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 อารมณ์ พงศ์พงัน : งานและเจตนารมณ์ท่ีจักต้องได้รับการสานต่อ  

 โควิด-19 เร่งนายทุนปรับเทคโนโลยีใหม่ เสนอทางรอด เกษตรทฤษฎีใหม่-ธนาคารแรงงาน 

 กมธ.แรงงานจับมือองค์กรด้านสิทธิ์ฟงัความเห็นร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 

 30 ปปีระกันสังคม สะท้อนปญัหาคนท างานแพลตฟอร์ม 

 ครม.เคาะร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ (กบช.) 

 สั่งจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างลูกจ้าง บ.บริลเลียนท์อัลไลแอนซ์กว่า 1,300 คน  

 คสรท.เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  

 สถิติแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมาย ณ กุมภาพันธ์ 2564  
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

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

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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 แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 56(403) 

ประจ าเดือนเมษายน 2564 คนไทยตอ้งผ่านเทศกาล

สงกรานต์ในปีน้ีอยา่งเงียบเหงาเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

เน่ืองมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่(คร้ังที่3) ของ

โรคไขห้วดัโควิด-19 หลงัจากที่ก่อนหน้าน้ีไม่นาน 

การระบาดในรอบที่ 2 มีทีท่าว่าจะถูกควบคุมได ้แต่

กลบัปรากฏข่าวการติดเช้ือของคนจ านวนมากขึ้นมา

อีกคร้ังโดยมีที่มาจากตน้ตอเดิมๆ คือสถานบนัเทิง 

และในคร้ังน้ียงัมีผูบ้ริหารประเทศระดบัรัฐมนตรีติด

เช้ือด้วย กลายเป็นเ ร่ืองที่ซ ้ า เ ติมความรู้สึกของ

ประชาชนที่ก  าลังมีความทุกขอ์ยูแ่ล้วให้หดหู่ใจมาก

ขึ้น จากการที่ประชาชนระดบัล่างถูกต าหนิตลอดมา

วา่ “การ์ดตก” จนเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดรอบใหม่

ของโรค ขณะน้ีเกิดค าถามว่าผูบ้ริหารของรัฐบาลน้ีมี

ระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตอยา่งไร จึงไปติดโรค

โควดิ-19ได ้

 การระบาดใหม่เป็นคร้ังที่ 3 ของโรคโควิด-

19 ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ดับความหวงัของ

คนที่พึ่ งพาธุรกิจที่ เ ก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยวซ่ึง

รวม ถึ งคนง านจ านวนม าก ใน ธุร กิ จโรงแรม 

ร้านอาหาร รถโดยสาร และผูค้า้ขายรายยอ่ย ซ่ึงก่อน

หนา้น้ีคาดว่ารายไดจ้ะกลบัมาเฟ่ืองฟูขึ้นบา้งจากการ

ใช้จ่ายในช่วงวันหยุดยาว ความรู้สึกส้ินหวงัของ

ประชาชนจ านวนมากที่ตอ้งสูญเสียรายไดแ้ละหน้าที่

การงานในช่วงของการใชชี้วิตในวิถี “นิวนอร์มอล”

มาอยา่งยาวนาน ควบคู่ไปกบัความคบัขอ้งใจจากการ

ถูกจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง

ภายใตก้ารปกครองของรัฐบาลซ่ึงไม่ยดึโยงกบัความ

ตอ้งการและความคิดเห็นของประชาชน ท าให้เกิด

บรรยากาศของความอึดอดัและตึงเครียดอยูท่ ัว่ไป  

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาความ

เหล่ือมล ้ าที่สะสมมานานซ่ึงถูกท าให้เด่นชัดขึ้นเม่ือ

เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 น ามาสู่การ

มองหาทางออกเชิงโครงสร้างที่ย ัง่ยนืมากกว่าการรอ

คอยเงินเยยีวยาจากรัฐบาลที่เป็นการแกปั้ญหาเฉพาะ

หน้า  ในทุกวัน น้ี จึงเ กิดการถกเถียง เ ร่ืองระบบ

สวสัดิการในระดับชาติ เพื่อความเท่าเทียมและเป็น

ธรรม และการคุม้ครองทางสังคมให้แก่คนระดบัล่าง

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จนกลายเป็นหัวข้อการ

อภิปรายที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเร่ือยๆไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

การก าหนดรายไดข้ั้นพื้นฐาน สวสัดิการถว้นหน้าใน



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

4 
 

ดา้นต่างๆ รวมถึงกองทุนบ าเหน็จ บ านาญที่เพียงพอ

ต่อการด ารงชีพของคนงานหลงัเกษียณอาย ุ

 ในขณะที่ เ ศรษฐ กิ จอ ยู่ ในภ า วะวิก ฤต 

บรรยากาศทางการเมืองก็ไม่ เ อ้ืออ านวยต่อการ

คล่ีคลายความขดัแยง้ทางความคิดในรอบหลายปีที่

ผ่านมาจากการแบ่งขั้วระหว่างคนเส้ือเหลือง แดง 

สล่ิม มาสู่ความแตกต่างระหวา่งวธีิคิดของคนรุ่นใหม่

และคนที่คิดแบบเดิม ในระบอบประชาธิปไตยที่

ประชาชนควรมีสิทธิทั้ งการเ ลือกตั้ ง เพื่อสร้าง

ประชาธิปไตยในระบบตวัแทน และการแสดงออก

ผ่านขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมซ่ึงเป็นวิถีของ

ประชา ธิปไตยทางตรง  กลับกล าย เ ป็นว่ าผู ้ที่

เคล่ือนไหวแสดงออกทางความคิดในสิงที่เห็นไม่

เหมือนรัฐบาลถูกจบักุมคุมขงัโดยไม่ได้รับสิทธิใน

การประกนัตวัก่อนที่จะมีค  าพพิากษาของศาล 

 สุดท้า ย น้ีขอ เ ชิญชวนให้ อ่ านบทความ

เก่ียวกับชีวิตและงานของอารมณ์ พงศ์พงัน ใน

แรงงานปริทัศน์ฉบับน้ีซ่ึงเขียนโดย อมรลักษณ์ 

พงศ์พงนั ภรรยาคู่ทุกข์ คู่ยากของอารมณ์ พงศ์พงนั 

เป็นส่วนหน่ึงของงานในอดีตที่จะน ามาเผยแพร่อยา่ง

ต่อเน่ืองตามที่ไดเ้คยแจง้ไวต่้อผูอ่้านแรงงานปริทศัน์
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ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง 
“งานที่รมณ์ท าคา้งอยู่จกัไดร้บัการสานต่อ 

วงการกรรมกรและแรงงานจกัมีผูสื้บทอดเจตนารมณ์” 
โดย อมรลกัษณ์ พงศ์พงนั 

จากหนงัสอื อารมณ์ พงศ์พงนั ปัญญาชนของขบวนการกรรมกรไทย 

จดัพิมพ์โดย มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั  
สนบัสนนุการจดัพิมพ์โดย มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

ธันวาคม 2542 
..................................................... 

 

รมณ์ สดุทีร่กัของหมุยและลูกอุ้ย 

 ไม่คิดเลยว่ารมณ์จะจากหมุยและลกูอุ้ ยเร็ว
อยา่งนี ้หมยุอยากจะทบทวนความหลงัครัง้เก่าวา่เรา
รู้จกักนัได้อยา่งไร หมยุจ าได้ว่าเราพบกันเม่ือปี พ.ศ.
2509 ในขณะท่ีก าลัง เ รียนหนังสือชั น้  ม .ศ.5 
เหมือนกัน หมุยเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนสตรีมหาพฤฒา

ราม สว่นรมณ์เรียนอยูใ่นโรงเรียนไพศาลศิลป์ เราทัง้
สองคนเป็นคนต่างจังหวัดกันทัง้คู่ จังหวัดเดียวกัน
เสยีด้วย แตค่นละอ าเภอ เราเพิ่งมาพบและรู้จักกันท่ี
กรุงเทพฯ เม่ือตา่งคนต่างมาเรียนหนงัสือท่ีกรุงเทพฯ 
โดยมาเช่าบ้านอยูใ่กล้ๆกนั 

 หลงัจากท่ีรู้จกักนัแล้ว เป็นเวลาเกือบปีก็เป็น
แฟนกนัเร่ือยมา รมณ์เลา่ให้หมยุฟังวา่ ขณะนัน้รมณ์
ควรจะอยูใ่นมหาวิทยาลยัชัน้ปีท่ี 2 แล้ว เพราะรมณ์
เรียนจบชัน้มัธยมปีท่ี 6 ก่อนหมุย 2 ปี แต่ต้องหยุด
เรียนไปเน่ืองจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เม่ือ
พี่ชายของรมณ์เรียนจบแล้ว รมณ์จึงมาเรียนต่อใน
ชัน้ ม.ศ.4 และ ม.ศ.5ใหม่ ระหว่างเวลา 2 ปีท่ีหยุด
เรียน รมณ์ระเหเร่ร่อนไปตามประสาเด็กหนุ่ม ไป
ท างานอยูท่ี่ไร่มนัส าปะหลงัจงัหวดัระยองเป็นเวลา 1 

