท า
ร่วมกบัธนาคาร โดยสามารถใช้เงิน 10 เปอร์เซ็นต์
จากกองทุนไปลงทุนได ้แต่ก็จะมีเงื่อนไขจ านวนมาก 
รวมไปถึงการให้ผูป้ระกันตนกู้ซ้ือบ้านก็จะท าเป็น
โครงการ แต่ในส่วนที่นายกฯ ออกมาเร่ืองน้ี ตนไม่
แน่ใจ ในฐานะเครือข่ายผูป้ระกนัตน” 

 
 จะเห็นได้ว่าผูน้ าแรงงานในสภาองค์การ
ลูกจ้างแรงงานยานยนต์ฯ  และคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายประกันสังคม
คนท างาน ไดอ้อกมายืน่หนังสือรวมถึงให้สัมภาษณ์
กับส่ือมวลชนต่อแนวคิดคดัคา้นพร้อมทั้งขอ้เสนอ 
ซ่ึงมีความต่างกนัอยูบ่า้งอยา่งเช่น ทางคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย โดยนายชาลี ลอยสูง รอง

https://www.hfocus.org/
https://www.hfocus.org/
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ประธานฯมองว่าหาก  “สามารถบริหารจัดการ
เงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ได้ โดย
การปล่อยกูย้มื แต่ตอ้งก าหนดให้ผูป้ระกันตนไดรั้บ
สิทธินั้ นก่อน ไม่ใช่เป็นกลุ่มทุน ภายใต้เ ง่ือนไข
ดอกเบี้ ยการกู้ยืมและหลักทรัพยค์  ้ าประกันต ่ากว่า
ธนาคารก าหนด” 

  

 ดา้นนายมนสั โกศล เสนอว่า “หากจะปล่อย
กูใ้ห้กับผูป้ระกันตนและคิดดอกเบี้ ยนั้น ตนไม่เห็น
ดว้ย เน่ืองจากขณะน้ีสถานการณ์การเลิกจา้งมีมากขึ้น 
จึงไม่รู้วา่หากกูไ้ปแลว้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายคืน แต่จะ
สนบัสนุนหากเกิดวา่ หากเป็นการให้ผูป้ระกนัตนใน
ลกัษณะของการน าเงินบ าเหน็จบ านาญบางส่วนใช้
โดยมีเงื่อนไข” และมีข้อเสนอส่วนนายจ้างว่า “หาก
จะปล่อยกูใ้หก้บันายจา้ง ผูป้ระกอบการ จริงๆ เคยท า
มาแลว้ โดยท าเป็นโครงการร่วมกบัทางธนาคาร ซ่ึงมี
เงื่อนไขเยอะมาก โดยนายจา้ง หรือผูป้ระกอบการที่
ประสบปัญหาการด าเนินการ และตอ้งการเงินก็มาขอ
กูผ้่านโครงการของส านักงานประกันสังคม ร่วมกับ
ธนาคารได ้มีวงเงิน 10,000 ลา้นบาท แต่ 3 ปีที่ผ่านมา
ใชไ้ป 5,000 ลา้นบาท” ซ่ึงผูน้ าแรงงานเสนอ “ปล่อย
กูไ้ดแ้ต่ตอ้งผา่นธนาคาร” 

 ส่วนของทางสภาองคก์ารลูกจา้งแรงงานยาน

ยนตแ์ห่งประเทศไทย นอกจากขอคดัคา้น ในการจะ

น าเงินไปปล่อยกู้ยืมนอกเหนือจากหลักการและ

กฎหมายที่ก  าหนดไว ้พร้อมขอ้เรียกร้องเพิม่เติม 

 1. ให้กรรมการประกันสังคมติดตามเงินที่

รัฐบาลคา้งช าระกองทุนประกนัสงัคม 

 2. ใหแ้กไ้ข พรบ. ประกนัสังคมให้ผูท้ี่ไดรั้บ

เงินบ านาญสามารถเขา้เป็นผูป้ระกนัตนไดโ้ดยสมคัร

ใจ เช่น การเจบ็ป่วย ทุพลภาพ และ เสียชีวติ 

 3. ให้แกไ้ข พ.ร.บ. ประกนัสังคม มาตรา 40 

เพิม่ทางเลือกใหรั้กษาพยาบาลในกรณีเจบ็ป่วยได ้

 อี ก ป ร ะ เ ด็ น ที่ อ ย า ก ใ ห้ ท า ง บ อ ร์ ด

ประกนัสังคมด าเนินการคือให้ทวงถามเงินสมทบที่

รัฐบาลคา้งจ่ายอยู่ราวๆ 6.6 หม่ืนล้านบาทด้วยเพื่อ

สร้างความมั่นคงให้กับกองทุนสปส. โดยประเด็น

การทวงถามเงินค้างจ่ายนั้ นทางคณะกรรมการ

สมานฉนัทแ์รงงานไทยก็เป็นอีกองคก์รที่เรียกร้องมา

ตลอดต่อรัฐบาลดว้ย 

 แม้ว่าทา้ยสุดแล้วทางภาครัฐ(15 พ.ย.2562) 

โดยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรีไดเ้ปิดเผยกับ

ผูจ้ดัการออนไลน์ว่า ที่ผ่านมา พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ไดเ้น้นย  ้าถึง

การใช้ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม โดย
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มอบหมายให้ส านักงานประกนัสังคมและหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องไปศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ หาก

ติดขัดในเ ร่ืองข้อกฎหมายก็ ให้พิจารณาตามที่

เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูป้ระกันตน

และประชาชน ซ่ึงเบื้องตน้ได้รับรายงานว่า พ.ร.บ.

กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่ได้ให้อ  านาจ

ส านกังานประกนัสงัคม (สปส.) น าเงินประกนัสังคม

ไปปล่อยสินเช่ือไดโ้ดยตรง เน่ืองจากผดิวตัถุประสงค์

ของกองทุนที่ มีความมุ่งหมายเพื่อจ่ายประโยชน์

ทดแทนให้แก่ผูป้ระกันตน และ สปส.ไม่ใช่สถาบนั

ทางการเงินตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) จึงไม่อาจจะพิจารณาสินเช่ือได้ตามอ านาจ

หนา้ที่ และทั้งน้ี คณะกรรมการกองทุนประกนัสังคม

อาจพจิารณาน าเงินกองทุนไปจดัท า “โครงการลงทุน

ทางสังคม” ได้ โดยน าเงินฝากกับสถาบนัการเงินที่

เขา้ร่วมโครงการไปปล่อยสินเช่ือตามหลักเกณฑ์ที่

สถาบันการเงินก าหนด หรือที่เรียกว่าเป็นการให้

สินเช่ือทางสังคมโดยอ้อม แต่ทุกอย่างต้องท าด้วย

ความรอบคอบตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและ

ระเบียบ รวมถึงกรอบงบประมาณที่มีอยู ่ซ่ึงที่ผ่านมา

โครงการลกัษณะดงักล่าวจะใชใ้นกรณีจ าเป็นเท่านั้น 

เพราะมีขอ้จ ากัด เช่น ปัจจัยเส่ียงด้านศกัยภาพการ

ช าระคืนสินเช่ือของผูป้ระกนัตน เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ตาม(13พ.ย.2562)ทางส่ือมวลชน

ผูจ้ดัการออนไลน์ ยงัไดน้ าขอ้มูล ผลการด าเนินงาน

การบ ริหารก ารลงทุนประกันสั งคม  กองทุ น

ประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน ล่าสุด ระบุว่า 

สถานะเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ในปี 

2562 มีเงินลงทุนรวมจ านวน 2,044,921 ล้านบาท 

แบ่งออกเป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ 79.42 

หลกัทรัพยเ์ส่ียงร้อยละ 20.58 จ าแนกตามแหล่งลงทุน

ในประเทศร้อยละ 89.86 ต่างประเทศร้อยละ 10.14 

จ าแนกตามประเภทหลกัทรัพย ์แบ่งเป็นเงินฝากร้อย

ละ 4.62 ตราสารหน้ีร้อยละ 76.41 ตราสารทุนร้อยละ 

14.15 หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 2.90 

หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 1.07 หน่วย

ลงทุนทองค าร้อยละ 0.53 และโครงการลงทุนทาง

สังคมร้อยละ 0.32 สามารถสร้างผลตอบแทนการ
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ลงทุนกองทุนประกันสังคมได้จ  านวน 5,976 ล้าน

