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รุมเสนอรฐับาลไทยแกป้ญัหา ตน้ตอถูกตดัสทิธ ิGSP 
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สร.รฟท.แถลงจุดยืนตอ้งการผูว้า่รถไฟคนใน 

เลกิขาย “เชฟโรเลต” ในไทย 1.5พนัคนตกงาน 

ขบวนผูห้ญงิฯ เสนอดไีซน์ใหมร่ฐัธรรมนูญเพือ่ประชาชน 
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มูลนิธิอารมณ ์พงศพ์งัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท ์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. 

 

วัตถุประสงค ์การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน ์ 
“แรงงานปริทัศนอ์อนไลน์” เป็นจดหมายข่าวออนไลนข์องมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององคก์รแรงงาน สถานการณแ์รงงานส าคญัในรอบเดือน และเผยแพรบ่ทความท่ีเป็นประโยชนต์อ่ผูใ้ชแ้รงงานสว่นรวม  
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  
คณะผูจ้ดัท าเนือ้หา : รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ ์นางสาววาสนา ล าดี นายชฤทธิ ์มีสทิธิ ์นางสาวสธุิลา ลืนค า 
คณะออกแบบจดัท ารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑแ์รงงานไทย 
สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดรคิ เอแบรท์    
 

 

แรงงานปริทัศนอ์อนไลน ์จัดท าขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร เพือ่ประโยชนแ์ห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดท า 
โปรดโอนเงินเขา้บญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ ์พงศพ์งนั บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

หรือ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิวเจอรร์งัสติ เลขท่ี 026-0-91018-7  (กรุณาแนบส าเนาสง่มายงัมลูนิธิฯ ดว้ย) 
 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศนอ์อนไลน์ ฉบับท่ี 42 (389) 

ในช่วงเดือนเศษท่ีผ่านมา มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึน้

มากมายในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาท่ีสมัพันธ์กัน

ทัง้ดา้นสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง 

เริ่มตน้จากปัญหาฝุ่ น P M 2.5 และหมอก

ควันท่ีท าให้อากาศเป็นพิษในกรุงเทพฯและเมือง

ใหญ่ในจังหวดัต่างๆ ซึ่งผูไ้ดร้บัผลกระทบมากท่ีสดุก็

คือคนจนท่ีไม่ค่อยมีทางเลือกในชีวิตท่ีจะหลบเลี่ยง

มลภาวะทางอากาศ ตามมาด้วยปัญหาการแพร่

ระบาดของไวรสัโคโรน่า หรอื โควดิ-19 ซึ่งเป็นปัญหา

ระดับโลก โดยในประเทศไทยพบว่ามีผูติ้ดเชือ้แลว้ 

82 ราย มีผูเ้สียชีวิตเป็นคนไทย 1 ราย (ณ 14 มี.ค.

63) ท าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจเขา้มาซ  า้เติมภาวะ

เศรษฐกิจตกต ่ าท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว รายได้จากการ

ท่องเท่ียวและอาชีพท่ีตอ้งพึ่งพาธุรกิจการท่องเท่ียว

ลดฮวบลงอย่างน่ าตกใจจากการหายไปของ

นักท่องเท่ียวชาวจีนโดยกะทันหัน และในอนาคต

อนัใกลนี้ย้อดการสั่งซือ้ผลไมย้อดนิยมของคนจีนเช่น 

ทเุรยีนและมงัคดุ ก็คงจะลดลงอยา่งมากเช่นกนั  

ในขณะท่ีประชาชนต้องการใช้หน้ากาก

อนามัยเพื่อป้องกันการสูดอากาศท่ีเป็นพิษและเชือ้

โรค ก็มีการฉวยโอกาสขึน้ราคาหนา้กากอนามัยท่ี

ผลิตไม่ทนัไปหลายเท่าตวั ท าใหโ้อกาสในการเขา้ถึง

สินค้าท่ีจ าเป็นในชีวิตของคนจนๆน้อยลง จนต้อง

ยอมเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพเพราะไม่สามารถซื ้อ

หนา้กากอนามยัท่ีมีราคาแพงได ้นบัเป็นตวัอยา่งของ

ปัญหาความเหลื่อมล  า้ในสงัคมไทยท่ีเพิ่มขึน้อีกเรื่อง

หนึ่ง 

ขา่วการแพรร่ะบาดของโรครา้ยถกูแทรกดว้ย

ข่าวอาชญากรรมสะเทือนขวัญ กรณีการกราดยิง

ดว้ยอาวุธสงครามโดยนายทหารชัน้ผูน้อ้ยคนหนึ่งท่ี

หา้งเทอรมิ์นอล21 ท่ีโคราช จนมีผูเ้สยีชีวิตทัง้ 30 คน 

บาดเจ็บอีกจ านวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวเม่ือสืบ

สาวไปก็พบว่า สาเหตุส  าคัญ ท่ีเป็นจุดเริ่มต้นให้

นายทหารชั้นผูน้ ้อยเกิดคุม้คลั่งฆ่าผูบ้ริสุทธ์ิไปเป็น

จ านวนมาก มาจากการถูกฉอ้โกงโดยนายทหารชั้น

ผู้ใหญ่คนหนึ่ง ซึ่งอาศัยระบบการจัดสวัสดิการ

ภายในสถาบนักองทพัท่ีขาดการบริหารอยา่งโปรง่ใส

มาเอาเปรียบลกูนอ้ง อีกทัง้ยังสะทอ้นใหเ้ห็นความ
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หละหลวม ในก ารจัด เก็บ อาวุ ธสงคราม ขอ ง

กองทพับกจนกลายมาเป็นอาวธุท่ีฆา่ผูบ้รสิทุธ์ิไปเป็น

จ านวนมาก 

ส าหรับสถานการณ์ทางการเมืองท่ี เพิ่ ง

เกิดขึน้คือการท่ีพืน้ท่ีการต่อสูใ้นเวทีรฐัสภาของผู้มี

ความเห็นต่างทางการเมืองได้ถูกจ ากัดลงโดย

กระบวนการท่ีถูกตั้งค าถามถึงความเท่ียงธรรม

หลงัจากศาลรฐัธรรมนญูมีค าสั่งยบุพรรคอนาคตใหม่

และตัดสิทธ์ิกรรมการบริหารในการลงสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี โดยอาศัยบทบัญญัติของ

รฐัธรรมนูญพ.ศ.2560 ท่ามกลางความสงสยัของคน

จ านวนมากท่ีตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการตีความของ

กฎหมายแบบหลายมาตรฐานโดยไม่ดูเจตนารมณ์

ของกฎหมายและไม่มีการใชห้ลกัรฐัศาสตร ์

ท่ามกลางสถานการณ์รอบดา้นท่ีก่อใหเ้กิด

ความหดหู่ใจตอ่อนาคตของบา้นเมือง แรงงานยงัคง

ต้องต่อสู้เพื่ อความอยู่รอดต่อไปในภาวะวิกฤติ

เศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในโลกและในประเทศ โดยเฉพาะ

ในอุตสาหกรรมยานยนต ์ท่ีการจา้งงานในอนาคตจะ

ลดนอ้ยลงอยา่งมากจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

สหภาพแรงงานตอ้งมียทุธศาสตรใ์หม่ในการปรบัตวั

เพื่ อการเป็นพลังน าในสังคม ติดตามอ่านได้ใน

บทความและรายงานพิเศษของแรงงานปริทศันฉ์บบั

นี ้

สดุทา้ยนีข้อเชิญผูอ้่านเขา้รว่มกิจกรรมการ

รณรงค”์ ผู ้หญิงตอ้งก าหนดอนาคตตนเอง” ในวัน

สตรีสากล 8 มีนาคม ท่ีใกล้จะมาถึงซึ่งจะมีการ

เคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยัง

ท าเนียบรฐับาล น าโดยกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี

รว่มกบัองคก์รแรงงานและองคก์รเครอืขา่ยผูห้ญิงทั่ว

ประเทศ 
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 หลายคนคงได้ยนิไดฟั้งหรือประสบพบเจอ
มากับตัวเองโดยตรงแล้ว   เก่ียวกับกรณีที่สถาน
ประกอบการต่าง ๆ หรือธุรกิจหลากหลายประเภทใน
ประเทศไทย ได้ประกาศเลิกกิจการ เลิกจา้งแรงงาน 
ลดก าลงัแรงงาน ยบุแผนก รวมทั้งมีการใชม้าตรการ
ต่าง ๆ ทั้ งในทางบริหารธุรกิจ และมาตรการทาง
กฎหมาย เพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบการจา้งงาน การลด
ตน้ทุนการผลิต เช่น การสั่งหยดุกิจการชัว่คราว ตาม
มาตรา 75 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ท าให้ลูกจา้งที่หยดุงานจะไดรั้บค่าจา้งเพียงร้อย
ละ 75 ของค่าจา้งปกติที่ไดรั้บเท่านั้น ในขณะที่ตอ้ง
สูญเสียสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในกรณีที่ได้ท  างาน
ทั้งส้ิน 
 เท่าที่สดบัตรับฟังและติดตามข่าวคราวต่าง ๆ 
นั้ น น่าตกใจและเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่า หลาย
กรณีไม่มีการแจง้เตือน หรือบอกกล่าวให้แก่แรงงาน
ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาพอสมควร  ที่จะเตรียม
ตวัรับกบัสถานการณ์ และจดัการปัญหาในครอบครัว

ของตนได้ ไปทราบเร่ืองเอาเช้าวนัรุ่งขึ้ น หรือไม่ก็
ตอนจะเลิกงานว่า “พรุ่งนี้ไม่ต้องมาท างานแล้ว ปิด
กิจการแล้ว”  เข่าอ่อน หายใจไม่ออก ชีวิตจะเดินต่อ
อยา่งไร ครอบครัวมีรายจ่ายทุกวนัทุกเดือน แรงงาน
หน่ึงคนมีภาระเล้ียงดูคนอ่ืนๆ อีกหลายคน 

 

ชฤทธิ ์มีสทิธิ ์
นกักฎหมายแรงงาน/ทนายความ 

https://mgronline.com 

https://mgronline.com/
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 ร้ายกว่านั้น ค่าจา้งและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ที่ท  างานมาในเดือนนั้น ตอ้งแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ส่วน
สิทธิอ่ืน ๆ ตามกฎหมายที่ตอ้งจ่ายเม่ือปิดกิจการหรือ
เลิกจ้าง ก าลังด าเนินการหาเงินอยู่   ยงัไม่สามารถ
บอกไดว้า่จ่ายไดเ้ม่ือใด… 
 ที่ร้ายสุดเห็นจะเป็นกรณีสหภาพแรงงานยืน่
ขอ้เรียกร้องเพื่อปรับปรุงสภาพการจา้งตามปกติ เร่ือง
อยูใ่นระหว่างการไกล่เกล่ียของพนกังานประนอมขอ้
พิพาทแรงงาน ซ่ึงยงัก าหนดนัดวนัไกล่เกล่ียกันอยู่
นายจา้งไดป้ระกาศเลิกกิจการก่อนวนันัดไกล่เกล่ีย 1 
วนั อ้างเหตุผลภาวะเศรษฐกิจ ลูกจา้งนับพนัคนถูก
เลิกจา้งทนัที โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่าย
ค่าชดเชย หรือเงินใดๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหนา้ของลูกจา้งและครอบครัว โชคดีที่ลูกจา้งมี
สหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานได้เคล่ือนไหว
เรียกร้องต่อกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่ มี
หน้าที่เก่ียวขอ้ง จนในที่สุดนายจา้งไดจ่้ายค่าชดเชย
ใหต้ามกฎหมาย 
 เม่ือคร้ังที่เกิดวกิฤติแฮมเบอร์เกอร์ ในปี2551 
มูลนิธิเอเชียและมูลนิธิรอกก้ีเฟลเลอร์ ไดส้นับสนุน
งบประม าณ ให้ นั ก ปฏิ บัติ ก ารท างสั งค ม  ซ่ึ ง
ป ระ ก อ บ ด้ ว ย  ผู ้น าอ งค์ ก รแ รงง าน ใน พื้ น ที่
อุตสาหกรรม ผู ้ปฏิบัติงานองค์กรพัฒนาเอกชน 
นกัวิชาการ นักกฎหมาย ด าเนินงานโครงการ ในนาม 
“ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน” เพื่อ
ด าเนินงานเสริมความรู้ความเข้าใจของแรงงานต่อ
สถานการณ์ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เสริมความรู้ทาง
สิทธิแรงงาน การใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายโดย
ไม่เรียกเก็บค่าบริการ  โดยเช่ือมประสานการใหค้วาม

ช่วยเหลือทางกฎหมาย การบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า และการพฒันาอาชีพของแรงงาน โดย
กระบวนการกลุ่ม  รวมทั้งไดร่้วมกับคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย โดยในขณะนั้ นมีนางสาว
วิไลวรรณ แซ่เตีย เป็นประธาน เพื่อด าเนินงานถอด
บทเรียนจาก 8 กรณีศึกษาที่ประสบปัญหาในภาวะ
วกิฤติเศรษฐกิจ ผูเ้ขียนเห็นวา่ จากบทเรียนกรณีศึกษา
ดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่อาจได้รับ
ผลกระทบโดยตรง หรือมีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง จะไดน้ าไป
ประกอบการคิดพิจารณา เพื่อเตรียมการป้องกนัหรือ
แกไ้ขปัญหา หากเกิดสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจ
ขึ้นอีก 

 
 ประการแรก : มีวิกฤติจริงและไม่จริง 
 จากบทเรียนพบวา่ มีการอา้งวกิฤติเศรษฐกิจ 
เพื่อกระท าการต่าง ๆ ตามที่ธุรกิจตอ้งการเพื่อสร้าง
ความชอบธรรม ดังที่พบว่า มีหลายธุรกิจที่ มิได้
ประสบปัญหาจากภาวะวิกฤติดังกล่าว แต่ได้ทีได้
จงัหวะในการปรับตวัทางธุรกิจ เช่น ขอลดค่าจา้งและ
สวสัดิการต่าง ๆลดก าลังแรงงานลงโดยการเลิกจา้ง 
ปรับรูปแบบการจา้งเสียใหม่ เช่น การท าสัญญาจา้ง
ระยะสั้นหรือสัญญาจา้งแบบมีก าหนดระยะเวลา เป็น
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ตน้ รวมทั้งสร้างสถานการณ์ว่าธุรกิจขาดสภาพคล่อง 
ไม่มีเงินทุน ขอต่อรองจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย
เพียงคร่ึงหน่ึงก็มี  ทั้ งๆที่ข ัดต่อกฎหมาย  ส่วนที่ มี
วิกฤติจริง ก็พบว่ามีการบริหารจดัการทางธุรกิจไป
ไกลเกินกว่าปัญหาที่ ธุรกิจประสบอยู่จริง  และ
กลุ่มเป้าหมายที่จะถูกบริหารจัดการเน่ืองจากวิกฤติ ก็
มักจะเป็นกลุ่มแรงงาน มัน เป็นธรรมแล้วห รือ

ครับ??? 
 สงัเกตไดจ้ากทุกวนัน้ี ไปทางไหนก็มกัจะได้
ยนิค  าพูดค  าบ่นวา่ เศรษฐกิจไม่ดี โรงงานจะปิดตวักนั
หมดแล้ว ธุรกิจขาดทุน จะไปเรียกร้องอะไร ก็เขา
ขาดทุนจะมาฟ้องศาลว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้
อยา่งไร   ถา้เขาขาดทุนจริง ฟ้องไปแพห้มด ค  ากล่าว
เช่นน้ีมันมีทั้ งใช่และไม่ใช่ หรือใช่บางส่วน ไม่ใช่
หลายส่วน ซ่ึงต้องการความจริงและต้องการการ
ตรวจสอบเพือ่ความเป็นธรรม แต่เราเอาความคิดที่ถูก
ครอบง า  โดยไม่รู้ตัว แล้วก็สรุปตายตัวเหมาเข่งว่า
วกิฤติ ทุกอยา่งควรจบ ซ่ึงไม่น่าจะถูกตอ้ง 

 
 ประการที่สอง : ธุรกิจละเมิดกฎหมาย ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่กลับท้าให้แรงงานไปฟ้อง
ศาล หรือด าเนินการตามกฎหมาย เหตุใดจึงเป็น
เช่นน้ัน??? 

 การผลกัให้แรงงานไปใชสิ้ทธิตามกฎหมาย 
และไปตกอยูใ่นเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และขั้นตอนของ
กระบวนการยติุธรรมโดยเฉพาะดา้นแรงงาน เป็นส่ิง
ที่จะท าให้ธุรกิจที่ละเมิดกฎหมายไดป้ระโยชน์ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ค่าทนายและค่าที่ปรึกษาใน
การวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ  ในกระบวนการทาง
กฎหมายของฝ่ายธุรกิจ(ว่ากันว่าทีมกฎหมายและทีม
ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจแผ่ขยายกิ่งก้านสาขามากมาย เบ่ง
บานเป็นดอกเห็ด สร้างความร ่ารวยกันไม่รู้จบ) แมจ้ะ
สูงมากมาย แต่เม่ือ เทียบกับที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือความรับผิดชอบในสิทธิพื้นฐานต่อ
แรงงานแล้ว ห่างกนัลิบลบั  นอกจากน้ี การต่อสู้กัน
ในกระบวนทางกฎหมาย ฝ่ายธุรกิจมีความพร้อมกว่า
เป็นไหนๆ ยืนได้ยาวกว่า มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
กว่า มีแหล่งบุคคลและขอ้มูลให้เลือกสรรใชง้านได้
มากมาย ดงันั้นโอกาสที่จะพลิกเกมส์ใหก้ลบัเป็นฝ่าย
ชนะคดี หรือไดเ้ปรียบจึงเป็นไปไดไ้ม่ยากนกั ตรงกนั
ขา้มฝ่ายแรงงานกลบัไม่มีหลายอยา่งในส่ิงที่ฝ่ายธุรกิจ
เขา้ถึงได ้
 ในปัจจุบนัน้ี ถือได้ว่ากระบวนการยุติธรรม
ดา้นแรงงาน มีความรวดเร็วกว่าเม่ือสิบปีที่แล้วมาก 
คดีแรงงานในศาลชั้ นต้นเด๋ียวน้ีไม่ เกิน 6 เดือนก็
พิ พ ากษ าแล้ ว  เพ ราะ ใช้ร ะบบ ก ารสื บพ ยาน
แบบต่อเน่ืองและให้คู่ความท าบนัทึกถ้อยค าพยาน
เป็นเอกสาร ไม่ตอ้งซักถามกันประโยคต่อประโยค
กนัดงัเช่นสมยัก่อน อยา่งไรก็ตาม หลกัการส าคญัของ
ศาลแรงงานที่สงัคมแรงงานยงัมีความกงัวลและน่าจะ
ยงัเป็นปัญหาอยู่ก็คือ ความเข้าใจในปัญหาแรงงาน
และการสร้างความเป็นธรรมทางด้านแรงงาน ของผู้
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บังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการต่าง ๆ ที่
จดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย และเจา้พนักงานตามกฎหมาย
ในส่วนของกระทรวงแรงงานดว้ย ยงัคงมีค  าถามใน
เร่ืองความยติุธรรมในกระบวนการและในเน้ือหาของ
ค าสั่ง ค  าวินิจฉัยและค าพิพากษาของศาล ว่าได้มี
บทบาทแกไ้ขปัญหา ป้องกนัปัญหา หรือสร้างความ
ยตุิธรรมทางดา้นแรงงานไดม้ากนอ้ยหรือไม่ เพยีงใด 
 บทเรียนก็คือ หากฝ่ายแรงงานต้องการใช้
สิทธิทางกฎหมาย ก็ควรตอ้งด าเนินการในลักษณะ
กระบวนการก ลุ่มหรือองค์กร และมีการเช่ือม
ประสานภาคีด้านวิชาการและนักกฎหมาย และ
องค์กรด้ายวิชาชีพกฎหมาย ภายใต้หลักการและ
แนวทางที่ ว่า การช่วยเหลืองทางกฎหมายควร
ด าเนินการควบคู่กบัมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า และการพฒันาทักษะอาชีพ หรือมีการ
แสวงหาทางเลือกอาชีพใหม่ เช่น มีบริการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยไม่คิดค่าบริการหรือ
ค่าใช้จ่าย มีเงินทุนช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่แรงงาน
เพื่อการยงัชีพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จ  าเป็นของแรงงาน
ในระหว่างที่ใช้สิทธิทางกฎหมาย และการจดัสรร
เงินทุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
ในระยะสั้น หรือการส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพใน
ระยะยาวจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบนัที่ท  างาน
ด้านน้ี  ซ่ึงตามแนวทางดังกล่าวน้ีได้แสดงให้เห็น
ผลส าเร็จแล้วว่า ฝ่ายแรงงานมีพลังและมีอ านาจใน
การต่อสู้ทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถเข้าถึงความยุติธรรม(เท่าที่มี) ตามกฎหมาย
ได้อย่างงดงามและมีความสุข 

 ประการที่สาม  : มีการโต้แย้งกันทางด้าน
ข้อมูล ฝ่ายแรงงานมีข้อมูลไม่เพียงพอ ฝ่ายธุรกิจมี
ข้อมูลพร้อมเพียบ แต่ไม่เปิดเผยข้อมูล แม้ธุรกิจจะมี
กฎหมายควบคุม รวมทั้ งมีการประกาศใช้หลัก
จรรยาบรรณหรือหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจก็ตาม 

 
  เน่ื อ งจาก ธุรกิจการค้าและการจ้างงาน
เช่ือมโยงกนัทั้งโลก มีเครือข่ายธุรกิจและการจา้งงาน 
ที่ซบัซอ้น มีขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งมากมาย ทั้งที่เปิดเผยต่อ
แรงงานและสาธารณชนได้ กับที่เป็นความลับทาง
การคา้ แต่ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม จ าเป็นที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งจ าเป็นต้องเข้าถึง
ขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นอยา่งถูกตอ้งครบถว้น แมจ้ะมี
จรรยาบรรณทางการค้า หรือแนวปฏิบัติในระดับ
สากลที่วางหลกัการ เร่ือง ธุรกิจตอ้งเผยขอ้มูลพื้นฐาน
ที่มิใช่ความลบัทางการคา้ต่อแรงงานและสังคม เพื่อ
ความเป็นธรรมก็ตาม  แต่ในความเป็นจริงยงัห่างไกล
หลกัการและแนวปฏิบตัิที่ประกาศใชเ้ป็นอนัมาก ซ่ึง
ใ น เ ร่ื อ ง ข้ อ มู ล น้ี ฝ่ า ย แ ร ง ง า น มี ข้ อ จ า กั ด
มากๆ  นักวิชาการ หรือสถาบันทางวิชาการที มี
บทบาทน าเสนอขอ้มูลเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม 
ก็ มีน้อยมากเช่นกัน   จ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้อ งมี
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คณะกรรมการ หรือกลไกในระดบันโยบายและระดบั
ปฏิบติัการมาขบัเคล่ือนในเร่ืองน้ี  
 ประการที่ส่ี : ข้อจ ากัดของฝ่ายแรงงาน 
 ฝ่ายแรงงาน มีข้อจ ากัดในหลายๆ  ด้าน 
นับตั้ งแต่ในระดับครัวเรือนไม่มีรายได้เพียงพอแก่
การยงัชีพ รายไดท้ี่หามาไดอ้ยา่งยากล าบาก  แต่ก็ด้ิน
รนหามาทุกทาง เช่น การท างานล่วงเวลาแบบชัว่ชีวิต 
แม้กฎหมายคุม้ครองแรงงานจะห้ามไว้  เพื่อถนอม
ชีวิตแรงงานก็ตาม เสร็จจากงานในโรงงานก็หางาน
พิเศษท า เช่น เร่ขายสินคา้ ขายของตามตลาดนัดต่าง 
ๆ หรือขบัรถมอเตอร์ไซด์รับจา้ง ก็ยงัไม่มีเงินเก็บเงิน
ออมเพือ่ใชจ่้ายในยามวกิฤติหรือตกงาน 

 
 ก ล ไ ก ด้ า น แ ร ง ง า น ใ น ร ะ บ บ เอ ง 
เช่น  คณะกรรมการไตรภาคีต่าง ๆ ก็ท  างานไปตาม
กรอบอ านาจหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนดไว ้  เรียกไดว้่า
เป็นคณะกรรมการตามประเด็น   ซ่ึงนับวนักลไก
เหล่าน้ีก็ห่างเหินจากชีวติจริงของแรงงาน และปัญหา
ความไม่เป็นธรรมของแรงงานส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่
ทุกเม่ือเช่ือวนั เหมือนไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งกนั  ดงัที่เรา
มกัจะชอบพดูกนัวา่ กลไกเหล่าน้ีถูกระบบกลืนกินไป
แลว้ 
 ขบวนการของแรงงานเอง ก็มีปัญหาและ
ภารกิจที่ตอ้งท ามากมายเหลือเกิน ยงัไม่สามารถก่อ
รูปและจดัขบวนเพื่อเคล่ือนไหวในระดับนโยบาย 