อารมณ์ พงศ์พงัน : ชีวิตและงาน
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ปี และไปอยู่กับญาติท่ีตะกั่วป่า จ.พังงา ช่วยญาติ
เก็บไข่เต่าตนุขายอีกหลายเดือน ในท่ีสุดก็กลบัมา
เรียนตอ่อีกในกรุงเทพฯ 

 เราจบ ม.ศ.5 พร้อมกัน หมุยเข้าเรียนต่อใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ แผนก
วรรณคดีและภาษาตา่งประเทศ สว่นรมณ์เข้าเรียนท่ี
วิทยาลบัเทคนิคธนบุรี (เทคโนโลยีพระจอมเกล้า) ใน
คณะเคร่ืองกล 

 อุปนิสยัของรมณ์ในขณะนัน้ค่อนข้างจะเป็น
นักเลงตามประสาวัยหนุ่มแต่รมณ์ก็มีจุดเด่นท่ีท า
ให้หมุยสนใจก็คือ รมณ์เป็นนักอ่านหนังสือตัวยง
ท่ีสดุ หนงัสือเร่ืองอะไรท่ีหมุยพูดถึงรมณ์สามารถจะ
พดูคยุและวิจารณ์ตวัละครกับหมุยได้เสมอ ขณะนัน้
รมณ์รู้จกันกัปรัชญาทัง้ตะวนัตก และตะวนัออก ทกุๆ
คนแล้ว รู้จกันกัการเมืองเด่นๆ ของโลก รู้จักนกัเขียน
ช่ือก้องโลก สามารถวิจารณ์วรรณกรรมของ ญัง ปอล 
ชาร์ต, อัลแบร์ การ์มุร์, เพริล์ เอส บัก๊, เฮม มิงเวย์, 
หลูซ่ิ่น ฯลฯ และแม้แต่อังคาร กัลยาณพงศ์ ได้อย่าง
ไม่ขดัเขิน ในขณะท่ีหมยุเองยงัไม่รู้อะไรนกั ถึงรู้บ้างก็
เพียงงูๆ  ปลาๆ ตามแบบเรียนของนกัเรียนชัน้ ม.ศ. 5 
แผนกศิลปะ ซึง่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้เรียน 
สว่นรมณ์นัน้ความคิดก้าวหน้าไปถึงขัน้สามารถเอา
ปรัชญามาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้ ตามสภาพ
ท่ีจะเลอืกใช้ น่ีเป็นความรู้สกึตอนนัน้ของหมุยท่ีมีต่อ
รมณ์ ซึง่เกิดความรู้สกึลกึล า้ตามประสาหญิงขึน้มา 

 ปีแรกท่ีรมณ์เรียนในวิทยาลยัเทคนิคธนบุรี 
รมณ์ถูกไทร์ เน่ืองจากรมณ์หันมาสนใจทางด้าน
สงัคมวิทยามากกวา่ที่จะสนใจวิชาเคร่ืองยนต์ 

 ต่างคนต่างก็เสียใจท่ีรมณ์ถูกไทร์ หมุย
พยายามพูดให้รมณ์มุมานะสอบเข้าเรียนใหม่ใน
สถาบนัอุดมศกึษา รมณ์ไม่สอบ และเดินทางไปเรียน
ตอ่ท่ีวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ระยะแรกๆ ท่ีรมณ์เรียนต่อท่ีโคราชในคณะ
วิชาช่างโยธานัน้ ทุกๆเสาร์อาทิตย์ รมณ์เป็นต้อง
เดินทางกลบัมาหาหมุยท่ีกรุงเทพฯ ไปดกัรออยู่ท่ีท่า
พระจันทร์ในตอนเย็นทุกวันศุกร์ และเดินทางกลับ
บ้านเช่าที่สามแยกทา่พระด้วยกนั 

 ประพฤติอย่างนีห้ลายๆเดือนเข้าก็เกิด
กระทบกระเทือนทางด้านเศรษฐกิจ ทางบ้านหมุยให้
เงินหมยุเดือนละ 500 บาท สว่นรมณ์ได้จากพี่ชายซึ่ง
เรียนปริญญาโทท่ีสหรัฐเดือนละ 500 เหมือนกนั บาง
เดือนก็แอบขอจากคุณพ่อคุณแม่ของรมณ์อีกเดือน
ละ 200-300 บาท  

 เราจึงตกลงกนัวา่รมณ์ควรท างานพิเศษเพื่อ
หาเงินเพิ่มน ามาใช้ค า้จุนรายจ่ายของเราทัง้สองคน 
รมณ์จึงเร่ิมต้นเขียนหนงัสอื หนงัสอืท่ีรมณ์เขียนนัน้มี
ทกุประเภท ทัง้เร่ืองสัน้ เร่ืองยาว บทความ บทกวี ได้
ลงตีพิมพ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์ประเภทต่างๆ อาทิ
เช่น สงัคมศาสตร์ปริทศัน์, สยามรัฐฯ, ชาวกรุง, สาม
ยอด และหนังสือพิม พ์รายสัปดาห์ของพรรค
ประชาธิปัตย์ การเงินของเราทัง้สองจึงกระเตือ้งขึน้ 
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 เราตา่งตัง้ความหวงัเอาไว้ว่า การศึกษาของ
เราทัง้สองคนคงจะส าเร็จพร้อมกัน หมุยจบปริญญา
ตรี สว่นรมณ์จบอนปุริญญา แตใ่นท่ีสดุความหวงันัน้
ก็พังอีก เราเพราะในขณะท่ีรมณ์เรียนอยู่ท่ีเทคนิค
โคราช รมณ์ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักศึกษา มี
การเดินขบวนประท้วงผู้บริหารของวิทยาลยัในเร่ือง
ต่างๆ อาทิเช่น การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของนกัศึกษา 
การประท้วงเ ร่ืองคอร์รัปชั่น ฯลฯ และเม่ือการ
ประท้วงผ่านพ้นไปแล้ว รมณ์ก็ถูกพักการเรียนอีก
หนึง่ภาคเรียน 

 เม่ือหมยุเรียนจบ แตร่มณ์ยงัไม่จบ เราอยาก
อยูใ่กล้กัน หมุยจึงไปสอนหนงัสือในวิทยาลยัท่ีรมณ์
เรียนอยู่ หมุยได้เป็นครูในวิทยาลยัแห่งนัน้ สอนได้
หนึ่งปีรมณ์ก็เรียนจบ เราทัง้สองจึงเดินทางกลบัมา
กรุงเทพฯ โดย หมุยลาออกจากการเป็นครูใน
วิทยาลัยเทคนิคโคราช มาได้งานท าในโรงเรียน
พาณิชยการของเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ส่วน
รมณ์เข้าท างานในต าแหน่งช่างตรี ในฝ่ายวิศวกรรม
การประปานครหลวง 

 ปลายปี 2515 เราก็แต่งงานกัน ปลายปี 
2516 ก็มีชีวิตใหม่เพิ่มขึน้มาในครอบครัวอีกหนึง่คน 

 กลางปี 2518 รมณ์บอกหมุยว่าได้จัดตัง้
สหภาพแรงงานในสถานท่ีท างาน และท าหน้าท่ีฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ของสหภาพ และปลายปีเดียวกันนัน้ 
สหภาพแรงงานการประปานครหลวงก็หยุดงาน
ประท้วงการคอร์รัปชั่นในการประปานครหลวง และ
หลงัจากนัน้รมณ์ก็บอกให้หมุยฟังว่า ได้รับเลือกตัง้

เป็นรองประธานสภาแรงงานแห่งประเทศไทย รมณ์
บอกหมยุวา่ ต้องเดินทางไปประชุมองค์การกรรมกร
สากลท่ีเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ รมณ์บอกหมุยว่า 
ต้องเดินทางไปจังหวดัต่างๆ สกัคร่ึงเดือนเพื่อพิสจูน์
ราคาข้าวสารร่วมกบันกัศกึษาและรัฐบาล รมณ์บอก
หมยุ ฯลฯ 

 และแล้วก็มาถึงวันส าคัญ และเร่ือง
ส าคัญที่รมณ์บอกแก่หมุยในคืนวันที่  6 ตุลาคม 
2519 

 เม่ือตอนเช้าวนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 หมุยและ
รมณ์ต่ืนนอนเวลา 05.00 น. ท าภารกิจสว่นตวัต่างๆ
เสร็จแล้ว ก็ออกมายืนรอรถสองแถวหน้าบ้าน เพื่อน
บ้านซึ่งอยู่ใกล้กันระล ่าระลักมาบอกเราทัง้สองว่า 
ขณะนีท่ี้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีการยิงกันและมี
คนตายจ านวนมาก เราย้อนถามเขาไปว่า ทราบมา
จากไหน เพื่อนบ้านบอกวา่เขาฟังวิทยุ 

 เม่ือรถเมล์จอดรับเราทัง้สองคน และขึน้มา
นั่งบนรถแล้ว รมณ์บอกหมุยว่าไม่น่าเป็นไปได้ แต่
เม่ือไปถึงท่ีท างาน รมณ์ต้องรีบกลบับ้าน หมุยเองก็
รีบกลบัเพราะเป็นหว่งรมณ์ 

 คืนนัน้ เราปรึกษากันว่าจะท าอย่างไร รมณ์
เองก็จนปัญญา เพื่อนสนิทและญาติของเราต่างมา
บอกให้รมณ์หนี 