บาท 

 ส่วนสถานะเ งินลงทุนของกองทุน เ งิน

ทดแทน มีเงินลงทุนรวมจ านวน 64,972 ล้านบาท 

แบ่งออกเป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ 74.84 

หลักทรัพยเ์ส่ียงร้อยละ 25.16 จ าแนกตามประเภท

หลกัทรัพยแ์บ่งเป็นเงินฝากร้อยละ 1.96 ตราสารหน้ี

ร้อยละ 77.48 ตราสารทุน ร้อยละ 12.82 หน่วยลงทุน

อสงัหาริมทรัพยร้์อยละ 5.65 หน่วยลงทุนโครงสร้าง

พื้นฐานร้อยละ1.29 หน่วยลงทุนทองค าร้อยละ 0.81 

สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนกองทุนเงิน

ทดแทนไดจ้  านวน 243 ลา้นบาท และหากรวมสถานะ

เงินลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน

ทดแทนในเดือนสิงหาคม 2562 สามารถสร้าง

ผลตอบแทนจากการลงทุนไดสู้งถึง 6,219 ลา้นบาท  

 โดย ปัจจุบัน เงินกองทุนสะสมกองทุน
ประกันสังคม ตามงบการเงินมีจ านวน 1,882,399 
ล้านบาท ซ่ึงเม่ือเร็ว ๆ น้ี ส านักงานประกันสังคม 
(สปส.) ได้จดัท า "โครงการสินเช่ือเพื่อส่งเสริมการ
จ้างงาน" วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในเดือน
พฤศจิกายนยน 2561 -ธันวาคม 2562 ให้สถาน
ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน กูเ้งินกบัธนาคารที่เขา้ร่วม
โครงการน าไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อ
เสริมสร้างสภาพคล่อง และเพิ่มผลผลิตแรงงานโดย
เป็นการกูเ้พื่อ Refinance ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
วงเงินปล่อยกูข้องแต่ละธนาคาร ยืน่ค  าขอกูต้ ั้งแต่เร่ิม

โครงการจนถึง 31ธนัวาคม 2562 หรือจนกว่าวงเงิน
โครงการจะหมด โดยมี 4 ธนาคาร คือธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเขา้แห่งประเทศไทย และธนาคารวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เข้า ร่วม
โครงการ ซ่ึงสถานประกอบการที่ตอ้งการเขา้ร่วม
โครงก า รต้อ งขึ้ นทะ เบี ยนกับทา งส านัก ง าน
ประกนัสงัคมและจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 
เดือนตอ้งรักษาจ านวนผูป้ระกนัตนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  8 0  ขอ งจ านวนผู ้ประกันตน  และส าหรับ
โครงการ "สินเช่ือเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน" ส านักงาน
ประกันสังคม ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง เช่น ปี 
2555 ภายหลงัรัฐบาล ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท
ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  เ ป็ น ต้ น  ( เ พิ่ ม เ ติ ม จ า ก 
www.nationweekend.com) ขณะที่ ปี 2553 สปส. มี
โครงการปล่อยเงินกูด้อกเบี้ยต  ่าให้กบัผูป้ระกนัตนที่
ตอ้งการซ้ือบา้นและรีไฟแนนซ์ โดยมีธนาคาร 9 แห่ง
รวมอนุมตัิวงเงิน 9,200 ลา้นบาทอีกดว้ย 
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 ฉะนั้ น เ ร่ืองแนวคิดการน า เ งินกองทุน

ประกนัสงัคมออกมาปล่อยกูจึงไม่ใช่เร่ืองใหม่ที่นายก

คน ปั จ จุ บัน เ ท่ า นั้ น ที่ น า เ สนอ ต่ อ ส า นั ก ง า น

ประกันสังคม แต่เสมือนว่าเม่ือเกิดวิกฤตการณ์ทาง

เศรษฐกิจ น ้ าท่วม ภยัธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้น ส่ิงแรก

ในห่วงความคิดของรัฐในการแกว้กิฤติที่นึกถึงคือเงิน

กอ้นใหญ่ในกองทุนประกนัสงัคม โดยไม่ไดม้องดว้ย

ซ ้ า ว่ า  เ งิ นกอ งทุ นประกันสังคมนั้ น เ ป็นขอ ง

ผูป้ระกนัตน เป็นกองทุนดา้นสวสัดิการพื้นฐานที่มี 3 

ฝ่ายในการส่งเงินสมทบเข้ากองทุน คือ นายจ้าง 

ลูกจา้ง และรัฐ อาจเป็นเพราะรัฐมองว่าเป็นเงินที่รัฐ

นั่งบริหารกองทุนดังกล่าวอยู่ จึงคิดว่าการน ามา

กระตุ้นเศรษฐกิจสามารถศึกษาและอนุมัติได้ด้วย

อ า น า จ รั ฐ  ห รือ ว่ า  แ ค่ เพี ย งน า เ ข้า ที่ ป ระ ชุ ม

คณะกรรมการประกนัสงัคมที่มีทั้งสามฝ่ายเป็นผูแ้ทน 

ซ่ึงรัฐนั่งหัวโต๊ะสรุปก็ถือว่ามติผ่านได้แล้วอยา่งนั้น

หรือ แล้วเสียงของผู ้ประกันตน 10 กว่าล้านคน 

ประกอบดว้ย ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ

มาตรา 40 รวมถึงนายจ้าง อีกหลายแสนสถาน

ประกอบการที่เขาส่งเงินสมทบเพือ่จ่ายเป็นสวสัดิการ

ใหก้บัผูใ้ชแ้รงงานที่เป็นลูกจา้งของเขาเสียงเหล่าน้ีฟัง

กนัอยา่งไร การที่แรงงานหลายกลุ่มออกมาคดัคา้นไม่

เห็นดว้ยกบัการที่รัฐจะน าเงินกองทุนประกันสังคม

ออกมาปล่อยกูด้งัขึ้นทุกคร้ัง แต่วา่ รัฐก็น าเงินออกมา

ปล่อยกูไ้ดทุ้กคร้ัง  

 

 คร้ังน้ีแมก้ระแสสงัคมออกมาร่วมทกัทว้งตั้ง
ค  าถาม และเสียงรัฐบาลเงียบลง แต่กไ้ม่อาจวางใจได ้
เน่ืองจากกระแสของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทัว่โลก 
การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจกระทบ
กบัแรงงานถูกเลิกจา้ง โครงการต่างๆเพื่อเชิญชวนให้
ผูใ้ชแ้รงงานออกจากสถานประกอบการ โครงการจ า
ใจจาก จากกันด้วยใจ หรือกระทั้งเกษียณอายุก่อน
ก าหนด มาตรการรัฐในการรองรับคน ดว้ยมองว่ามี
ระบบประกันสังคมกรณีว่างงานรองรับอยู่ และมี
กรมการพฒันาฝีมือแรงงานรองรับแลว้เช่นกนั อยา่ง
แคมเปญ “ตกงานอยา่ตกใจ” ค  าถามคือ เพียงพอแลว้
หรือไม่ เพราะหากเขียนใบลาออกไดร้้อยละ 30 ของ
ค่าจ้าง เป็นเวลา 3 เดือน หากถูก เลิกจ้าง  หรือ
เกษียณอายไุดร้้อยละ 50 ของค่าจา้งเป็นเวลา 6 เดือน 
วิกฤติแบบน้ีเขาจะหางานท าได้ภายในระยะเวลาที่
ประกนัสงัคมกรณีวา่งงานก าหนดหรือไม่ และการน า
เงินให้สถานประกอบการกูเ้พื่อกระตุน้เศรษฐกิจนั้น
จะท าให้คนมีงานท าจริงหรือ ซ่ึงรัฐควรก าหนด
มาตรการที่ต้องดูแลคนซ่ึงถือเป็นทรัพยากรของ
ประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี  โดยยึดตามหลัก 6 
ประการของคณะราษฎรคือ  ในหลักเศรษฐกิจ จะ
บ ารุงความสุขสมบูรณ์ในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาล
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ใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนท า จะวางโครงการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก หลัก
เสมอภาค จะให้ราษฎรมีสิทธิเสมอหน้ากัน ไม่ให้

ผูใ้ดมีสิทธิเหนือผูอ่ื้น หลักเสรีภาพ จะให้ราษฎรมี
อิสระที่จะใช้สิทธิ ผูใ้ดจะบงัคบัมิได้ และหลักการ
ศึกษา  จะใหก้ารศึกษาแก่ราษฎรอยา่งทัว่ถึง 
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 วัน ที่  1 1  ธั น ว า ค ม  2 5 6 2  ส า นั ก ง า น
ประกันสั งคม  ไ ด้จัด ก า รประ ชุมนัก วิ ช า ก า ร
ประกันสังคมประจ าปี 2562 เร่ือง The Future Of 
Work and Social Protection :  รูปแบบการจา้งงานใน
อนาคตกับการคุม้ครองทางสังคม ที่โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีเวทีเสวนาเร่ือง 
The Future of Work กบัมุมมองธุรกิจ ในช่วงเชา้ 

 

 นายกวิน สุวรรณตระกูล ผูแ้ทนภาคการเงิน 

กล่าวว่า หากยอ้นอดีตธุรกรรมทางการเงินต่างๆตอ้ง

เดินทางไปที่ธนาคาร และสาขาต่างๆเพิ่มขึ้ นทั่ว

ประเทศ ต่อมาการท าธุรกรรม จ่ายธุรกรรมต่างๆผ่าน

ระบบอินเตอ ร์ เ น็ต   เ ม่ื อ มีสมา ร์ทโฟนก็ มี การ

เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ดา้นการท าธุรกรรมทางการเงิน 