หรือการเคล่ือนไหวทางสังคมให้บรรลุเป้าหมายได ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ขบวนการแรงงานยงัไม่สามารถ
รวบรวมพลัง    หรือ เช่ือมประสานภาคี ต่ าง  ๆ 
ขบัเคล่ือนประเด็นนโยบาย หรือประเด็นส่วนรวม 
ส่ือสารสังคมในเร่ืองความไม่เป็นธรรมทางด้าน
แรงงาน รวมทั้ งขาดพลังและการจัดการเพื่อการ
พฒันาต่อยอด และการด าเนินงานที่จริงจงัต่อเน่ือง 
การเคล่ือนไหวจะเป็นไปแบบซ ้ าๆ หรือผลุบๆโผล่ ๆ 
 อยา่งเช่น ในประเด็นการบริหารจดัการของ
ขบวนการแรงงานเองในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ฝ่าย
แรงงานเองเผชิญปัญหามาตั้งแต่วิกฤติตม้ย  ากุ ้งในปี 
2540 วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ในปี  2550- 2551 และ
วิกฤติน ้ าท่วมใหญ่ในปี 2554 ขบวนการแรงงานก็ยงั
ไม่สามารถจดัขบวนการขบัเคล่ือน การเรียกร้อง การ
เสนอแนะนโยบาย รวมทั้งทางออกของปัญหาน้ีได้
อยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจนและเป็นระบบเท่าที่ควร 
          แมข้ณะน้ีที่เกิดการเลิกจา้ง ปิดกิจการ และการ
บ ริหารจัดการต่ างๆ  ของธุรกิ จ  โดยอ้างภาวะ
เศรษฐกิจโลก ซ่ึงล้วนแลว้แต่สร้างผลกระทบให้แก่
แรงงานและครอบครัวอย่างรุนแรงคร้ังแล้วคร้ัง
เล่า  แต่เราก็ไม่เห็นการเตรียมการในเร่ืองน้ีแต่อยา่ง
ใด ไม่ว่าขบวนการแรงงาน หรือฝ่ายกระทรวง
แรงงาน คงมีแต่ฝ่ายธุรกิจเท่านั้ นที่ มีการบริหาร
จดัการ และการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด เพียงแต่ยงั
ขาดความรับผดิชอบต่อแรงงาน อยา่งที่ควรจะเป็น 
 
 ประการที่ห้า : ทางออกคืออะไร 
 ประการแรก  ฝ่ายแรงงานควรต้องเร่งท า
ความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจวา่ ความ

https://innnews.co.th/ คณะกรรมการไตรภาคีค่าจา้ง 

https://innnews.co.th/
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จริงเป็นอยา่งไร อุตสาหกรรมไหนหรือธุรกิจไหนที่
จะถึงขั้นวกิฤติ หรือสาขาใดที่จะไดรั้บผลกระทบ  จะ
ได้เตรียมความคิด เตรียมการที่จะรับมือหรือแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งหาทางออกต่าง ๆ อยา่งเป็นขบวนและ
เป็นระบบ 
 ในส่วนขบวนการแรงงานเองก็ควรจะไดท้  า
ความชดัเจนในเร่ืองน้ี เพื่อจะไดว้างแผนงานร่วมกัน
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้นและ
ในระยะยาว 

 
 ประการที่สอง ฝ่ายธุรกิจและอุตสาหกรรม
ซ่ึงมีความพร้อมในทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นขอ้มูล จึง
ควรได ้ศึกษาวิเคราะห์และจดัท าแผนรองรับหากเกิด
สถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจ ในกรณีที่ได้รับผล
จากวิกฤติเศรษฐกิจโลกจริง ก็ควรจดักระบวนการ
ปรึกษาหารือแบบหลายภาคี มี ส่วนร่วม  ภายใต้
กระบวนการแรงงานสมัพนัธท์ี่สร้างสรรคแ์ละเก้ือกูล
กันอย่างเป็นธรรม เพื่อหาทางออกร่วมกัน  และ
ช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 
 ในส่วนที่เป็นสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ธุรกิจ
ควรแสดงออกซ่ึงจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล 
เพื่อให้แรงงานไดรั้บสิทธิดงักล่าวโดยครบถว้น โดย
ที่ แรงงานไม่ต้องล าบากในการไปใช้สิทธิทาง
กฎหมายหรือตอ้งด าเนินการทางศาล 

 ประการที่สาม กระทรวงแรงงานควรเป็น
เจา้ภาพหลกั ในการเช่ือมประสานภาคีหน่วยงานรัฐที่
เก่ียวข้องกับแรงงาน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย ์ กระทรวงพฒันาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ใน
ก า ร บู รณ า ก า ร ก า ร ท า ง าน เพื่ อ จั ด ท า แ ผ น
ระดบัชาติ  ในการป้องกนั แกไ้ขเยยีวยาและบรรเทา
ผลกระทบแกผูท้ี่ไดรั้บความเสียหายจากภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจอย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง มาตรการ
เพือ่ประกนัวา่ 
 ⍟  ลูกจ้างทุกคนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับ
สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานครบถ้วน โดยไม่ต้องล าบาก
หรือเดือดร้อนในการฟ้องร้องด าเนินคดี  ซ่ึ งใน
ปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดมาตรฐานในทางบัญชีให้
ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ  ต้ อ งส า ร อ ง เงิ น ทุ น อั น เกี่ ย ว กั บ
ผลประโยชน์ระยะยาวของลูกจ้าง เพียงแต่ยังเป็นการ
ส ารองไว้ในทางตัวเลข ยังไม่มีหลักประกันในตัวเงิน 
รัฐบาลก็ควรพัฒนาต่อยอดจากส่วนนี้  เพ่ือให้มี
หลักประกันแท้จริง จะได้ไม่เป็นปัญหาซ ้าซากว่า เม่ือ
มีการเลิกจ้างหรือปิดกิจการแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง 
หรือค่าชดเชย เป็นต้น 
 ⍟   ก าหนดมาตรการเพ่ื อบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ลูกจ้างและครอบครัว 
 ⍟  เร่งด าเนินการเพ่ือให้แรงงานที่ตกงาน
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ ได้เข้าถึงแหล่งงาน การ
ประกอบอาชีพใหม่ หรือการพัฒนาทักษะเพ่ือเปลี่ยน
อาชีพ โดยอาศัยกลไกการบริหารจัดการตามแผน
ยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบระดับชาติ 

https://voicelabour.org/ 

https://voicelabour.org/
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 ⍟  เร่ งด า เนิ น ก าร เพ่ื อ ให้ มี ก ล ไกห รือ
คณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและแรงงานอัน
เน่ืองจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและมีความเป็นกลาง 
เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษา กลั่นกรองและตรวจสอบการ
บริหารจัดการด้านแรงงาน เช่น การเลิกจ้าง การปิด
กิจการ การย้ายสถานประกอบการ รวมทั้งข้อพิพาท
แรงงานต่างๆที่ เกิดขึ้น เน่ืองจากปัญหาดังกล่าว 
รวมทั้งพิจารณาอนุญาตให้ธุรกิจใช้มาตรการดังกล่าว
ได้ โดยเฉพาะ การเลิกจ้างจ านวนมาก ๆ หรือการปิด
กิจการ เป็นต้น ซ่ึงหากเท่าที่กฎหมายมีอยู่ยังไม่อาจ

ด าเนินการในทางบริหารได้ ก็ควรได้ตรากฎหมายว่า
ด้วยเร่ืองนี้เป็นการเฉพาะ 
 ผูเ้ขียนเห็นว่า วิกฤติที่กล่าวถึงน้ี คือวิกฤติ
ของทุกคน เป็นวิกฤติของสังคม  หากภาคส่วนดงัที่
กล่าวถึงน้ี มีความตั้งใจจริงและมุ่งมัน่ท  างานร่วมกนั
เพื่อแก้ไขปัญหา และเพื่อสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคม โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั
แลว้ เช่ือว่าปัญหาทุกขร้์อนและความไม่เป็นธรรมที่
เกิดขึ้น จะสามารถแกไ้ขและคล่ีคลายไปได ้ ป้องกนั
และแกไ้ขกนัในกระบวนการขั้นตน้เป็นดีที่สุด  อยา่
ให้ตอ้งเดือดร้อนถึงขั้นการฟ้องร้องกันทางศาลเลย
ครับ 
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 จากการที่ประเทศไทยถูกสหรัฐอเมริกาตัด
สิทธิพิ เศษทางการค้า  หรือ  GSP คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับภาคี
องค์กรแรงงานสากล และองค์กรพัฒนาเอกชน
ต่างประเทศ ไดจ้ดัเวทีเสวนาเก่ียวกบัการคุกคามการ
ละเมิดสิทธิแรงงานซ่ึงเป็นตน้ตอของการถูกตดั GSP
หลายคร้ัง  

โดยเม่ือวนัพุธที่ 8 มกราคม 2563 สมาพนัธ์
แรงงาน ส ากล ( ITUC)และ  สม าพัน ธ์ แ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) ได้ร่วมกันจดังานเสวนา
และแถลงข่าว “ทางออกส าหรับประเทศไทย: การ
ระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) กับสินค้า
จากประเทศไทยที่มีเหตุจากการละเมิดสิทธิแรงงาน

ในประเทศไทย”ขึ้นที่ สโมสรผูส่ื้อข่าวต่างประเทศ
ประจ าประเทศไทย (FCCT) กรุงเทพ ฯ 

 

และ เม่ือวนัที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ บ้าน
ไมธ้ารารีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต ต.คลองโคน 
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีการจดัเวทีเสวนา เร่ือง 
“การคุกคามการละเมิดสิทธิแรงงานต้นต่อถูกตัดสิทธิ
พิ เศ ษ ท า ง ก า ร ค้ าท า ง อ อ ก อ ยู่ ที่ ไห น ”  โ ด ย
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย 
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ล่าสุดวนัเสาร์ที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ ห้อง
ประชุมเพทาย โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ จดั
โดย คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.) 
สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ ์(สรส.) ร่วมกบั
โซลิดาริต้ีเซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC) จดัเวทีเสวนา 
“ท าอย่างไร ไม่ให้ถูกตัดสิทธ์ิGSP” 

 

การจัดงานเสวนาก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้น า
แรงงานจากไทยและสากล นักวิชาการได้มีโอกาส
อภิปราย หารือ ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขการ
ละเมิดสิทธิและท าลายสหภาพแรงงานในประเทศ
ไทยซ่ึงน ามาสู่การที่ส านักผู ้แทนการค้าสหรัฐ ฯ 
(USTR)ประกาศตดัสิทธิพเิศษดา้นภาษีศุลกากรสินคา้
น าเขา้ (GSP)ของไทย เม่ือวนัที่ 25 ตุลาคมใน ปี 2562 
ที่ผา่นมา โดย สรุปแนวคิด และข้อเสนอของวิทยากร
ได้ดังนี้  

 นายสมพร ขวญัเนตร ประธานคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า คสรท.
ท างานขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย และการคุม้ครองสิทธิ
แรงงาน โดยการท างานผ่านยทุธศาสตร์หลกัๆซ่ึงปีที่
ผา่นมาคสรท.มีการขบัเคล่ือนทางการเมืองอยา่งหนัก
โดยการสนับสนุนพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย มี

การรณรงคห์าสมาชิกจนสามารถส่งผูแ้ทนลงสมัคร
ได ้การเคล่ือนไหวเร่ืองการคุม้ครองสิทธิแรงงาน ทั้ง
แรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ เร่ืองประกันสังคม 
รณรงค์ให้ รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ(ILO)ด้านสิทธิแรงงานซ่ึง
หลักๆคือ อนุสัญญาILOฉบับที่  87 และ98 เป็นต้น
และปี 2563 คงตอ้งมีการก าหนดแผนร่วมกนัวา่จะเดิน
ไปในทิศทางใดบา้งประเด็นไหนที่เร่งด่วนตอ้งรีบท า
รีบแกปั้ญหา อยา่งประเด็นสหรัฐอเมริกาตดัสิทธิทาง
GSPประเทศไทย เน่ืองจากปัญหาการละเมิดสิทธิ
แรงงานที่รัฐบาลไทยไม่ยอมแกไ้ข ซ่ึงยงัเหลือเวลาไม่
มากนกั 

 
 ที่ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการจดัลด
ล าดบัประเทศไทยจากเทียร์ 2 เป็นเทียร์ 3 กรณีการคา้
มนุษย ์และละเมิดสิทธิแรงงานขา้มชาติ ประมงทะเล 
เม่ือมีการตัดสิทธิทางการค้า ห้ามส่งสินค้าไปยงั
ประ เทศสห รัฐอ เม ริกา จึงมี การแก้ ปัญหาและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์และการประมงทะเล ที่มีผล
ในการดูแลแรงงานขา้มชาติ ล่าสุดสหรัฐอเมริกาส่ง
สัญญาณที่การตดัสิทธิพิเศษGSP เป็นสิทธิพิเศษด้าน
ภาษีที่ให้สิทธิกับประเทศไทย กรณีการละเมิดสิทธิ
แรงงานในประเทศไทย และรัฐบาลไทยยงัคงไม่มีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นเวลายาวนานที่คสรท.ได้มี
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การขบัเคล่ือนใหรั้ฐบาลไทยแกปั้ญหาการละเมิดสิทธิ
แรงงาน พร้อมทั้งให้มีการรับรองอนุสัญญาILO เพื่อ
การคุม้ครองสิทธิการรวมตวัจดัตั้งสหภาพแรงาน และ
การเจรจาต่อรองร่วม  แต่ว่าย ังไม่ มีก ารรับรอง
อนุสญัญาทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าว 

 โดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 
ไดแ้ถลงประเด็นการถูกตดัสิทธิ GSP นั้น ซ่ึงจะมีการ
ตัดสิทธิโดยทางสหรัฐอเมริกาในวนัที่  25 เมษายน 
2563 ซ่ึงเป็นการให้โอกาสกับประเทศไทยในการ
แก้ไขปัญหาตามที่ ก  าหนดไว้ คสรท .ได้ มี ก าร
ขบัเคล่ือนปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน และไดเ้สนอ
ให้รัฐบาลเขา้มาแก้ไขปัญหาอยา่งจริงจงัมายาวนาน
กว่า 20 ปี  จึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลไทยด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

 1. รัฐบาลต้องแสดงเจตนารมร์ช้ีแจงว่า ได้
ตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองการตดัสิทธิGSP โดย
ก าหนดแผนที่ เ ก่ี ยวข้อ ง  อ ย่างชัด เจน  กับ ก าร
ด าเนินการตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
โดยก าหนดแผนงานการด าเนินงาน หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งให้มีการน าร่าง พ.ร.บ. 
แรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. …. เขา้สู่การพจิารณทั้งน้ีคสรท. 
และสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) จะ

ผลักดันให้รัฐบาลมีการพิจารณา พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ์โดยให้มีผลบังคับใช้ก่อนการพิจารณาตัด
สิทธิ GSP ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2. ตามข้อเสนอของประเทศสหรัฐอเมริกา
ต้องการให้ประเทศไทยปรับปรุงสาระส าคัญของ
กฎหมาย ใหไ้ดต้ามมาตรฐานองคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศ 7 ข้อนั้ น โดยมีการยกร่าง พ.ร.บ.แรงงาน
สมัพนัธท์ี่มีความสอดคลอ้งตามขอ้เสนอของประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหแ้ลว้เสร็จตามที่ก  าหนด 
 3.  แกไ้ขขอ้จ ากดัสิทธิเสรีภาพในการสมาคม 
จัดตั้ งสหภาพแรงงาน การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานของลูกจา้งเหมาค่าแรง และแรงงานขา้มชาติ
ต้องมีเสรีภาพตามมาตรฐานสากลและการรับรอง
อนุสัญญาILO ฉบบัที่ 87 และ98 ฉะนั้น คสรท. และ
เค รือข่ ายแรงงานขอประกาศว่า  เราจะ ร่วมกัน
ขบัเคล่ือนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองเพื่อให้รัฐบาลเขา้
มาแกไ้ขปัญหาโดยเร็วในล าดบัต่อไป 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
ไดป้ระกาศเคล่ือนไหวในวนัที่ 3 มีนาคม 2563 เพือ่ขอ
พบนายกรัฐมนตรีที่ท  าเนียบรัฐบาล พร้อมจะมีการลง
พื้ น ที่ ใ ห้ ค ว าม รู้ เ ร่ื อ ง ก า ร ตั ด สิ ท ธิ GSP จ า ก
สหรัฐอเมริกาต่อสมาชิก และเครือข่ายแรงงาน เพื่อ
การหาแนวร่วมในการเคล่ือนไหวต่อไป 
 รศ.ดร.ณรงค์ เพช็รประเสริฐ คณบดีสถาบนั
เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ
โลกาภิวตัน์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ประเทศที่
ไทยส่งออกหลกัรายใหญ่คือ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่ น 
และประเทศไทยคือประเทศทุนนิยมหน้าด่านยนัอยู่
กบัประเทศที่มีแนวคิดสังคมนิยม ประเทศไทยจึงได้
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ถูกพฒันาเพือ่ให้เป็นประเทศที่พฒันา และไดรั้บสิทธิ
พิเศษในการส่งออก และอเมริกาเป็นผูใ้ห้ ซ่ึงจะมี
เง่ือนไขอย่างไรขึ้นอยูก่บัผูใ้ห้ก  าหนด ซ่ึงการให้จะมี
เง่ือนไขเสมอ ไม่ว่าจะอเม ริกา ญี่ปุ่ น  หรือยุโรป

 แลว้แต่ใครจะก าหนดอะไร อยา่งในแถบยโุรป หรือ
อเมริกานั้ นจะค านึงถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน 
โดยยุโรปแรงงานจะเป็นผูป้กครองประเทศ มีพรรค
ของแรงงานในการลงสมัคร และแรงงานเป็นฐาน
เสียงในการเลือกตั้งท  าให้AFL CIO มีฐานเสียงอยา่ง
มาก และพรรคการเมืองทุกพรรคเลยฟังเสียงของ
แรงงาน แต่บา้นเราไม่มีใครฟังเสียงแรงงานเลย และ
ไม่มีใครสนใจว่า ผูใ้ชแ้รงงานเป็นเสียงส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และผูใ้ชแ้รงงานก็ไม่คิดเช่นนั้นอีกด้วย ท า
ให้ แรงงานไม่ได้อยู่ในสายตาของรัฐบาลหรือ
นกัการเมือง การยกเลิก GSP เพราะว่านายทุนกระทบ
จึงมีการลุกขึ้นมาส่งเสียงเขาไม่ไดส้นใจเร่ืองแรงงาน 
แต่เขากลัวทุนเสียประโยชน์ ไม่ว่าจะรัฐบาล พรรค
การเมือง หรือนกัวชิา การจะมองวา่ สิทธิแรงงานเป็น
เร่ืองระดบัใหญ่ของโลกท าไม คนที่เอ่ือภาษีใหก้บัทาง
ประเทศไทย คืออะไร อเมริกา มีเร่ืองสิทธิแรงงาน 
เร่ืองสิทธิแวดลอ้มก็เป็นประเด็นใหญ่ 
 เร่ืองที่  2 คือ เร่ืองสิทธิมนุษยชน เร่ืองค้า
มนุษย์ ซ่ึงก็มาเก่ียวข้องกับเร่ืองสิทธิที่  3 คือสิทธิ

แรงงาน ซ่ึงก็เป็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนอยูด่ว้ย ซ่ึงมีเร่ือง
ของมาตรฐานแรงงานอยูด่ว้ย หากกล่าวถึงมาตรฐาน
แรงงาน นกัวชิาการ รัฐบาลจะมองไปที่เร่ืองมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ไม่ได้มองเร่ืองมาตรฐานด้านสิทธิ
แรงงาน ที่ ILOก าหนดไว ้8 ประการ ซ่ึงขบวนการ
แรงงานก็มีสายสัมพนัธ์กบัขบวนการแรงงานอเมริกา 
ซ่ึงก็ไดข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งกับมาตรฐานแรงงานของ
ไทยว่า เป็นอยา่งไร เม่ือมาตรฐานที่จ  าเป็นไทยไม่ได้
ปฏิบตัิเลย และประเทศไทยไดสิ้ทธิพิเศษทางGSPมา
นานแล้วท่ามกลางช่วงน้ี ที่สหรัฐอเมริกาเสียเปรียบ
ทางการคา้ และไทยก็ไม่ไดมี้การดูแลสิทธิแรงงาน 8 
ประการ คืออนุสัญญาILOฉบบัที่ 29 ว่าด้วยแรงงาน
บงัคบั ซ่ึงตอนน้ีดีขึ้นมากแล้วจากเดิมมีจ านวนมาก 
แต่ตอนน้ีน้อยแล้ว อนุสัญญาILOฉบับที่ 87 ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองผู ้ก่อตั้ ง
สมาคม ซ่ึงเราไม่เข้มแข็งเพราะว่า ข้าราชการ หรือ
องคก์รอิสระที่รับเงินจากรัฐตั้งสหภาพแรงงานไม่ได ้
หรือว่าก่อตั้ งได้ก็ถูกปลดออกจากงานอีก จึงเป็น
เสรีภาพที่ไม่สมบูรณ์ อนุสัญญาILO ฉบับที่ 98 ให้
เสรีภาพในการก่อตั้งองคก์รสหภาพแรงงาน แต่ไม่มี
อ านาจในการต่อรอง ก็ถือว่าไม่สมบูรณ์ อนุสัญญา
ILO ฉบับที่  100 ก็ค่าจ้างระหว่างหญิง และชายยงั
ไม่ไดเ้ท่ากนั แต่ตอนน้ีก็ดีขึ้นมากแลว้ ความเท่าเทียม
ก็ไม่สมบูรณ์  คือยงัไม่ มีค่ าตอบแทนที่ เท่ าเทียม 
สุดท้ายคือการเลือกปฏิบัติระหว่างแรงงานไทยกับ
แรงงานข้ามชาติ คืออาจให้แรงงานไทยตั้ งสหภาพ
แรงงาน และวา่คนขา้มชาติตั้งสหภาพแรงงานไม่ได ้
 สรุปว่าใน 8 อนุสัญญาหลกั ยงัไม่ได้รับการ
รับรอง 4 ขอ้พอได้ แต่อีก 4 ขอ้นั้ น ยงัขยบัไปไม่ถึง
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สิทธิมาตรฐานนั้ น คือต้องมีการศึกษาเร่ืองน้ีอย่าง
จริงจงั ตอ้งมีพนัธมิตร ช่วงหลงัไม่ไดมี้การท างานกบั
พนัธมิตรระหวา่งประเทศเลย ช่วงแรกของขบวนการ
แรงงานจะมีการท างานร่วมกนัระหวา่งประเทศมีการ
หยดุงานหนุนกนัแต่ละประเทศดว้ย ตอ้งมีพนัธมิตรที่
เข้มแข็ง และตอ้งรวมพนัธมิตรที่คิดเหมือนกันรวม
เป็นกระบวนการต่อรองรัฐบาล ในเมืองไทยต้องสู้
สองชั้น คือสู้ทางความคิด กับรัฐบาล นักการเมือง
สังคมมนุษยส่์วนใหญ่คือมนุษยเ์งินเดือน คือผู ้ใช้
แรงงาน ซ่ึงเป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนในประเทศ เรา
ตอ้งมีการทดสอบความพร้อมของแรงงานเพื่อให้มี
เสียงในสภาผูแ้ทนราษฎร แรงงานอยูท่ี่ไหนตอ้งออก
เสียงเลือกตั้งไดท้ี่นัน่ เพราะเราท าไม่ได ้หากท าไดเ้รา
ก็จะมีตวัแทนในสภาฯ พลงัของเรามีแต่เราไม่รู้จกัการ
ใชพ้ลงั ตอนน้ีขาดพนัธมิตรทางความรู้ และพนัธมิตร
ระหวา่งประเทศ และความรวมมือกนัในประเทศ 
 เร่ืองที่หน่ึงปัจจยัการตัดสิทธิGSP ที่จะตอ้ง
หยิบมาขบัเคล่ือนกดดันอย่างเร่งด่วน ใช้แรงกดดัน
จากต่างประเทศเพื่อให้ไดป้ระโยชน์กบัแรงงาน และ
เร่ืองที่ สอง คือ GSP อาจเป็นเร่ืองของบริษัทขนาด
ใหญ่ แต่เร่ืองการป่ันป่วนที่เขา้มาในการใชเ้ทตโนโลย ี
และท าให้ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก และขนาดย่อม 
กระทบอย่างมากกับสินคา้จากประเทศจีนที่เขา้มาตี
ตลาดจนอยู่ไม่ได้ และคนตกงานที่ เข้าไปสู่ธุรกิจ
ดิจิตอลถูกควบคลุมดว้ยจีน อินโดนีเชีย และการซ้ือ
ผา่นระบบมือถือ ใชร้ะบบดิจิตอลกบัหมด เทคโนโลยี
ป่ันป่วนท าใหค้นตกงานมากขึ้น และมีการเคล่ือนยา้ย
ศูนยก์ารคา้มาอยู่ใกล้บา้นมากขึ้ น อาลีบาบาก็มาอยู่
ใกล้สั่งปุ้ บได้ป้ับ ขบวนการแรงงานต้องร่วมกับ

ผูป้ระกอบการรายย่อย โชวห่์วยนอกจากโลตสั เซน
เวนแลว้ยงัมีเทคโนโลยเีขา้มาถล่มเพิ่ม ตอ้งช่วยกนัท า
ทั้งระดบันานาชาติ และระดบัประเทศ 