 คืนนัน้รมณ์เอาระเบียบและข้อบังคับของ
การประปานครหลวงมาเปิดดู แล้วบอกหมุยว่า ไม่รู้
จะหนีไปไหน จะไปท างานก็ไม่กล้า เน่ืองจากเพื่อน
ฝูงท่ีท่ีท างานมาบอกว่าต ารวจไปรอจับกุมรมณ์อยู ่
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รมณ์จะหยดุงานสกั 14 วนั นอนอยู่กับบ้าน วนัท่ี 15 
จึงคอ่ยไปท างาน ถ้าต ารวจจะจับกุมตวัก็ให้จับรมณ์
ไม่ต้องการจะหนี เพราะไม่รู้จะหนีไปไหน และเร่ือง
ส าคญัท่ีสดุก็คือ รมณ์เป็นหว่งหมยุและลกูอุ้ย 

 รมณ์ถูกจับกุมตวัท่ีบ้านของเราเม่ือวนัท่ี 15 
ตุลาคม 2519 ในข้อหาบุคคลท่ีเป็นภยัต่อสงัคม ถูก
กกัขงัในข้อหานีอ้ยู่ 5 เดือนเต็ม เม่ือได้รับการปลอ่ย
ตวัพ้นข้อหาภัยสงัคมแล้ว รมณ์ถูกด าเนินคดีอีกใน
ข้อหาคอมมิวนิสต์ กบฏ จลาจล พยายามฆ่าเจ้า
พนักงาน สะสมอาวุธ ซ่องโจร ครอบครัวของเรา
ล าบากมากโดยเฉพาะในด้านจิตใจ 

 จนกระทั่งมีการประกาศนิรโทษกรรมเม่ือ
วนัท่ี 16 กนัยายน 2521 อิสรภาพจึงคืนมาสูร่มณ์อีก
ครัง้หนึ่ง ด้วยความยินดีและความสุขท่ีจะมีชีวิต
ร่วมกนัอีกกบัครอบครัว พอ่ แม่ ลกู และญาติมิตร 

 รมณ์ เป็นกรรมกรท่ีมีความเช่ือในระบบ
สหภาพแรงงานเสรี ความคิดท่ีจะช่วยเหลือเพื่อนท่ี
ล าบากกวา่ ท่ีถกูกดขี่ขม่เหง ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ฝังอยู่ในสายเลือดของเขาตลอดเวลา ดังนัน้เขาจึง
พร้อมเสมอท่ีจะรับใช้ทุกๆคนทุกๆแห่งท่ีคิดว่าเขาจะ
มีประโยชน์ 

 ความขมขื่นท่ีตัวเขาเองได้รับจากอ านาจ
แห่งความไม่เป็นธรรมร่วมเวลา 2 ปี กับความมุ
มานะขยันหมั่นเพียรท่ีจะช่วยเหลือเพื่อนกรรมกร

ด้วยกัน จึงมีอาการของโรคร้ายแทรกซ้อนมาโดย
ตวัเองไม่รู้ตวั 

 หลงัจากได้รับการนิรโทษกรรมออกมาเป็น
เวลา  10  เ ดือน รมณ์ ก็ เ ร่ิม ป่ วย ต้อง เ ข้ าออก
โรงพยาบาลชลประทานถึง 4 ครัง้ โดยได้รับความ
เอาใจใสอ่ยา่งดีจากแพทย์ พยาบาล และทุกๆคนใน
โรงพยาบาล ครัง้ท่ี 4 น่ีเองท่ีรมณ์ต้องเสยีชีวิตไป เม่ือ
เวลา 08.05 น. วันเสาร์ท่ี 21 มิถุนายน 2523 ด้วย
โรคมะเร็งท่ีตบั ทา่มกลางความอาลยัของญาติมิตรท่ี
ไปเยี่ยมให้ก าลงัใจด้วยความอบอุ่นตลอดเวลา  

 การจากไปครัง้นีข้องรมณ์ เป็นการจากหมุย
และลูกอุ้ ยไปตลอดชีวิตจนหมุยไม่สามารถจะ
บรรยายความ รู้สึก เสียดายสิ่ ง ท่ี มีค่า ท่ีสุดของ
ครอบครัวออกมาได้อย่างไรจึงจะเทียบเท่า ความดี
ของรมณ์คงจะจารึกไว้กับเพื่อนผู้ ใช้แรงงาน ญาติ 
มิตร ลกูและเมียต่อไปอีกนานแสนนาน หมุยและลกู
อุ้ ย เ ช่ือมั่นอย่า งบ ริสุท ธ์ิ ว่ า รมณ์ เป็นคนดีของ
ครอบครัว และของทกุๆ คน รวมทัง้กรรมกรผู้ยากไร้ 

 ถึงแม้รมณ์จะหมดลมหายใจไป หมุยขอ
ภาวนาให้บุญกศุลท่ีรมณ์ได้กระท าไว้ในชาตินี ้จงดล
บนัดาลให้ดวงวิญญาณอนับริสทุธ์ิและประเสริฐของ
รมณ์ จงไปสูส่คุติในสมัปรายภพ งานท่ีรมณ์ท าค้าง
อยู่จักได้รับการสานต่อ วงการกรรมกรและแรงงาน
จักมีผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของรมณ์ไปสูจุ่ดหมายได้ 
กรรมกรผู้ยากไร้จกัได้รับการช่วยเหลอื 

 

*******************************
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 สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) 

ที่วา่เป็นโควดิ-19สายพนัธอ์งักฤษผา่นมาให้ระทึกอีก

รอบส าหรับแรงงาน หากจ ากันได้ว่าวิกฤตโควิด-19 

คร้ังแรกนั้นส่งผลกระทบเม่ือมีการปิดประเทศโดย

ไม่ไดมี้การเตรียมการเร่ืองความช่วยเหลือ ซ่ึงคร้ังนั้น

แรงงานถูกทิ้งกนัถว้นหนา้ ก่อนจะมีการหามาตรการ

ช่วยเหลือ อยา่งแรงงานในระบบน าเงินประกนัสังคม

มาใช้ในการแก้ปัญหา  เ สียงที่ ดังมากคือย ังไ ม่

ครอบคลุมทุกกลุ่ม อย่างแรงงานนอกระบบ และ

แรงงานขา้มชาติ หรือผูท้ี่อยู่ในระบบประกันสังคม

มาตรา 39 ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ออกจากงานในระบบแล้ว

ประกันตนเอง ผู ้ที่อยู่ในมาตรา 40 ซ่ึงเป็นกลุ่ม

แรงงานอิสระที่ เ รียกว่าแรงงานนอกระบบที่ มี

ความรู้สึกว่าได้รับผลกระทบแต่กลับไม่ได้รับการ

ดูแลอย่างเท่าเทียมและอย่างทันท่วงที  จนมีการ

เรียกร้องให้มีการน าเงินบ านาญของตนออกมาใช้

ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเช่น “กลุ่มขอคืน

ไม่ไดข้อทาน” ที่เกิดจากการรวมตวัของผูป้ระกนัตน

ในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เป็นตน้ 

 

 ยงัมีแรงงานอีกกลุ่มที่ไม่ไดมี้การกล่าวถึงใน

การระบาดรอบแรกว่าจะให้ความช่วยเหลือเขา

อย่างไร แต่กลับโด่งดังขึ้นเม่ือการระบาดระลอก 2 

จากตลาดกุ้งจงัหวดัสมุทรสาครที่ดูเหมือนจะหนัก

และส่งผลกระทบต่อแรงงานขา้มชาติโดยตรง ซ่ึง

แม้ว่าภาครัฐจะประกาศว่าสิทธิด้านการคุ้มครอง

แรงงานข้ามชาติเท่าเทียมตามกฎหมายคุ้มครอง

วาสนา ล าดี
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แรงงานและกฎหมายประกนัสงัคม หากมีการให้หยดุ

งานเป็นการชัว่คราวหรือถูกเลิกจา้ง ว่างงาน จะไดรั้บ

สิทธิเช่นเดียวกบัแรงงานไทยในระบบประกนัสังคม 

ซ่ึงมีแรงงานขา้มชาติราว 1.2 ล้านคนที่อยูใ่นระบบ

ประกนัสงัคม และมีแรงงานขา้มชาติอยูใ่นระบบบตัร

ประกันสุขภาพจ านวนกว่า 7 แสนคน ซ่ึงภาพรวม

ของแรงงานขา้มชาติที่มาโดยถูกกฎหมายมีจ านวน 

2,586,524 ลา้นคน จาก 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว 

และกมัพชูา (ขอ้มูล ณ วนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 โดย 

ส านกับริการแรงงานต่างดา้ว มีนาคม 2564) 

 