โดยไม่ตอ้งไปที่ธนาคาร ท าให้มีการยบุสาขาธนาคาร

จ านวนมากและความจ าเป็นของตูA้TMก็น้อยลง เป็น

การลดตน้ทุนดา้นค่าจา้ง การจา้งแรงงาน น่ีคือการน า

เทคโนโลยมีาท างานแทนคน รวมถึงการขายประกัน

ชีวิต ประกนัอุบติัเหตุ ตอนลดการใชต้วัแทนการขาย

ประกนั ผูท้ี่ตอ้งการท าประกันสามารถคน้หาบริษทั

ประกนัที่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้อาประกนัได้

ทั้งเพจเกตประกนั การส่งเบี้ยสามารถเปรียบเทียบได ้

และหากตอ้งการรายละเอียดค่อยสอบถามคนขาย

ประ กัน  ห รื อ คนข า ยประ กันก็ ส า ม า รถที่ จ ะ

แพลตฟอร์มต่างๆในการส่ือสารหาลูกคา้ๆไดอี้ก 
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 บล็อกเชนเทคโนโลยีเข้ามาเ ช่ือมในการ

ปรับตวัคร้ังใหญ่ทางการเงิน การที่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี

น้ีถูกตอ้งเป็นประโยชน์ การพฒันาให้เกิดขอ้มูลที่ดี

ขึ้น การน ามาซ่ึงความน่าเช่ือถือ การคดักรองหุ้น การ

ถือหุน้ ขายหุน้ผา่นระบบมือถือสมาร์ทโฟนเราไม่ตอ้ง

ผา่นโบรกเกอร์ การประสานงานนอ้ยลงเป็นตน้ 

 ผศ.กันต์ธกรณ์ เขาทอง ผูแ้ทนภาคยานยนต ์

กล่าวว่า การเขา้มาของยานยนตเ์ร่ิมจากรถยนต์แบบ

ไอน ้ า และหายไปต่อเม่ือรถยนตแ์บบสนัดาบใชน้ ้ ามนั

เขา้มา ตอนน้ีเร่ิมการพฒันารถยนตแ์บบปลั้กอิน ซ่ึง

เร่ิมพบที่ในป้ัมชาร์ทแบตเตอร่ีรถยนต ์ซ่ึงเป็นระบบ 

EV และในอนาคตการใชร้ถยนตท์ี่มีเพียงแบตเตอร่ี

เพียงอยา่งเดียว เป้นการลดมลภาวะดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงตรงน้ีหากถามเร่ืองการจ้างงานของแรงงานใน

ประเภทกิจการยานยนตใ์นปัจจุบนั ในกระบวนการ

ผลิตช้ินส่วนรถยนตห์น่ึงคนัใชช้ิ้นส่วนราว 4-5 หม่ืน

ช้ิน หากวา่เป็นระบบEV จะเหลือช้ินส่วนเพียงราว 4-

5 พนัช้ิน แน่นอนรถยนตE์V ไม่มีถงัน ้ ามนั ไม่มีท่อส่ง

น ้ ามนั ระบบสูบ ท่อไอเสีย ชุดเกียร์ เม่ือช้ินส่วนที่ไม่

จ  าเป็นถูกตดัออกไป ยอ่มกระทบต่องานที่จา้งแรงงาน

ตรงน้ีแน่ แต่ภาครัฐเองก็มีความพยายามที่จะรักษาการ

จ้างงานไว้บ้างโดยก าหนดให้ยานยนต์ไฟฟ้าใน

อนาคตต้องมีการผลิตช้ินส่วน และประกอบใน

ประเทศไทย โดยมีบริษทัผลิตรถยนต์ฎฮในอนาคต

เขา้มาคุยกบัทางภาครัฐแลว้อยา่ง โตโยตา้ ฮอนดา้ เป็น

ตน้  

 “มีค  าถามเก่ียวกับความพร้อมด้านพลังงาน

ไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้มีการลงทุนเพื่อดึง

กระแสไฟฟ้าจากประเทสเพือ่นบา้นอยา่งประเทศลาว

มาใช้ และตอนน้ีพลังงานในประเทศไทยยงัมีอยู่

เพียงพอ และไดมี้บริษทัอยา่งน้อย 2 แห่งที่เร่ิมลงทุน

ในการสร้างปลั้กอินเพื่อการทดลอง ซ่ึงมีการปรับตวั

ของป้ัมน ้ ามนัในการสร้างปลั้กอินหากส าเร็จ โดยตรง

น้ีตอ้งมีพื้นที่ในการเขา้สถานีปลั้กอิน ส่ิงที่ห่วงคือใน

เมืองป้ัมน ้ ามันที่มีพื้นที่ถูกน าไปสร้างเป็นคอนโด

หมดแลว้” 

 

 เ ร่ื อ ง ก า รป รับตัว ด้ า น เ ทค โน โล ยีที่ มี

ผลกระทบต่อการจา้งงาน แรงงานตอ้งมีการปรับตวั 

ประเทศไทยมีอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี

นอ้ยมาก น่าเป็นห่วงสุด คือผูใ้ชแ้รงงานที่มีอาย ุ45 ปี

ขึ้นไป การปรับตวัเพื่อให้ทนัต่อเทคโนโลยีคอ้นขา้ง

น้อยมาก เพราะอยุ่กับเทคโนโลยีเก่ามานาน ท าให้

สถานประกอบการต่างๆมองการพฒันาดา้นแรงงาน
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ไปที่แรงงานรุ่นใหม่อายุ 20 ปีเขา้กระบวนการเทรน

น่ิงให้กับพนักงาน โดยสหภาพแรงงาน องค์กร

แรงงานตอ้งเรียกร้องใหภ้าครัฐ และนายจา้งมาพฒันา

ทักษะ ฝี มือ เพื่ อ รอง รับก า ร เป ล่ี ยนแปลงด้ าน

เทคโนโลย ีซ่ึงทกัษะที่ส าคญัตอ้งเรียนรู้ในการเอาตวั

รอดเม่ือมีเทคโนโลยใีหม่เขา้มา ใหส้ามารถปรับตวัได ้

ใชเ้ทคโนโลย ีหรือว่าจะเดินหนีอนาคตเม่ือไลน์การ

ผลิตจะปรับเป็นฟฟ้าทั้งหมด เราปรับตวัการเทรนน่ิง

ใหม่ในมหาวทิยาลยัได ้หากปรับตวัไดไ้ม่มีปัญหา 

 

 นายกรพัฒน์ บุญอินทร์ ผูแ้ทนจากภาคค้า

ปลีก  ก ล่าวว่า  ก ลุ่ม ธุรกิจเป ล่ียนแปลงด้วยการ

ปรับไลน์การท างาน ตอนน้ีตลาดก็เปล่ียนวิธีการ 

พฤติกรรมของลูกคา้ก็เปล่ียนมีทั้งระบบออฟไลน์ และ

ระบบออนไลน์ เราตอบโจทยลู์กคา้แบบครบวงจรไม่

ว่าจะซ้ือผ่านระบบไหน หรือว่าตอ้งการเดินตลาด 

หา้งสรรพสินคา้ หรือโปรแกรมที่ใชผ้่านแพลตฟอร์ม 

เป็นการค านวณและวิเคราะห์การซ้ือขาย ถามว่า

กระทบไหมต่อการจา้งงาน ซ่ึงตอนน้ีมีแรงงานเข้า

ระบบแพลตฟอร์มน้ีราว 3.6 แสนคน เป็นการปรับตวั

กบัธุรกิจรีเทล  การช้อปป้ิงในห้างมีการปรับตวัมาก

ท าไมเราถึงเห็นหา้งลดขนาดเล็กลงมีสาขาทัว่ประเทศ 

แต่ลูกค้าไม่ได้หายไปไหน การซ้ือขายผ่านระบบ

ออนไลน์ ผา่นระบบแพลตฟอร์ม โดย ค่าจดัส่งสินคา้ 

ซ่ึงจะเห็นถึงประสิทธิภาพของการส่งสินคา้ได้อย่าง

รวดเร็วนั่นคือวตัถุประสงค์ของการที่มีคลังสินค้า 

หรือสาขาทัว่ประเทศ และจะเห็นรถส่งไปรษณีย ์เพิ่ม

มากขึ้น หรือว่าการจดัส่งผ่านแพลตฟอร์มอ่ืนๆ โดย

ก าหนดระยะทางและเวลา เป็นการปรับเปล่ียนทราน

ฟอร์ม ค่าจดัส่งถูกสุดคือไปรษณียไ์ทย  หรือจดัส่งกบั

รถสีสม้ สีน ้ าเงินมีบริการส่งทางเคร่ืองบินไดด้ว้ย เป็น

การตอบโจทยค์วามต้องการของลูกค้า อาชีพใหม่

เกิดขึ้น อาชีพเก่าหายไป อาชีพใหม่เขา้มา  

 อย่างกรณีธุรกิจการเงิน การใช้AI เข้ามา

ท างานท าใหก้ารจา้งงานลดลง แต่วา่เราก็ไม่สามารถที่

จะท าให้หยดุการพฒันาด้านเทคโนโลยีได้ แต่ตอ้งมี

การปรับตวั อยา่งบางงานอาจใชเ้ทคโนโลยใีหม่ หรือ

บางงานอาจใชเ้คร่ืองจกัร ตอ้งท าให้ทุกคนยงัมีงานท า 

ตอ้งปรับเปล่ียนด้านพฤติกรรมการบริโภค การจา้ง

งาน ซ่ึงการจา้งงานในระบบแพลตฟอร์มมีถึงราว 4 

แสนคน การปรับตัวจะไม่ท าให้เราต้องสูญส้ินไป

อยา่งยคุไดโนเสาร์อยา่งแน่นอน 

 ต่ อม า เ ป็น ก า รบรร ยา ย  เ ร่ื อ ง  Platform 

Workers and Social Protection International 
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Experience  โดยผุ ้แทนจากองค์การแรงงาน