 
 นายสาวิทย ์แก้วหวาน เลขาธิการสมาพนัธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) กล่าววา่ การต่อสู้
ภายในประเทศยงัไม่พอ เลยตอ้งไปหาหนทางในการ
ต่อสู้กบัต่างประเทศ การต่อสู้แบบแรงงานเพรียวๆคง
ไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่สนใจ แต่ว่าการต่อสู้ตอ้งดา้น
การค้า เหมือนกับกรณีประมง แต่เม่ือได้สิทธิคืน
รัฐบาลก็ไม่ได้ท  าอะไร เร่ืองการตัดสิทธิGSP ที่
อเมริกาให้สิทธิมานาน ซ่ึงตดั500 กว่ารายการ และ
ส่งผลกระทบราว 4 หม่ืนล้านบาท ภายในเดือน
เมษายน 2563 ซ่ึงยงัมีเวลาในการที่จะแก้ไขปัญหา 
และรัฐบาลไดมี้การตั้งคณะท างานขึ้นมาแกไ้ขร่วมกนั 
แต่หากไม่ตอ้งการแกไ้ขประเทศไทยก็ไม่ตอ้งขายของ
ให้กับสหรัฐอเมริกา หากไม่ขายจะขายของให้ใคร 
เพราะตลาดใหญ่ที่ สุดในการส่งออกของไทย คือ 
สหรัฐอเมริกา และยโุรป หากไม่ขายจะขายใหใ้คร 
 การต่อสู้ของขบวนการแรงงานไดต่้อสูไ้ปยงั
ต่างประเทศ การที่จะท าให้นายทุนเสียหายรัฐบาลจะ
มาแก้ไขก่อน เรากล่าวถึงการรับรองอนุสัญญาILO 
รัฐบาลไม่สนใจ แต่ว่า หากการต่อสู้ตอ้งให้รัฐบาล
รับรู้ว่าจะเกิดการเสียหายหากไม่แก้ไขปัญหา การ
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ต่อสู้ของแรงงานขา้มชาติในกิจการประมงเราก็สู้กับ
สมาคมนายจา้งการประมง ให้แกไ้ขปัญหา ไม่ใช่การ
ต่อสู้กบันายจา้งสถานประกอบการแลว้ แรงงานขา้ม
ชาติกา้วหนา้ดา้นการต่อสูม้ากกวา่เราแลว้ 

 ประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้น ทั้งการปิดกิจการ ลม้
สหภาพแรงงาน แต่ว่าเม่ือลงไปดูน่ีคือยคุ1.0 หรือไม่
การต่อสู้ยงัเหมือนเดิม ประเทศไทยนั้น แรงงานไทย
ยงัตั้ งสหภาพแรงงานไม่ได้ และไม่ยอมที่จะลุกมา
ต่อสู้เหมือนแรงงานข้ามชาติ วนัน้ีการส่งเสริมการ
ลงทุนของภาครัฐที่มีการไดรั้บการลดภาษี ทุนมีการ
รวมกลุ่มกันได้ไม่มีชนชาติ แต่ว่าแรงงานท าไมไม่
รวมกนั พอแรงงานขา้มชาติมีการรวมกลุ่มกนัแรงงาน
ไทยกลัวเราจะเอาของGSP มาเป็นประเด็น โดยการ
เปิดโปงว่าเร่ืองเก่ายงัไม่ไดแ้กเ้ร่ืองใหม่ก็เขา้มาอีก ใน
กรณีการละเมิดสิทธิแรงงาน ตอนน้ีการตดัสิทธิGSP 
คือนายทุนไดรั้บผลกระทบ อยา่งไรรัฐบาลตอ้งแกไ้ข
ปัญหา แก้วสามดวงตามที่อาจารยณ์รงค์เสนอว่า จะ
หาพนัธมิตรขา้งนอก และจะสร้างพนัธมิตรภายใน
สร้างอ านาจอย่างไร และสร้างพลังอ านาจต่อรอง
ทางการเมืองอยา่งไร 
 เร่ืองGSP และที่ประเทศไทยไปรับรองเร่ือง
สิทธิมนุษยชนแลว้ไม่ไดมี้อะไรกา้วหนา้ในการแกไ้ข

ปัญหาเลย เราตอ้งมีการขบัเคล่ือน และส่ิงที่ตอ้งคิดคือ
เรียนรู้อะไรกบัความส าเร็จ และเรียนรู้อะไรกบัความ
ล้ ม เห ล ว  จะ มี ค ว าม ร่ วม มื อ กั น อ ย่ า ง ไ ร  กั บ
ผลประโยชน์ส่วนตวั ตอ้งมีการจดัตั้งทางความคิด เรา
จะสร้างขบวนของเราสู่การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไร 

 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ส่วนของค
สรท. และสรส.ก็มีการท างานรับปัญหาการละเมิด
สิทธิแรงงานส่งไปให้กับทางเครือข่ายต่างประเทศ
เพือ่มีการกดดนัใหมี้การแกไ้ขการละเมิดสิทธิแรงงาน 
และGSP นั้นประเทศที่ไดรั้บคือประเทศที่ดอ้ยพฒันา 
โดยเงื่อนไขที่ได้รับมี 6 ข้อ มีอยู่หน่ึงขอ้ว่าด้วยการ
พฒันาประเทศ และประเทศทีมีค่าหัว 6,610 เหรียญ 
ยงัอยู่ในเง่ือนไข และการไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา 
และข้อของการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงาน และ
ข้อก าหนดนโยบายที่ชัดเจนทางการค้า และการ
สนับสนุนอเมริกาในเร่ืองการต่อการร้าย ซ่ึงประเทศ
ไทยในการละเมิดสิทธิแรงงานยงัคงมีอยูต่ลอดไม่ไดมี้
การแก้ไข และผลกระทบกับสินคา้ที่จะถูกตัดสิทธิ 
573 รายการ และใน บางรายการไม่ไดส่้งไปที่อเมริกา 
ส่งอยู่ 321 รายการ ที่ส่งอยู่ ตอนน้ีที่กระทบเพียง 4 
หม่ืนลา้นบาท ท าให้รัฐบาลมองว่า ไม่กระทบกบัทุน
มากนัก โดยสินค้าที่กระทบประกอบด้วย อุปกรณ์
ไฟฟ้า เคมีภณัฑ ์เหล็กกลา้ พลาสติก อาหารปรุงแต่ง 
ยานยนต์ และเรือยนต์ ดอกไม้ประดิษฐ์ เค ร่ือง
สุขภัณฑ์ แผงควบคุมไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงอาหาร
ปรุงแต่งก็ไม่ให้เติมน ้ าตาลลงไป แลว้รัฐบาลมีการท า
อะไรบา้ง การที่จะถูกตดัสิทธิจีเอสพวีนัที่ 25 เมษายน 
2563น้ี หากไม่มีการส่งออกไปอเมริกาจะมีการปลด
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ออกเลิกจา้ง 4 หม่ืนคน แต่การตดัสิทธินั้น สินคา้ส่ง
ได้ แต่ว่าไม่ได้รับส่วนลดจากภาษีท าให้ เราต้อง
ส่งออกสินคา้แพง และคนอาจไม่ซ้ือของประเทสไทย 
ดว้ยเขาซ้ือเพราะสินคา้เราราคาถูก หากแพงเขาก็ซ้ือ
ของประเทศที่พฒันาแลว้ ทางรัฐบาลไทยมองวา่ไม่มี
ผลกระทบยังส่ งออกได้ มาดูกันในอนาคต ซ่ึ ง
ผลกระทบไม่ใช่แค่แรงงาน 4 หม่ืนคนเท่ านั้ น  มี
ผลกระทบต่อแรงงานที่รับงานไปท าอ่ืนๆดว้ย 
 การที่ถูกตดัสิทธิด้วยปัญหาการละเมิดสิทธิ
แรงงาน ซ่ึงน่าอายหากไม่มีการแกปั้ญหาประเทศอ่ืนๆ 
ซึงรับรู้ว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงาน ซ่ึงเก่ียวกับการ
รวมตวัเป็นสหภาพแรงงาน การเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานไม่ได้ขอแรงงานเหมาค่าแรง หากสมคัรก็จะ
ถูกยา้ย และเก่ียวกับการรับรองอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศทั้ ง 2 ฉบับ  จึงอยากให้
ประเทศไทยรัฐบาลตอ้งแสดงเจตจ านง ในการรับรอง
อนุสัญญาILO 87 และ98 เพื่อแสดงความต้องการ
แกไ้ขปัญหา เม่ือมีท่าทีแลว้ก็จะไดรั้บการตอบรับที่ดี
ขึ้ น มีการตั้ งคณะท างานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อ
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 
แรงงานที่มาท างานในประเทศไทยก็ตอ้งมีสิทธิในการ
จัดตั้ งองค์กรของเขาเพื่อสร้างอ านาจต่อรอง และ
แรงงานภาคเกษตร ภาคเกษตรกรต่างๆให้เขา้ใจเร่ือง
การตดัสิทธิดว้ยวา่ ส่ิงที่เราท าไปเพือ่ใหเ้กิดการเคารพ
สิทธิแรงงานด้วย และเรารู้สึกเจ็บปวดต่อการตัด
สิทธิGSP และเราจะไปพบกบันายกรัฐมนตรีในวนัที่ 
3 มีนาคม2563 และมีการลงพื้นที่เพื่อท าความเขา้ใจ
เร่ืองการตดัสิทธิจีเอสพีถึงที่มาที่ไปเพื่อให้ร่วมมือกนั

ในการขับเคล่ือนให้รัฐบาลมาแก้ไขปัญหาการตัด
สิทธิGSPดว้ย 

 
 นางเคที่ ไฟน์โกลด์ ผูน้ าแรงงานจาก AFL-
CIO ซ่ึงมีสมาชิกเป็น คนงานและลูกจา้งในสหรัฐ ฯ 
กว่า 12 ล้าน คน , และ ITUC ซ่ึงมีสมาชิกกว่า 250 
ล้านคนทั่วโลก   ได้กล่าวว่าขบวนการแรงงานใน
สหรัฐ ฯ ไดต่้อสู้ผลกัดนัตั้งแต่ยคุทศวรรษที่ 1980 ให้
มีเพิ่มเง่ือนไขการเคารพมาตรฐานแรงงานสากลตาม
หลกัการขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
เขา้ไปในการใหสิ้ทธิ ฯ GSP ของรัฐบาลสหรัฐ ฯ เพื่อ
ป้องกนัมิให้ประเทศที่ไดรั้บสิทธิฉวยโอกาสหาความ
ได้เปรียบทางการคา้และลดตน้ทุนการผลิตด้วยการ
ละเมิดหรือจ ากดัสิทธิต่อคนงานและลูกจา้ง ซ่ึงรวมถึง
สิทธิและเสรีภาพในการรวมตวัเป็นสหภาพ ฯ และ
เจรจาต่อรอง ขบวนการแรงงานในสหรัฐ ฯ ยงัไดต่้อสู้
เพื่อให้การได้สิทธิ GSP ของแต่ละประเทศ น ามาสู่
การพฒันาทางเศรษฐกิจที่มีการปกป้องคุม้ครองสิทธิ
ของคนงานและลูกจา้ง ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการได้รับ
ค่าจา้งและสภาพการจา้งที่เป็นธรรม และ ได้รับการ
เคารพและส่งเสริมสิทธิพื้นฐานดา้นอ่ืน ๆ เพือ่ป้องกนั
ไม่ให้แต่ละประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาโดยวดัจาก
ตวัเลขการส่งออก หรือ GDP โดยไม่ไดค้  านึงคุณภาพ
ชีวิตของคนงานและลูกจา้ง ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ใน
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ประเทศ  การถูกตดัสิทธิ GSP ดว้ยเหตุจากการละเมิด
สิทธิแรงงานไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะต่อการคา้กับ
สหรัฐ ฯ แต่ยงัเป็นการส่งสัญญาณไปยงัประเทศคู่คา้
อ่ืน ๆ ให้เขา้มาตรวจสอบดว้ยเช่นกนั  โดยทาง AFL-
CIO ไดมี้การเก็บขอ้มูลตั้งแต่ปี 2556  เพื่อรายงานต่อ 
ส านักผูแ้ทนการคา้สหรัฐ ฯ (USTR)  จนน ามาสู่การ
ตดัสิทธิในปี พ.ศ.2562  เน่ืองจากไม่มีความคืบหน้า
ในการแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานตามที่ได้
ร้องเรียนไป 

 
 กรณีข้อสงสัยและค ากล่าวอ้างจากรัฐบาล
ไทยว่า การตดัสิทธิ GSP เป็นเร่ืองที่รัฐบาลสหรัฐ ฯ
กดดนัให้รัฐบาลไทยใหสิ้ทธิแรงงานขา้มชาติมากกว่า
แรงงานไทยจริงหรือไม่ โดยกล่าวว่า กรณีการละเมิด
สิทธิที่อยู่ในข้อร้องเรียนส่วนมากเป็นกรณีที่ เกิด
ขึ้ นกับแรงงานไทย ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสหภาพ
แรงงาน รัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(สร.รฟท.) , สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย 
หรือ กรณีของสหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อิเล็กทริก ขอ้
ร้อ งเรียน  GSP เป็ น การมุ่ งหวังให้ มี ก าร เค ารพ
มาตรฐานแรงงานตามหลักการของ ILO ซ่ึงตอ้งการ
ให้เกิดการเคารพและส่งเสริมสิทธิต่อคนงานและ
ลูกจ้างทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติหรือสัญชาติ 

นอกจากน้ี ในการจดัอันดับประเทศที่ มีการละเมิด
สิทธิแรงงานของ ITUC ประจ าปี 2562  ประเทศไทย
ถูกจัดอ ยู่ใน เรต ต้ิ ง  5 ห รือ  ประ เทศที่ ไ ม่ มี ก าร
รับประกันเร่ืองสิทธิ  กรณีเช่นน้ีไม่ได้เกิดมาจาก
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง แต่เป็นการละเมิดสิทธิทั้ง
ระบบจากการที่กฎหมายและนโยบายของรัฐลม้เหลว
ในการคุม้ครองสิทธิแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล 
ความล้มเหลวของประเทศไทยเห็นได้ชัดจากความ
เหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจของประเทศและการที่ มี
สมาชิกสหภาพ ฯ ในประเทศเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์
กวา่ ๆ ซ่ึงนอ้ยมากและส่งผลต่ออ านาจการต่อรองของ
คนงานและภาคประชาชน  
 ดังนั้น ขบวนการแรงงานสากลจะใช้กลไก
และเคร่ืองมือต่าง ๆที่ มีอยู่เพื่อต่อสู้ให้คนงานและ
ลูกจา้งในประเทศไทยไดรั้บการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิ รวมทั้งมีโอกาสในการรวมตวัจดัตั้งและต่อรอง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับตนเอง และกรณีที่
รัฐบาลไทยมองวา่สิทธิ GSP ที่ถูกระงบัเป็นเพยีงส่วน
นอ้ย โดยมองวา่รัฐบาลอาจจะยงัไม่เขา้ใจผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยการระงบัสิทธิที่มีการประกาศเม่ือ
เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่หน่ึงในสามของ
สินคา้จากไทยที่ไดรั้บสิทธิ GSP ทั้งหมด ตนในฐานะ
ตัวแทนจาก AFL-CIO มีการท างานร่วมกับรัฐบาล
สห รัฐ  ฯ  ซ่ึ ง มีค  าถาม ถึ งความคืบหน้ าของการ
แก้ปัญหา จากการที่ตนได้พบกับ รมว.แรงงาน และ
ไดรั้บค าตอบกระทรวงแรงงานจะปรึกษากบัที่ปรึกษา
ทางเทคนิค ซ่ึงตนคิดว่าการแก้ปัญหาที่ถูกต้องควร
จะตอ้งให้ความส าคญักบัขอ้แนะน าจากผูน้ าแรงงานที่
ได้ประสบและได้รับผลกระทบจากกรณีการละเมิด
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สิทธิต่าง ๆ มากกวา่ความเห็นจากที่ปรึกษาทางเทคนิค 
นอกจากน้ี ตนในฐานะตวัแทนจาก ITUC ได้มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลกับเครือข่ายสหภาพแรงงานใน
ยุโรป เส ม อ  แล ะผู ้น า รัฐบ าล จากทั้ ง  EU แล ะ
สวิตเซอร์แลนด์ที่มีแผนจะเจรจาขอ้ตกลงดา้นการคา้
เสรี (FTA)กับไทยจะต้องรับรู้ถึงปัญหาการละเมิด
สิทธิและท าลายสหภาพแรงงานในประเทศไทยก่อนที่
จะมีการเจรจาใด ๆ เน่ื องจากการเจรจา FTAกับ
ประเทศเหล่าน้ีลว้ยแต่มีเง่ือนไขใหป้ระเทศคู่คา้เคารพ
สิทธิแรงงานตามมาตรฐานหลกัของ ILO ดว้ยเช่นกนั 
 Mr.Mark Del Greco สมาพนัธ์แรงงานข่นส่ง
ระหว่างประเทศ ( ITF-FRN) กล่าวว่า การที่สหรัฐมี
การตดัสิทธ์ิ GSP จะท าใหป้ระเทศไทยมีการปรับปรุง
ทางกฎหมาย ดูจากการที่ประเทศไทยได้ใบเหลืองก็
ท  าให้มีการปรับปรุงดา้นสิทธิแรงงานเรือประมงไทย 
เร่ืองการคา้มนุษย ์ตอนน้ีมีการจดัตั้งสมาคมแรงงาน
สาขาประมง แต่การรวมตัวก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายด้วยรัฐ
ไทยไม่ได้เคารพสิทธิแรงงาน หรือยอมรับสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ ปัญหาแรงงานประมงยงัมีการถูก
นายจ้างยึดพาสเปอร์ตไว ้และรวมถึงการดูแลเร่ือง
ความปลอดภยั อาชีวะอนามยั และยงัท าใหแ้รงงานอยู่
ในภาวะของแรงงานปลดหน้ี และกฎหมายแรงงาน
ไทยไม่สามารถที่ จะคุ ้มครองแรงงานไทย หรือ
แรงงานขา้มชาติได้ไม่ว่าจะอยู่ในสัญชาติใด และยงั
ประสบปัญหาค าตดัสินทางความยติุธรรมไทย ยงัไม่
เป็นธรรม ยงัมี ปัญหา ส่งผลให้มีการละเมิดสิทธิ
แรงงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของรถไฟ หรือ
การบินไทยที่มีการฟ้องร้องผูน้ าแรงงานอยู่ ส่ิงที่เรา
ต้องการก็คือให้แรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ 

หรือแรงงานต่างๆไดรั้บสิทธิเสรีภาพในการดูแลเร่ือง
การรวมตวัและเจรจาต่อรองร่วม ส าหรับการคุม้ครอง
ลูกเรือประมง ประเทศไทยไดรั้บสัตยาบนัอนุสัญญา 
188 แล้วแต่ว่า ก็ยงัไม่ได้ท  าตามอนุสัญญาดังกล่าว
เท่าที่สมควร จึงอยากใหป้ระเทศไทยมีการเคารพสิทธิ
และปฏิบัติตามกฎหมาย อนุสัญญาด้วย และการไม่
ยอมรับสิทธิของแรงงานมากเท่าไร จึงต้องมีการ
เรียกร้องให้รัฐบาลไทยมีการรับรองอนุสัญญาILO 
และปฏิบัติตามโดยการแก้ไขปัญหา หากไม่มีการ
แกไ้ขการที่สหรัฐฯ มีการตดัสิทธิGSPก็เป็นความ
สมควรแลว้ 

 
 Mr.Robert Pajkovsi ผูอ้  านวยการโซลิดาริต้ี 
เซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC) กล่าวว่า GSPนั้นคือ การ
ส่งเสริมทางการคา้ของประเทศที่ก  าลังพฒันาเขา้ถึง
สิทธิทางการคา้ และAFL CIO ก็มีการเรียกร้อให้การ
ส่งเสริมทางการค้าต้องมีกลไกให้คนงานได้รับ
ประโยชน์ทางการผลิตภายในประเทศดว้ย AFL CIO
ได้มีการต่อสู้ให้น ามาตรฐานหลกัของILO มาใชด้้วย 
และมี เง่ือนไขอ่ืนๆ แต่ต้องการให้ประเทศที่ รับ
สิทธิGSP ตอ้งมีการพฒันาดา้นสิทธิแรงงานดว้ยไม่ใช่
การใช้เพียงมาตรฐานการส่งออกเท่านั้ น และบาง
ประเทศมีการพฒันาดา้นสิทธิแรงงาน แต่บางประเทศ
ก็ไม่ท าจนมาถึงการสูญเสียGSP อย่างบังกาลาเทศ 
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หรือเบลาลูสที่มีการตั้งสหภาพแรงงานก็ถูกลม้ ซ่ึงถูก
ตดัGSP 
 ส่วนในประเทศไทยก็มีประเด็นว่า ประเทศ
ไทยย ังไม่ มีการปรับปรุงกฎหมายแรงงาน  ด้าน
แรงงานสัมพนัธ์ และ 10 ปีที่ผ่านมามีการละเมิดสิทธิ
แรงงานจ านวนมากและไม่มีการแกไ้ข ซ่ึงต่อมาได้มี
การประกาศที่จะตดัสิทธิGSP ในประเทศไทยซ่ึงเป็น
ประเทศที่รับสิทธิมากที่สุด และไทยไม่ได้มีการท า
อะไรเลยเพื่อใหเ้กิดการคุม้ครองสิทธิแรงงาน และขอ้
ร้องเรียนGSP ได้มีการวิเคราะห์ปัญหากการละเมิด
สิทธิแรงงานไว ้รวมถึงการละเมิดสิทธิการเจรจา
ต่อรอง ซ่ึงหลายคนมีความเก่ียวข้องต่อการละเมิด
สิทธิแรงงานเร่ืองการเจรจาต่อรองซ่ึงปี2015  มีผูแ้ทน
จากรัฐบาลไทยที่เขา้ไปซ้ีแจงเป็นระยะต่อการละเมิด
สิทธิแรงงาน โดยรัฐบาลไทยมีการไปโตแ้ยง้ว่าไดใ้ห้
ความคุม้ครองสิทธิแรงงานอยา่งดี โดยมีการพาผูน้ า
แรงงานบางท่านไปร่วมช้ีแจงดว้ย 

 
 ปีต่อมารัฐบาลก็ตอ้งไปให้การอีกคร้ังเร่ือง
การละเมิดสิทธิแรงงาน แต่คราวน้ีมีการเปล่ียนจาก
ที่วา่ไม่มีการละเมิดสิทธิแรงงาน เป็นให้การว่า มีการ
ร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่  ซ่ึงทาง
สหรัฐอเมริกาได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง
กฎหมายแรงงานสัมพนัธฉ์บบัใหม่วา่ แยก่ว่าเดิม และ

รัฐบาลไทยได้ส่งผูแ้ทนไปในปีที่ผ่านมาว่า เขาไม่
จ าเป็นตอ้งท าอะไร ซ่ึงเวลาใกล้กนัคือ มีการตดัสิทธิ
กรณีของรัฐวสิาหกิจรถไฟออกมา และอีกหลายกรณี 
คนที่มาตรวจสอบขอพบกบัรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ที่มาจากUNHCR เป็นผูแ้ทนคือรูอีส ซ่ึงเป็น
ผูแ้ทนระดับสูงของUNHCR และทุกอย่างก็แย่ลงไม่
ว่าจะเป็นธรรมเกษตร ที่ มีการฟ้องร้องกัน  เดือน
กันยายน ได้มีการส่งค  าแนะน าว่าจะมีการตัดสิทธิ
หรือไม่ไปที่ท  าเนียบขาว แต่พอค าตดัสินออกมาตอน
เดือนตุลาคม 2562 จึงเป็นเร่ืองที่น่าตกใจ ว่า ภายใน
เดือนเมษายน 2563 จะมีการระงบัสิทธิพิเศษประเทศ
ไทยที่ต้องสูญเสียประมาณ 3 หม่ืนล้านบาท และ
ช่วงเวลา 6 เดือนที่ รัฐบาลจะมีการแก้ไขปัญหา
แรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิทั้งหมด ซ่ึงรัฐบาลเสียเวลาใน
การเล่นเกมซ์ที่ไม่ยอมแก้ปัญหาแรงงาน ช่วงเดือน
ธนัวาคม 2562 ทางสหรัฐฯมีความสนใจและถามเร่ือง
ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานซ่ึงทางคสรท.มีผูแ้ทน
เขา้ไปเป็นทีมที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การแรงงาน
สภาผูแ้ทนราษฎร 2 ท่าน หากรัฐบาลไทยไปกล่อม
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ยอมคืนสิทธิเร่ือง
GSP โดยไม่ตอ้งแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน
ซ่ึงหากได้คืนมารัฐบาลไทยคงไม่ท าอะไรให้ดีขึ้ น 
และคิดว่า เดือนเมษายน 2563 ประเทศไทยคงถูกตดั
สิทธิGSP 
 UNHCR ที่มีการตดัสิทธิทางการคา้ของไทย
นั้ นเกิดขึ้ น ด้วยผูแ้ทนทางการค้าเขามีการสืบสวน
อยา่งเป็นระบบ และกระบวนการที่ท  ามานานตอ้งท า
อยา่งเป็นระบบ รัฐบาลไทยมีการปลุกกระแสชาตินิยม
ท าให้แรงงานไทย ออกมาต่อต้านแรงงานขา้มชาติ
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ดว้ยการใชค้  าพูดวา่ สหรัฐอเมริกาตอ้งการให้ไทยดูแล
แรงงานข้ามชาติดีกว่าแรงงานไทย แม้ว่าการต่อสู้
แรงงานขา้มชาติให้ได้สิทธิ แต่การดูแลแรงงานไทย
ใหไ้ดรั้บการคุม้ครองก็มีนิดเดียว จึงคิดว่าหากแรงงาน
ไทยได้รับการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติก็ได้รับการ
คุม้ครองดว้ยเช่นกนั ซ่ึงคิดวา่ ตอนน้ีเป็นโอกาสที่ดีใน
การที่จะกดดนัรัฐบาลให้แกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิ
แรงงาน และการรับรองอนุสญัญาILO องคก์รแรงงาน
ในยุโรป จะมีการให้ผู ้แทนแรงงานหยิบประเด็น
ปัญหาแรงงานในประเทศไทยพูดในสภาฯเช่นกัน 
และเวทีสากลอาจไม่ เข้าใจเร่ืองการละเมิดสิทธิ
แรงงานในประเทศไทย และเราเองก็มีความสัมพนัธ์ที่
เข ้มแข็งกับองค์กรแรงงานสากล ทั้ งอเมริกา ยุโรป 
ฯลฯ และทุกอยา่งอยู่ที่ขบวนการแรงงานไทยว่า จะ
ขบัเคล่ือนอย่างไร ต้องเคล่ือนไหวผลักดันไม่ว่าจะ
เป็นรัฐบาล หรือกรรมาธิการการแรงงานในรัฐสภาฯก็
ต้องไป  ต้อ งต่อสู้ เพื่ อให้ เกิดความเข้มแข็งของ
ขบวนการแรงงาน และเป็นช่วงที่ดีที่จะมีการเรียกร้อง
ให้มีการแกไ้ขปัญหาแรงงาน และสหรัฐอเมริกาจะมี
การเลือกตั้งใหม่อีกคร้ังในเดือนมีนาคม 2563น้ี 