 น า ง ส า ว สุ ธ า สิ นี  แ ก้ ว เ ห ล็ ก ไ ห ล  ผู ้

ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

(MWRN) เล่ายอ้นเหตุการณ์ให้ฟังว่า กลุ่มแรงงาน

ขา้มชาติช่วงนั้ นมีความเดือดร้อนมากแต่ก็มีความ

ช่วยเหลือจากภาคประชาสงัคมกลุ่มต่างๆ กลุ่มชาวไร่

ชาวนาทั้งส่วนบุคคล ชุมชนเขา้มาช่วยเหลือ ซ่ึงมีทั้ง

ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์ป้องกันทั้ งหน้ากาก 

แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ  ส่ิงที่ น่าสนใจคือ การ

ช่วยเหลือกนัเองของแรงงานขา้มชาติในยามยากแบบ

เคราะห์ซ ้ ากรรมซัดจากกรณีปัญหาการเมืองใน

ประเทศเมียนมาเองที่หนักหนาสาหัสมาก การระดม

ทุนในการใหค้วามช่วยเหลือผูล้ี้ภยัทางการเมืองก็ตอ้ง

ท าควบคู่กนัไป  

 จากการได้พูดคุยกับแรงงานข้ามชาติชาว

เมียนมากลุ่มหน่ึงในช่วงสงกรานตท์ี่ผ่านมาไดเ้ล่าถึง

ความกังวลใจต่อสถานการณ์ที่ทหารยึดอ านาจยึด

ความเป็นประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนทั้งประเทศ

ลุกขึ้นมาประท้วงชูสามน้ิวขับไล่เผด็จการทวงคืน

ประชาธิปไตยว่า “ห่วงความปลอดภัยของพี่น้อง

ครอบครัว และประชาชนในประเทศที่ตอนน้ีออกมา

ท าหนา้ที่ต่อสูก้บัเผด็จการทหารที่ป่าเถ่ือนอยา่มาก มี

การไล่ฆ่าประชาชนทุกวนั ถามวา่อยากกลบับา้นไหม

อยากกลบัมากๆ แต่วา่ตอ้งท าหน้าที่ ท  างานหาเงินให้

มากที่สุดเพือ่คนทางบา้น อยา่ถามเลยวา่ตอนน้ีใจอยูท่ี่

การท างานหาเงินหรืออยูท่ี่การต่อสูเ้พือ่ประชาธิปไตย

ในเมียนมา เพราะความส าคัญ และอนาคตมีความ

ต่างกัน  ว ัน น้ีการระดมทุน  ระดมข้าวของเพื่อ

ประชาชนผู ้อพยพที่ เ ดือดร้อนตามชายแดนมี

ความส าคญัที่ชาวเมียนมาในประเทศไทยตอ้งช่วยกนั 

ส่วนผลกระทบจากโควดิ-19 ก็น่ากลวัมากหากติดกนั
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ขึ้นมาอีกในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ อาจส่งผลให้ตอ้ง

ตกงาน ขาดรายได ้เรารู้ว่าแมจ้ะเป็นแรงงานที่ท  างาน

สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับนักธุรกิจใน

ประเทศไทย แต่สิทธิแรงงานไม่เท่ากันกับแรงงาน

ไทยอยูแ่ลว้” 

 สอดคล้อ งกับที่ น า งสา วสุธา สิ นี  แก้ว

เหล็กไหล กล่าวไวว้่า ความช่วยเหลือจากการระดม

ตั้ งแต่การระบาดของโควิด-19 จนถึงสถานการณ์

เมืองในประเทศเมียนมาสร้างความกงัวลกบัแรงงาน

ขา้มชาติ แต่เขาก็มีความรับผิดชอบสูงในการท างาน 

ความเส่ียงต่อการติดไวรัสโควิด-19 ตอนน้ีน้อยมาก

ดว้ยมาตรการของนายจา้งที่มีการควบคุมการเดินทาง

ของแรงงานขา้มชาติ ระบบการป้องกนัตวัเองเพราะ

กลวัวา่หากติดโควดิ-19 นัน่ก็คือตกงานอีกคร้ัง 

 การรวมตวัของ 39 องคก์รภาคประชาสังคม 

ที่ขอเขา้พบเลขาธิการส านักงานประกันสังคมเม่ือ

วนัที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้

ยกเลิกเงื่อนไข “โครงการม.33 เรารักกัน” เพื่อ

ช่วยเหลือ เยียวยา แบ่งเบาภาระค่าครองชีพและลด

ผลกระทบแก่ผู ้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก

ใหม่ โดยจ่ายเงินจ านวนคนละ 4,000 บาทที่ให้เฉพาะ

แรงงานไทยเท่านั้น โดยตอ้งการใหแ้รงงานขา้มชาติที่

อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ได้รับสิทธิ

เช่นเดียวกนั เน่ืองจากความเดือดร้อนไม่ไดมี้เฉพาะ

แรงงานไทยเท่านั้น แต่ค  าตอบต่อขอ้เสนอน้ี คือเงินที่

น ามาเยยีวยาช่วยเหลือเป็นเงินกูท้ี่ตอ้งการช่วยเหลือ

เฉพาะคนไทยเท่านั้น 

 

 ในความหมายของการเรียกร้องของกลุ่ม 39 

องคก์รฯคร้ังน้ีเพือ่ใหค้นไทยไดเ้ห็นถึงสิทธิและการมี

อยูข่องแรงงานขา้มชาติที่เป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

เศรษฐกิจ สนองตอบต่อนายจา้งที่ต้องการแรงงาน

จ านวนมากมาใช้ในกระบวนการผลิตในงานที่คน

ไทยส่วนใหญ่ไม่ท า รวมทั้งจากที่ประเทศไทยเองก็

เผชิญต่อการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากรซ่ึง

เขา้สู่สงัคมสูงวยัและขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ นอกจากน้ีแรงงานไทยยงัเลือกงาน

และไม่ต้องการท างานหนักประเภท 3 D ได้แก่ 

Difficult (งานหนัก) Dirty (งานสกปรก) และ 

Dangerous (งานอนัตราย) เช่น งานก่อสร้าง ประมง 

เกษตร ปศุสตัว ์โรงสี โรงน ้ าแขง็ เหมืองแร่ งานใตน้ ้ า 

งานในป่าลึก คนท าความสะอาด เป็นตน้   
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ซ่ึงหากยอ้นไปในอดีต ประเทศไทยหรือ

สยามแต่เก่าก่อนก็มิเคยห่างหายจากการใช้แรงงาน

ขา้มชาติเลย เพียงแต่สมยัสยาม แรงงานจีนที่เรียกว่า 

จับกัง กุลีจีน ถือเป็นแรงงานข้ามชาติกลุ่มใหญ่ที่

ท  างานในอุตสาหกรรมหรืองานอ่ืนๆทัว่ไป ประชากร

ทั้งประเทศในขณะนั้นมีไม่เกินส่ีห้าล้านคน ยงัเป็น

สงัคมขาดแคลนแรงงานอุตสาหกรรม คนไทยยงัเป็น

ไพร่เป็นทาส ไม่ใช่แรงงานเสรี คนส่วนใหญ่อยู่ใน

ชนบทอนักวา้งใหญ่ไพศาล ยงัไม่อาจทิ้งนาทิ้งไร่ ทิ้ง

บา้นทิ้งช่องขา้มถ่ินเขา้มาอยู่เมือง ส าคัญยิ่งกว่าคือ 

ชาวไทยยงัอยูใ่นพนัธนาการของระบบศกัดินา และ 

ต่อมาถึงจะหลุดออกมาได ้หลังจาก ร.5 ทรงยกเลิก

ระบบไพร่-ทาส แต่พวกเขาก็ยงัเขา้มาเป็นกรรมกร

โรงงานในกรุงหรือในเมืองไม่ได ้ดว้ยเหตุว่าในสมยั 

ร.5 นั้น ชนบทกับเมืองของสยามห่างไกลกันมาก 

เหมือนอยูค่นละโลก เมืองหรือนครอนัเป็นที่ตั้งของ

โรงงานอุตสาหกรรมนั้ น ก็เผชิญกับภาวะการขาด

แคลนแรงงานส าหรับเศรษฐกิจตลาดที่เร่ิมท าจริงจงั

ขึ้นในสมยั ร.5 นั้น ในที่สุดก็แกไ้ขไดด้ว้ยการน าเขา้

คนจีนในหลายทศวรรษจาก ร.5 มาจนถึง ร.6 –ร.7 

จ  านวนเรือนแสนเรือนล้าน ลูกหลานเหลนของผู ้

อพยพเหล่าน้ี เวลาน้ีก็ไดก้ลายเป็นคนไทยเช้ือสายจีน

มากมายในสงัคมไทย 
(อ้า งhttps: / /www. salika. co/2018 /01 / 17 / thai-historical/ 

ผูเ้ขียน : เอนก เหล่าธรรมทศัน)์ 

 วนัน้ีการใชแ้รงงานขา้มชาติในประเทศไทย

จึงถือเป็นเร่ืองคุน้เคยกันอยู่ สุธาสินี แก้วเหล็กไหล 

ย ังเ ล่าว่า  ท่ ามกลางสถานการณ์ตอนน้ีในพื้นที่

อุตสาหกรรมสมุทรสาครยงัขาดแคลนแรงงานอยา่ง

หนักอยู่ เพราะแรงงานขา้มชาติที่ออกไปตั้งแต่ก่อน

โควดิ-19 ระบาดระลอกแรกยงัไม่กลบัเขา้มา ซ ้ าดว้ย

สถานการณ์ทางการเมืองอีก การขาดแคลนแรงงาน

จึงเป็นผลให้แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่ยงัต้อง

ท างานอยา่งหนกั และผลกระทบจากโควดิ-19 ก็ยงัท  า

ให้เขาเขา้ไม่ถึงการเยยีวยาแบบที่แรงงานไทยไดรั้บ

เลยแมแ้ต่นอ้ย  

 