ระหวา่งประเทศ 

 นายนูโน่ คุนย่า ตวัแทนจากองค์กรแรงงาน
ระหวา่งประเทศ (ILO) กล่าวว่า ส่ิงที่ ILO จบัตา เน้น
คือการเพิ่มกลุ่มผูป้ระกันตนให้กวา้งมากขึ้ น ด้วย
ลกัษณะ ตลาดแรงงาน ที่เปล่ียนไป โดยเฉพาะ การ
สร้างอาชีพผ่านแอป ท างานผ่านระบบออนไลน์ 
ระบบดิจิทลั ซ่ึงไม่ใช่กระแสแค่ในประเทศไทย แต่
เป็นกระแสโลกที่เปล่ียนด้วย ซ่ึงในภูมิภาคอาเซียน 
การศึกษาขั้นแรกคือ ตอ้งมีค  าจ  ากัดความ ของค าว่า 
“Platform Worker” เพราะในกลุ่มน้ี มีทั้งงานขายของ 
ขายแรงงาน ทางออนไลน์ ซ่ึงมาในรูปแบบงานที่ใหม่
ไม่คุ ้นเคย เป็นการท างานชั่วคราว ที่ไม่ใช่ท างาน
ประจ า หรืองานอาชีพเสริม เป็นงานอิสระ หรือบาง
คนเรียกว่าเป็นนายตวัเอง เช่น ขบัGrab ทั้งส่งคน ส่ง
อาหาร ส่งของ อยากท าตอนไหนก็ไดมี้อิสระ ผูว้่าจา้ง
ไม่ใช่นายจ้าง ดังนั้น ส่ิงที่หลายประเทศพูดคุย คือ 
ใครจะเป็นนายจา้ง และใครจะรับผิดชอบ ดูแลกลุ่ม 
Platform Worker และดูแลอยา่งไร  
 จากการจา้งงานแบบเดิมที่เรียกว่า แรงงานใน
ระบบ 14 ลา้นคน แรงงานนอกระบบ 24 ลา้นคน รวม
จากก าลังแรงงาน 38 ล้านคน คนท างานที่บ้านที่
เรียกว่าแม่บ้านท างานแบบไหน อาชีพจะแบ่ง แยก
อยา่งไร ตามอาชีพ หรือระบบรายไดท้ี่ได้รับเพื่อการ
คุม้ครองดูแลในระบบประกนัสงัคม ซ่ึงประกนัสังคม
ทั่ว โลก  ประสบ ปัญหา น้ี  เพร า ะตอนแรกท า
ประกันสังคมเพื่อรองรับลูกจ้างที่อยู่ในระบบ แต่
ปัจจุบนั มีลูกจา้งนอกระบบ ซ่ึงมีจ  านวนมากกว่าที่ยงั

ไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบคุม้ครอง ดงันั้น อยากให้หาขอ้มูลให้
มาก และท าความเขา้ใจว่าใครเป็นกลุ่มที่อยากจะดึง
เขา้มาในระบบ โดยก าหนดระบบประกันสังคมให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต ILOให้
ความส าคญักบัระบบตลาดแรงงาน ตอนน้ีที่ชดัเจนคือ
การจ้างงานแบบ Gig การจ้างงานผ่านPlatform  
คนขบัGrab ส่งของ ส่งอาหาร ส่งคน มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
บางคนมีการใชบ้ริการเป็นประจ า 

 

 Platform Worker มีรูปแบบทั้งงานประจ า 
งานเป็นคร้ังคราว งานเป็นบางเวลา ซ่ึงไม่ใช่รูปแบบ
การจ้างงานปกติในร่ัวโรงงาน ที่มีลูกจ้าง นายจ้าง 
แบบเดียว แต่เป็นรูปแบบการจา้งแบบหลากหลายคน
หน่ึงคนสามารถท างานไดม้ากกว่า 1 หรือ 2 Platform 
ใครคือนายจา้งคงตอ้งดูใหล้ะเอียดมากขึ้น หรือว่าการ
จา้งงานแบบน้ีมีอยูแ่ต่เดิมแลว้ แต่ว่าน ามาพฒันาใหม่ 
หรือว่า เ ป็นงานใหม่กันแน่  เป็นงานเช่นเดิมแต่
แตกต่างไปในทางปฏิบติั เม่ือมีGrab เขา้มาจดัระบบ
ขอ้มูลให้เห็นภาพที่ชัดขึ้น  หากจะรวมเขา้ระบบ ตวั
ระบบตอ้งปรับขนานใหญ่ เพื่อให้เห็นภาพชดัมากขึ้น 
อยา่งคนที่เขา้มาอยู ่ตอ้งดูเร่ืองรายได ้คนที่ท  างานขบั 
Grab  
 มีก่ีคน สัดส่วนการแบ่งรายได้เป็นอย่างไร รวมถึง
ก าหนดกรอบกฎหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะลูกจา้ง
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และนายจา้ง เช่น Grab ควรจะได้รับการจ่ายสมทบ
หรือไม่  
 การปรับตวัของระบบประกนัสงัคม เพือ่จูงใจ
ใหค้นเขา้สู่ระบบกวา้งขึ้น อยา่งเร่ืองรายไดอ้าจใชข้ั้น
ต ่า เพือ่ใหค้นท างานนอกระบบเขา้มาสู่ระบบมากขึ้น 
รั ฐ จ่ า ย เพิ่ ม ม า กขึ้ น เพื่ อ ให้ ร ะ บบ ดูแล  ร ะบบ
ประกันสังคมไม่ใช่แค่รัฐตอ้งมีการ ดว้ยการจา้งงาน
แบบพาสไทมท์ี่มีการจา้งงานอยูปั่จจุบนัมีความหลอก
หลาย ต้องให้นายจ้าง หรือPlatform ช่วยในเร่ือง
ข้อ มู ล  ในก า รจัด เ ก็ บ เ งิ น เพื่ อ สมทบกองทุ น
ประกนัสงัคม เป็นการน าคนเขา้สู่ระบบ ใชรู้ปแบบดึง
จากเงินจากการจา้งงานใหท้าง Grab ตดัเงินจ่ายสมทบ
เขา้ระบบประกนัสงัคมโดยอตัโนมติั  

 

 ส่วนคนที่ท  างานแบบเป็นคร้ังคราว รายไดต้  ่า
ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้แก้ปัญหา คือ ปรับเกณฑ์
การเขา้สู่ระบบประกนัสังคม การจา้งงานผ่านระบบ 
Platform คนที่ท  างานผ่าน Grab เป็นการจา้งงาน หรือ
ว่าจะเป็นคนที่สั่งซ้ือของผ่านการสั่งอาหารซ้ือของ
แบบน้ี ในชีวติประจ าวนั  
 ในแง่กรณีมีการออมหลายสวสัดิการ เช่น
กองทุนประกนัสังคม กองทุนการออมแห่งชาติ เป็น
การออมเพื่อบ านาญในอนาคต เง่ือนไขการเข้าสู่
ระบบท าให้เกิดการปรับตวั หรือว่าหากมีการปรับ