 
 Mrs.Vesna Rodic ผูอ้  านวยการมูลนิธิฟรีดริค 
เอแบร์ท (FES) กล่าวว่า เน่ืองจากประเทศเยอรมัน
ไม่ได้มีการแสดงถึงความขัดแยง้ทางการค้าของ

ประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา ดว้ยไม่สามารถที่จะพูด
ถึงความขดัแยง้ในประเทศที่สามได ้จึงของกล่าวถึง
ความสมานฉันท์ ในฐานที่FES เป็นองค์กรทาง
การเมือง และคิดว่าสหภาพแรงงานเป็นองค์กรที่
พิทกัษด์้านสิทธิ แรงงาน และให้กบัประชาชนทัว่ไป 
แม้เวลา 20 ปีที่ผ่านมาในยุโรปจะสูญเสียสมาชิกม
สหภาพแรงงานจาก 12 ลา้นคน เหลือเพียง 6 ลา้นคน 
สหภาพแรงงานก็ยงัเป็นแกนหลักในการท าหน้าที่
ขบัเคล่ือนทางสังคม และในการขบัเคล่ือนใหน้ายจา้ง 
ลูกจา้งมาต่อรองกันด้านสิทธิทางสังคม และเห็นว่า 
สหภาพแรงงานเป็นเคร่ืองมือที่แข็งแกรงในการต่อสู้
ของสังคม และแรงงาน ซ่ึง FES ขอสนับสนุนการ
ต่อสูข้องขบวนการแรงงาน และเช่ือวา่ประเทศไทยอยู่
ในสภาพที่ล  าบาก การขบัเคล่ือนให้การให้สัตยาบนั
ILO ฉบบัที่ 87 และ98  และFES ไดข้บัเคล่ือนร่วมกบั
ขบวนแรงงานมาโดยตลอด สถานการณ์ปัจจุบันมี
ความเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วความ
เปล่ียนแปลงจะบงัคบัใหเ้ราตอ้งท างานร่วมกนัรวดเร็ว
ขึ้น ดงันั้น ทั้งนายจา้ง และภาครัฐบาลควรมีการปรับ
ทศันคติเพื่อให้มีการท างานร่วมกันสหภาพแรงงาน
มากขึ้ น โดยหวังว่าหลังจากวัน น้ีคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย จะมีการสร้างพันธมิตร 
ร่วมมือกับแรงงานกลุ่มต่างๆต่อไป ไม่ว่าจะเป็น
แรงงานในระบบ แรงงานขา้มชาติ เพื่อให้คุม้ครอง
ดา้นสิทธิแรงงานดว้ย  
 ทั้งน้ี ยงัมีกรณีสหภาพยโุรปตดัสิทธิทางการ
คา้ของกมัพูชานั้น ปกติทางสหภาพฯจะลงัเลในการที่
จะตดัสิทธิ และไม่ปล่อยคร้ังที่จะมีท่าทีแบบน้ี เม่ือ 2 
ปีที่แล้ว FES มีรายงานฉบับหน่ึงถึงมาตรการการ
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ลงโทษทางการค้า เป็นการลงโทษในวงจ ากัด 
มาตรการลงโทษของ EU จะท าใหก้ระทบกบัแรงงาน
นั้น แต่ว่าหากมาตรการ การลงโทษจะลงโทษเฉพาะ
บรรษทั ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ท  าให้เกิดปัญหาต่อ
เหตุการณ์การละเมิดสิทธินั้ นๆ เท่านั้ น เพื่อไม่ให้
แรงงานไดรั้บผลกระทบ หรือกระทบนอ้ยที่สุด หากมี
การลงโทษที่กมัพชูาจริงไม่ควรที่จะเป็นผลกระทบต่อ
แรงงานหลายแสนคน แต่ว่า อยากเรียกร้องให้ยุโรป
ลงโทษจ ากัดในส่วนของผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งเท่านั้ น 
เช่นใชม้าตรการการแช่แข็งทางบญัชีการเงิน ของคน
กระท าการสร้างผลกระทบเท่านั้นเพื่อไม่ให้กระทบ
กบัแรงงานจ านวนมาก 
 Mr.Pong-Sul Ahn องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) กล่าวว่า ประเด็นGSPมีความส าคัญ
ไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวแต่มีความส าคัญต่อทุกคน 
GSPเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หากไม่มีGSP การ
ส่งออกก็น้อยลง และกระทบกับแรงงานแน่นอน 
ผลกระทบจากGSPต่อแรงงาน ซ่ึงเม่ือ 3 วนัทีผ่านมา
ยุโรปประกาศจะตัดสิทธิพิเศษทางการค้ากับทาง
กมัพูชาดว้ยประเด็นการละเมิดสิทธิต่างๆ และส่งผล
กระทบทางการส่งออกหม่ืนพนัล้านยูโร ซ่ึงการตัด
สิทธิทางการคา้จะส่งผล 12 สิงหาคม2563เป็นตน้ไป 
ผลที่ จะกระทบต่ออุตสาหกรรมส่ิงทอ ประเทศ
กัมพูชาเป็นคู่ค้าใหญ่กับยุโรป และส่งสินคา้ไป 5.2 
หม่ืนล้านยูโร ขบวนการสหภาพแรงงานจึงต้อง
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านการละเมิดสิทธิ
แรงงาน และองค์กรการคา้โลก (WTO)ที่ต ั้งขึ้นมาปี 
2014 

 WTO มีข้อมูลว่า ประเทศไทยมีการค้ากับ
ประเทศต่างๆ เม่ือมีข้อตกลงการค้าเสรีก็จะมีการ
ลงทุน และเปิดกิจการในประเทสไทยก็จะมการส่งผล
ด้านสิทธิแรงงานเม่ือมีการมาลงทุน จะสังเกตได้ว่า 
เวลาประชุมWTO จะมีภาคประชาสังคม และแรงงาน
จดัประทว้งใหญ่เพื่อให้รับลรู้เร่ืองการลงทุนที่มาเอา
เปรียบ หรือละเมิดสิทธิในประเทศ WTO ไม่ใช่
องคก์รที่จะมีความรู้ดา้นสิทธิแรงงาน จึงไดมี้การหาผู ้
เชียวชาญ หรืออ้างไปที่ILO เม่ือมีการท าข้อตกลง
การคา้เสรี ในขอ้ตกลงทุนฉบบัจะมีหมวดว่าดว้ยสิทธิ
แรงงาน ว่าให้บรรษัทที่ไปลงทุนในประเทศก าลัง
พฒันาตอ้งมีการดูแล และน าขอ้ปฏิบตัิในมาตรฐาน
แรงงานของประเทศตนเองดว้ย แต่ปัญหาคือไม่ได้มี
การน าไปปฏิบตัิจึงเป้นปัญหา ILO มีแนวปฏิบตัิทาง
แรงงาน สังคม ขอ้ก าหนดในปฏิญญาให้บรรษทัท า
ตามไม่วา่จะเป็นมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั ส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานแรงงาน ILOครบ 100 ปี
ได้มีการเสนอให้บรรษัทท าตามข้อแนะว่าด้วย
มาตรฐานแรงงาน การที่จะให้มีการลงทุนเพื่อสร้าง
งาน และพฒันาที่ย ัง่ยนื และส่งเสริมความเสมอภาค
มากขึ้ น การลงทุนทางการค้างต้องลงทุนด้านสิทธิ
แรงงาน และมาตรฐานดา้นสิทธิแรงงานดว้ย 
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 ดังนั้ นการค้าการลงทุนต้องเคารพสิท ธิ
แรงงาน และสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานด้วย และ
การคา้เสรีที่เกิดนั้นไม่มีระบบที่ท  าให้แรงงานไดร่้วม
ร่างเลย ประเด็นสุดทา้ยทางสหประชาชาติสนับสนุน

SDGs ว่าเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื และเคารพสิทธิ
แรงงานดว้ย 
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โครงการสัมมนา กรรมการบริหาร และสมาชิกสภา
องค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย 
หัวขอ้ “การเตรียมความพร้อมสถานการณ์ยานยนต์ 
กับภาวะเศรษฐกิจโลก” เม่ือวนัที่ 31 มกราคม และ
วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2563 ที่ โรงแรมเมาเท่นบีช พทัยา 
ผูเ้ขา้ร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร และ
สมาชิกกวา่ 80 คน 

 นายมานิตย ์พรหมการียก์ุล ประธานสภา
องค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย 
กล่าวว่า หลงัจากที่ไดมี้การคดัเลือกกรรมการบริหาร
สภาฯชุดที่  5 ซ่ึงได้มาจากสหภาพแรงงานกว่า 90 
แห่ง กรรมการบริหารตอ้งมาร่วมกนับริหารงานสภา
ฯ หลงัจากที่ยา่งเขา้ปีที่ 13 ของการบริหารงาน ที่ผ่าน
มาไดรั้บการยอมรับจนถึงปัจจุบนั ปัจจุบนัน้ีไดรั้บคดั

สรรให้ไปเป็นกรรมการ คณะกรรมการประกนัสงัคม
(บอร์ด) 

 

 แม้ว่า จะมาด้วยมาตรา 44 แต่ก็ได้มีความ
พยายามท างานในบทบาทหน้าที่อยา่งเต็มที่ ในการที่
จะให้ เกิดการปรับปรุงเป ล่ียนแปลงระบบสิทธิ
สวสัดิการประกนัสงัคม ทั้งเร่ืองการขยายสิทธิการท า
ฟัน และเร่ืองกรณีเกษียณอาย ุและการรับเงินบ านาญ 
ทั้งการเจ็บป่วย การเสียชีวิต อย่างโรคที่ระบาดด้าน
ไวรัสโควิด19ที่ประเทศจีน และประเทศไทยเองก็พบ

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89/20200131_102248/
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คนป่วยเพิ่มขึ้ น ซ่ึงต้องมีการเฝ้าระวัง ซ่ึงถือเป็น
สัญญาณบอกเหตุถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจด้วย 
เน่ืองจากประเทศจีนเองก็มีการสั่งปิดบางเมือง ที่มี
การระบาด เพียง 3 เดือนที่หา้มไม่ให้คนจีนออกนอก
ประเทศก็กระทบกับเศรษฐกิจในประเทศไทยแล้ว
กวา่ 3 แสนลา้นบาท ในการจดังานทั้งสองวนัน้ีก็หวงั
วา่ จะท าให้เกิดการพฒันาดา้นศกัยภาพ และส่งเสริม
ให้สภาฯเดินหน้าอยา่งมีคุณภาพ และการเขา้สู่ระบบ
เทคโนโลยีใหม่เราก็ตอ้งพฒันาตนให้ก้าวหน้ามาก
ขึ้นวนัน้ีขบวนการแรงงาน โดยสภาฯมีผูแ้ทนราษฎร
เขา้ไปเป็นผูแ้ทนในสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้เราตอ้งใช้
ช่องทางในการผลกัดนัทางการเมือง เพือ่ผูใ้ชแ้รงงาน 

 

 รศ. ดร.กริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไดบ้รรยายเร่ือง แนวโน้ม
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมยานยนต ์วา่ ธนาคารโลก
ไดพ้ยากรณ์เปิดตวัเลขวา่ เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 2.5 
เปอร์เซ็นต์ ปีที่ผ่านมาอยูท่ี่ 2.4 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงกลุ่มที่
พฒันาแล้วจะเติบโตลดลง คือโตน้อยลง แต่ขณะที่
ประเทศที่ก  าลังพัฒนาโตขึ้ น 4.1 เปอร์เซ็นต์ และ
เอเชียโตขึ้น 4.9 เปอร์เซ็นต์  จากการประเมินผลปีน้ี 
คาดว่า ประเทศจีนเศรษฐกิจโต ญี่ปุ่ น อเมริกา อตัรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ซ่ึงถือเป็นประเทศคู่คา้
กบัประเทศไทย และทิศทางราคาน ้ ามนัก็ลดต ่าลง 

 ส่วนค่าเงินบาทปีที่ผ่านมากเงินบาทแข็งตวั 
และปีน้ีก็อาจอ่อนตัวลงเล็กน้อยเท่านั้ น ซ่ึงหลาย
สถาบนัมีการค านวณทางเศรษฐศาสตร์ตรงกันอยู่ที่ 
30 บาท และกรณีสงครามทางการคา้ คือประเทศจีน 
กับอ เม ริกาที่ ท  ากัน  ด้วยทางสหรัฐอ เม ริกาเสีย
ดุลการคา้ให้กบัจีน ซ่ึงมีการท านายวา่ จะยดืเยือ่นไป
อีก จากนักลงทุนญี่ปุ่ นได้มีการค านวณเร่ืองการ
ลงทุนแลว้ และในส่วนของทรัมป์เองก็ก็มีการท าการ
กีดกันทางการค้า ด้วยเขาก าลังจะมีการเลือกตั้ ง
ประธานาธิบดีใหม่ในเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงไทยเอง
ก็ต้องระวงัตัวหากอเมริกามองว่าประเทศไทยมี
ดุลการคา้สูงกว่า การส่งออกที่ผ่านมาสหรัฐฯยงัเป็น
ตลาดที่ไทยยงัสามารถส่งออกไปได ้ซ่ึงระหว่างการ
ท าสงครามการคา้ของยกัษใ์หม่ทั้งสองประเทศ คือไม่
วา่ จะเป็นสินคา้ประเภท คอมเพรสเซอร์ แอร์ อาหาร 
ผลไม้ฯลฯ ในส่วนประเทศจีนก็มีการยา้ยฐานการ
ผลิตการลงทุนไปที่ประเทศเวียดนามมากที่สุด ซ่ึง
เป็นส่ิงทอ เส้ือผา้ รองเทา้ ส่วนไทยค่าจา้งสูงขึ้น จึงยงั
เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เงินเฟ้อในประเทศ
ไทยยงัไม่สูงมาก สินคา้ไม่ไดมี้ราคาแพงขึ้น ซ่ึงการ
เรียกร้องค่าจ้างขั้นต ่า อาจจะอิงภาวะเงินเฟ้อไม่ได ้
อัตราดอกเบี้ ยยงัต  ่ามาก ยงัไม่ได้มีการปรับขึ้ น การ
ไหลเขา้ไหลออกของเงิน การขยายตวัของเศรษฐกิจ
ยงัขยายตวัน้อยมาก รายไดต่้อหวั 2.6 เปอร์เซ็นต ์การ
เติบโตจึงไม่มากอยู่ที่  3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และการ
ส่งออกยงัติดลบ 3 เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้ว ส่วนการ

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89/20200131_104009/
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เติบโตด้านการส่งออกยงัเท่าเดิม คนไม่ใช้จ่าย ไม่
สามารถกระตุน้เศรษฐกิจได ้เพราะคนไม่ใช่จ่ายดว้ย
รายไดย้งัต  ่า ไม่กลา้ใชจ่้าย ซ่ึงส่ิงที่จะท าให้เศรษฐกิจ
โตขึ้นคือการกระตุน้ดว้ยมาตรการของรัฐดา้นต่างๆ 
การออกนโยบายอยา่งชิมช็อบใช ้บตัรสวสัดิการคน
จน 

 

 การลงทุนของภาคเอกชนก็มีปัญหาดว้ยนัก
ลงทุนไม่ยอมลงทุน เขายงักังวลความไม่มั่นคงดา้น
เศรษฐกิจ ในโรงงานยงัใชไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ แต่ก็มี
นกัลงทุนจีนกบัญี่ปุ่ นที่มาลงทุนในEEC 

 ปี2020 นั้ นสินคา้เกษตรจะส่งออกได้ราคา
ม าก ขึ้ น  ด้ ว ย ปั ญ ห าภั ย แ ล้ งที่ เ กิ ด ขึ้ น  ท า ให้
เกษตรกรรมมีปัญหาด้านการผลิตเช่นกัน ท าให้การ
ส่ งอ อ ก ข้ า ว  ย างพ าร าได้ ร าค าม าก ขึ้ น  ด้ าน
อสังหาริมทรัพยอ่์อนแอมากขึ้น ภาคก่อสร้างแยล่ง
ดว้ยไม่มีก าลงัซ้ือ ดา้นท่องเที่ยวการเติบโต ที่ผ่านมา
คือ นกัท่องเที่ยวจีน อินเดียก็มาท่องเที่ยวเยอะมากขึ้น 
และรายได้ปีน้ีเพิ่มมากขึ้น แต่ตอนน้ีปัจจยัของโรค
ระบาดไวรัสโคโรน่าจากอู่ฮั่น ประเทศจีน ท าให้
นกัท่องเที่ยวลดลงมาก 

 การเติบโตของGDP นั้ นโตขึ้ น  และการ
ลงทุนเพียงนิดเดียว แต่ภาครัฐจะมีการเร่งการลงทุน
ใชจ่้ายการส่งออกไม่สูงขึ้นเงินเฟ้อเล็กน้อย และ การ
จา้งงานในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมร้อย
ละ 5 เท่านั้น หากมองดูระดบั ภาพรวมการจา้งงาน 4 
กว่าคนการจา้งงานไม่เพิ่มขึ้น ตวัเลขการตกงานก็ยงั
ไม่มาก ดว้ยปี 2019 มีการเลิกจาก 4 แสนกว่าคน ปิด
กิจการ1พันกว่าแห่ง  ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มี
คนงานตกงาน 5 พนักว่าคน แต่มีการจา้งงานเพิ่มขึ้น 
1 หม่ืนกว่าคน ผลผลิตจากอุตสาหกรรมมีการหดตวั
ใน อุตสาหกรรมยานยนต์  ด้วยการผลิตได้ รับ
ผลกระทบการใช้อัตราการผลิตต ่าลง มีการใช้คู่มือ
แรงงานไม่ เต็มศักยภาพใช้เพียง 75 เปอ ร์เซ็นต ์
รถ ยนต์นั่ งอัต ราข าย  ย ัง ติ ดลบ  แม้ก ระทั้ ง รถ
มอเตอร์ไซค ์ก็ติดลบ การส่งออกของยานยนตห์ดตวั
ติดลบมาโดยตลอดในปีที่ผา่นมา เศรษฐกิจปีหนา้อาจ
ไม่แยก่ว่าเดิมแต่ก็อาจดีขึ้นเล็กน้อย ปีหน้าเศรษฐกิจ
ไทย หรือเศรษฐกิจโลกยงัทรงๆอยู ่

 นอกจากเศรษฐกิจที่ตอ้งเผชิญในปีน้ี ปัจจยั
เทคโนโลยีป่วนโลกมีเทคโนโลยทีี่เขา้มาท างานกับ
แรงงาน หรือใช้ทดแทนแรงงาน ปัจจยัส่ิงแวดล้อม 
ยานยนตจึ์งจะเจอทั้งปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม 
และเทคโนโลยี ซ่ึงแรงงานไทยจะกระทบมากใน
ส่วนที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่จะทดแทน
แรงงาน ซ่ึงแรงงานตอ้งมีการรีสกิล อัพสกิล มีการ
ท างานร่วมกบัหุ่นยนตไ์ด ้และหรือเป็นนายหุ่นยนต์
ได ้หรือว่าตอ้งมีการเพิ่มทกัษะให้ท  างานไดม้ากกว่า
นั้น เม่ือมีการเปล่ียนงานใหม่ 
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 เร่ืองส่ิงแวดล้อม ช่วงที่มีฝุ่ นPM2.5 ก็มีคน
เรียกร้องให้ใช้รถไฟฟ้าได้แล้ว จะมีการปรับการ
ท างานอยา่งไรในการผลิตรถยนต ์ซ่ึงจะมีการปรับตวั
เร่ิมจากไฮบริด และปลั้กอิน คือในอนาคตจะเป็นEV 
หรือBEV เป็นไฟฟ้า หรือวา่ เป็นระบบไอน ้ า ซ่ึงทาง
ยโุรปเองมองว่า การปรับตวัด้านเทคโนโลยี ซ่ึงอาจ
ท าให้คนตอ้งตกงาน โดยมองว่า ไม่มีการจา้งงานบน
โลกที่ตายแลว้ แต่วา่ การปรับเทคโนโลยกี็ตอ้งมีการ
ดูแลแรงงานดว้ย 

 การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ต่อไปรถยนต์จะ
เหมือนมือถือ คือ ท าทุกอย่างได้มีการเช่ือมต่อกับ
อินเตอร์เน็ต และต่อมารถยนต์ขับเคล่ือนอัตโนมัติ
โดยไม่ต้องมีคนขับ เป็นระบบรถยนต์แชร์กันคือ 
ต่อไปไม่ตอ้งซ้ือรถยนตเ์ป็นของตนเองแล้ว จะเป็น
ระบบการเช่ารถหรือแชร์รถกนัใชม้ากขึ้น โดยรถจะ
ถูกใช ้24 ชัว่โมงคนที่เป็นเจา้ของไม่ใช่รูปบุคคลแลว้ 
อาจเป็นรูปแบบธุรกิจซ่ึงจะเปล่ียนไปไม่ใช่การขาย
รถแต่เป็นการเช่า รถยนตไ์ม่ใช่เคร่ืองจกัร คนที่ท  าจะ
เป็นโปร์แกรมเมอร์ที่ท  ารถยนต์ คนที่ท  าแผนที่ 
เซนเซอร์ รูปแบบการจา้งงานจึงตอ้งเปล่ียนไป 

 อีก 10 หรือ20 ปีจากน้ี  2540 ลักษณะของ
รถยนต์จะเป็นอย่างไร รถยนต์จะมีทั้ งระบบน ้ ามัน 
รถยนตไ์ฟฟ้า หรือรูปแบบอ่ืนๆ รถยนตน์ ้ ามนัอาจยงั
มีแต่น้อยลง ตอนน้ีรถยนต์ไฟฟ้ามีกว่า 5 ล้านคัน 
ตอนน้ีที่ประเทศจีนมีรถยนต์ไฟฟ้าคร่ึงหน่ึงคือ 2.3 
ลา้นคนั และบางส่วนก็อยูใ่นยโุรป 1.2 ลา้นคนัท และ
อยูท่ี่ อเมริกา 1.1 ลา้นคนั โดยจ านวนรถจดทะเบียน
สะสมจ าแนกตามเช้ือเพลิง วนัที่ 30 กันยายน 2562 

รวม 40,385,957 คนั เป็นรถเบซิน-ไฟฟ้า 131,874 คนั 
เป็น ดีเซล-ไฟฟ้า 11,448 คนั เป็น LPG เป็นเบนซิน – 
ไฟฟ้า 34 และไฟฟ้า 1,933 คนั 

 

 ประ เทศไท ยก็ จ าก  40 ล้ าน คน  มี ที่ จ ด
ทะเบี ยนใหม่ ปี  2561รวม 3,093,791เป็น เบนซิน -
ไฟฟ้า20,167 คนั ดีเซล-ไฟฟ้า 177คนั ไฟฟ้า 325 คนั
แบ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็น 7 คน จ านวน 
698,743 คัน เป็นเบนซิน-ไฟฟ้า 19,790 คัน ดีเซล-
ไฟฟ้า 176คัน และไปป้า 57 คัน รถยนต์6. รับจ้าง
บรรทุกโดยสารไม่ เกิน  7 คน จ านวน 14,844 คัน 
เบน ซิน -ไฟ ฟ้ า  25 คัน  ไฟ ฟ้ า 50 คัน  และร.12 
รถจกัรยานยนต ์1,942,494 คนั เป็นเบนซิน-ไฟฟ้า287 
คนั และไฟฟ้า  135 คนั เป็นรถโดยสาร 12,820 คัน 
เป็นรถดีเซล-ไฟฟ้า 1 คัน และไฟฟ้า 38 คัน และ
ตอนน้ีก็มีการน าเขา้รถไฟฟ้า มูลค่าการลงทุน 5. หม่ืน
ลา้นบาท ซ่ึงมีค่ายรถที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ประกอบด้วย โตโยต้า 20,000 ล้านบาท ฮอนด้า 
5,821 ลา้นบาท นิสสัน 10,960 ลา้นบาท ค่ายมิตซูบิชิ 
3,130 ลา้นบาท เมอร์เซเดสเบนส์ 607 ลา้นบาท บีเอ็ม
ดับเบิลยู 705 ล้านบาท ฟอมม์ 700 ล้านบาท เอ็มจี 
1,360 ลา้นบาท โดยมีแผนที่จะผลิตรถฟ้าในไทย ซ่ึง
ยงัมีแบบ HEV,PHEV,BEV โดยมีรถที่น าเขา้มาขาย