 โควิด-19 สายพนัธุ์องักฤษ ที่ระบาดรุนแรง

ในประเทศไทย และความรุนแรงของการระบาดคร้ัง

น้ียงัไม่รู้วา่จะส้ินสุดที่ตรงไหน กลายเป็นความกงัวล

วา่อาจส่งผลกระทบกบัเศรษฐกิจทั้งประเทศ และอาจ

กระทบต่อแรงงานอยา่งรุนแรงอีกคร้ังหน่ึงไหม แลว้

มาตรการเยียวยาของภาครัฐต่อแรงงานจะมาใน

รูปแบบใด จะครอบคลุมไปถึงแรงงานขา้มชาติใน
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ฐานะเป็นแรงงานที่ไดรั้บผลกระทบดว้ยหรือไม่ การ

ตรวจเชิงรุก การรับวคัซีนจะมีโอกาสในการเขา้ถึง

เฉกเช่นเดียวกบัคนที่อาศยัในประเทศไทย ตามสิทธิ

มนุษยชนที่วา่ ไม่มีการกีดกนัทางเช้ือชาติและศาสนา

นั้นจริงไหม หรือเป็นหลักไวเ้พียงการท่องจ า ส่วน

ผูใ้ช้แรงงานนั้นมักจะเป็นกลุ่มคนที่รัฐมองไม่ค่อย

เห็นวา่ถูกทิ้งไวข้า้งหลงัอยูเ่สมอ  
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โครงการเสวนา “สถานการณ์การจา้งงาน

หลังโควิค-19” ในงานประชุมใหญ่-วางแผนงาน

ประจ าปี ในวนัที่ 3-4 เมษายน 2564 ที่ศูนยฝึ์กอบรม

บางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.

ฉะเชิงเทรา จดัโดยคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงาน

ไทย ร่วมกบั โซลิดาริต้ีเซ็นเตอร์  

 

 รศ.ดร.ณรงค ์เพช็รประเสริฐ คณบดีสถาบนั

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การจา้ง

ง าน มี  3 ป ร ะ เภท  ห น่ึ ง  คื อ ท า ง า น ในฐ าน ะ

ผูป้ระกอบการที่จา้งคนมาท างานแทน สอง ในฐานะ

ลูกจา้ง และ สามคนท างานอิสระ ซ่ึงใหญ่ที่สุดคือ

เกษตรกร และประเภทที่หน่ึงกับประเภทที่สอง 

ตอนน้ีที่เกิดผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่

จากกรณีโควิด-19 และถึงแมจ้ะไม่มีโควิดระบาดก็มี

การเปล่ียนแปลงอยา่งแน่นอน คือ การเปล่ียนแปลง

ด้านเทคโนโลยี ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในอดีตใน

ประวัติศาสตร์  คือการเปล่ียนแปลงด้วยการน า

เคร่ืองจกัรมาใช้แทนแรงงาน จากเดิมโรงช่างตดัผา้ 

มาเป็นโรงงานทอผา้ขนาดใหญ่ ท  าให้มีการล้มของ

โรงช่างตดัผา้ และคร้ังน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงขนาด

ใหญ่ดา้นเทคโนโลย ีท่ีท  าให้ชีวิตเปล่ียนทุกอยา่งตอ้ง

รวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงกระทบกบัอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

อุตสาหกรรมที่ใชมื้อผลิตจะชา้ไม่ทนักบัระบบทุน จึง

มีการใชเ้ทคโนโลยมีาท าการผลิต  

 ตอนน้ีมีการใชมื้อถือสัง่ที่ไหนในการท างาน 

เป็นระบบอินเตอร์เน็ตออฟธิง ซ่ึงเกิดขึ้นทุกวนั ท  าให้

วาสนา ล าดี
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เกิดการปรับเปล่ียนการจา้งงานใหม่ อาจไม่ใช่การ

ว่างงาน แต่จะมีคนที่สูญเสียงาน และเกิดงานใหม่ 

อยา่งโรงงานที่เปิดใหม่จะใชร้ะบบดิจิตอลมาท างาน

แทนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม คนที่เรียนจบ

เศรษฐศาสตร์ตกงาน เพราะธนาคารไม่ใช้แรงงาน

แล้ว ด้วยการใช้ระบบฟินเทค ฝากเงิน ถอนเงินไม่

ตอ้งไปธนาคารแล้ว ทนายความก็ไม่ตอ้งใชแ้ล้วใช้

คอมพิวเตอร์ไม่ตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญ แลว้ในการผ่าตดั 

หา้ง ร้านคา้ไม่จ าเป็นตอ้งมีพนักงานประจ า ใชร้ะบบ

เทคโนโลยมีาใชค้วบระบบแทน และภาครัฐก็มีการ

ส่งเสริมใหมี้การใชร้ะบบเทคโนโลย ีและใชหุ่้นยนต์

ในการท างานในกระบวนการผลิตมากขึ้นโดยลดภาษี 

 

 ประการต่อมา คือการใช้สงครามเศรษฐกิจ

การเงินและการคา้ที่แบ่งเป็นสองส่วน คือการคา้ของ

จีน กับประเทศตะวนัตก  ล่าสุดผา้ฝ้ายจากซินเกียง 

กล่าวหาวา่ เป็นสินคา้ละเมิดสิทธ์ิ ห้ามซ้ือและน าเขา้

ไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจีนก็ตอบโต้กลับ

ประเทศตะวนัตกเช่นกัน และมีการบอยคอตสินคา้

ตะวนัตก และการซ้ือของจากประเทศที่สนับสนุน

การใชสิ้นคา้ตะวนัตกดว้ย ซ่ึงอเมริกาบอกวา่ ประเทศ

ที่ละเมิดสิทธิแรงงาน ก็จะลดเร่ืองสิทธิทางการคา้ไป

ด้ว ย  ซ่ึ งประ เทศไทย  ก็ ล ะ เ มิ ด สิท ธิแรง ง าน 

เช่นเดียวกับประเทศจีน ซ่ึงประเทศไทยก็ได้รับ

ผลกระทบทางการลดค าสัง่ซ้ือทางการคา้เช่นกนั เม่ือ

สินคา้จีนส่งออกไปประเทศตะวนัตกไม่ไดก้็ส่งมาที่

ประเทศตะวนัออก เช่นประเทศไทย ตอนน้ีสินคา้จีน

มาตีตลาดแล้วส่งผลต่อSMEในประเทศ รวมถึง

ผลกระทบการจา้งงานในระบบSME ที่ตกงานจ านวน

มาก แต่มีงานแบบใหม่ เช่นการคา้ออนไลน์ที่เปิด

ตลาดท าให้เทคโนโลยส่ีงเสริมอาชีพกลุ่มหน่ึงมาแต่

ท าใหง้านของคนบางกลุ่มหายไป โอกาสจึงอยูท่ี่คนที่

มีอาชีพอิสระ ซ่ึงในตะวนัตกก็มีการจา้งงานอาชีพ

อิสระเพิม่ขึ้น ที่เรียกว่า Gig Economyท าให้เศรษฐกิจ

เติบโตซ่ึงคงหยดุระบบน้ีไม่ได ้ อยา่งเช่น รถยนตจ์ะ

เปล่ียนจากน ้ ามนัเป็นรถไฟฟ้า ดว้ยอุตสาหกรรมไทย

ย ังผลิตรถแบบเก่า ส่งออกซ่ึงย ังไ ม่ใช่รถไฟฟ้า 

คนท างานในรถยนต์ต้องเตรียมปรับตัวซ่ึงการอิง

อาชีพใหม่ที่เกิดขึ้ น อาจเป็นการเกษตรยุคใหม่ ซ่ึง

ประเทศไทยตอ้งปรับตวัซ่ึงเกษตรกรรมเป็นทางออก 

เช่นยาสมุนไพร อาหารคือทางออก  

 อาชีพอิสระ Gig Economy และเกษตร

สมัยใหม่เป็นทางออก แรงงานจึงจ าเป็นต้องมีทุน

ขนาดใหญ่ โดยแรงงานตอ้งมีธนาคารของตนเอง 

อยา่งกองทุนประกนัสังคมท่ีมีถือหุ้นธนาคารเอกชน 
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ใหญ่ๆอยู่แ ต่ว่าผู ้ประกันตนกับกู้ เ งินธนาคารที่