สถานะของคนท างานเหล่าน้ีก็สามารถถ่ายโอนได้
เพื่อให้เกิดการปรับตัวของแรงงาน เป็นลักษณะ
ท างานแบบแชร์ขอ้มูล กนั ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบ
ร่วมกนั ดว้ยรูปแบบการจา้งงานที่เปล่ียนไป จากการ
จา้งงานผา่นระบบ Platform แลว้อีกกลุ่มเป็นแบบการ
จา้งงานกนัเอง ทั้งรูปแบบชมรม สหกรณ์แบบแท็กซ่ี 
ซ่ึงสามารถรวมกนัเองเพื่อจดัสวสัดิการในกลุ่ม อยาก
ให้มีการจดัท าขอ้มูลที่ชดัเจนมีประสิทธิภาพเพื่อการ
น าคนเขา้สู่ระบบเดียวกนั เป็นการเพิ่มจ านวนคนใน
ระบบ เสนอว่าส านักงานประกันสังคมต้องมีการ
ปรับตวั 
 ต่อมาช่วงบ่ายได้มี การเสวนา เร่ือง ภาครัฐ
ปรับตัวอย่างไรกับรูปแบบงานที่ เปลี่ยนไป  โดย 
นางสาวโกมล มุทุกนัต ์ผูแ้ทน Platform Workersนาย
อิทธิพร สาธุธรรม ผูแ้ทนจากผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 
(นักแสดง) นางนิยดา เสนียม์โนมัย ผูอ้  านวยการ 
ส านกังานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 และ 
นางสาวกานดา ชูเชิด ผู ้แทนจากส านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ 
 นางสาวโกมล มุทุกันต์ กล่าวถึงรูปแบบการ
จา้งงานมีการลดก าลงัคน มีการจา้งงานแบบรับเหมา
ช่วงงานไปไม่มีระบบดูแลดน้ประกนัสังคม แรงจูงใจ
ในการที่จะให้คนเขา้สู่ระบบประกันสังคมคืออะไร 
เม่ือมีการเข้าสู่ระบบประกันสังคม คนต้องจ่ายเงิน
สมทบเข้าระบบ ซ่ึงตนเองก้อยากเสนอว่าหากผุ ้
ประกอบการมีปัญหาสามารถที่จะกูเ้งินสนับสนุนการ
ลงทุนไดห้รือไม่ 
 นายอิทธิพร สาธุธรรม กล่าวว่า ในฐานะ
นกัแสดงก็อยากเห็นขอ้เสนอที่มากกวา่น้ี ซ่ึงตนเองไม่
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เคยทราบเร่ืองแนวการประกนัสงัคม วา่มีการคุม้ครอง
ดูแลอยา่งไร ระบบประกนัสังคมจะดูแลครอบครัวได้
หรือไม่เน่ืองจากตนมีลูกและเด็กป่วยง่ายป่วยบ่อย 
การซ้ือระบบประกนัชีวิตแพงมาก ค่ารักษาพยาบาล
สูงจึงอยากใหร้ะบบประกนัสงัคมมาคุม้ครองดูแลตรง
น้ี  ซ่ึ ง ค า ดว่ า เ ป็น แรง จู ง ใ จ ให้คน เ ข้า สู่ ร ะบบ
ประกนัสงัคมอีกอยากมากทีเดียว 
 นา งส า ว ก านด า  ชู เ ชิ ด  ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร
เปล่ียนแปลงงาน และอาชีพ ค่าจา้งโตไม่ทนัผลิตภาพ 
ประสิทธิภาพงาน บณัฑิตจบใหม่ไม่มีงานท า ความ
เหล่ือมล ้าสูงขึ้น รูปแบบการจา้งงานก็เปล่ียนเป็นการ
จา้งงานที่ไม่ปกติอีกต่อไป มีความหลากหลายมากขึ้น 
งานไม่การัยตีรายได้ ค่าจา้งไม่มัน่คง ไม่มีสวสัดิการ 
อ านาจการต่อรองมีน้อย จนไม่มีหลกัทรัพยใ์นการค ้า
ประกันเพื่อท าอะไรต่างๆ สภาพฒันาฯได้ศึกษาว่า 
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีทางเลือกในการท างานประเภท
รายไดมี้ตั้งแต่ 1 บาท/เดือนขึ้นไป  
 โดยงานที่ เปล่ียนแปลงไปไม่ใช่โอกาส

ส าหรับทุกคน สุดทา้ยงานที่ท  าไม่มีอยูแ่ลว้ DIGITAL 

DISRUPTION การเปล่ียนแปลงไปของประเภทของ

งาน/อาชีพ งานที่ถูกทดแทนอยา่งเช่น ท างานร่วมกบั

เคร่ืองจกัร  งานที่ทดแทนไม่ไดด้้วยเคร่ืองจกัร และ

อาชีพสายงานใหม่ๆ ซ่ึงท าให้ ค่าแรงชะงกั ส่วนแบ่ง

รายได้ของแรงงานลดลง อัตราการเข้าร่วมก าลัง

แรงงานลดลง โดยมองว่า อตัรการว่างงานที่ต  ่า ไม่ใช่

เพราะมีงานใหม่เกิดขึ้ น แต่เพราะแรงงานหมด

ก าลังใจ ออกจากก าลงัแรงงานไปต่างหาก และงาน

ใหม่เกิดนอ้ยลง ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวัแบบไร้งาน การ

วา่งงานระยะยาว ความเหล่ือมล ้าทะยานสูง บณัฑิตจบ

ใหม่ รายไดน้้อยลงและตอ้งท างานต ่าระดบั และการ

แบ่งขั้ว (Job market polarization) และงานpart time  

 

 การท างาน 89.3% เป็นกลุ่มท างานไร้ฝีมือ ที่
ไม่มีทางเลือกในงาน มีการรับงาน มากว่า 1 งานอยูท่ี่ 
10.7% เป็นการส ารวจจากผูท้  างาน 4,300 คน ร้อยละ 
67% เป็นการเปล่ียนแปลงของรูปแบบงาน กลุ่ม
NEXTGEN WORK อาย ุ18-39 ปี โดย 70.4% ท างาน
รูปแบบทั่วไป 29.6% ท างานรูปแบบ NEXTGEN 
WORK คือท างานมากกว่า 1 งาน/อาชีพ 36%  รายได้
ประมาณ 1,000-10,000 บาทต่อเดือน รับจา้งอิสระ 
43% รายได้ประมาณ 1,100-300,000 บาทต่อเดือน 
ลูกจ้างสัญญาจ้าง 25% รายได้ประมาณ 1,500 -
260,000 บาทต่อเดือน และค้าขายรายได้ประมาณ 
6,000-30,000 บาท เป็นตน้ 
 NEXTGEN WORK Definition กลุ่มรับจา้ง
อิสระ เป็นกลุ่มที่สามารถจัดสรรวิธีการ เวลาและ
สถานที่ท  างานไดด้ว้ยตวัเอง มกัท างานเป็นโปรเจ็ค มี
สัญญาการท างานเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสัญญา
ปากเปล่า ได้รับค่าจา้งตามงาน และต้องจดัการจ่าย
ภาษีดว้ยตวัเอง นอกจากน้ียงัมีกลุ่มที่ท  างานประจ าแต่
รับงานอิสระเพื่อหารายได้เสริม กลุ่มที่หารายไดจ้าก
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แหล่ง และกลุ่มที่รับงานอิสระมา แต่ก็ไปจา้งผูรั้บจา้ง
อิสระคนอ่ืนๆมาร่วมกนั 
 กลุ่มที่ท  างานคลา้ยพนักงานประจ า แต่ไม่มี

สวสัดิการรองรับ อาที ลูกจา้งชัว่คราวที่ท  างานกบัผูว้่า

จา้งเจา้เดียว ลูกจา้งสญัญาจา้ง ลูกจา้งที่ท  างานแบบไม่

เต็ม เวลา  รวมทั้ งผู ้รับจ้าง อิสระที่ ผ ันตัวมา เป็น

พนักงาน ทีสัญญาแน่นอน แบละท างานเหมือน

พนักงานประจ า แต่ไม่มีสวัสดิการ ซ่ึงอยู่ภายใต้

กฎระเบียบ การก ากบัดูแล ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิที่

ผูว้า่จา้งก าหนด 

 

 กลุ่มรับจา้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตาม

ความต้องการของลูกค้า  โดยมี เว็บไซต์ เป็นส่ือ

เช่ือมโยงกบัผุท้ี่ตอ้งการรับบริการ อาทิ การขนส่งการ

บริการช่างซ่อม แม่บา้น ฯลฯ 

 จากการส ารวจของFast work พบว่า แรงงาน

ไทยมีลกัษณะการท างานแบบ NEXTGEN WORK 

 ประมาณ 2 ล้านคน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้ นใน

อนาคต  

 แนวโน้มของประเทศไทย คาดว่าในปี 2028 

ระบบอตัโนมตัิ และปัญญาประดิษฐ์จะถูกน ามาใชใ้น

การผลิต และกระบวนการท างานมากขึ้น และแรงงาน

อาย ุ40-59 ปี มีการศึกษาประถมการศึกษา หรือต ่ากว่า 

ที่เป็นแรงงานที่มีทกัษะต ่า ท  างานในลกัษณะ routine 

work จะถูกทดแทนดว้ยระบบอตัโนมติั และหุ่นยนต์

ได้โดยง่ าย  ในอนาคตจะต้อ ง มีการวางระบบ

สวสัดิการรองรับกบักลุ่มคนที่จะว่างงานมากขึ้น โดย

ไม่ก่อให้เกิดภาระกับงบประมาณในระยะยาว และ

ภายในปี  2573 งานที่ หายไปมากที่ สุดอยู่ใน  3 

อุตสาหกรรม ได้แก่เกษตร 1.7 ล้านต าแหน่ง ใน

อุตสาหกรรมการผลิต 840,000 ต  าแหน่ง การคา้ส่ง 

และการคา้ปลีกอีกดว้ย 

 จึงต้องมีการวิ เคราะห์  Foresight และ

เตรียมพร้อมรองรับ โดยปัจจุบนัการวางแผนอยู่บน

ภาพของปัจจุบนั ขณะที่ Technology disruption อาจ

ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างค่อนขา้งมาก 

จึงควรมีการวิเคราะห์ และจดัท าภาพอนาคตจากการ

คาดการณ์แนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ความเป็นไป

ไดท้ี่จะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบดว้ย หาแนวทางตั้งรับไว้