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89/20200131_104024/


รูล้กึโลกคนงาน  แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ 

 
29 

 

แล้วอย่าMG และมีรถแท็กซ่ีที่ เร่ิมวิ่งแล้วในส่วน
รถไฟฟ้า ซ่ึ งปี  2030 -2040 มีบางประเทศที่ ห้ าม
รถยนตน์ ้ ามนัวิ่งในเมืองแลว้ อยา่งประเทศในโนเวย ์
และอีกหลายประเทศในยโุรป 

 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย มีคนท างาน
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ี 8-9 แสนคน โดยแบ่งเป็น 3 
กลุ่มผลิต กลุ่มผูป้ระกอบ รถจกัรยานยนต์ 11 บรัท 
รถยนต์  21 บริษัท  ผู ้ประกอบ  100,000 คน  บวก
ตัวแทนจ าหน่ าย 200,000คน  ก ลุ่มที่  2 คือ  Tier 1 
ประกอบด้วยผู ้ผ ลิต ช้ิน ส่วน  369 บริษัท  ผู ้ผ ลิ ต
ช้ินส่วน 130 บริษัท ผูผ้ลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์
201 บ ริษัท  จ าน วน  250,000 คน  ก ลุ่ ม  Tier 2&3 
ผูผ้ลิตรถยนตช้ิ์นส่วนขนาดกลางและขนาดเล็ก มาก
วา่ 1,700 บริษทั จ านวน 340,000 คน 

 กลไกผลกระทบต่อการจา้งงาน เป็นการใช้
เทคโนโลยสูีงขึ้นใชค้นนอ้ยลง การบ ารุงรักษานอ้ยลง 
ใชก้ารรีไซเคิล ท าใหก้ารบ ารุงรักษาต ากวา่ยานยนตท์ี่
ใช้ระบบเผาไหม้ภายใน การน าเข้าพลังงานลดลง 
ดว้ยการเปล่ียนไปใชไ้ฟฟ้าในการขบัเคล่ือน จะส่งผล
ให้การจา้งงานในอุตสาหกรรมกลั่นน ามนั ตลอดจน
สถานีน ้ ามนั ไดรั้บผลกระทบ ซ่ึงมากกวา่การจา้งงาน

ที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ในระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่นสถานีชาร์จไฟฟ้า มีการจา้งงานเพิ่มขึ้น 
อย่างงานก่อสร้าง งานติดตั้ ง และบ ารุงรักษาสถานี
ชาร์จไฟฟ้า โครงสร้างการบริการเป็นตน้ ราคาขาย
ยานยนต์ไฟฟ้าที่สูงขึ้น จา้งงานลดลง ราคายานยนต์
ไฟฟ้าที่แพงขึ้น จะส่งผลใหย้อดขายลดลง โดยรวมค่า
เดินทางถูกลง เน่ืองจากเดินทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้า
ประหยดักว่า ท  าให้คาดว่ามีผูใ้ชม้ากขึ้น และส่งผลดี
ไปยงัการจา้งงานโดยออ้ม ตรงน้ีมีการจา้งงานเพิม่ขึ้น  

 สุดทา้ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการครอบครอง
ยานยยนต์ไฟฟ้า หากตน้ทุนในการเป็นเจา้ของยาน
ยนต์ไฟฟ้าต ่าลง รวมถึงเกิดการประหยดัจากการใช้
พลังงานลดลง ผูบ้ริโภคสามารถไปบริโภคสินค้า
อ่ืนๆไดเ้พิ่มขึ้น ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการจา้งงานเพิ่กขึ้น 
โดยช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้าEV มีเพียง 1,500-3,000 
ช้ินเท่านั้น จากเดิมช้ินส่วนรถยนตส์ันดาปภายในใช้
ช้ินส่วนราว 3 หม่ืนช้ิน หากมีการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า
จะมีช้ินส่วนเพียง 3 พนัช้ินเท่านั้น พาเวอร์เทรนมี 1
พันกว่าช้ิน เท่ านั้ น  ซ่ึงประเทศไทยตอนน้ี มีการ
ส่งเสริมการผลิตรถยนตแ์บบใหม่  

 รถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงรถยนตไ์ฟฟ้ามีอะไหล่น้อย 
ช้ินส่วนที่ไม่ตอ้งใช้อยา่งเช่น ไม่มีท่อไอเสีย เคร่ือง
ฟอกไอเสีย การดูแล หรือบ ารุงรักษา หากเป็นรถยนต์
ไฟฟ้าไม่ต้องมี ช่างก็ไม่ได้ท  างานตรงน้ีแล้ว แต่
อย่างไรก็ต้องมีงานใหม่ๆเกิดขึ้ นหากดูตัวที่ได้รับ
ผลกระทบ คือ ระบบส่งก าลงั ท่อไอเสีย เคร่ืองยนต ์
ระบบระบายความร้อน ระบบเช้ือเพลิง ระบบก าลัง
ส่งที่จะหายไป แต่ตัวถัง กระจก เคร่ืองปรับอากาศ 
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อุปกรณ์ภายใน อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ มอเตอร์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่องแสงสว่าง และอ่ืนๆอยา่ง
อุปกรณ์ตกแต่ง สี เป็นต้น ที่ยงัใช้อยู่ ช้ินส่วนที่จะ
ได้รับผลกระทบมี 999 แห่ง ระบบส่งก าลงั 548 แห่ง 
ประกอบด้วย ระบบเคร่ืองยนต์ 334 แห่ง ระบบส่ง
ก าลัง 97 แห่ง ระบบระบายความร้อน 34 แห่ง และ
ระบบเช้ือเพลิง 38 แห่ง ระบบช่วงล่าง 151 แห่ง 
ประกอบด้วยระบบเบรถ 140 แห่ง ระบบบงัคบัเล้ียว 
11 แห่ง ไฟฟ้า 8 แห่ง มาตรวดัระดบัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 8 
แห่ง อุตสาหกรรมสนับสนุน 233 แห่ง แยกเป็น โรง
กลึง 50 แห่ง แม่พิมพ ์133 แห่ง ผูจ้ดัจ  าหน่าย 50 แห่ง 
ฝ่ายสนับสนุนก็อาจมีความเส่ียง ราว 1 พนัแห่ง คนที่
มีความเส่ียงประมาณ 3 แสนกว่าคนที่ผลิตช้ินส่วนที่
ได้รับผลกระทบกับการจ้างงาน การจ้างงานที่จะ
เกิดขึ้นคือ แบตเตอร่ี มอเตอร์ 

 ส่ิงที่น่ากลวัคือ แรงงานไม่สามารถยา้ยงาน
ได้ หรือปรับเปล่ียนงานได้ด้วยไม่ได้มีความรู้ หรือ
การปรับทักษะใหม่ๆ อย่างเช่น ท างานแบตเตอร่ี 
ทกัษะจ าเป็นตอ้งมีความรู้เร่ืองทกัษะเทคโนโลยกีาร
เช่ือม เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า ทักษะการตั้งค่าการใช้งาน 
การตรวจสอบ และการบ ารุงรักษา การทดสอบ และ
การประกันคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ ปรับทักษะที่
จ  าเป็น คืออิเล็กทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์ เพื่อดูแล
บ ารุงรักษาระบบอัตโนมัติ  ต่อมาช้ินส่วนเซลล์
เช้ือเพลิง ทกัษะที่จ  าเป็นคือ การเคลือบฟิล์มบาง และ
เคมีไฟฟ้า การดูแลรักษาความบริสุทธ์ิ การประกัน
คุณภาพความรู้เก่ียวกับโครงสร้างน ้ าหนักเบา และ
การเก็บในถงัแรงดนัสูง เป็นตน้ 

 กิ จ ก ร ร ม ทั ก ษ ะ  แ ล ะ ต า แ ห น่ ง ใ น
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า เช่น สาขากิจกรรม การ
วิจยัทางวิทยาศาสตร์ของแบตเตอร่ี ต  าแหน่งนักเคมี 
นกัวทิยาศาสตร์ หรืออ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งทกัษะสูง 
ทั้งวิศวกร ผูเ้ช่ียวชาญระบบไฟฟ้า การออกแบบและ
การพฒันาเทคโนโลยยีานยนต ์ สาขาการผลิต  สาขา
การบ ารุงรักษายานพาหนะ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาขาฝ่ายขายและสนับสนุน ก็ตอ้งปรับตวั
ดว้ย ซ่ึงนายจา้งเองก็บอกว่า ยงัมาไม่ถึงยงัมีเวลาการ
ปรับตัวอีกนับ10 ปี ด้วยภาครัฐยงัไม่มีการปรับตัว
ดา้นช้ินส่วนใหม่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอร่ี
เองยงัไม่รู้จะมีการคงทน การผลิตการประกอบ การ
ตรวจสอบดูแลด้านคุณภาพ มอเตอร์ขบัเคล่ือน การ
ผลิตช้ินส่วน ไดแ้ก่ ตวัเรือน โรเดอร์ การพนัขวดลวด 
ระบบการควบคุมการขับขี่ และช้ินส่วนรอง เช่น
อุปกรณ์การชาร์จ สายชาร์จแบตเตอร่ี ระบบปรับ
อากาศ อุปกรณ์แปลงระดับแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์
เปล่ียนกระแสไฟฟ้า ฯลฯ 

 

 ภาครัฐ ประกอบดว้ย กระทรวงอุตสาหกรรม 
สร้างระบบโครงข่ายทกัษะบุคลากรแห่งชาติ องคก์ร
BOI ส่งเสริมการลงทุน นักลงทุนนอกอุตสาหกรรม
ยานยนต์มาขอรับการส่งเสริมการลงทุน การผลิต

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89/20200131_115410/
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รถยนตไ์ฟฟ้า ปริมาณการจา้งงานลดลง สัดส่วนการ
จา้งงานระดับปฏิบัติการน้อยลง อย่างระดับปวช. 
ปวส. วิศวกรมากขึ้น การพฒันาบุคลากรมีตน้ทุนสูง 
การเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาไม่สามารถใช้
ท  างานได้จริง กระทรวงการคลัง ปรับอัตราภาษี
สรรพสามิตของรถยนตไ์ฟฟ้าปรับลดลงเหลือ 0% อยู่
ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้ งระบบ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะมีงาน
ให ม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น  ช้ิ น ส่ ว น  วัส ดุ น ้ า ห นั ก เบ า 
อิ เล็กทรอนิกส์  ทักษะความรู้ต้องเป ล่ียนในทุก
ขั้นตอนการผลิต เช่น บริการหลังการขาย เชียงกง 
กรมขนส่งทางบก หน่วยกูภยั ขาดแคลนวศิวกรไฟฟ้า
และชอฟแวร์ แรงงานฝีมือในการบ ารุงรักษาและวาง
ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ในโรงงาน เป็นต้น ส่วน
กระทรวงแรงงาน   สถาบันพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต ์
(AHRDA)  และส ถ าบัน พัฒ น าบุ ค ล าก รส าข า
เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดย
สนบัสนุนใหก้รมพฒันาฝีมือแรงงาน 

 นายจ้างมองว่า ยงัมี เวลาในการปรับตัว 
น โยบ ายภ า รัฐย ังไ ม่ ชั ด เจน  ก ารป รับตัวด้ าน
เทคโนโลยียงัไม่แน่นอน คนที่ท  างานในSME หรือ
การที่ มี หุ่นยนต์มาท าแทนนั้ น น่ากังวลกว่าOEM 
(Origianl Equipment Manufacturer) คือ ผูรั้บจา้งผลิต
สินคา้ให้กบับริษทั ที่มีการยา้ยฐานไปประเทศอ่ืนๆที่
ค่ าจ้างถูกกว่า  ห รือการใช้  Automation และ IOT 
(Internet of Things) เป็นเทคโนโลยีใหม่  และการ
ขยายไปสู่ตลาดธุรกิจผลิตอะไหล่ทดแทนประเภท 

REM ( Replacement Equipment Manufacturing: 
REM) ทั้งในทางต่างประเทศ และในประเทศ รองรับ
รถเก่า หรือผนัตวัเองไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืนที่มีอนาคต 
เช่น เคร่ืองมือแพทย ์การบิน หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
ต้องมีการปรับทักษะแรงงานไทยให้ สูงขึ้ น  ย ัง
ตอ้งการวิศวกร แรงงานยงัขาดแคลน เน่ืองจากคน
เกิดน้อย แรงงานเก่าเกษียณอายพุอดีจึงยงัไม่กระทบ
มากนกั ในส่วนของแรงงาน น่ีเป็นมุมนายจา้ง 

 ดา้นผูใ้ชแ้รงงานกงัวลวา่ จะถูกเลิกจา้ง มีการ
น าระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้ น บริษัทลดจ านวน
พนักงานลง มีโครงการเกษียณก่อนวยั ลดชัว่โมงการ
ท างานล่วงเวลา ลดวนัท างาน ไม่รับพนักงานใหม่ 
เลิกจา้งพนักงานซับคอนแทรค โดยการจา้งงานใน
อนาคตเป็นการจา้งงานระยะสั้น มีความมัน่คงนอ้ยลง 
แรงงานท างานหนักมากขึ้น จนไม่มีเวลาไปพฒันา
ฝีมือ ในส่วนของบริษทัขนาดใหญ่มีก าลงัในการจ่าย
ค่าชดเชยในอัตราที่สูงกว่าบริษทัขนาดเล็ก หากถูก
เลิกจา้งแรงงานที่สูงอายจุะกลบับา้นไปท างานในภาค
เกษตร หรือรับจา้ง แต่ถา้อายยุงัไม่มากจะหางานใหม่
ท า รวมทั้งมีขอ้เสนอว่า อยากให้ภาครัฐมีการงดเวน้
การเก็ษภาษีเงินค่าชดเชยจากการเลิกจา้ง และอยาก
ให้มีกองทุนแรงงานเพื่อใชใ้นการเยยีวยาและพฒันา
ทกัษะเป็นตน้ 

 แ น ว โ น้ ม ก ลั บ ป ร ะ เท ศ ตั ว เอ ง ที่ มี
อุตสาหกรรมที่ทันสมัยอยู่  ไ ม่ต้องการแรงงาน 
หรือไม่ประเทศไทยมีการท าซ่อมรถเก่า หรือปรับไป
ผลิตเคร่ืองมือแพทย ์และนักวิชากการเองก็อยู่เฉย
ไม่ได้ เพราะต่างประทศต้องการรถEV เราต้อง
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ปรับตัวด้วย เกษตรกรก็ต้องป รับตัวด้วย ไม่ใช่
แรงงานอยา่งเดียว เพราะการปรับตวัทางการผลิตท า
ให้เกิดการโยกยา้ยฐานผลิตไดง่้าย ภาครัฐก็ตอ้งมีการ
ปรับตวั จากวิกฤติที่เกิดขึ้นมีทั้งคนที่ไปต่อได้ หรือ
คนที่ปรับตวัไม่ได ้มีทั้งคนที่ไดป้ระโยชน์ และคนที่
เสียประโยชน์ แรงงานที่อายนุอ้ยกว่า 45 ปี จะมีความ
เส่ียงต่อการปรับตวัด้านการจา้งงาน แรงงานทกัษะ
นอ้ยจะมีความเส่ียงมาก  

 ขอ้เสนอคือ ตอ้งการให้มีการตั้งคณะท างาน
ด้านการศึกษา มีการตั้ งกรรมการขึ้ นมาหน่ึงชุด
ประกอบด้วยผูแ้ทนแรงงานด้วย เพื่อเขาจะได้เห็น
รูปแบบที่เกิดขึ้น ดว้ยการเปล่ียนผ่านไม่ไดง่้ายอยา่ง
นั้นคนตกงานก็ตอ้งตกงาน ดว้ยการเปล่ียนงานไม่ได้
ง่ายขนาดนั้ น  ซ่ึ งประ เทศ เยอรมัน จะ มีการตั้ ง
คณะกรรมการศึกษา และ มีการท างาน เชิง รุก 
กระทรวงแรงงานตอ้งเขา้มาดูแล มีการปรับหลกัสูตร
ในการสอน มีการร่วมกบัสถานประกอบการในการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับงาน 
เทคโนโลยใีหม่ที่เขา้มาตอ้งร่วมกบังศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
ต่อองค์กรแรงงาน สภาแรงงานต้องมีการน าเสนอ
ขอ้เสนอวิจยัช้ินน้ี และมีการท างานที่เช่ือมโยงกัน
ระหว่ างสหภ าพ แรงงาน ทั้ งใน ป ระ เท ศแล ะ
ต่างประเทศเพือ่การเรียนรู้และช่วยกนัปรับตวั 

 ส่วนนักวิชาการ มองว่า มูลค่าการส่งออก
ของไทยจะลดลงร้อยละ 30-40 หากต่างประเทศเลิก
ใชร้ถยนต์สันดาปภายใน ผลกระทบจะเช่ือมโยงไป
ยงัอุตสาหกรรม อ่ืนๆ เช่น  ไฟฟ้า น ้ ามัน  ขนส่ง 

อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟแวร์ ซ่ึงการรับจ้างผลิตท าให้
แรงงานไทยไดรั้บค่าจา้งต ่า และมีความเส่ียงยา้ยฐาน
ไปประเทศที่ มีค่ าจ้างต ่ ากว่า ห รืออาจย ้ายกลับ
ประเทศแม่เพราะสามารถใช้เทคโนโลยแีทนคนได ้
ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท าน ที่ สั้ น ล ง  ท า ให้ ไ ท ย สู ญ เสี ย
ความสามารถในการแข่งขนัไดง่้ายขึ้น ไทยควรผลิต
แบตเตอร่ี เป็น HUB ของซอฟแวร์รถยนต์จะท าให้
การจา้งงานสูงขึ้น และครวปรับหลกัสูตรเตรียมความ
พร้อมใหก้บัแรงงานใหม่ดว้ย 

 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยที่ท าต่อภาครัฐ และ
ต่อนายจ้าง- ต่อภาครัฐ  

 1. ตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามสถานการณ์
และประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเชิง
โครงสร้างจากเทคโนโลยี และปัญหาโลกร้อน ที่
ประกอบด้วยหลายภาคส่วน  (นายจ้าง แรงงาน 
ภาครัฐ นกัวชิาการ ภาคประชาสงัคม) 

 2. ตั้งหน่วยงานพิเศษท างานเชิงรุกแบบมือ
อาชีพด้านการพฒันาฝีมือแรงงาน และการกระจาย
งานในภาคส่วนใหม่ๆ 

 3. กระทรวงแรงงาน พฒันาระบบคุม้ครอง
แรงงานนอกระบบ และแรงงานชัว่คราว 

 4. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

 ข้อเสนอต่อนายจ้างประกอบด้วย  
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 1. จัดท าแผน งานพัฒ นาก าลั งคน และ
เทคโนโลย ีโดยใหส้หภาพแรงงานมีส่วนร่วม 

 2. ร่วมมือกับสหภาพแรงงานในการจดัท า
โครงการพฒันาฝีมือแรงงาน แก่ แรงงานในสถาน
ประกอบการ ทั้งการยกระดับฝีมือแรงงาน และการ
สร้างทกัษะใหม่ รวมทั้งสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 

 3. อนุญาตให้แรงงานใช้เวลาท างานในการ
พฒันาฝีมือแรงงาน 

 4. SMEs ท างาน ร่วม กับ ภ าค รัฐ ในก าร
พฒันาการผลิต 

ซ่ึงข้อค้นพบคือ 1. การเปล่ียนผ่านจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางลบต่อ SMEs ที่ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
เผาไหม้เพียงไม่ก่ีประเภท และลูกจา้งที่ไม่มีทักษะ
เพยีงพอในการผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ฟฟ้า 

 2. OEMs ผู ้รับจ้างผลิตตามออเดอร์ให้กับ
รถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมขนาด
ใหญ่ จะไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวา่ 

 3. การเปล่ียนผ่านสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
จะส่งผลให้ทกัษะแรงงานด้านช่างกลและช่างโลหะ
เป็นที่ตอ้งการลดลง 

 4. การเปล่ียนผ่านสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
จะเพิ่มการจา้งงานในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 5. การผลิตแบตเตอร่ีไฟฟ้าใชท้กัษะขั้นสูงใน
การวิจยั และพฒันา ขระที่ทกัาะของแรงงานในยาน
ยนต์เผาไหม้เป็นทักษะที่ ต  ่ ากว่า อย่างเช่น  การ
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายอะไหล่ยานยนต ์

 6. แบตเตอร่ีที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าแม้ว่าจะ
ผลิตในประเทศไทย แต่คาดวา่ จะไม่สร้างงานเพิม่ขึ้น
นกั ไม่สามารถทดแทนความเสียหายในตลาดแรงงาน
ที่เกิดจากการเลิกผลิตยานยนตแ์บบเผาไหมไ้ด ้

 7. แรงงานตอ้งฝึกทกัษะใหม่ เพื่อไปให้เกิด
การจา้งงาน 

 อยา่งกรณี แรงงานในประเทศเยอรมนีไดรั้บ
การฝึกอบรมและสามารถท างานกบัวงจรไฟฟ้า ที่มี
แรงดนัไฟฟ้าไดสู้งถึง 60 โวลด ์แต่ในยานยนตไ์ฟฟ้า
มีแรงดันสูงถึง 1,000 โวลด์ ส่งผลให้แรงงานต้อง
ไดรั้บการฝึกอบรมใหม่ เพื่อท างานกบัวงจรไฟฟ้าที่
ระดบัแรงดนัสูงขึ้นได ้

 โดยสรุปผลการศึกษา รถไฟฟ้าหลีกเล่ียง
ไม่ได ้เพียงแต่เม่ือไร ประเภทไหน ไทยจะเป็นผูผ้ลิต
หรือไม่  ซ่ึงมีวิกฤต มีโอกาส ผูไ้ด้ประโยชน์ ผูเ้สีย
ประโยชน์  แต่ยงัพอมีเวลาปรับตัว ซ่ึงแรงงานที่
ขณะน้ีอายุ 45 ปี น่าจะเกษียณพอดี และแรงงานที่มี
ความเส่ียง คือ แรงงานซบัคอนแทรค และงานสญัญา
จา้ง แรงงานในSMEs และแรงงานที่มีทกัษะน้อย ทั้ง
เก่าและใหม่  

 ซ่ึงมีข้อเสนอแนะ ถึงสภาองค์การลูกจ้าง
แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และสหภาพ



รูล้กึโลกคนงาน  แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ 

 
34 

 

แรงงานต่างๆในกิจการยานยนต์ คือ เผยแพร่ขอ้มูล
ความรู้จากงานวิจยัให้แก่ผุใ้ช้แรงงาน รวมทั้งจดัท า
ศูนยข์้อมูลเร่ืองน้ี มีแผนการท างานเร่ืองน้ี โดยตั้ ง
คณะท างานท าหน้าที่ รับผิดชอบ น าข้อมูลความ
คืบหน้ามารายงานต่อที่ประชุมใหญ่ทุกเดือน ให้
ปรึกษาหารือกบันายจา้งในการจดัท าโครงการพฒันา
ฝีมือแรงงาน แก่สมาชิก ทั้ งการยกระดับฝีมือด้าน
เทคโนโลย ีและการสร้างทกัษะใหม่ โดยอาจจดัท า
โครงการน าร่องในสถานประกอบการ ใช้เป็น
ต้น แบบ เผ ยแพ ร่ข ย ายผล ต่ อ ไป  แล ะจัด เวที
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน
เป็นระยะ  เช่น  นั กวิชาการ ผู ้ก  าหนดนโยบาย 
หน่วยงานราชการ นายจา้ง โดยเช่ือมโยงกบัสหภาพ
แรงงานต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
และบทเรียน 

 

 นายวิชัย นราไพบูลย ์ผู ้จัดการพิพิธภัณฑ์
แรงงานไทย น าเสนอ ยุทธศาสตร์ ALCT เพื่อการ
เป็ น พ ลั งน าท างสั งค ม  ว่ า  ก ารป รับ ตัวนั้ น มี
ความส าคัญด้วยภาวะเศรษฐกิจการปรับตัวทาง
อุตสาหกรรมมาถึงเร็วมาก ซ่ึงการที่เราจะก้าวเขา้สู่
ทางการเมืองดว้ย จึงตอ้งมีการปรับตวัอยา่งมาก หาก
มีความเขม้แขง็ก็มีอ านาจต่อรอง 

 กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์ คือ  ต้องมีการ
ก าหนดเป้าหมายที่ชดัเจน นอกจากการวางแผนตอ้งมี
การหยบิยกขึ้นมาเพื่อการปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ฉาก
ทศัน์ หรือมโนภาพ หรือภาพอนาคตที่ตอ้งสร้าง โดย
มีการน าอดีตมาเป็นบทเรียนเพื่อไปยงัอนาคต ซ่ึง
ไม่ใช่ส่ิงที่ เพ ้อฝัน และอีก 10 ปีกรรมการเก่าของ
สหภาพแรงงาน หรือสภาองคก์ารลูกจา้ง ขบวนการ
แรงงานจะมีเหลือสักก่ีคน และการเปล่ียนผ่านด้าน
เทคโนโลยทีี่เขา้มา จะมีสมาชิกสหภาพแรงงานเหลือ
ก่ีคน ความมัน่คงในการท างานยงัมีอยูห่รือไม่ อ านาจ
ต่อรองเพิ่มขึ้น หรือลดลง ที่วา่องคก์รที่เขม้แข็งยงัอยู่
หรือไม่ ข้อตกลง ผลประโยชน์สหภาพแรงงาน
เพิม่ขึ้น หรือคงอยูไ่ดห้รือไม่ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ แลว้
ส่ิงที่สร้างไว ้ทั้งทรัพยสิ์น ที่สร้างไวจ้ะเป็นอย่างไร 
และเราจะสร้างอะไรไวใ้หค้นรุ่นน้ีและรุ่นต่อๆไป จะ
เป็นอยา่งไร ซ่ึงเราตอ้งมองไปขา้งหน้าถึงอนาคตเรา
ในฐานะนกัสหภาพแรงงานตอ้งท าเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั 
หากตอบค าถามไม่ไดเ้ราจะตอบอนาคตไม่ไดว้า่จะมี
อะไรอยูห่รือไม่? 