ประกนัสงัคมถือหุน้ไม่ไดเ้พราะเหตุใด 

 การแก้ปัญหาโควิดท่ีรัฐบาลกู้เ งินมาแจก

ให้กับประชาชนในประเทศ แต่เขากับมองแรงงาน

เป็นกลุ่มสุดทา้ยในการแจก เพราะรัฐมองว่า แรงงาน

มีค่าจา้ง มีรายไดซ่ึ้งจริงแลว้รัฐบาลไม่จ าเป็นที่ตอ้งกู ้

เงินจากต่างประเทศเลย เ น่ืองจากในประเทศมี

เงินกองทุนที่ใหญ่ในประเทศอยู ่คือกองทุนกฎหมาย

มาโดยตลอด ซ่ึงผูป้ระกนัตนไดมี้การเรียกร้องเร่ือง

ขอกูเ้งินประกนัสังคมมาใชใ้นช่วงที่ยากล าบาก หรือ

ใหมี้การน าเงินประกนัสังคมกรณีชราภาพมาใชก่้อน 

แต่ว่าท าไม่ได้ คสรท.จึงได้มีการเสนอให้มีการตั้ ง

ธนาคารแรงงานตามที่อาจารยณ์รงค ์เพชรประเสริฐ 

เสนอซ่ึงตอนน้ีมีการพูดคุยกัน และเร่ิมมีความเป็น

จริงมากขึ้นโดยมีการเสนอให้มีการน าเงินมาตั้งเป็น

กองทุนเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตลูกจา้ง ก่อนที่จะ

เป็นธนาคารแรงงาน ซ่ึงเป็นเงินก้อนหน่ึงไปไวใ้น

ธนาคารออมสิน หรือธนาคารของรัฐ โดยให้รัฐค  า

ประกันเงินกู ้3 พนัลา้นบาท  โดยให้คนที่ตอ้งการกู้

ตอ้งไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน โดยคนกูต้อ้งออมไว ้

10 เปอร์เซ็นต์เป็นเงินฝากประจ า ดอกเบี้ ย10 

เปอร์เซ็นต ์จ่ายใหก้องทุนประกนัสงัคม 3 เปอร์เซ็นต ์

อีก 3 เปอร์เซ็นตใ์หธ้นาคาร 1.5 เปอร์เซ็นตเ์ป็นค่าจา้ง

คนท างาน .5 เปอร์เซ็นต์นายจา้งในการยา้ยบัญชี

ธนาคาร อีก .5 เปอร์เซนต์  อีก 1 เปอร์เซ็นต์ เงินค ้ า

ประกันให้รัฐบาล และที่เหลือตั้งเป็นกองทุนในการ

จัดการศึกษา อบรม เป็นกองทุนเพื่อการพัฒนา

แรงงาน 1 เปอร์เซนต ์ซ่ึงการที่กองทุนประกนัสังคม 

มีการน าเงินไปลงทุนจ านวนมากซ่ึงเงินหายไป

จ านวนมากตอนน้ีแต่ไม่พูด ซ่ึงว่าขาดทุนเป็นแสน

ล้านบาทในการลงทุน ซ่ึงคงต้องช่วยกันในการ

ขบัเคล่ือนไม่ว่าจะอยูใ่นสีเส้ือใด ตอ้งมาช่วยกันใน

การขบัเคล่ือนเพือ่ใหเ้กิดขึ้นไดจ้ริง 

 

 Mr. David Welsh ผูอ้  านวยการโซลิดาริต้ี 

เซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC) กล่าวว่า ขอ้ดีของโควิด-

19 ก็มี และต้องมาดูว่าเราจะปรับตัวอย่างไร โควิด

เกิดขึ้นเป็นทางเลือกด้วย ยโุรปก่อนที่จะเกิดโควิคมี

เศรษฐกิจที่ดี พอมีโควิดท าให้ทุกอยา่งตกลงไป ที่ว่า

เป็นทางเลือกตอนแรกยโุรปเลือกในการปิดประเทศ 

แต่ว่าการปิดท าให้ทุกอย่างในโลก ธุรกิจก็หยุดไป

ดว้ย และห่วงโซ่อุปทานก็หยดุไปดว้ย ซ่ึงผลกระทบก็

ขยายไปทัว่โลก พฤติกรรมอุตสาหกรรมของบรรษทั

ขา้มชาติก็ยงัไม่เปล่ียนเพราะบรรษทัขา้มชาติก็ยงัคง

ความตอ้งการผลก าไรสูงสุดเช่นเดิม หากดูเร่ืองส่ิงทอ

การ์เมน้ทซ่ึ์งเคยอยูใ่นอินโดนีเซีย พบว่าบรรษทัพวก
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น้ีมีการหยุดค  าสั่งซ้ือในขา้มคืนท าให้แรงงานได้รับ

ผลกระทบทนัที ซ่ึงเป็นการหยดุย ั้งอ านาจการต่อรอง

ของสหภาพแรงงาน ซ่ึงอาจไม่ได้คิดว่าบรรษัทจะ

ปรับเปล่ียนให้แรงงานมีส่วนร่วม แต่ว่าตอ้งมีการ

เร่ิมตน้ และที่พบในภูมิภาคตะวนัออกน้ีก็คือขอ้จ ากดั

ในการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงาน ในการต่อรองกบั

บรรษทัขา้มชาติ แมว้า่จะมีหลกัจรรยาบรรณที่สวยหรู

ว่า มีขอ้ก าหนดด้านสิทธิแรงงานและการดูแลแต่ว่า 

ในทางปฏิบติับรรษทัยงัคงเอาเปรียบตลอดเวลา อยา่ง

ที่ เ ห็ น ว่ า มี ก า ร เ ขี ย น ไ ว้ เ ร่ื อ ง ร ะบบ สุ ข ภ า พ

ประกันสังคม ส่ิงต่างๆที่ก  าหนดไวเ้ป็นเพียงส่ิงที่

หลอกๆแรงงาน อย่างท่ียุโรปหรือประเทศตะวนัตก 

แมท้ี่เขียนก าหนดใหอ้ยูใ่นบา้นแบบมีทุกอยา่งสวยหรู

ดู แ ล สิท ธิ แ ต่ ไ ม่ มี จ ริ ง  ว ัน น้ี สห รั ฐอ เ ม ริ ก า มี

ประธานาธิบดีใหม่แลว้ มีการแกปั้ญหาน ากฎหมายที่

อนุมัติ เงินออกมาเพื่อใช้ในการสร้างงานสร้าง

การศึกษาและระบบสวสัดิการให้กับชาวอเมริกา 

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน เดิมเขา้ไม่ถึงตวัแรงงาน แต่

หากนโยบายน้ีเป็นจริงก็จะสามารถเขา้ถึงคนงานได้

จ  านวนมาก  

 

 หากปลายปีที่ผ่านมา โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ 

เป็นประธานาธิบดี ที่ทัว่โลกกลวัและส่งผลกระทบ 

ซ่ึงไม่ใช่แค่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแน่นอน ด้วย

ทรัมป์เป็นนายทุนที่ไม่ได้มองคนขา้งล่าง และผูค้น

บนโลกใบน้ี ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

ท าใหเ้ศรษฐกิจลม้ แต่หากมองวา่ โควิดเป็นทางเลือก

ในการที่จะเปล่ียน หากมองว่าผูป้กครองไม่ได้มอง

ผูใ้ชแ้รงงานอยา่งเท่าเทียมและไม่ใหคุ้ณค่าแรงงานจึง

ตอ้งมองการเมืองแบบใหม่ในการที่จะเลือกการเมือง

แบบใหม่ในระบบผูแ้ทนของแรงงานมากขึ้นเพื่อชีวิต

ที่ดีกวา่น้ี รวมทั้งการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงาน เพื่อ

ระบบประชาธิปไตยของแรงงาน 

 การที่จะให้แบรนด์ในบรรษัทต่างๆ มา

รับผิดชอบด้านสิทธิ สวัสดิการที่ เ ป็นธรรมของ

แรงงาน การต่อสูข้องสหภาพแรงงานที่จะให้เกิดการ

ยอมรับของแบรนด์เหล่าน้ีได้ ต้องมีการรวมตัวที่

เขม้แข็งการมีส่วนร่วมและการที่จะเรียกร้องต่อสู้ให้

ไดม้า ซ่ึงจะเรียกร้องหรือร้องขอให้รัฐมาคุม้ครองคง

ไม่ไดห้ากไม่มีความเขม้แขง็พอของแรงงาน 

 นางอภันต รี  เ จ ริญศัก ด์ิ  รอ งประธาน

คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย(คสรท.) กล่าว

ว่า การระบาดของโควิด-19 ที่ยาวนานมามีแรงงาน

หญิงตกงานมากกวา่แรงงานชาติที่ ร้อยละ80 จากการ

ที่มีการรับเร่ืองราวร้องทุกและแรงงานหญิงเหมา

ค่าแรงร้อยละ70 ที่ไม่สามารถเขา้ถึงค่าชดเชยการเลิก
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จา้งตามกฎหมาย และแรงงานหญิงที่ตั้ งครรภ์ 100 

กวา่คน ที่ยงัมีปัญหาถูกเลิกจา้งจากการเลือกปฏิบตัิใน

กา ร เ ลิ ก จ้า ง เพร า ะตั้ ง ค รรภ์  ไ ด้ มี ก า ร ร้อ ง ต่ อ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

ธรรมระหวา่งเพศ (วลพ.) แต่ยงัไม่ไดรั้บค าตอบ และ

กฎหมายแรงงานย ังบังคับให้แรงงานได้รับการ

คุ้มครอง ขบวนการแรงงานเรียกร้องอนุสัญญา

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) หลายฉบับ 

เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง แต่ยงัไม่ได้มีการรับรอง

อนุสญัญาILO เลย  

 

 ผูห้ญิงยงัเป็นหน้ีบตัรเครดิตเกือบร้อยล้าน

บาท ไม่ว่าจะเป็นแรงงานหญิง หรือแรงงานชายตก

งานหมายถึงหัวหน้าครอบครัวที่ไดรั้บผลกระทบทั้ง

ครอบครัว ซ่ึงหากรัฐบาลไม่ดูแลตรงน้ีก็จะกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตครอบครัว และประเทศด้วย งานใหม่ที่