ตั้ งแต่เน่ินๆ และติดตาม เฝ้าระวงัสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงอย่างใกล้ชิด การปรับปรุงแก้กฎหมาย

แรงงาน ในส่วนแรงงานนอกระบบมีขอ้เรียกร้องไว้

หลายประการอาที การก าหนดมาตรฐาน ราคากลาง

ของงานแต่ละประเภท การจดัท าระบบสัญญาจา้งใน
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กลุ่มท างานอาชีพอิสระ การก าหนดชัว่โทงการท างาน 

การปรับเงินหรือให้ผูว้่าจา้งจ่ายเงินชดเชยหากมีการ

จา้งงานที่ไม่เป็นธรรม กรณีละเมิดสัญญาการว่าจา้งที่

ไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสญัญา 

 การขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบอาชีพอิสระ เพื่อ

ควบคุมการท างานของกลุ่มชีพอิสระ ให้อยูใ่นกรอบ

กฎหม า ยพ ร้ อ ม มี ร ะ บบ ก า ร จัด เ ก็ บ ภ า ษี ที่ มี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน ด้าน

ประกนัสังคม ตอ้งสร้างแรงจูงใจ ปับปรุงเพื่อรองรับ

สิทธิและสวสัดิการส าหรับแรงงานนอกระบบ หรือผุ ้

ประกอบอาชีพอิสระมากขึ้นเป็นตน้ 

  สุดทา้ยภาคธุรกิจไม่ไดบ้อกว่าจะมีการปลด

ออก เลิกจ้างเท่าไร รัฐต้องท างานเชิงรุกด้านขอ้มูล

แลว้แจง้วา่จะมีคนตกงานเท่าไร เพื่อจดัประกนัสังคม

รองรับ การปรับปรุง หรือปฏิรูปใหม่ หากกฎหมาย

ยงัคงรูปแบบเดิมอาจแกปั้ญหาในการรองรับอนาคต

ไม่ได้ ด้วยรูปแบบการDisruption ท าให้ตอ้งดีไซน์

ใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมทุกคนในสังคม เป็นการ

ช่วยเหลือ ป้องกัน และส่งเสริม การจัดท าข้อมูล

รายบุคคล เพือ่ใหเ้กิดขอ้มูลทั้งระบบ 

 นางนิยดา เสนีย์มโนมัย กล่าวว่า ทางรัฐบาล

มีสวสัดิการที่ใชเ้งินจากภาษีมาจ่ายระบบน้ีเรียกว่ารัฐ

สวสัดิการ แต่ก็มีบางประเทศ เช่นประเทศไทยที่ใช้

ระบบประกันสังคม เป็นการประกันความเส่ียงจาก

การขาดรายได้ ยามเจ็บป่วย ช่วงแรกมุ่งในการดูแล

แรงงานในระบบตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 

33 ซ่ึงเป็นการจัดเก็บเงินสมทบ 3 ฝ่าย คือลูกจ้าง 

นายจ้าง และรัฐ ให้สิทธิในปี 2537 ซ่ึงน้อยมาก ปี 

2554 มีระบบประกนัสงัคมโดยสมคัรใจ คือทุกคนไม่

วา่อาชีพใดสามารถสมคัรเขา้สู่ระบบประกนัสังคมได้

โดยผา่นมาตรา 40  แต่การท าความเขา้ใจคอ้นขา้งยาก 

จึงมีคนเขา้สู่ระบบน้อยตอนน้ีมีเพียง 3 ลา้นคน เป็น

ปัญหาด้านการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดความรับรู้ 

ต่อมาคือสิทธิประโยชน์ที่ตอบแทนอาจยงัไม่เพียง

พอที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนเขา้สู่ระบบหากจะดูจาก

กลุ่มอาชีพอยา่ง การจา้งงานผ่านแพลตฟอร์มจะเขา้สู่

ระบบประกนัสงัคมมาตรา 40 จะมี 3 ทางเลือก ดงัน้ี  

 

 ทางเลือกที่ 1 จ่ายสมทบเดือนละ 70 บาท รับ

สิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการ

ขาดรายได ้กรณีทุพพลภาพ และตาย (ค่าท าศพ) 

 ทางเลือกที่ 2 จ่ายสมทบ 100 บาทต่อเดือน 

รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเป็น 4 กรณี เงินทดแทนการ



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

 
29 

 

ขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เงิน

ทดแทนการขาดรายได ้กรณีทุพพลภาพ ตาย (ค่าท า

ศพ) ชราภาพ (รับบ าเหน็จ) 

 

 ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน รับสิทธิ

ประโยชน์ 5 กรณี เงินทดแทนการขาดรายได้กรณี

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเงินทดแทนการขาด

รายได ้กรณีทุพพลภาพ ตาย (ค่าท าศพ) ชราภาพ (รับ

บ าเหน็จ) สงเคราะห์บุตร 

 ซ่ึงรับบาลจะจ่ายสมทบร่วมดว้ย การจ่ายเงิน

สมทบสามารถจ่ายผ่านร้านสะดวกซ้ือ ธนาคาร หรือ

วา่ส านักงานประกนัสังคมในแต่ละพื้นที่ได ้หากเป็น

แรงงานในระบบทางส านักงานประกันสังคมจะเก็บ

จากรายไดร้้อยละ 5 โดยนายจา้งจะเป็นผุห้กัและน าส่ง

เขา้สู่ระบบ ซ่ึงตอนน้ีมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณี

เสียชีวิต 4 หม่ืนบาท เป็น 5 หม่ืนบาท โดยมีการ

พฒันาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผูป้ระกันตน ผ่าน

คณะกรรมการประกนัสงัคม (บอร์ดสปส.) โดยมาจาก

ผูแ้ทนทั้งสามฝ่าย นายจา้ง ลูกจา้ง และรัฐ หากถาม

เร่ืองขอ้มูลของภาครัฐตวัเลขการปลดออกเลิกจา้งส่วน

ของส านกังานประกนัสงัคม มีขอ้มูลอยู ่เพราะนายจา้ง

จะแจ้งมาที่ส านักงานฯ แต่อาจไม่สามรรถที่จะ

เผยแพร่ได้ การเช่ือมโยงข้อมุลภายในองค์กรต่างๆ

ของภาครัฐยงัเป็นประเด็นปัยหาเป็นข้อจ ากัด ตน

เขา้ใจวา่มีขอ้มูลแต่ไม่ไดเ้ช่ือมกนัอยา่งแทจ้ริง 
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ขอ้มลูสถิติสถานประกอบกิจการท่ีมีการใชม้าตรา 75  ปี 2561 และปี 2562 ท่ีมากรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 

รวมสถิติจ านวนประชากรว่างงาน ทั้ง 9 จงัหวดั ณ วนัที่ 17 ตุลาคม 2562  ประกอบดว้ย สมุทรปราการ, ชลบุรี, ขอนแก่น, 
ลพบุรี, ระยอง, พระนครศรีอยธุยา, ฉะเชิงเทรา, สระบุรี,และภูเก็ต มีประชากรว่างงานทั้งหมด 153,193 คน (prachachat.net) 

https://www.prachachat.net/local-economy/news-380673
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สหภาพแรงงานโตโยต้า เปิดพพิธิภณัฑ์แรงงาน

แห่งแรกในสถานประกอบการ 

 วนัที่ 16 ธ.ค.62 สหภาพแรงงานโตโยตา้ได้

เปิดตวัศูนยแ์หล่งเรียนรู้ พิพิธภณัฑแ์รงงานโตโยตา้ 

ซ่ึงถือเป็นพิพิธภณัฑ์ของสหภาพแรงงานแห่งแรกที่

เปิดในสถานประกอบการ โดยหวงัเป็นแหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในส าหรับผูใ้ชแ้รงงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้

ส าหรับบุคคลภายนอกที่สนใจประวตัิศาสตร์แรงงาน

โตโยตา้ 

 

 พิพิธภัณฑ์ดังก ล่ าว  ตั้ งอยู่ที่ ส านัก งาน
สหภาพฯ ตึกบริบูรณ์ ต.ส าโรงใต ้อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการโดยมุ่งหวงัใหเ้ป็นศูนยร์วมองคค์วามรู้
ที่ชนรุ่นหลงัจะไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองราวของแรงงาน
โตโยตา้ในประเทศไทย 