 การมองอนาคตตอ้งมองให้ครบขบวนการ 
แรงงานไม่ได้อยู่ในในร้ัวโรงงาน แรงงานคือ คน
ส่วนใหญ่ของสังคม ซ่ึงปีที่ผ่านมามีการน าสถิติว่า 
ประเทศไทยมีความเหล่ือมล ้ าสูงสุด ดว้ยแรงงานราว 
38 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ 21 ล้านคน ซ่ึง
เป็นแรงงานที่ดอ้ยสิทธิ ขาดการคุม้ครองทางกฎหมาย 
แรงงานในระบบที่อยู่ในกฎหมายคุ้มครองราว 17 
ลา้นคน รวมถึงแรงงานแห่งรัฐ แรงงานรัฐวิสาหกิจ 
ขา้ราชการดว้ย แต่เรามีสหภาพแรงงานเพียงร้อยละ 

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89/20200131_131059/
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0.6 เท่านั้น  ท าใหเ้ห็นวา่ ท  าไมอ านาจการต่อรองของ
แรงงานจึงนอ้ย 

 

 ช่วงที่ ผ่านมามีการน าเสนอเร่ืองของรัฐ
สวสัดิการมากขึ้ น  และรัฐเองได้มีการน าแนวคิด
บางส่วนมาท า แต่ไม่ได้เรียกว่ารัฐสวสัดิการ ซ่ึงใช้
วิธีการแจกเป็นคร้ังคราวโดยเรียกว่า สวสัดิการแห่ง
รัฐ หากมองรัฐสวสัดิการในประเทศในแถบยโุรป จะ
เป็นการดูแลทั้งสังคมด้วยสวสัดิการพื้นฐาน ทั้งการ
รักษาพยาบาล การดูแลด้านการเกษียณอายุ บ  านาญ
ชราภาพ การตกงานหรือว่างงาน เป็นการดูแลทุกคน
เท่าเทียมกัน การได้มาของรัฐสวสัดิการเป็นอ านาจ
ต่อรองของสหภาพแรงงาน ที่ต่อรองทางการเมือง ขอ
ยกตวัอยา่งบางประเทศใหเ้ห็นถึงพลงัของการมีความ
เขม้แข็งของสหภาพแรงงาน เช่น ประเทศสวีเดน มี
สหภาพแรงงานร้อยละ 82 ของแรงงานทั้งประเทศ 
เดนมาร์ค กับอังกฤษ มีสมาชิกร้อยละ 76 ประเทศ 
นอร์เวย ์มีสมาชิกร้อยละ 57 หากมองว่า ประเทศใน
แถบยโุรป สแกนดิเนเวียร์ ประเทศที่มีรัฐสวสัดิการ 
เป็นประเทศที่ขบวนการแรงงานอ านาจต่อรอง
ทางการเมือง มีพรรคของแรงงาน มีสหภาพแรงงานที่
เขม้แขง็  

 สถานการ การรวมกลุ่มของสหภาพแรงงาน
ทัว่โลกมีการปรับตวัไม่ใช่การรวมตัวแบบสหภาพ
แรงงานสถานประกอบการ หรือประเภทกิจการแล้ว 
ซ่ึงประเทศไทยแม้ว่า จะมีสหภาพแรงงานแต่การ
เรียกร้องสวสัดิการเป็นเพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น อยา่ง
ระดบัสหภาพแรงงานเดิมเป็นระบบสหภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม เช่นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก 
โลหะ ส่ิงทอ แต่ว่าสหภาพแรงงานในประเทศไทย
เป็นเพยีงสหภาพแรงงานสถานประกอบการเท่านั้น 

 ปัจจุบันขบวนการแรงงานทั่วโลกมีการ
ปรับตัวแล้วมีความพยายามที่จะรวมตัวกันข้าม
อุตสาหกรรมอยา่งอินดัสทรีออลล์ โกลบอล ยเูนียน 
ซ่ึ งผลมาจากการปรับตัวของทุนท าให้สหภาพ
แรงงานสากลมีการปรับตวัในการรวมตวัดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระดับสากลก็มีความ
พยายามที่จะรวมตัวกันในรูปแบบเดียวกัน อย่าง
สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(CILT) ซ่ึงเป็นความพยายาม การรวมกลุ่มในหมู่
แรงงาน  กิ จการยาน ยนต์  เห ล็ ก  โลหะ ไฟ ฟ้ า 
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ิงทอตดัเยบ็เส้ือผา้ น ้ ามนั ปิโตร์เลียม 
เคมีภณัฑ ์ยาง เป็นตน้ ตอ้งการรวมกนัเพือ่สร้างความ
เป็นเอกภาพ สร้างพลังอ านาจในการต่อรอง ซ่ึง
ตอนน้ียงัไม่เพียงพอ ขบวนการแรงงานตอ้งเป็นพลงั
ทางสงัคมใหไ้ดด้ว้ย  

 การรวมกลุ่มของแรงงานต้องหลากหลาย
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานใน
ระบบ แรงงานข้ามชาติ  สหภาพแรงงานยงัต้อง
ผสมผสานระหว่างความเป็นขบวนการเคล่ือนไหว
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ทางสังคมแบบใหม่ โดยไม่ได้มีเป้าหมายคับแคบ
เพียงพิทกัษ์ผลประโยชน์ของแรงงานในร่ัวโรงงาน
เท่านั้ น สหภาพแรงงานยงัมี เป้าหมาย และความ
ร่วม มื อกับ ชุม ชน  สั งค ม  เพื่ อ เป็ น ขบ วนก าร
เค ล่ือนไหวทางสังคม  ร่วมกับก ลุ่ม อ่ืนๆ อย่าง
กวา้งขวางดว้ย 

 ส่วนในกฎหมายแรงงานในประเทศไทยนั้น 
ยงัส่งเสริมให้มีการรวมตวัในรูปแบบที่แบ่งแยกกัน
เป็นส่วนๆ เช่น การรวมตวัของแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
แรงงานเอกชน และแรงงานนอกระบบ แต่ละกลุ่ม
รวมตวักนัไปคนละรูปแบบ เป็นกลุ่มๆท าให้อ  านาจ
การต่อรองลดน้อยลง มีข้อ เสนอให้ รัฐบาลให้
สัตยาบนัรับรอง อนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) ฉบับที่  87 และ98 นั้ นรัฐบาลก็ยงั
ไม่ไดใ้หส้ตัยาบนัรับรองทั้ง 2 ฉบบั ยงัมีการน าระบบ
การจา้งงานที่ไม่มั่นคงมาใช้ในบริษัทมากขึ้น เช่น 
การจา้งงานเหมาค่าแรง จากเดิมเป็นการจา้งแรงงาน
ระยะสั้ น การจ้างงานแบบสัญญาจ้าง ซ่ึงเป็นการ
ปรับตัวในการจ้างงานของระบบทุนเพื่อลดการ
รวมตัวสร้างอ านาจต่อรองในสถานประกอบการ 
ฉะนั้ นขบวนการแรงงานทุกกลุ่ม จึงมีความจ าเป็น 
และพยายามที่จะเขา้สู่วิถีทาง ทางการเมือง เพื่อการ
แก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบ
รัฐสภา ซ่ึงจากที่ เห็นเป็นแนวคิดของขบวนการ
แรงงานทุกกลุ่ม ซ่ึงหากมองดูจะเห็นว่า ฝ่ายนายทุน
เขาเขา้ไปควบคลุมทิศทางการเมืองนานแลว้ อยา่งค  า
ที่ว่า ชนชั้นไหนออกกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้น เม่ือ

กลุ่มทุนเขา้ไปกุมทิศทาง ทางการเมืองก็ออกกฎหมาย
มาเพือ่ควบคลุมแรงงานไม่ใช่การคุม้ครองแรงงาน 

 การที่ สหภาพแรงงานจะ เข้า สู่ ทิ ศท าง
การเมืองนั้น ในต่างประเทศจะเป็นสหภาพแรงงาน
ทางสังคมด้วย ซ่ึงขบวนการแรงงานตอ้งศึกษาเร่ือง
ชนชั้น และทางสังคม ดว้ยตอ้งน าประเด็นทางสังคม
มาเคล่ือนไหวขบัเคล่ือนดว้ยมีการเขา้ไปร่วมท างาน
ร่วมกบัภาคประชาสงัคม เร่ืองที่ท  ากิน ภาวะโลกร้อน 
ปัญหาส่ิงแวดล้อม น ้ าเสียจากโรงงานที่กระทบกับ
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งไม่มอง แค่เร่ืองภายในโรงงาน
เพยีงอยา่งเดียว เป็นการมองมุมกวา้งเพือ่หาเพือ่นร่วม
ทาง ซ่ึงเดิมในอดีตเคยมีสหภาพแรงงานที่ มีการ
เคล่ือนไหวทางสงัคม อยา่งเช่น มีการต่อตา้นฐานทพั
อเมริกา การต่อตา้นคดัคา้นการปรับขึ้นราคาน ้ ามัน 
เป็นการเรียกร้องทางสงัคมที่ไม่ใช่สวสัดิการแรงงาน 
และยงัมีการเรียกร้องแบบนัดหยุดงานทั้ งประเทศ
อยา่ง ราคาขา้วสารแพง ขา้วเปลือกราคาถูก ซ่ึงตอน
นั้นคุณไพศาล ธวชัชยันันท ์ไดเ้ป็นแกนน าการเจรจา
กบั นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช  
จนมีผูแ้ทนแรงงาน คือคุณอารมณ์ พงศพ์งนั เขา้ไป
เป็นผู ้แทนในการพิสูจน์ราคาข้าวเปลือก เพื่อให้
ชาวนาไดรั้บราคาขา้วเปลือกที่เป็นธรรมขึ้น  

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89/20200131_104036/
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 ใน ปั จ จุบันขบวนการแรงงาน  ก็ มี ก าร
เรียกร้อง และเขา้ไปมีส่วนร่วมอยูบ่า้งทางสังคม ทั้ง
การขบัเคล่ือน เร่ืองสินคา้ราคาแพง ที่อยู่อาศยั ที่ท  า
กิน  เร่ืองการศึกษาเด็ก  เร่ืองการชุมนุมในพื้นที่
สาธารณะ เร่ืองการเมืองการเลือกตั้ ง กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ปัญหาแรงงานนอกระบบ แรงงานขา้ม
ชาติ  ซ่ึ งเป็นการหาเพื่อนมารวมกัน ซ่ึงประเด็น
แรงงานข้ามชาตินั้ น มีคุณูปราการต่อการพัฒนา
ประเทศมาตั้งแต่ประวติัศาสตร์แลว้ อยา่งแรงงานจีน 
และแรงงานไทยเองก็ไปท างานในต่างประเทศ และ
เขา้ไปแบบผดิกฎหมายจนถูกเรียกว่า ผีนอ้ยในเกาหลี
ใต้ แรงงานไทยกรณีเก็บเบอร่ีด้วยเป็นตน้ เราเองก็
อยากให้ มีการดูแลแรงงานไทยที่ ไปท าง านใน
ต่างประเทศแบบเท่าเทียมกบัแรงงานในประเทศนั้นๆ
เช่นกัน การท างานเชิงสังคม เร่ืองความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางเพศ ประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศ เด็ก และสตรี มีความส าคญัมากซ่ึงตอ้งมีการ
ส่งเสริมบทบาทผูห้ญิง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ให้มากขึ้น ซ่ึงขบวนแรงงานหญิงมีความเขม้แข็งใน
การเคล่ือนไหวดา้นสวสัดิการทางสงัคมดว้ย 

 

 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ ALCT ต้องเป็น
ก าลังหลักทางสังคม ซ่ึงต้องมีการวางแผน เชิง

ยุท ธศ าส ต ร์  ห รือ ก ล ยุท ธ  ซ่ึ งก ารว างแผน มี
ความส าคญัมากในทางการท างาน เป็นกลยทุธในการ
ต่อสู้หากแพ้ คือแพ้เลย จึงต้องท าให้แผนน้ีไปสู่
ความส าเร็จให้ได้ ซ่ึงเราต้องท างานด้านสังคมด้วย 
หากมองทางการเมือง เราก็จะเห็นว่า พรรคการเมือง
ท างานตอ้งครองใจประชาชนสังคมดว้ย แล้วองคก์ร
แรงงานจะก้าวเข้าไปอยู่ในใจของคนในสังคมได้
อย่างไร และเราจะก้าวไปเป็นผู ้แทนของคนทั้ ง
ประเทศไดอ้ยา่งไร ถามวา่ ขอ้เสนอน้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ 
ดว้ยอดีตมีการท ากนัอยู ่คือ การสร้างพลงัสามผสาน
เป็นการท างานเพื่อต่อตา้นเผด็จการ แลว้ในยคุ 4.0 ซ่ึง
เป็นยคุของการส่ือสาร ส่ือเขา้ถึงตวัเราตลอดเวลา แต่
นักสหภาพแรงงานส่ือสารกบัสมาชิกไดปี้ละคร้ังใน
การประชุมใหญ่ ดว้ยยคุดิจิตอลสหภาพแรงงานตอ้ง
ใช้การส่ือสารให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงตอนน้ีเราเพียงผู ้
เสพส่ือแต่เรายงัไม่ไดมี้การใชส่ื้อ เพื่อการส่ือสารกบั
สมาชิกอยา่งมีคุณภาพ และมีพลงั 

 ประวตัิศาสตร์แรงงานมีความส าคญัมากๆใน
การที่ท  าให้ทั้งสังคม และผูใ้ชแ้รงงาน เห็นคุณค่าของ
การใช้แรงงาน และพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมีความ
พยายามที่จะท างาน เพือ่ตอบสนองขบวนการแรงงาน 
ดว้ยการส่ือสารกับสังคม และผูใ้ช้แรงงานถึงคุณค่า 
ดว้ยพิพิธภณัฑแ์รงงานไทยถูกสร้างมาจากขบวนการ
แ ร ง ง าน  นั ก วิ ช า ก า ร  เพื่ ท  า ห น้ าที่ บ อ ก เล่ า
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของแรงงาน พิพิธภณัฑ์ฯ
จึงเป็นของส่วนรวมไม่ไดเ้ป็นของใครคนใดคนหน่ึง 
หรือองค์กรใดองค์กรหน่ึง จึงมีความพยายามที่จะ
ท างานเชิงสถาบนัแรงงาน ทั้งดา้นการศึกษา และการ
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คน้ควา้วจิยั ดว้ยเห็นสถาบนัสหภาพแรงงานยโุรป ซ่ึง
ตั้งมาตั้งแต่ 1973 ราว 40 ปีแล้ว ที่เขาท างานทั้งด้าน
การศึกษาพฒันาแรงงาน งานคน้ควา้วิจยัทางวิชาการ 
การท างานด้านการส่ือสาร และงานนโยบายด้าน
แรงงาน ซ่ึงใชบ้งัคบักบัแรงงานทั้งยโุรป  

 พิพิธภณัฑแ์รงงานไทยตั้งเม่ือปี 2536 มี 150 
สหภาพแรงงานม า ร่วมตั้ ง  ส่ิ งที่ เข าอ ยาก เห็ น
พิพิธภณัฑ์แรงงานไทยเป็น คือ อยากเห็นความเป็น
สถาบันแรงงาน และเป็นของกลางเข้าไปท างาน
สนับสนุนขบวนการแรงงาน ทั้งการศึกษา และการ
คน้ควา้วิจยั ซ่ึงหลังจากมีการจดัระดมความคิดเห็น
ร่วมกนั และการระดมดว้ยการจดังานวิ่งที่ผา่นมา ท า
ใหเ้ราไดง้บมาท างานเล็กน้อย จึงเร่ิมการจดัการศึกษา
นอกสถานที่  โดยจะพาผูน้ าแรงงานไปที่เชียงใหม่ 
ดว้ยเห็นวา่ ที่เชียงใหม่มีนักวิชาการที่เช่ียวชาญไปอยู่
ที่นัน่จ  านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผูน้ าแรงงาน และ
ได้เรียน รู้มามากแล้ว อยากให้ มีการพัฒนาด้าน
ทศันคติ จากผูเ้ช่ียวชาญ  

 อีกงานก็อยากมีการท าการพัฒนาผู ้น ารุ่น
ใหม่ ซ่ึงไดมี้การพฒันาหลกัสูตรโดยมองวา่ สหภาพ
แรงงาน หรือกรรมการสหภาพแรงงานรุ่นใหม่ตอ้งมี
ทกัษะอะไรบา้ง ซ่ึงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีความ
เช่ียวชาญด้านการส่ือสาร ซ่ึงแน่นอนทุกคนมีการ
ส่ือสาร แต่ว่า การส่ือสารตอ้งมีเน้ือหาดว้ย ซ่ึงหากมี
ทกัษะตรงน้ีก็สามารถที่จะส่ือสารกบัสมาชิกไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว อีกเร่ืองคือ ขอ้มูล เราขบัเคล่ือนวนัส าคญัๆ มี
ขอ้เรียกร้อง แต่ไม่มีขอ้มูล เราจะฝึกทกัษะดา้นการท า
ขอ้มูลแบบนักวิจยัไทยบา้น อาจไม่ใช่งานวิจยัแบบ

นกัวจิยั แต่สามารถท าขอ้มูล หรือวิเคราะห์ขอ้มูลของ
แรงงานเองได ้อยา่งการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีการ
เคล่ือนไหวตอ้งใชข้อ้มูล 

 พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ท างานก็ต้องมีทุน 
ซ่ึงก็มีการระดมทุนจากแรงศรัทธา โดยมีการจดัผา้ป่า 
จดัโบวล้ิ์ง การจดังานวิง่น ามาใชใ้นงานสถาบนัเพียง
อย่างเดียวไม่ได้น ามาใช่ในกิจกรรมพิพิธภัณฑ์
แรงงานไทย 

 ALCT/ 2020 การจะก้าวไปสู่ยุทธศาสตร์
องค์กรน าทางสังคมไดอ้ยา่งไรนั้น วตัถุประสงค์คือ 
หลายสภาฯ มีการเปิดรับสมาชิกหลากหลายได ้แต่ว่า 
สภาองคก์ารลูกจา้งแรงงานยานยนตน์ั้น แค่ช่ือก็จ  ากดั
เฉพาะยานยนต์ เราต้องการที่ จะก้าวสู่ก ลุ่มอ่ืนๆ
หรือไม่ แลว้จะอยา่งไร สภาฯตอ้งมีการจดัคนให้เขา้
กบังาน และงานนั้น จะกา้วไปสู่กลุ่มอ่ืนๆตอ้งมีการ
พฒันาศกัยภาพให้สามารถที่จะท างานในหน้าที่ที่รับ
นั้นดว้ย การศึกษาของประเทศไทยตอนน้ีต ่ากวา่ลาว
แล้ว เราคิดว่า จะก้าวไปข้างหน้า ในฐานะสหภาพ
แรงงานน าทางการเมือง ปัญหาคืออุดมการณ์ทาง
การเมือง สภาฯมัน่ใจหรือไม่วา่ สมาชิกมีอุดมการณ์ที่
ไม่ต่างจากเรา และพร้อมจะไปทางการเมืองกบัสภาฯ
หรือไม่ หรือว่า จะหาฐานการเมืองจากไหน หาก
ไม่ใช่สมาชิก ซ่ึงถือว่าเป็นฐานก าลังหลักที่ มีการ
จัดตั้ งและหากจัดตั้ งถูกวิธีจะ มีพลังมากที เดียว 
แนวทางในการด าเนินงาน การใหก้ารศึกษานั้นไม่ใช่
เฉพาะเร่ืองเดียว วนัน้ีสภาฯยงัไม่สามารถที่จะให้
การศึกษาสมาชิกสหภาพแรงงานไดค้รบถว้น ซ่ึงในปี
หน่ึงๆสหภาพแรงงานใหก้ารศึกษากบัสมาชิกไดน้อ้ย
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มาก แล้วจะต้องให้การศึกษาแบบครบถ้วนได้
อย่างไร เพราะเขาตอ้งขึ้ นมาเป็นกรรมการสหภาพ
แรงงานด้วยในอนาคต ทกัษะการคิดวิเคราะห์มีการ
ฝึกฝนกนัมากน้อยเพียงใด แน่นอนสหภาพแรงงานมี
ความรู้แต่เราไม่ได้ฝึกที่จะคิดวิเคราะห์ การบริหาร
จดัการองคก์ร ซ่ึงหากคิดวเิคราะห์ไม่ไดก้็หาที่ปรึกษา 
ซ่ึงก็มีที่ปรึกษาหลายคนแล้วจะน าพาไปในทิศทาง
ใด? 

 การสร้างทัศนคติให้มีจิตในมุ่งมั่นท างาน 
บนฐานส านึกและอุดมการณ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
ไม่ใช่ใหส้หภาพแรงงานาเป็นดินแดนสนธยาที่เขา้ไม่
ถึงปกปิด ไม่ให้ออกมามีส่วนร่วมกบัใครหรือใครก็
เขา้ไปไม่ได ้ขอ้เสนอ สภาฯตอ้งมีการท างานร่วมกบั
องคก์รอ่ืนๆได ้เพือ่ที่จะเป็นก าลงัทางสงัคมดว้ย แนว
ทางการด าเนินการ ต้องสร้างโอกาสท ากิจกรรม
ร่วมกับองค์กรแรงงานระดับสูง สร้างองค์กร สร้าง
ตนเองแล้วต้องร่วมสร้างสังคม หลายองค์กรอาจ
ไม่ได้เขม้แข็งแต่ท าเร่ืองสาธารณะ จดัประเด็นร่วม
ทางสังคม หรือบางองค์กรจดัแต่ประเด็นของตนเอง
ไม่สนประเด็นทางสงัคมเลย ซ่ึงท าให้องคก์รคบัแคบ 
ฉะนั้นสภาฯตอ้งมีการจบัประเด็นสาธารณะ ประเด็น
ทางสงัคม เพือ่การขบัเคล่ือนดว้ย 

 ยทุธศาสตร์ต่อมา คือการสร้างอ านาจต่อรอง
ทางการเมือง สนบัสนุนหรือสร้างพรรคการเมืองของ
แรงงาน ซ่ึงในต่างประเทศขบวนการแรงงานมีทั้งที่มี
พรรคแรงงาน หรือไม่มีพรรค แต่ขบวนการแรงงานที่
เขม้แขง็ จึงมีการสร้างอ านาจต่อรองทางการเมือง คือ
ตอ้งมีคะแนนเสียงไปต่อรองกับพรรคการเมือง ซ่ึง

ตอ้งสร้างให้สมาชิกมีอุดมการณ์ร่วมทางการเมืองมี
ทิศทางเดียวกนั ถึงจะก าหนดทิศทางการเมืองได ้หรือ
จะมีพรรคการเมืองของแรงงานก็ได้ หากสร้าง
อุดมการร่วมไม่ได้ การเลือกตั้ งเราก็ไม่สามารถ
ก าหนดให้สมาชิกเลือกพรรคการเมืองที่เป็นพรรค
แรงงานได้ หรือพรรคที่แรงงานสนับสนุนได ้ความ
ฝันเราตั้งได ้แต่เราตอ้งตั้งเป้าหมายไปให้ถึงความฝัน 
และน าไปสู่ความส าเร็จให้ได้ ซ่ึงตอ้งมีแผนปฏิบัติ
การ และตอ้งท าใหเ้ป็นจริง 

 

 นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการ
การแรงงาน สภาผู ้แทนราษฏร การน าเสนอร่าง
พ.ร.บ.คุ ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขคร้ังที่  …  ว่า 
ขณะน้ีมีผูใ้ช้แรงงานถูกกระท าเร่ืองการละเมิดสิทธิ
แรงงานจ านวนมาก ที่เกิดกับการจ้างงานซับคอน
แทรคที่เกิดขึ้นจ านวนมาก ซ่ึงตนไดเ้ขา้ไปเสนอกับ
ทางกระทรวงแรงงาน แต่ทางกระทรวงฯเองอ้างว่า 
ก าลงัมีน้อยในการที่จะไปตรวจสถานประกอบการ 
ซ่ึงระบบกฎหมายของไทยเป็นระบบกล่าวหา จึงตอ้ง
มีคนที่ร้องเรียนไปยงัหน่วยงานรัฐซ่ึงการเขา้ไปคุย
กับกระทรวงก็ เน่ืองจากทางสภาองค์การลูกจ้าง
แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยได้ร้องเรียนเร่ือง
ดงักล่าวมายงัคณะกรรมาธิการการแรงงาน 
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 เร่ืองที่ มีการแก้ไขอยู่ตอนน้ีมี  6 กรณี คือ 
หน่ึงเร่ืองค่าจ้างขั้นต ่ าที่ไม่ได้มีการปรับขึ้ นแบบ
อัตโนมัติ เน่ืองจากบางที่ เม่ือมีการปรับขึ้ นค่าจ้าง
เป็นไปตามที่มีการประกาศปรับซ่ึงไม่ไดมี้การปรับก็
ไม่ไดรั้บการปรับ จึงเห็นว่า การปรับขึ้นค่าจา้งควรมี
การปรับขึ้นทุกปีแบบอัตโนมัติ มี 13 เปอร์เซ็นต์ ที่
ไดรั้บประโยชน์ และ 40 เปอร์เซนตท์ี่ปรับขึ้นอยูแ่ลว้ 
ซ่ึงกลุ่มที่มาต่อต้านคือกลุ่มที่ เสียประโยชน์ ซ่ึงเรา
เห็นว่า การปรับขึ้นค่าจา้งควรบญัญติัไวใ้นกฎหมาย
คุม้ครองแรงงานเลย ซ่ึงแรงงานประมาณร้อยละ 7 ที่
ไดค้่าจา้งต ่ากว่ากฎหมาย และมีร้อยละ 10 ที่ได้ปรับ
ขึ้ นค่าจา้งขั้นต ่า แรงงานที่ท  างานมานานนับ 10 ปี
ได้รับค่าจา้งขั้นต ่าตลอด ซ่ึงตรงน้ีจะมีเงินเก็บออม
เพื่ออนาคตไดอ้ย่างไร เม่ือค่าจา้งที่ไดรั้บไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ ค่าอาหารสามม้ือก็ 300 กวา่บาทแลว้ 
ที่อยู่ได้เพราะมีOT หรืองานล่วงเวลา จึงเสนอให้มี
การปรับขึ้ นค่าจ้างอย่างน้อยร้อยละ 1 ที่ต้องมีการ
ผลกัดนัใหมี้การแกไ้ขกฎหมาย 

 

 เร่ืองการลาคลอด กฎหมายไดก้ าหนดไว ้98 
วนัแล้ว แต่มองว่า เร่ืองการดูแลประชากรที่ มีว ัย
สูงอาย ุเม่ืออดีตครอบครัวมีบุตรกนัมากกว่า 1-10 คน 
แต่ปัจจุบันมีบุตรไม่เกิด 2 คน ซ่ึงท าให้ประชากร

น้อยลงมาก ดว้ยอนาคตตอ้งมีการพฒันาเด็กแรกเกิด 
ด้วยต้องการให้มีการลาคลอดได้ 180 วนั ซ่ึงมีผู ้ที่
ได้รับประโยชน์ 20 ล้านคน ซ่ึงกลุ่มที่ ต่อต้าน คือ 
กลัวจะมีผลกระทบต่อการจา้งงาน และการเลิกจา้ง
ผูห้ญิงเม่ือมีการตั้งครรภ ์โดยก าหนดวา่ 90 วนัแรกแม่
ลา 90 วนัหลังก็ให้ดูว่าแม่ หรือพ่อจะลามาดูแลบุตร 
รวมเป็น180 วนั โดยไดรั้บค่าจา้ง 

 ต่อมาก็การลาพักผ่อน ซ่ึงควรมีการลด
ชัว่โมงการท างานรายสัปดาห์ เพื่อให้มีการพกัผ่อน
มากขึ้ นโดยต้องได้รับค่าจ้างที่ เพิ่มขึ้ น ซ่ึงกลุ่มที่
ต่อต้านคือแรงงานเข้มข้นที่ต้องท างานเพื่อให้ได้
รายไดสู้งขึ้น 

 การป รับค่ าจ้างต้อ งมี ก ารป รับ เป ล่ี ยน
พนักงานจากรายวนัเป็นรายเดือน แรงงานที่ได้รับ
ผลประโยชน์ราว 7 ลา้นคน 

 วนัพกัผอ่นประจ าปี กฎหมายก าหนดเพียง 6 
วนั ซ่ึงกลุ่มคนที่ มีวนัหยุดพักผ่อนมากกว่า 6 วนัมี
เพยีงร้อยละ 0.6 เท่านั้น ดว้ยมีองคก์รสหภาพแรงงาน 

 การแก้ไขกฎหมายต้องมีการจ้างงานให้
มั่นคง มีค่าจ้างที่ เพียงพอ มี เวลาการท างานที่ไ ม่
ยาวนานมีเวลาพกัผ่อน การท างานไม่ตอ้งท าวนัหยดุ 
ไม่ตอ้งท าOT มีรายไดเ้พยีงพอ และตอ้งมีวนัพกัผ่อน
ที่ เพี ย งพ อ มี คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ ดี เห มื อ น น าน า
อารยประเทศที่เจริญแลว้ 
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 ส่วนของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์
ท างกระทรวงแรงงาน ได้ มี ก ารร่างแก้ไขแล้ว 
เน่ืองจากทางสหรัฐอเมริกาไดมี้การแจง้ตดัสิทธิ GSP 
คือ ตัดสิทธิภาษีทางการค้าของไทย จึงตอ้งมีความ
พยายามที่จะแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ดว้ย
การแกไ้ขกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) 
ฉบบัที่ 87 และ98 และยงัมีประเด็นแรงงานขา้มชาติ
ที่มาท างานในประเทศไทย ที่ยงัให้เพียงสิทธิการเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานได้ แต่การรวมตวัตั้งสหภาพ
แรงงานยงัไม่ได ้รวมถึงแรงงานรับเหมาช่วงรับเหมา
ค่าแรงที่ ยงัไม่สามารถที่ จะเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานได้ และตั้งสหภาพแรงงานได้ ตรงน้ีต้องมี
การเขา้ไปเสนอเพือ่ให้แกไ้ข เพือ่ให้สิทธิแรงงานเกิด
ความเท่ าเที ยมกัน  และไม่ให้ มีการละเมิดสิท ธิ
แรงงาน 

 การท างานของกรรมาธิการการแรงงาน ก็มี
การรับเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากพี่น้องผูใ้ชแ้รงงาน แต่ว่า
เป็นการแก้ไขปัญหาแบบรายกรณีไปซ่ึงจริงแลว้เรา
อยากที่จะท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้ งระบบโดย
ตอนน้ีก็พยายามเสนอให้ทางกระทรวงแรงงาน
แกปั้ญหาทั้งระบบ ซ่ึงตอนน้ีก็ได้เขา้ไปร่วมประชุม
กบัทางกระทรวงแรงงาน เน่ืองจากทางสภาฯไดมี้การ
ร้องเรียนเร่ืองปัญหาแรงงานไปยงักระทรวงแรงงาน 
บริษัทขนาดใหญ่ที่ มีการประกาศเลิกจ้าง ห รือ
ประกาศปิดกิจการแลว้เปิดบริษทัใหม่และรับสมคัร
คนเขา้ท างานในวนัรุ่งขึ้น ซ่ึงตอนน้ีมีหลายบริษทัเร่ิม
มีการกระท าการแบบน้ี ซ่ึงไดส้อบถามทางกระทรวง

แรงงาน แต่กระทรวงฯยงัตอบแบบไม่ชัดเจนในการ
แก้ไขปัญหา หรือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เร่ือง
การบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน มาตรา 11/1 
การบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่เป็นจริง ซ่ึงแต่ละสหภาพ
แรงงานตอ้งช่วยกันท าข้อมูลเร่ืองการจา้งงาน และ
ปัญหาการจา้งงานเหมาค่าแรงที่แต่ละแห่งมีการจา้ง
อยูน่ั้นว่า มีค่าจา้ง สวสัดิการเท่ากนัหรือไม่ นายจา้งมี
การท าตามกฎหมายมาตรา 11/1 กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานหรือไม่ จะไดมี้น าเสนอให้กระทรวงแรงงาน
แก้ไขปัญหาตรงน้ี หากภาครัฐไม่ท าจะได้ฟ้องร้อง
ศาลปกครองได้ ถือเป็นบทบาทของสหภาพแรงงาน 
การเสนอให้มีการปรับเปล่ียนระบบไตรภาคี เพื่อให้
เป็นผู ้แทนแรงงานอย่างแท้จริง การพิจารณาของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ (ครส.)ในประเด็น
การเลิกจา้ง ปิดกิจการลูกจา้งเดือดร้อนอยูต่อ้งเร่งให้มี
การพจิารณาใหร้วดเร็วมากขึ้น หากใชเ้วลา 60 วนันั้น
แรงงานก็ไม่มีรายไดเ้ดือดร้อนอีก 60วนัซ่ึงก็พยายาม
เร่งให้เร็วขึ้นอยา่งกรณีลูกจา้งบริษทัเชอิชิน ที่นายจา้ง
ปิดกิจการไม่จ่ายค่าชดเชย ซ่ึงเร่งให้มีการแก้ไข
ปัญหาเบื้องตน้ต่อกระทรวงแรงงาน 

 กรณีแรงงานขา้มชาติที่เขา้มาท างานแบบถูก
กฎหมายราว 2 ลา้นคน ตวัเลขจริงๆที่คาดการวา่มีราว 
4 ลา้นคน ซ่ึงตรงน้ีรัฐตอ้งดูแลดว้ยเน่ืองจากแรงงาน
ทุกคนตอ้งได้รับการดูแลแม้ว่าจะเป็นแรงงานข้าม
ชาติหรือแรงงานต่างดา้วก็ตาม 

 ประกนัสังคม กรณีบ านาญ การเกษียณอายกุ็
มีการผลกัดนัให้มีการประกนัตนไดอ้ยูด่ว้ยมีเร่ืองการ
เจ็บป่วย พิการที่ต้องการได้รับการดูแลเม่ือสูงอาย ุ
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และมาตรา 40 อยากให้มีเร่ืองเงินออมเป็นบ านาญ
ดว้ย ซ่ึงตรงน้ีรัฐมองว่าตอ้งไปเขา้สู่กองทุนบ านาญ 
ว่าเป็นการซ ้ าซ้อน แต่จริงแล้วเราคิดว่าน่าจะมีการ
ประกันสังคมได้ด้วย และยงัมีการมองเร่ืองการ
ติดตามทวงถามเร่ืองเงินประกนัสงัคมที่รัฐยงัมีการติด
หน้ีคา้งจ่ายอยู ่9 หม่ืนกว่าลา้นบาท ซ่ึงจากมีการตาม
ตอนน้ีรัฐบาลได้ส่งเงินเขา้กองทุน 1 หม่ืนกว่าล้าน
บาท ซ่ึงที่ ค ้างอยู่ก็ต้องตามต่อ  และต้องดูว่าเงิน
ประกันสังคมจะมีการจดัสวสัดิการเพิ่มให้กับผูใ้ช้
แรงงานได้อยา่งไร และเร่ืองการส่งเสริมการลงทุน
EEC นั้ นตนก็ จะไปตั้ งกระทู ้สอบถ ามในสภา
ผูแ้ทนราษฎรว่า จะมีการส่งเสริมการจา้งงานอยา่งไร 
ซ่ึงรอกระทรวงแรงงานมาตอบ 

 ทั้ งน้ี  ในฐานะที่ ได้ รับการส่งเข้าไปเป็น
ผู ้แทนราษฏร บัญชีรายช่ือพรรคอนาคตใหม่ ซ่ึง
ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเขา้ไปโดยสภาองคก์ารลูกจา้ง
แรงงานยานยนตแ์ห่งประเทศไทย เพือ่ท  างานรับใชพ้ี่
นอ้งผูใ้ชแ้รงงานและสงัคมโดยรวมจึงถือเป็นหนา้ที่ที่
ต ้องมารายงานการท างานกับคณะกรรมการ และ
สมาชิกสภาฯ พร้อมหากสหภาพแรงงานใดมีการ
ประชุมใหญ่ขอให้ เชิญมาเพื่อจะได้รายงานการ
ท างานในฐานผูแ้ทนแรงงานในสภาผูแ้ทนราษฏรให้
พีน่อ้งไดรั้บทราบความคืบหนา้ เรามีปิกแรงงาน ของ
พรรคอนาคตใหม่ที่พร้อมจะเขา้ไปช้ีแจง และตนเอง
ก็พร้อมที่จะไปร่วมทุกคร้ัง 

 ต่อมาวนัที่ 1 กุมภาพพนัธ ์2563 ทางสภาฯได้
มีการก าหนดแผนงาน และยุทธศาสตร์การท างาน
โดยก าหนด ยุทธศาสตร์ การสร้างเครือข่าย ใน

องคก์รแรงงานเป็นกลุ่มที่สนับสนุนกบัในระดบัสภา
ฯ สร้างแผนงานและบูรณาการ และสร้างบุคลากรใน
การเป็นแกนน า โดยตอ้งสร้างให้เกิดการยอมรับใน
ระดบัสภา 

 

 ทั้ ง น้ี  ได้ มี ก ารน า เสนอประ เด็ น ระดับ

สหพนัธ์แรงงาน สมาพนัธ์แรงงาน กับสถานการณ์

ต่างๆปีที่ผา่นมาของการยืน่ขอ้เรียกร้องและการเจรจา

ต่อรอง โดยผูอ้ภิปรายบนเวทีประกอบดว้ย นายภูภาร 

สมาทา ประธานสหพนัธแ์รงงานโตโยตา้ นายคฑาวุธ 

ศรีสุวรรณ ประธานสมาพันธ์แรงงานอีซูซุ นาย

สมเกียรติ เจียดก าจร ประธานสมาพนัธแ์รงงานฟอร์ด

มาสดา้ นายปิยะ พวงเพชร ประธานสมาพนัธ์แรงงาน

รถยนต์มิตซูบิชิ นายชัยพงศ์ โฉมเฉลา สมาพันธ์

แรงงานเด็นโซ่ และนายศรายทุธ กุดมาลา สมาพนัธ์

แรงงานฮอนดา้  โดยสรุปได้ดังน้ี  ว่า สถานการณ์

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนักระทบหรือไม่ ก็อาจยงัไม่

มากหนักดว้ยก็มีการท ากิจกรรมภายในมากขึ้น มีการ

ลดค่าใชจ่้ายภายในองคก์ร ตอ้งมีการวเิคราะห์อนาคต

ได ้ซ่ึงขณะน้ีแต่ละที่ แนวการบริหารของบริษทัตอ้ง

กลับไปสู่จุดเดิมทั้ งค่าจ้าง และสวัสดิการ ตรงน้ี

https://voicelabour.org/%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89/20200201_104306/
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สหภาพแรงงานต้องมีการประเมิน อย่างการรับ

พนักงานใหม่ตอนน้ีส่วนใหญ่ไม่มี และตอ้งมีการ

จัดการให้กระชับองค์กรธุรกิจมากขึ้ น หลายที่ใน

เค รือบางบ ริษัท เร่ิม มีการรีเซ็ตใหม่ด้านค่ าจ้าง 

สวสัดิการ ซ่ึงบางส่วนถูกส่งไปผลิตในประเทศที่มี

ค่าจา้งที่ถูกกว่าประเทศไทย บางส่วนยา้ยฐานการ

ผลิตไปประเทศกมัพูชา มีการควบรวมภายในบริษทั 

ควบรวมสาขายา้ยคนไปรวมกัน และเร่ิมไม่มีความ

ชดัเจน ซ่ึงสหภาพแรงงานตอ้งมาดูว่า จะสร้างความ

มั่นคงให้กับสมาชิกให้ด ารงอยู่อย่างไร ที่ยิ่งกว่า

โบนสั หรือสวสัดิการอ่ืนๆ อีก ตอนน้ีคือความมัน่คง

ในการมีงานท า และธุรกิจที่มีการยา้ยไปทั้งประเทศ

เวียดนาม กัมพูชา ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีขณะน้ีอาจเป็น

ขาขึ้ น ของการเรียกร้องสวสัดิการแรงงาน แต่ใน

ประเทศไทยการเรียกร้องของสหภาพแรงงานขึ้นไป

ถึงจุดสูงสุดแลว้ วนัขา้งหน้าตอ้งดูอนาคตเร่ืองความ

มัน่คงทั้งการจา้งงาน สวสัดิการเม่ือเกษียณอาย ุโดยปี

น้ีคงมีการสร้างมาตรฐานใหม่โครงสร้างการเจรจาก็

คงเปล่ียนใหม่ ทั้งผูบ้ริหารPM คนรุ่นใหม่ที่เขา้มาก็มี

แนวคิดใหม่ในการเจรจา ตอ้งมีการปรับตวัอีกมาก 

ดา้นขอ้เรียกร้อง 
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ขอ้มูล สถานประกอบกจิการ  
ณ วนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2563 โดย กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

 

 

ประเภทอตุสาหกรรม 

จ านวน 

แหง่ ลกูจา้ง 

เกษตรกรรม การลา่สตัว ์และการป่าไม ้ 9,515 128,090 

การประมง 13,302 95,581 

การท าเหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิ 1,519 45,704 

การผลติ 71,134 4,121,353 

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 3,244 92,621 

การกอ่สรา้ง 33,494 622,817 

การขายสง่ การขายปลกี การซอ่มแซมยานยนต ์จักรยานยนต ์ของใชส้ว่นบคุคลและ

ของใชใ้นครัวเรอืน 

151,133 1,939,941 

โรงแรมและภัตตาคาร 30,672 540,321 

การขนสง่ สถานทีเ่กบ็สนิคา้และการคมนาคม 20,895 561,912 

ตัวกลางทางการเงนิ 19,081 339,973 

บรกิารดา้นอสงัหารมิทรัพย ์การใหเ้ชา่และบรกิารทางธรุกจิ 50,746 1,022,156 

การศกึษา 1,424 26,528 

การบรกิารดา้นสขุภาพและสงัคม 3,972 154,133 

การใหบ้รกิารชมุชน สงัคมและบรกิารสว่นบคุคลอืน่ๆ 13,595 215,527 

ลกูจา้งในครัวเรอืนสว่นบคุคล 1,002 1,425 

รวม 424,728 9,908,082 
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ขนาดสถานประกอบกจิการ 
จ านวน 

แหง่ ลกูจา้ง 

1 - 4 คน 194,540 420,241 

5 - 9 คน 110,665 759,775 

10 - 19 คน 46,907 637,975 

20 - 49 คน 43,094 1,348,268 

50 - 99 คน 13,510 957,419 

100 - 299 คน 11,344 1,893,095 

300 - 499 คน 2,371 900,493 

500 - 999 คน 1,487 1,016,926 

1,000 คน ขึน้ไป 810 1,973,890 

รวม 424,728 9,908,082 
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เลกิขาย “เชฟโรเลต” ในไทย 1.5พนัคนตกงาน  

 เม่ือวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2563 ข่าวหลาย

ส านักรายงานว่า บริษทัเจนเนอรัล มอเตอร์ส หรือ จี

เอ็ม ไดเ้ผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ โดยระบุว่าจะยติุ

การจ าหน่ายรถยนตเ์ชฟโรเลตในประเทศไทยภายใน

ส้ินปี 2563 แต่จะยงัคงใหบ้ริการหลงัการขายแก่ลูกคา้

เชฟโรเลต อาทิ การรับประกันคุณภาพรถยนต์ การ

ซ่อมบ ารุง และการบริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายของ

ศูนยบ์ริการ ที่ได้รับการแต่งตั้ งจากเชฟโรเลตทั่ว

ประเทศ  

 

นายแอนด้ี ดันสแตน ประธานกรรมการ

ตลาดเชิงกลยทุธ์ พนัธมิตรและผูแ้ทนจ าหน่าย จีเอ็ม 

อิ น เตอ ร์ เน ชั่น แน ล  โอ เป อ เรชั่น ส์  ก ล่ าว  กับ 

https://www.khaosod.co.th/breaking วา่ การถอนเชฟ 

 

 

 

 

 

โรเลตออกจากตลาดรถยนตป์ระเทศไทยนั้นเป็นการ

ตดัสินใจของจีเอ็ม หลงัจากที่มีการขายศูนยก์ารผลิต 

รถยนต์และเคร่ืองยนต์ของจีเอ็ม ประเทศ

ไทย ในจงัหวดัระยองให้แก่ เกรท วอล มอเตอร์ส ซ่ึง 

จีเอ็มไดป้ระเมินทางเลือกหลายทางในการรักษาเชฟ

โรเลตไวใ้นตลาดประเทศไทย แต่ความเป็นจริงก็คือ 

หากไม่มีฐานการผลิตในประเทศไทยแลว้ เชฟโรเลต

ก็ไม่อาจที่จะแข่งขนัในตลาดรถยนตป์ระเทศไทยได้

เลย และจีเอ็มได้ท  าการศึกษาและวิเคราะห์โดย

ละเอียดถึงแผนธุรกิจที่จะจดัสรรโครงการรถยนตรุ่์น

ใหม่ใหแ้ก่ศูนยก์ารผลิตในจงัหวดัระยอง แต่พบว่าจะ

มีอัตราการใช้ก าลังการผลิตของศูนยก์ารผลิตแห่งน้ี

ได้อย่างไม่เต็มที่ ตลอดจนความต้องการสินค้าใน

ตลาดประเทศไทยและตลาดส่งออกที่เราคาดการณ์ไว้

นั้นจะมีจ านวนน้อย อีกทั้ งยงัมีปัจจัยทางเศรษฐกิจ

หลายประการที่ไ ม่ เอ้ือต่อแผนธุรกิจน้ี  และการ

ตดัสินใจที่จะยติุการผลิตและการจ าหน่ายรถยนตใ์น

ประเทศไทยนั้นเป็นไปตามกลยทุธ์ การด าเนินธุรกิจ

ทั่วโลกของจีเอ็ม และขอบข่ายการจัดสรรเงินทุน

ภายในองค์กรของเรา การตัดสินใจในคร้ังน้ีไม่ได้

สะทอ้นถึงศกัยภาพและความสามารถของทีมงานใน
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ประเทศไทย รวมถึงผูจ้ดัจ  าหน่ายของเราแต่อยา่งใด 

ซ่ึงจีเอ็ม และเกรท วอล มอเตอร์ส ได้ลงนามใน

สัญญาซ้ือขายศูนยก์ารผลิตรถยนต์และเคร่ืองยนต์

ของจีเอ็ม ประเทศไทยในจังหวดัระยอง ทั้ งสอง

บริษทัคาดว่าการซ้ือขายและส่งมอบศูนยก์ารผลิตทั้ง

สองจะเสร็จส้ินในปลายปี 2563 

 นายเฮกตอร์ บีจาเรียล ประธานกรรมการ จี

เอ็ม เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กล่าววา่ บริษทัให้ค  ามัน่

สญัญาที่จะดูแลช่วยเหลือพนักงานและลูกคา้ และจะ

ปรับเป ล่ียนการด าเนินงาน ต่างๆ ส าหรับลูกค้า 

พนักงาน ผูจ้ดัจ  าหน่ายรถยนตเ์ชฟโรเลตและผูจ้ดัหา

วตัถุดิบหรือบริการให้ส าเร็จเป็นไปได้ด้วยความ

เรียบร้อย และเราจะให้ความช่วยเหลือและมอบ

แพค็เกจเงินชดเชยให้กบัพนักงานที่ไดรั้บผลกระทบ

ทั้งหมดในจ านวนที่มากกว่ากฎหมายแรงงานไทย

ก าหนด และให้ค  ามัน่สัญญาว่าจะดูแลและให้บริการ

ลูกคา้ของเราต่อไป  

 ทั้ งน้ี  บริษัทเกรท วอลล์ มอเตอร์ส ที่ เป็น

หน่ึงในผูผ้ลิตรถยนต์ SUV รายใหญ่ของจีน ระบุว่า 

ทางบริษัทจะจ าหน่ายรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานใน

จงัหวดัระยองให้แก่ตลาดในประเทศไทย รวมไปถึง

ประเทศอ่ืนๆในกลุ่มอาเซียน และออสเตรเลีย ในช่วง

เวลาที่ทางบริษทัก าลงัรุกขยายธุรกิจในต่างประเทศ 

ท่ามกลางตลาดในประเทศจีนที่เร่ิมชะลอตวัลง 

 ล่าสุด พนักงานรายหน่ึง เปิดเผยกบั "ทีมข่าว

ไทยรัฐออนไลน์ " ว่า เม่ือ เช้าผู ้บริหารได้แจ้งให้

พนักงานทราบว่า ได้ขายโรงงานให้กบับริษทัจีนไป

แล้ว ซ่ึงทางบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

แรงงานทุกอยา่งให้กบัพนักงาน และเวลา 14.00 น. ก็

ให้พนักงานกลบับา้นได ้โดยโรงงานจะปิด และเปิด

ให้พนักงานเขา้มาท างานที่คา้งเก่าอยูใ่นไลน์ผลิตใน

วนัจนัทร์ที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2563 จนกว่าจะเสร็จส้ิน

เพื่ อ จะได้ส่ งมอบโรงงานให้กับบ ริษัท จีน  ซ่ึ ง

พนักงานท่านใดที่จะท างานต่อก็ตอ้งไปสมัครใหม่

กบับริษทัจีนที่มารับซ้ือโรงงาน ส่วนรถยนต์ที่ผลิต

เสร็จ และจอดอยู่หลายคันนั้ นเป็นรถยนต์ที่ผลิต

ออกมารอการออกจ าหน่าย 

 วัน ที่  1 8  กุ ม ภ าพั น ธ์  2 5 6 3  เว็ บ ไ ซ ต ์

https: / /businesstoday.co/cover-story  ร า ย ง า น ว่ า 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให ้