 นายภูภาร สมาทา ประธานสหภาพฯ กล่าว
วา่ ไดน้ าแบบอยา่งแนวคิดจากพพิธิภณัฑแ์รงงานไทย

มาเพื่อจดัท าพิพิธภัณฑ์แรงงานโตโยต้า แนวคิดที่
ไดม้าจากการที่ส่งกรรมการสหภาพมาเป็นกรรมการ
พิพิธภณัฑแรงงานไทย แล้วได้เชิญผูเ้ช่ียวชาญของ
พิพิธภณัฑ์แรงงานไทยไปร่วมออกแบบ เสนอแนะ 
การจดัการด้านเน้ือหาจนเกิดพิพิธภณัฑ์แรงงานโต
โยตา้ แลว้เสร็จพร้อมเปิดในวนัน้ี 

 

 ดา้นนายธวชั เร่ียวแรง ผูแ้ทนบริษทัโตโยตา้ 
ก ล่ า วว่ า  รู้ สึ ก ยิน ดีที่ ท า งสหภาพแรงง านให้
ความส าคญักบัประวติัศาสตร์ และท าเป็นศูนยเ์รียนรู้ 
พพิธิภณัฑแ์รงงานโตโยตา้ ซ่ึงการท าประวติัศาสตร์น้ี
ก็เพือ่ใหแ้รงงานเห็นคุณค่าของสหภาพแรงงานไม่ใช่
เพยังสมัครสมาชิกโดยไม่รู้ว่าสหภาพแรงงานคือ
อะไร และหวังว่าเพื่อที่แห่งน้ีจะเป็นพื้นที่เรียนรู้
ส าหรับแรงงานทุกคน และเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าของ
แรงงาน 

ทั้งน้ีพิพิธภณัฑแ์รงงานโตโยตา้ แบ่งการจดั
แสดงเป็นหอ้งต่างๆ 4 หอ้ง 

 

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98/20191216_095104/
https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98/20191216_100254-2/
https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98/20191216_095104/
https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98/20191216_100254-2/
https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98/20191216_095104/
https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98/20191216_100254-2/
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 ห้องที่ 1 ห้องประวัติศาสตร์แรงงานไทย 
น าเสนอเป็นภาพรวมในหวัขอ้ต่างๆ คือ 

 

 

 1. เร่ืองประวตัิศาสตร์แรงงานไทย น าเสนอ
เร่ืองราวของแรงงานในประเทศไทยตั้งแต่ยคุของการ
เป็นแรงงานเกณฑ ์จนถึงแรงงานยคุอุตสาหกรรม 4.0 
ในปัจจุบนั 

 2. เร่ืองไพร่-ทาส และ กุลีลากรถ อธิบาย
ความหมายของไพร่-ทาส ซ่ึงเป็นแรงงานไทย และ 
กุลีลากรถ ซ่ึงเป็นแรงงานจีน 

 3. เร่ืองราวของการยกเลิกระบบไพร่-ทาส 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ท  าให้แรงงานไทยกลายเป็น
แรงงานอิสระ 

 4. เ ร่ืองสิทธิแรงงาน แสดงภาพการต่อสู้
เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิแรงงานและกฎหมายต่างๆ ตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบนั 

 เร่ืองพพิธิภณัฑแ์รงงานไทย เป็นการแนะน า
ใ ห้ รู้ จั ก กั บ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ จั ด แ ส ด ง เ ร่ื อ ง ร า ว
ประวติัศาสตร์ของแรงงานแห่งเดียวในประเทศไทย 

 ห้องที่  2  ยุคการก่อต้ังสหภาพแรงงาน       
โตโยต้า 

 

 

 – มีมุมจดัแสดงเหตุการณ์ยุคเร่ิมแรกก่อตั้ ง
สหภาพแรงงาน 

 – มุมจดัแสดงบรรยากาศแห่งความร่วมมือ
และแรงงานสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับสหภาพ
แรงงาน 

 – มุมจัดแสดงคุณค่าแห่งยุคสมัย ซ่ึงจะได้
เห็นภาพบรรยากาศเก่าๆในความทรงจ าภายในสถาน
ประกอบการโตโยตา้ 
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 และมุมจดัแสดงตราสญัลกัษณ์ของสหภาพฯ
พร้อมความหมายที่ส่ือถึงความร่วมมือ 

 ห้องที่ 3 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนา 

 

 

 มีการจดัแสดงเหตุการณ์ในยคุที่ตอ้งร่วมกนั
ฟันฝ่าวิกฤต ทั้ งเร่ืองความเช่ือมั่นในองค์กร และ
ปัญหาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งกบับริษทั
และพนักงาน รวมทั้ งมี เ ร่ืองราวของการสร้าง
เครือข่ายความสัมพนัธ์กับองค์กรแรงงานในระดับ
ต่างๆ ภารกิจทางดา้นสังคม รวมถึงดา้นการเมืองที่มี
กรรมการสหภาพฯไดเ้ป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

 ยงัมีมุมที่จดัแสดงเก่ียวกบัการจดัโครงสร้าง
องคก์ร วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และประธานสหภาพทุกยคุ
ทุกสมยัรวมทั้งยงัมีมุมสวสัดิการเด่นแห่งปี ที่เก่ียวกบั

ผลงานการเป็นตวัแทนเจรจาและท าขอ้ตกลงสภาพ
การจา้งของสหภาพแรงงานในยคุต่างๆ 

 ห้องน้ียงัมีมุมที่โดดเด่นออกไป ด้วยการ
น าเสนอภาพและชีวประวติัย่อๆของ จิตร ภูมิศักด์ิ 
และ เช กูวารา ใหค้นไดต้ิดตามคน้หาเร่ืองของศิลปะ
เพือ่ชีวติและการปฏิวติัสงัคมต่อไป 

 ห้องที่ 4 ห้องพลังแรงใจ 

 

 

บ่งบอกถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งมัน่ตั้งใจ ร่วม
ไม้ร่วมมือ จนภารกิจในการจดัท าศูนยแ์หล่งเรียนรู้ 
พพิธิภณัฑแ์รงงานโตโยตา้ ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 นอกจากนั้ น ยงัมีส่วนที่จัดแสดงเร่ืองราว
ของบริษทัโตโยตา้ ที่จะท าใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมรู้สึกทึ่งใน
พฒันาการของโตโยตา้ ที่เร่ิมจากกิจการผลิตเคร่ือง
ทอผา้ แต่กลายมาเป็นผูผ้ลิตรถยนต์ที่มีช่ือเสียงก้อง
โลก และที่ขาด ไม่ไดข้องงานพิพิธภณัฑค์ือ ส่วนจดั
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นิทรรศการหมุนเวียน ที่สามารถฉายภาพยนตร์ได้
ด้วย ซ่ึงจะท าให้พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีมี ชีวิตชีวา กับ
เร่ืองราวที่จะสลับสับเปล่ียน หมุนเวียนให้คนไดเ้ขา้
มาสมัผสักนัไดต้ลอดไป 

(รายงาน โดยวาสนา ล าดี) 

คาดไตรมาสแรกปี ’63 ตกงาน 5 หมื่นคน 

เตรียมเพิม่ชดเชยว่างงาน 

 เม่ือวนัที่ 6 ธนัวาคม2562  ข่าวสดรายงานว่า 

นายสุท ธิ  สุโกศล  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ให้

สัมภาษณ์กับส่ือมวลชนภายหลังหารือร่วมกับสภา

องคก์ารลูกจา้งพฒันาแรงงานแห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเพิ่มสิทธิประโยชน์ผูป้ระกนัตนกรณีว่างงาน ว่า 

จากการหารือทางสภาองค์การลูกจา้งฯ มีขอ้เสนอ 2 

เร่ืองหลกัคือ 

 

 1. ขอให้มีการปรับสิทธิประโยชน์ จ่ายเงิน

กรณีวา่งงานร้อยละ 75 ของอตัราเงินเดือน ระยะเวลา 

180 วนั ในทุกกรณี ทั้งเลิกจ้าง ลาออกและการให้

ออก เป็นตน้ ซ่ึงทางส านักงานประกนัสังคม (สปส.) 

ไดต้ั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาเร่ืองน้ี โดยเลขาธิการ 

สปส.ให้เวลา 1 เดือน ในการด าเนินการและรายงาน

มายงัตน วา่สามารถท าไดใ้นกรอบที่เรียกร้องหรือไม่ 

หรือจะตอ้งมีการปรับตวัเลขอยา่งไร 

 2. ขอ้เสนอในการเพิ่มงบประมาณกองทุน

ส ง เ ค ร า ะ ห์ ลู ก จ้ า ง เ ป็ น  1,000 ล้ า น บ า ท  ใ น

ปีงบประมาณ 2563 เน่ืองจากกองทุนดังกล่าวเป็น

กองทุนช่วยเหลือลูกจ้างกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงิน

ชดเชย ทางกองทุนจะ จ่ายให้แทนเพื่อ เป็นการ

ช่วยเหลือเบื้องตน้ 

 ปัจจุบนักองทุนมีเงิน 221 ล้านบาท ซ่ึงสภา

องคก์ารลูกจา้งฯกงัวลวา่ จะไม่เพยีงพอ แต่จากขอ้มูล 

5 ปี ที่ผ่านมา ในส่วนของรายรับและจ่ายออกยงัมี

ความสมดุล หากยงัจ่ายในอตัราน้ี ตนก็ยนืยนัว่ายงัมี

ความมั่นคงอยู่ในอีก  5 ปีข้างหน้า  แต่เราจะน า

ขอ้เสนอน้ีเขา้สู่การพิจารณาคณะกรรมการกองทุน

สงเคราะห์ลูกจา้ง ของกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน (กสร.)  

 ผูส่ื้อข่าวถามว่า เงินในกองทุนสงเคราะห์

ลูกจ้าง 221 กว่าล้านถือว่าวิกฤตหรือไม่ นายสุทธิ 

กล่าวว่า  ขอยืนย ันว่าย ังมั่นคง เพราะเรา มีการ

เตรียมพร้อมมาตรการต่างๆ ในการรองรับคนตกงาน

ดว้ย ไม่ใช่แค่การจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เท่านั้น 
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 แต่ย ัง เตรียมต าแหน่งงานกว่า  8.7 หม่ืน

ต าแหน่ง ทั้งน้ี จากตวัเลขการเลิกจา้งปี 2562 ล่าสุดอยู่

ที่ 3.5 – 4 แสนราย คิดร้อยละ 1 เท่ากบัสถานการณ์

เม่ือปี 2561 อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การคาดการณ์ในช่วง 3 

เดือนแรกของปี 2563 น่าจะมีจ านวนคนตกงานราว 5 

หม่ืนคน ถือเป็น 2 เท่าของคนที่ถูกเลิกจา้งในขณะน้ี 

 นอกจาก น้ี  ย ังมีแนวคิด ตั้ งคณะท างาน

ติดตามสถานการณ์การเลิกจา้งตามประเภทกิจการ

ดว้ย อยา่งไรก็ตาม เช่ือว่าหากมีออเดอร์เพิ่มก็จะช่วย

ใหส้ถานการณ์ดีขึ้นกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง เพิ่ม

งบเป็น 1 พนัลา้นบาท คาดไตรมาสแรกปี’63 อาจตก

งาน 5 หม่ืนคน 

 ต่อมา อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน (กสร.) เปิดขอ้มูล..เลิกจา้งปี 2562 มี 44,058 

คน สูงกว่าปี 2561 พร้อมส่งพนักงานตรวจแรงงาน 

ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือลูกจา้งอยา่งใกลชิ้ด

 

 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึง

ประเด็นที่มีหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์

การปิดกิจการและการเลิกจา้งและอาจเก่ียวโยงกับ

สหภาพแรงงานโดยช้ีแจงวา่ จากสถานการณ์ดงักล่าว 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน มิไดน่ิ้งนอนใจ

แต่อยา่งใดไดส้ัง่การใหพ้นกังานตรวจแรงงานติดตาม

สถานการณ์การเลิกจา้งลูกจ้าง และการปิดกิจการ 

รวมทั้งสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพนัธ์ที่เก่ียวขอ้ง

กบัสหภาพแรงงานอยา่งใกลชิ้ด 

 ทั้งน้ี จากการตรวจสอบตวัเลขลูกจา้งมายื่น

ค  าร้องให้นายจ้างจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างตาม

กฎหมาย ในปีงบประมาณ2562พบว่า  มีสถาน

ประกอบการเลิกกิจการ1,017แห่ง ลูกจ้างได้รับ

ผลกระทบ7,703คน ขณะที่ในปีงบประมาณ 2561 มี

สถานประกอบการเลิกจ้าง607แห่ง ลูกจ้างได้รับ

ผลกระทบและมายืน่หนงัสือร้องเรียน5,619คน 

 เ ม่ื อ เ ที ย บ แ ล้ ว พ บ ว่ า ปี 2562 มี ส ถ า น

ประกอบการไดรั้บผลกระทบเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ

67.55ลูกจา้งไดรั้บผลกระทบเพิม่ขึ้นร้อยละ37.09หาก

เ ที ย บ ตั้ ง แ ต่  ต . ค . -ธ . ค . 2561พบ ว่ า  มี ส ถ า น

ประกอบการปิด กิจการ296แห่ง  ลู กจ้า งได้ รับ

ผลกระทบ1,101คน ส่วน ต.ค.-ธ.ค.2562มีสถาน

ประกอบการเลิกกิจการไปแล้ว365แห่ง มีลูกจ้าง

ไดรั้บผลกระทบ2,870คน ซ่ึงจ านวนน้ียงัไม่นับรวม2

กรณีที่เพิ่งมีการเลิกจา้งล่าสุด คือ จงัหวดัชลบุรี ที่มี

ลู ก จ้ า ง ไ ด้ รั บ ผล ก ระ ทบ 63ร า ย  แ ล ะ จั ง ห วัด
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สมุทรสาครที่มีลูกจา้งได้รับผลกระทบ997 ราย ข่าว

จาก https://www.jangkhao.com 

 ส่วนคมชัดลึกได้รายงานว่า  จากข้อมูล

ผู ้ประกันตนที่ เ ข้า สู่ ระบบตามมาตรา  33 ของ

ส านกังานประกนัสงัคม และผูป้ระกนัตนที่ถูกเลิกจา้ง

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 พบว่า มีผูป้ระกนัตนเขา้สู่

ระบบประกันสังคม จ านวน 71,917 คน และมี

ผูป้ระกันตนที่ถูกเลิกจ้าง จ  านวน 27,859 คน เม่ือ

พิจารณาจ านวนผูป้ระกนัตนใหม่ที่เขา้สู่ระบบจะสูง

กว่าจ  านวนแรงงานที่ถูกเลิกจา้ง 44,058 คนซ่ึงแสดง

ให้เห็นว่าเม่ือมีการเลิกจ้าง มีการปิดกิจการ แต่อีก

ด้านหน่ึงก็มีการเปิดกิจการและมีการจ้างงานเพิ่ม

เช่นเดียวกนั 

 

 ส าหรับกรณีการเลิกจา้งล่าสุด บริษทัเซอิชิน

จงัหวดัชลบุรี พนักงานตรวจแรงงานได้รับค าร้อง

ของลูกจา้งที่ยงัไม่ได้รับค่าชดเชย จ านวน 50 คน ไว้

เรียบร้อย บริษัทมิซูโน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ลูกจ้างได้ยื่นค  า ร้อง ต่อคณะกรรมการแรงงาน

สัมพนัธ์กรณีการกระท าไม่เป็นธรรม ซ่ึงขณะน้ีอยู่

ระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการฯ และบริษทั 

พงศพ์าราโคดนัรับเบอร์ จงัหวดัสมุทรสาครพนักงาน

ตรวจแรงงานไดล้งพื้นที่ไปตรวจสอบพบวา่บริษทัได้

จ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย มี

ลูกจา้ง 299 คน ไดรั้บเงินเรียบร้อยแลว้ 

 ส่วนลูกจ้างที่เหลือบริษัทจะโอนเข้าบัญชี

ภายในวันที่  26 ธันวาคม 2562 ซ่ึงพนักงานตรวจ

แรงงานจะติดตามการจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งของบริษทั

ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ลูกจ้างได้รับเงินอย่าง

ครบถ้วน ส าหรับขอ้กังวลกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่า

การปิดกิจการของสถานประกอบกิจการเป็นการใช้

โ อ ก า ส ใน ก า ร ท า ล า ย ส หภ า พ แ ร ง ง า น นั้ น 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 ได้ให้

สิทธิในการรวมตัวของลูกจ้างในรูปแบบของการ

จดัตั้งสหภาพแรงงาน กสร. ไดส่้งเสริมระบบแรงงาน

สัมพนัธ์ในรูปแบบทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ

อยา่งต่อเน่ือง 

 น อ ก จ า ก น้ี  ก ฎ ห ม า ย ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ มี

คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นคณะบุคคลที่

จะพิจารณากรณีที่มีการกระท าอันไม่เป็นธรรมต่อ

ลูกจา้ง อยา่งไรก็ตามการเลิกจา้งของสถานประกอบ

กิจการทั้งสองแห่ง คือบริษทัมิซูโน พลาสติก จ ากัด 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และบริษทัพงศพ์าราโคดนั

รับเบอร์ จ  ากัด จังหวดัสมุทรสาคร ยงัไม่สามารถ

พิจารณาได้ว่า เป็นการท าลายสหภาพแรงงาน 

https://www.smurfsnews.com/ 

https://www.smurfsnews.com/
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เ น่ื อ งจ ากย ังค งต้อ งพิ จ ารณาจาก ปั จจัย อ่ืน  ๆ 

ประกอบด้วย ทั้ งในเร่ืองปัจจัยภายในของสถาน

ประกอบกิจการและสภาพเศรษฐกิจ 

 

 “ทั้ งน้ี  หากลูกจ้างเห็นว่าการกระท าของ

นายจา้งเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมก็สามารถใช้

สิทธิยื่นค  าร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์

ภายใน 60 วนั นับแต่วนัที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้

คณะกรรมการฯ วินิจฉัยช้ีขาดภายใน 90 วนั นับแต่

วนัยืน่ค  าร้อง” อธิบดี กสร. กล่าว 

 (รวบรวมโดย วาสนา ล าดี) 

  

 