รองศาสตราจารย ์ดร.จักษ์ พ ันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวดั

ระยอง ผลจากการตรวจสอบของส านกังานสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัระยอง พบวา่ บริษทั เจน

เนอรัลมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากัด ตั้ งอยู่เลขที่ 

111/1 หมู่ที่  4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 

ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง 

ประกอบกิจการประกอบรถยนตเ์ชฟโรเลต ปัจจุบนัมี

ลูกจ้างประมาณ 1,100 คน และบริษัท เจนเนอรัล
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มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จ  ากดั ตั้งอยู่

เลขที่ 111/4 หมู่ที่ 4 นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด ต  าบล

ปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ประกอบ

กิจการผลิตเคร่ืองยนต ์ปัจจุบนัมีลูกจา้งประมาณ 400 

คน รวมทั้งสองบริษัทมีลูกจา้งประมาณ 1,500 คน 

กรณีที่ทั้ งสองบริษัทฯได้เลิกจ้างลูกจ้างทั้ งหมด

ประมาณ 1,500 คน (ปัจจุบันไม่มีลูกจ้างรับเหมา

ค่าแรง) โดยมีแผนก าหนดการเลิกจา้งในเบื้องตน้ จะ

เลิกจ้างลูกจ้างในส่วนของการผลิตช้ินส่วน ปลาย

เดือนมิถุนายน 2563 เลิกจ้างลูกจ้างในส่วนของ

เคร่ืองยนต์ ปลายเดือนตุลาคม 2563 และเลิกจ้าง

ลูกจา้งในส่วนของงานสนนัสนุนในปลายปี 2563 

 ทั้งน้ี จากผลการหารือกบัผูแ้ทนบริษทัฯ กับ

ผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงแรงงาน โดยทั้งสอง

ฝ่ายจะบูรณาการการท างานตามภารกิจ โดยบริษทัฯ 

จะจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

นอกจากน้ี จะจ่ายเงินเพิ่มให้ลูกจ้างเป็นเวลาอีก 4 

เดือน ทางด้านหน่วยงานในสังกดักระทรวงแรงงาน

จะให้การดูแลคุม้ครองสิทธิประโยชน์ ขึ้นทะเบียน

ว่างงาน การให้บริการจัดหางาน การพัฒนาฝีมือ

แรงงานให้แก่ลูกจา้งที่ไดรั้บผลกระทบ ในส่วนของ

ต าแหน่งงานได้ประสานให้จัดหางานจงัหวดัและ

หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงานในพื้นที่อีอีซี ซ่ึง

ประกอบด้วย จงัหวดัระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 

ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือดูแลลูกจา้งของทั้งสองบริษทัที่มี

จ  านวนกวา่ 1,500 คน ในเบื้องตน้ ไดเ้ตรียมต าแหน่ง

งานว่างทัว่ประเทศที่เก่ียวกบัยานยนตไ์วแ้ลว้จ านวน 

15,132 อตัรา ส่วนใหญ่เป็นแรงงานดา้นการผลิต ช่าง

ซ่อมเคร่ืองจกัรกลและยานยนต์อ่ืนๆ ช่างซ่อมยาน

ยนต์ ช่างเทคนิควิศวกรรม และวิศวกรดา้นยานยนต ์

เป็นตน้ 

 ส่วนต าแหน่งงานว่าง 3 จงัหวดัเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ (อีอีซี) แยกเป็น จังหวดัฉะเชิงเทรา 660 คน 

ชลบุรี 643 คน และระยอง 1,233 คน รวมจ านวน

ทั้งส้ิน 2,536 คน ทั้ งน้ี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ

เดือดร้อนแก่ลูกจา้งที่ไดรั้ยผลกระทบให้ได้รับสิทธิ

ประโยชน์คุม้ครองตามกฎหมาย 

 ต่อมาเม่ือวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2563 ที่รัฐสภา 

ในการประชุมสภาน.ส.อนุสรี ทบัสุวรรณ ส.ส.บญัชี

รายช่ือ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้ตั้ งกระทู ้

ถาม เร่ือง การปิดโรงงานจีเอ็ม มาตรการรองรับ

แรงงานที่ถูกเลิกจา้ง โดยกล่าววา่ เร่ืองน้ีน่าสนใจและ

เป็นห่วงแรงงานมาก เน่ืองจากพื้นที่ตั้งของโรงงานอยู่

ในพื้นที่ เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) จึง

ตอ้งการสอบถามว่าบริษทัได้ชดเชยให้กับแรงงาน

มากกว่ากฎหมายแรงงานไทยอย่างไร ที่ส าคัญ

กระทรวงแรงงานได้เจรจากับบริษัท เกรท วอลล ์

มอเตอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัที่ซ้ือกิจการจีเอ็มเพื่อให้

รับแรงงานเดิมไดห้รือไม่อยา่งไร 
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 ด้าน ม.ร.ว.จตัุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน 

ช้ีแจงว่า การซ้ือโรงงานเป็นการซ้ือขายระหว่างกลุ่ม

ของสหรัฐอเมริกาและจีน แน่นอนว่าจะต้องมีการ

ชดเชยตามกฎหมายงานไทยและกลุ่มจีเอ็มยนืยนัว่า

จะให้คนงานได้รับการชดเชยเพิ่มอีก 4 เดือน จีเอ็ม

เป็นบริษทัอเมริกา รถพื้นฐานของเขาไวว้ิ่งทางไกล

และทางตรงเป็นหลกั แต่กลุ่มรถยนตใ์นเอเชียเป็นรถ

ที่คล่องแคล่วว่องไว คนงานจะชินหรือสามารถผลิต

ได้แค่ไหนก็ตอ้งดูกนั โดยระยะเวลาที่จะให้คนงาน

ออกนั้ นอีก 3-6 เดือน เขาคงต้องดูว่าคนงานไหน

ใชไ้ดห้รือตอ้งชดเชยออก" รมว.แรงงาน กล่าวและว่า 

ไดม้อบหมายให้อธิบดีกรมจดัหางานและที่ปรึกษาลง

พื้นที่ทันที เพื่อ คุยกับจีเอ็มว่าจะดูแลคนงานไทย

อย่างไร จนได้ค  าตอบว่าจะมีการชดเชยเพิ่มอีก 4 

เดือนนอกเหนือจากการชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

ขณะเดียวกนั อยูใ่นระหวา่งการติดต่อกบับริษทั เกรท 

วอลล์ มอเตอร์ จ  ากัด ส่วนสถานการณ์แรงงาน 

กระทรวงก็ท  าการจดัหางานและจดงานว่าง เปิดดูได้

ในคอมพวิเตอร์ กูเกิล ก็สมคัรงานไดแ้ลว้ วนัที่ 1 ต.ค.

มีงานว่าง 76,000 งานพร้อมจะรับคนที่ท  างาน และ

วนัที่ 18 ก.พ.มี 94,440 งานที่สามารถรับได ้ในเร่ือง

ยานยนต์ต  าแหน่งงานในระดับแรงงานมีว่างอยู ่

15,000 ต  าแหน่ง และอยูใ่นอีอีซี 2,536 ต  าแหน่ง การ

หางานนั้นกระทรวงแรงงานประสานงานติดต่อใหไ้ด ้

และถา้จะตอ้งมีการฝึกอบรมเราก็มีให้ทั้งเร่ืองAI และ

การใช้เคร่ืองจกัรสมัยใหม่ในเขตEEC บริษัท เกรท 

วอลล์ มอเตอร์ จ  ากัด กับ  จี เอ็ม  ผลิตรถยนต์ไม่

เหมือนกนั โดยจีเอ็มที่ผลิตขายอยูใ่นประเทศไทยเป็น 

2% ข อ ง รถ ยน ต์ ทั้ ง ห ม ด  ดั ง นั้ น  ปั ญ ห ากั บ

อุตสาหกรรมไม่น่าจะมีมากนกั 

 ในวันเดียวกันด้านนายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.

พรรคอนาคตใหม่ และประธานกรรมาธิการแรงงาน 

ได้โพสต์ในFacebook และทางสปริงนิวส์ได้น ามา

รายงานว่า กรณี บริษทั จีเอ็ม มอเตอร์ ประเทศไทย 

ปิดโรงานและเลิกการผลิตในประเทศไทย และต่อมา 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน แนะน าคนที่ตกงานจากกรณีดงักล่าวให้เขา้

เวบ็ไซตก์ูเกิลแลว้จะสามารถหางานไดน้ั้น ความคิด

แบบน้ี สะทอ้นว่ารัฐบาลชุดน้ี ไม่เขา้ใจสถานการณ์

เศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนระดับล่าง 

เพราะสถานการณ์ขณะน้ี คนทัว่ไปไม่สามารถที่จะ

เปล่ียนงานหรือหางานใหม่ได้ทนัที ส่ิงที่รัฐบาลควร

ท า คือ พยายามท าให้เกิดการเลิกจา้งขนาดใหญ่ให้

นอ้ยที่สุด อยา่งกรณีน้ี บริษทัมีการขายกิจการต่อ และ

จะมีบริษัทใหม่เข้ามาด าเนินกิจการแทน ซ่ึงส่ิงที่

กระทรวงแรงงานควรท า คือ การเขา้ไปเป็นคนกลาง

ในการเจรจาพูดคุย ให้มีการถ่ายโอนคนงานเดิมซ่ึงมี

ทกัษะการท างานมาอย่างยาวนาน ไปยงับริษทัใหม่

ให้มากที่สุด ไม่ใช่ไล่คนงานให้ไปเข้ากูเกิลหางาน

ใหม่ เพราะถ้าการเขา้กูเกิลหางานง่ายขนาดนั้ น ขอ

แนะน าให้ ม.ร.ว.จตัุมงคล และ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์
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โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออก แลว้ไปเขา้กูเกิลหางาน

ใหม่เสีย 

(สรุปรวบรวมโดย วาสนา ล าดี) 

สร.รฟท.แถลงจุดยืนต้องการผู้ว่ารถไฟคนใน 

ย า้คุณสมบัติคนในเหมาะสมทีสุ่ด 

 วนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2563 ณที่ท  าการสหภาพ
แรงงาน รัฐวิส าห กิ จรถไฟ แ ห่ งป ระ เท ศไท ย 
(สร.รฟท.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (สร.รฟท.) ไดจ้ดัประชุมสมาชิกสาขา
พ ร้อมแถลงข่ าวอย่างเป็นทางการ เร่ือง จุดยืน 
สร.รฟท. ท าไม???”ผูว้่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ตอ้งเป็นคนใน” 

  
 นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพ
แรงงาน รัฐวิส าห กิ จรถไฟ แ ห่ งป ระ เท ศไท ย 
(สร.รฟท.) ได้แถลง จุดยนื สร.รฟท. ท าไม???”ผูว้่า
การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องเป็นคนใน” นั้ นว่า 
นบัตั้งแต่ปี 2560 ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยวา่งเวน้
ผู ้ว่าการ ซ่ึ งก่อนหน้า น้ี  คสช.ได้มี ค  าสั่ งแต่งตั้ ง
รักษาการผู ้ว่า  การมาแล้ว 2 คน คือ  นายอานนท ์
เหลืองบริบูรณ์  และ นายวรวุฒิ  มาลา ต่อมามีการ

คณ ะก ร รม ก าร รถ ไฟ ฯ (บ อ ร์ ด )  ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาผูว้่าการรถไฟฯ โดยเปิดรับ
สมัครตั้ งแต่ว ันที่  28 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 
2562 โดยมีผู ้ยื่น ใบสมัคร 4 ราย ประกอบด้วย
บุคคลภายนอก 2 ราย บุคคลภายใน 2 ราย ตามที่
ปรากฏเป็นข่าว โดยได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของ
ผูส้มคัร เม่ือวนัที่ 29 มกราคม 2563 
 จากที่ มี ข่ าวปรากฏออกม าใน วันที่  13 
กุ ม ภ าพั น ธ์  2563 ภ า ย ห ลั ง จ า ก ที่ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการรถไฟฯ (บอร์ด) นายจิรุตม์  วศิาลจิตร 
เป็น ได้ให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชนเก่ียวกับการสรร
หาผูว้่าการรถไฟฯว่าได้ผูท้ี่มีคะแนนสูงสุดประมาณ 
90 คะแนนจาก 100 คะแนนเป็นบุคคลภายนอก 
ขณะที่บุคคลภายในได้คะแนนเป็นล าดบั 2 คะแนน
ห่างกันประมาณ 2 – 3 คะแนน ท าให้เกิดกระแส
วพิากษว์จิารณ์กนัอยา่งกวา้งขวาง ถึงความไม่ชอบมา
พากลในการคดัสรรในคร้ังน้ีโดยเห็นวา่เป็นไปไม่ได้
ที่คนนอกจะไดค้ะแนนมากกว่าบุคคลภายใน เพราะ
ในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าด ารง
ต าแหน่งผูว้า่การรถไฟฯ มีการก าหนดคุณสมบติัของ
ผูส้มัครโดยเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ที่ระบุ
วา่…. 
 3.2.3 มีความรู้และจัดเจนเกี่ยวกับการรถไฟ 
การขนส่ง วิศวกรรม พาณิชยกรรม การเศรษฐกิจ 
หรือการเงิน 
 3.2.4 มีวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนา
กิจการรถไฟ ให้ เจริญ ก้าวหน้า มีความทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการขนส่งระบบรางทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

https://voicelabour.org/%e0%b8%aa%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%97-%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/attachment/1582103487533/
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บริการที่ สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย รวมถึงมี
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการและก ากับดูแล
กิจการที่ดี ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 
 เม่ือไปดูคุณสมบัติบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าว
คือ นายนิรุฒ   มณีพนัธ์ ตามประวตัิเป็นผูท้ี่ท  างาน
และมีความรู้ด้านกฎหมาย ไม่ได้มีคุณสมบติัตามที่
ประกาศไวแ้ต่อย่างใด ท าให้เกิดค  าถามและเสียง
วพิากษว์ิจารณ์ ว่า… ผู้สมัครที่มาจากคนนอกน้ัน จะ
มีคะแนนมากกว่าผู้สมัครที่ เป็นบุคคลภายใน ที่
ท า ง า น ใน ก า ร ร ถ ไฟ ฯ ม าน าน ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร 
คณะกรรมการสรรหามีหลักเกณฑ์  ขั้ นตอน ใน
กระบวนการสรรหาน้ันเป็นอย่างไร มีการบันทึกเสียง
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทุกคนไว้หรือไม่ .??? 
 โดยนายสาวิทย ์กล่าวย  ้าว่า “ไม่ได้รังเกียจ
บุคคลภายนอกแต่อย่างใด” หากมาดูคุณวุฒิของ
คณะกรรมการรถไฟฯ(บอร์ด)ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งมา
จากบุคคลภายนอกให้มาท าหน้าที่ก  ากับดูแลการ
รถไฟฯ โดยแต่ละท่านมีความรู้ ความสามารถในแต่
ละดา้นแตกต่างกนัไป ซ่ึงเป็นความรู้ความสามารถที่
หลากหลาย ที่เพียงพอส าหรับในการเขา้มาก ากบัดูแล
องคก์ร แต่ในส่วนความรู้ความสามารถของผูว้่าการ
รถไฟฯ ที่จะตอ้งมาท าหน้าที่บริหารงานภายใน จึง
จ าเป็นตอ้งมาจากคนใน โดยเป็นผูท้ี่มีความรู้และจดั
เจนเก่ียวกบัการรถไฟ การขนส่ง และอ่ืนๆ 
 สหภ าพ แรงงาน ฯขอ ยืน ย ัน ใน จุด ยืน 
คือ “ต้องการบุคคลภายในมาเป็นผู้ว่าการรถไฟฯ”
เน่ืองจากเป็นผู ้ที่ เข ้าใจคน  เข้าใจงาน ท างานใน
องค์กรมานานมีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถ

ท างานได้ต่อเน่ืองทันที  และขอเรียกร้องไปถึง
ประธานกรรมการรถไฟฯ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและ
การบันทึกเสียงการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทุกคน
ต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล และไม่ให้เกิดข้อครหาว่ามีใบส่ัง
จากการเมือง ซ่ึงหากกระบวนการไม่โปร่งใสก็คงยาก
ที่จะยอมรับได้ ประกาศย ้าน่ีคือเหตุผลที่ว่า ท าไม…
สร.รฟท.พนักงานการรถไฟฯ และคนรถไฟ จึง
ต้องการ“ คนใน ”มาเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 
 ทั้งน้ี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้มีการเคล่ือนไหวยื่น
หนังสือ และมีการรณรงค ์คนรถไฟ จึงต้องการ“ คน
ใน ”มาเป็นผู้ว่าการรถไฟ ดงัน้ี  
 วัน ที่  14 ม ก ราค ม  2563 เวล า  11.30 น .
คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย(สร.รฟท.) น าโดยนายสาวทิย ์แกว้หวาน 
ป ร ะ ธ าน  ส ร .ร ฟ ท . ไ ด้ เข้ า ยื่ น ห นั ง สื อ กั บ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักด์ิสยาม 
ชิดชอบ) เร่ือง การพจิารณาคดัสรรผูว้า่การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยขอใหพ้ิจารณาจากคนภายในการรถไฟฯ 
โดยมีนายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร โดย กรรมการ
ผูช่้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผูแ้ทน
รัฐมนตรีวา่การฯ มารับหนงัสือ 
 วันที่  28 มกราคม 2563 สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่ือง 
จุดยืน สร.รฟท. ผูว้่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคน
ใหม่ ตอ้ง “คนใน” 
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 วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2563 ที่ศูนยรั์บเร่ืองราว
ร้องทุกขข์องรัฐบาล นายสาวิทย ์แกว้หวาน ประธาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 
(สร.รฟท.) เข้าพบนายสุภรณ์  อัตถาวงศ์ ผู ้ช่วย
รัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี เพื่อให้ขอข้อมูล 
เอกสารและการบนัทึกเสียงการแสดงวิสัยทศัน์ของ
ผูส้มัครในต าแหน่งผูว้่าการรถไฟฯ หลังประธาน
กรรมการรถไฟฯ(บอร์ด)นายจิรุตม์ วิศาลจิตรให้
สัมภาษณ์ว่าคนนอกคะแนนน าคนในห่างกัน 2-3 
คะแนน ท าให้ สร.รฟท.และพนักงานการรถไฟฯเกิด
ขอ้สงสัยว่า บุคคลภายนอกจะรู้และเข้าใจงานของ
การรถไฟฯดีกว่าบุคคลภายในได้อย่างไร และเม่ือ
พิจาณาจากคุณสมบติัประจ าต  าแหน่งของผูท้ี่จะมา
เป็นผูว้่าการถไฟฯ ที่ระบุว่าตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรู้
และจดัเจนเก่ียวกับการรถไฟ การขนส่ง วิศวกรรม 
พาณิชยกรรม การเศรษฐกิจ หรือการเงิน มีวิสัยทศัน์
แล ะแน วคิ ด ใน ก ารพัฒ น า กิ จก ารรถ ไฟ  ให้
เจริญก้าวหน้า มีความทันสมัย สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการขนส่งระบบรางทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่  สะดวก 
ตรงต่อเวลา และปลอดภยั รวมถึงมีวิสยัทศัน์เก่ียวกบั
การบริหารจดัการและก ากบัดูแลกิจการที่ดี ให้บรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร จึงขอให้นาย
สุภรณ์ อตัถาวงศ์ เรียกหลักฐานการแสดงวิสัยทัศน์
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ถ ไ ฟ เพื่ อ ร า ย ง าน ให้
นายกรัฐมนตรีทราบและพิจารณาอย่างรอบคอบใน
การแต่งตั้งผูว้า่การรถไฟฯคนใหม่ 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

ขบวนผู้หญิง เสนอดีไซน์ใหม่รัฐธรรมนูญเพ่ือ
ประชาชน 

 ขบวนผูห้ญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) 

และองค์กรเครือข่ายได้แถลง “รัฐธรรมนูญใหม่น้ี

ดีไซน์ เพื่อพวกเรา “ทุกเพศทุกสภาพ” ” เม่ือวนัที่ 26 

มกราคม 2563 ณ สถาบนัวิจยับทบาทหญิงชายและ

การพฒันาโดยเน้ือหาแถลงการณ์มีดงัน้ี 

 

 สืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญ 2560 มีประเด็นใน
เชิงหลักการและสาระส าคัญหลายประการที่สร้าง
ปัญหาและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม 
ผูห้ญิง และเพศหลากหลายอยา่งมาก  ตลอดช่วงของ
การร่าง รัฐธรรม นูญ  2560 ขบวนผู ้หญิ งปฏิ รูป
ประเทศไทย (WeMove) และองค์กรเครือข่ายได้
เสนอหลายประเด็นต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก ารยอ ม รับ ที่ จ ะบัญ ญั ติ ใน ร่ า ง
รัฐธรรมนูญ 2560 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในช่วงการร่าง
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ปี  2560 นั้ น  ไ ม่ มี บ ร ร ย า ก า ศ
ประชาธิปไตย ขาดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
อยา่งเพียงพอและกวา้งขวาง นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญ 
2560 ยงัได้บญัญัติเร่ืองใหม่ๆ ที่ขดัแยง้ต่อหลักการ

https://voicelabour.org/%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%83/83996659_2844494005589836_3057693647311994880_n/
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ประชาธิปไตย จึงท าให้เกิดปัญหานานัปการตั้ งแต่
ประกาศใชจ้นถึงปัจจุบนั 
 ดังนั้ น ในการริเร่ิมของสภาผู ้แทนราษฎร
เพื่ อ ให้ มี ก ารศึกษ าและแก้ไข รัฐธรรม นูญ ใน
ขณะน้ี  ขบวนผูห้ญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) 
และองค์กรเครือข่ายจึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรมกบัทุกเพศสภาพ โดยเร่ิม
การศึกษาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ 2560 ว่ามีข้อเด่น 
ขอ้ดอ้ยอะไร และในการแกไ้ขรัฐธรรมนูญในวาระน้ี
ควรมีกระบวนการอย่างไรในแบบที่ผูห้ญิงและทุก
เพศสภาพตอ้งการ 

 
 ข้อเสนอเชิงหลักการที่ WeMove ห่วงกังวล
และต้องการผลักดันเป็นพิเศษ คือ 
 1) ตอ้งประกนัและบญัญตัิเร่ือง ศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพ สิทธิชุมชน ความเสมอภาค 
และความเสมอภาคระหว่างเพศ อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 2) WeMove ยืน ย ันหลักความ เสมอภาค
ระหว่างเพศ โดยใช้มาตรการพิเศษเพื่อสร้างความ
เป็นธรรมทางโอกาส เช่น การจดัให้มีสัดส่วนของ
หญิง-ชาย (Gender Quota) โดยให้มีเพศใดเพศหน่ึง
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามในองคก์รตดัสินใจทุกระดับ 
รวมทั้งในการเลือกตั้ งส.ส. ส.ว. และกรรมการใน

องคก์รอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งขอยนืยนั
การท านโยบายและงบประมาณของรัฐทุกหน่วยงาน
ที่ต้องค านึงถึงเพศสภาพ วยัและสภาพของบุคคล 
( Gender Responsive Budgeting-GRB)  ต า ม
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 71 วรรค 4 
 3) ผูห้ญิงและเพศหลากหลายตอ้งเขา้ถึงและ
ไดรั้บการคุม้ครองในกระบวนการยตุิธรรม ปกป้อง
คุม้ครองนักต่อสูเ้พื่อสิทธิมนุษยชน และพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนใต้ต้องมีสันติภาพและปลอดภัยส าหรับ
ผูห้ญิง เด็ก และผูบ้ริสุทธ์ิทุกศาสนา 
 4) เพิ่มกลไกและประสิทธิภาพของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบนกัการเมือง เจา้หนา้ที่รัฐ 
และองคก์รอิสระ 
 5) ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน และ
ให้ หลัก การข้อ เสนอกฎหมาย  เอ้ื ออ านวยต่อ
ประชาชนมากกวา่ปัจจุบนั 
 6) ยืนยนัการจัดสวสัดิการสังคมถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะเด็กเล็ก คนพกิาร ผูสู้งอาย ุและสุขภาพ 
 7) เพิ่มอ านาจการตดัสินใจของผูห้ญิงในการ
จดัการฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
 8) ให้บัญญัติ สิทธิแรงงานในหมวดสิทธิ
เสรีภาพ “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันด้าน
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างาน สิทธิด้าน
หลักประกันในการด ารงชีพทั้งระหว่างการท างาน
และเม่ือพ้นภาวะการท างาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์
และระบบไตรภาคีที่ผู้ท างานมีสิทธิเลือกผู้แทนของ
ตน รวมทั้ งระบบประกันสังคมที่เป็นอิสระ” และ
รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบบัที่ 87, 98, 183 และ 190 

https://voicelabour.org/%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%83/83514572_1470241626463711_6736382884942184448_o/
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 ข้อเสนอของ WeMove และองค์กรเครือข่าย
ต่อกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 1) ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วย
ประชาชนทุกเพศสภาพและทุกภาคส่วน คล้ายคลึง
กบัสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 
 2) มีกลไกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อยา่งกวา้งขวางตลอดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
ทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ก่อนร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่าง
ร่างรัฐธรรมนูญ และหลงัจากร่างเสร็จแลว้ 

 3)  ให้ท  าประชามติ โดยต้องเผยแพร่อย่าง
ทัว่ถึง และใหป้ระชาชนมีเวลาศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ 

: ข้อมลู ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) 

 

 

 