จะเกิดขึ้ นภายใต้เทคโนโลยีใหม่ยงัไม่สามารรถ

รองรับแรงงานได้ เด็กจบใหม่ก็ยงัไร้งานท าจ  าเป็น

มากที่แรงงานจะตอ้งมีอาชีพที่สองให้กบัตนเองเพื่อ

หารายได้ ด้วยรัฐไ ม่ได้แก้ปัญหาแรงงานด้าน

สวสัดิการ แมจ้ะมีระบบประกนัสังคมก็ยงัมีขอ้จ ากดั

อยูม่าก 

 หากรัฐบาลไม่หนัมารับรองอนุสญัญาเพือ่ให้

การคุม้ครองสิทธิการจดัตั้งสหภาพแรงงาน และการ

เจรจาต่อรอง ฉบบัที่ 87 และ98  รวมถึงการที่หลาย

องค์กรออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลได้ยินเสียงความ

ตอ้งการการเยยีวยาประกนัสังคมมาตรา33 ในระบบ

ประกันสังคม โครงการม.33 เรารักกัน และการที่มี

ผูห้ญิงตกงานจ านวนมากตอ้งมีการเขา้มาช่วยเหลือ

ให้เกิดการคุม้ครองการที่ผูห้ญิงเรียกร้องให้เกิดการ

คุ้มครองแรงงานหญิงที่ ตั้ งครรภ์ให้ รั ฐ รับรอง

อนุสญัญาILO ฉบบัที่183 และ190 ก็เพื่อตอ้งการที่จะ

ใหก้ารคุม้ครองแม่และเด็กที่จะเกิดมาอยา่งมีคุณภาพ

และมีอนาคต เพือ่ประเทศชาติน้ีดว้ย 

 คสรท.ยงัตอ้งเรียกร้องติดตามขอ้เสนอการ

ปฏิรูประบบประกนัสงัคม การจดัตั้งธนาคารแรงงาน 

เงินคา้งจ่าย การจะเรียกร้องให้รัฐบาลมาเยียวยาคง

ยากหากอยู่ภายใตพ้รรคนายทุน แรงงานต้องสร้าง

ความเขม้แข็งให้กับพรรคการเมืองของแรงงาน คือ

พรรคสงัคมประชาธิปไตยไทย ภายในเดือนกนัยายน

2564 จะต้องมีสมาชิก 1 หม่ืนคน วนัน้ีเรามีพี่น้อง

แรงงานเขา้ไปสู่สภาผูแ้ทนราษฎรไดบ้างส่วน แต่ว่า

ยงัมีน้อยอยู่จึงต้องมีผูแ้ทนของแรงงานเข้าไปให้

มากกวา่น้ีเพือ่แกไ้ขปัญหาของผูใ้ชแ้รงงานมากขึ้น 
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 น า ย ส ม ศั ก ด์ิ  โ ก ศั ย สุ ข  ที่ ป รึ ก ษ า

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 

กล่าวว่า แรงงานตอ้งส านึกภายใตท้ฤษฎีทางชนชั้น 

ตอ้งมีความสามคัคีกนัไวท้ัว่โลก เพราะนายทุนเขาก็

คิดแบบทุนคือแสวงหาก าไรสูงสุด แรงงานก็ต้อง

รวมตวักนัเพือ่ปกป้องสิทธิเรียกร้องให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดี ไม่ว่าจะมีการระบาดของโรคหรือไม่แรงงานใน

อนาคตก็มีสภาพเดียวกนั ทุนมีการปรับเปล่ียนตวัเอง 

มีการปรับดา้นเทคโนโลย ีการจา้งงานลดลง เพราะ

กระบวนการผลิตปรับเทคโนโลยใีหม่   

 

 การระบาดของโควิด เป็นเพราะโลกเปล่ียน 

ท าให้ทุกอย่างในเศรษฐกิจปรับตัวเร็วขึ้ น นายทุน

ปรับตัว แรงงานตกงานจ านวนมาก ตกงานแบบ

สะสม การที่มีค่าจา้งสูงมีโบนัสวนัน้ีพอมีการระบาด

ของโควิด -19 ทุกกลุ่มเท่ ากันตกงานเหมือนกัน 

แรงงานก็ตอ้งปรับตวัชาวบา้นบอกโควิดท าให้ไดเ้งิน

จากภาครัฐไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดโควิด-19รัฐบาลกู้

เงินมาให ้ 

 หากมาดูการระบาดโควิด-19 ท าคนตกงาน

เร็วขึ้น จากเดิมจะมีการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีใหม่

อยูแ่ลว้ โดยการน าเทคโนโลยมีาใชท้  างานที่หนักเพื่อ

ช่วยให้แรงงาน ท าให้ผูใ้ชแ้รงงานท างานเบาขึ้น ซ่ึง

ตอ้งมีการเรียกร้องให้มีการส่งเสริมเทคโนโลยทีี่ช่วย

ให้แรงงานท างานน้อยลง และตอ้งได้ค่าแรงสูงขึ้ น 

ไม่ใช่เรียกร้องท างานโอทีมากขึ้น ทั้งที่เคยเรียกร้อง

ระบบสามแปด คือ ท างานแปดชัว่โมง พกัผ่อนแปด

ชั่วโมง ศึกษาหาความรู้แปดชั่วโมง ตอนน้ีผู ้ใช้

แรงงานไม่รู้จกัมีการเรียกร้องค่าจา้งเพิ่ม เรียกร้องท า

โอทีเพิม่ เรียกร้องเบี้ยขยนัเพิ่ม เรียกร้องท างานมากๆ

เพือ่จะไดเ้งินมากขึ้นซ่ึงไม่ใช่ ขบวนการแรงงานควร

ตอ้งเรียกร้องแบบไหน เพื่อให้ลูกหลานมีงานท ามี

ชีวิตที่มีคุณภาพมีงานท ามีค่าแรงที่เพียงพอ ตอนน้ี

ลูกหลานที่จบมาตกงานจ านวนมากหางานท าไม่ได ้ 

และไม่มีทางรอดในปัจจุบนัน้ี อยา่งท่ีว่าเกษตรกรรม

ใหม่ เ ป็นทาง เ ลือกส าหรับคนว่ า งงาน  ซ่ึ งทุน

การเกษตรก็มีการซ้ือที่ดินท าการเกษตรกรรมขนาด

ใหญ่เพราะเขารู้วา่อาหารคือทางรอด ประเทศไทยถือ

วา่เป็นประเทศที่มีเหลือกินเหลือใช ้ 

 หากกล่าวถึงระบบประชาธิปไตย โลกน้ี

ระบบประชาธิปไตยไม่มีจริงทั้งโลก แต่ประเทศไทย

หนักที่สุด เป็นประชาธิปไตยเงินสด การเลือกตั้งที่

ผ่านมากาได้เพราะมี เงิน ในทางการเมืองพรรค

การเมืองของแรงงาน การเรียกร้องทางนโยบายเร่ือง



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

20 
 

เด็ก เร่ืองมารดาของแรงงานไม่ใช่เด็กหรือแม่ของทุน

หรือรัฐเขาไม่สนใจ ทุกอยา่งคือเร่ืองการเมือง การตก

งานเรียกร้องให้นายจา้งมาดูแลเขาไม่ดูแลอยูแ่ลว้ โค

วิด-19 ท าให้เห็นอยู่ถึงความเดือดร้อน เรียกร้องให้

รัฐบาลมาดูแลก็ตอ้งรู้ว่ารัฐบาลของใคร ผูใ้ชแ้รงงาน

นักสหภาพแรงงานต้องรู้ว่า  จะปรับเปล่ียนทาง

การเมืองเพื่อให้แรงงานอยูร่อดอยา่งไร ตอ้งเขาใจว่า

การแกปั้ญหาในทางนโยบายตอ้งผ่านระบบการเมือง

ตอ้งมองให้ออกและเขา้ใจดว้ยเพื่อที่จะให้เห็นระบบ 

หากรัฐเป็นของเราการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีไดจ้ริง  

 การที่สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์

(สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย

(คสรท. )  มีมติ ในการที่สนับสนุนพรรคสังคม

ประชาธิปไตยไทย ซ่ึงมีสมาชิกจ านวนมากซ่ึงคนที่

เห็นดว้ยก็มา คนที่ไม่มากับเราก็ถือว่าไม่ใช่พวกเรา 

การที่มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร(สส.)ที่ เป็นผูน้ า

แรงงานก็มีมาแลว้ แต่กลายพนัธุ์ไปแลว้ การมีพรรค

การเมืองของแรงงานต้องสนับสนุนอย่างจริงจัง 

ตอนน้ีตอ้งมีการหาสมาชิกเพิ่ม 1 หม่ืนคน ซ่ึงคิดว่า

ไม่ยากเพราะองค์กรมีมติสนับสนุนพรรคแล้ว ซ่ึง

ขบวนการสหภาพแรงงานต้องมีการจดัตั้ ง ตอ้งฟัง

เสียงส่วนใหญ่ ไม่ใช่ไปเป็นการส่วนตวั เม่ือคนงาน

เป็นผูส้ร้างผลผลิต ตอ้งท าให้ผลผลิตนั้นมาแบ่งปัน

กนัอย่างเป็นธรรม อย่างระบบบ านาญชราภาพควร

ตอ้งเพิม่ขึ้นหรือไม่ เพราะสังคมคนสูงวยัมากขึ้น คน

เกิดน้อยลงแล้วตอ้งมองให้ไกลอย่ามองเพียงในร่ัว

ตนเอง แต่อยา่งไรก็ตอ้งมีการรวมตวักนัในโรงงาน

ก่อน เฉพาะหนา้ตอ้งกอดงานไวส้วสัดิการค่าจา้งตอ้ง

มีให้กับสมาชิก แต่สวัสดิการโดยรวมของสังคม 

ปลายทางคือระบบประกนัสงัคม  
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 เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2564 ได้มีการประชุม

กลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

ร่าง พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. .... (ฉบบั

ประชาชน) ฉบบัยืน่คณะกรรมาการการแรงงาน สภา

ผู ้แทนราษฎร จัดโดยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน

(HRDE) ร่วมกับคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภา

ผูแ้ทนราษฎร(กมธ.แรงงาน) สนับสนุนโดยโซลิดา

ริต้ี เซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC) ณ โรงแรม คาร์ลตนั 

กรุงเทพฯ 

 Mr.David Welsh ผูอ้  านวยการโซลิดาริต้ี เซ็น

เตอร์ประเทศไทย (SC) กล่าวว่า กฎหมายแรงงาน

สัมพนัธ์หรือกฎหมายคุม้ครองแรงงานทัว่โลก ถือ

เป็นกฎหมายที่คุม้ครองดา้นสิทธิมนุษยชน แต่พบว่า

กฎหมายของบางประเทศกับเป็นการจ ากัด และไม่

คุม้ครองแรงงานในการรวมตวัเจรจาต่อรอง การที่จะ

มีการรับฟังความคิดเห็นในร่างกฎหมายแรงงาน

สัมพันธ์ค ร้ังน้ี  ว ัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดตั้ ง

สหภาพแรงงานไดง่้ายขึ้น มีการรวมตวักนัไดง่้ายขึ้น

ในแรงงานทั้งคนท างานบา้น แรงงานนอกระบบ ไร

เดอร์ สามารถรวมตวักันได้ทุกกลุ่ม ดว้ยแรงงานทั้ง

ผองไม่วา่จะมาจากประเทศใดก็สามารถจดัตั้งสหภาพ

แรงงานได ้และได้ใชก้ารสมาคมไดเ้ต็มที่และมีการ

เจรจากบันายจา้งได ้ใชสิ้ทธิในฐานะการต่อรอง หาก

ใช้การต่อรองไม่ได้ก็สามารถที่จะนัดหยุดงานโดย

สันติ และในฐานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานก็สา

มารรถใช้สิทธิได้เต็มที่โดยไม่มีการลงโทษทาง

กฎหมายหรือใหอ้อกจากงานได ้

 

 วาสนา ล าดี  
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นายสมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิเพื่อ

สิทธิแรงงาน(HRDE)เล่าว่า ดว้ยการท างานดา้นสิทธิ

มนุษยชน จึงไม่สามารถที่จะละเลยในการท างานการ

ดูเร่ืองการคุม้ครองแรงงานได้ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน

ไทย หรือแรงงานขา้มชาติ รวมถึงการดูการท างาน

ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปฏิบัติการคุ้มครอง

แรงงาน และการที่ รัฐมักจะอยู่ฝ่ายนายจ้างท าให้

แรงงานไดรั้บความยากล าบากมากในการที่จะเขา้ถึง

สิทธิการรวมตวัเจรจาต่อรองร่วมอยา่งเป็นธรรม และ

พบว่าการท างานแบบเปิดช่องให้มีการเอาเปรียบ

แรงงานของภาครัฐ ท าให้องค์กรแรงงานมีความ

อ่อนแอมากในปัจจุบนั จึงอยากที่จะให้เห็นกฎหมาย

ที่ดูแลสิทธิแรงงานมากขึ้น และร่างกฎหมายแรงงาน

สัมพนัธ์ฉบบัน้ียงัมีจุดอ่อนข้อบกพร่องมาก ต้องมี

การสร้างการมีส่วนร่วมของแรงงานทุกกลุ่มในการ

ปรับปรุงใหร่้างกฎหมายดีขึ้น 

 นายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการ

แรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

ปีกแรงงานพรรคกา้วไกลกล่าวว่า ในฐานะของผูใ้ช้

แรงงาน และเป็นผู ้ร่วมก่อตั้ งสหภาพแรงงาน จึง

เข้าใจเร่ืองการใช้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพนัธ์ 

2518 ในการจดัตั้งสหภาพแรงงานซ่ึงพบว่ามีปัญหา

การรวมตวัที่ยาก ยงัมีการตรวจสอบอยา่งมาก และยงั

มีความล าบากในการที่จะบริหารจดัการเม่ือมีการตั้ง

สหภาพแรงงานมาแลว้ถูกเลิกจา้งไม่มีการสนับสนุน

ส่งเสริมการจดัตั้งสหภาพแรงงาน เพื่อให้เกิดการใช้

ระบบแรงงานสัมพนัธ์ในการเจรจาต่อรองได้อย่าง

แทจ้ริง ซ่ึงเป็นปัญหาอยา่งมากที่ตอ้งแกไ้ข 

 

 ประเทศไทยยงัมีแรงงานที่ไม่ได้รับการ

คุม้ครองจ านวนมากอยา่งแรงงานนอกระบบกว่า 20 

ล้านคน ที่ไม่ได้มีสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรอง 

เม่ือไม่มีการรวมตวัจะแกปั้ญหาอย่างไร ในฐานะที่

เป็นส่วนหน่ึงในการตั้งสหภาพ สหพนัธแ์รงงาน และ

สภาองค์การลูกจ้าง เห็นปัญหาที่เกิด และการที่ มี

สหภาพแรงงานก็ยงัไม่สามารถท างานไดเ้ตม็ที่ในการ

คุม้ครองสิทธิ เม่ือนายจา้งมีการละเมิดสิทธิ ท าให้การ

เจรจาต่อรองไม่ไดรั้บการคุม้ครอง ขอ้พิพาทแรงงาน

ที่ เ กิดขึ้ นรัฐที่ เข้ามาไกล่ เก ล่ียไม่สามารถท าให้
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แรงงานได้รับสิทธิสวสัดิการจามที่เรียกร้องเพื่อการ

แบบ่งปันที่เป็นธรรมตามตอ้งการได ้ 

 ปัจจุบนัยงัมีแรงงานท่ีเกิดการจา้งงานแบบ

ใหม่ๆเกิดขึ้น มีการจา้งงานแบบนอกระบบมากมาย 

ซ่ึงเป็นการจา้งงานแบบถูกละเมิดสิทธิแรงงานโดย

ไม่ไดรั้บสิทธิในการดูแลคุม้ครอง หลงัมาอยูต่รงน้ีท า

ใหเ้ห็นสภาพปัญหาของแรงงานกวา้งมากขึ้นมากกว่า

ในร้ัวโรงงาน ในการคุ้มครองแรงงานในระบบ

ประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 มีระบบ

คุม้ครองถึงวยัเกษียณอายุได้บ  านาญชราภาพเม่ือส่ง

สมทบครบ เม่ือเขา้สู่วยัเกษียณ แต่ยงัมีแรงงานนอก

ระบบจ านวนมากที่ไม่ได้มีระบบเงินบ านาญใน

อนาคต ซ่ึงก็ควรจะมีการคุม้ครองที่เท่าเทียมกันใน

อนาคตเพือ่สร้างความมัน่คงในชีวติวยัเกษียณ 

  

 นายสมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิฯ ได้

น าเสนอร่างพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. ....

(ฉบับประชาชน)ว่า ปัญหาของแรงงานยงัคงเป็น

ปัญหาเชิงโครงสร้างอ านาจของลูกจา้ง และนายจา้ง 

ถึงแม้จะมีระบบไตรภาคี  แต่ด้วยความอ่อนแอของ

ลูกจา้ง หรือองคก์รแรงงาน และภาครัฐที่เอนเอียงไป

ทางนายจา้งผูล้งทุน ดว้ยหลกัการ และเหตุผลส าคญั

ท าให้แรงงานมีความอ่อนแอมากขึ้ น กฎหมาย

แรงงานสัมพันธ์ไม่ได้มีการปรับปรุงเลยมาเป็น

ระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี เพิ่มแรงกดทบัให้กับ

แรงงานมากขึ้ น กับการจ้างงานแบบใหม่ๆ และ

ภายใตก้ฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่ อย่างกฎหมายชุมนุม 

กฎหมายคอมพิวเตอร์เป็นตน้ และกฎหมายควบคุม

องค์กรพฒันาเอกชน หรือNGOs,ที่เป็นร่างกฎหมาย

วา่ดว้ยการด านินการขององคก์รที่ไม่แสวงหารายได ้

หรือก าไรมาแบ่งปันกนั ซ่ึงไม่ไดค้วบคุมแค่ NGOs,

อาจขยายควบคุมถึงองคก์รสหภาพแรงงานดว้ย  

  ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ์ฉบบัน้ียนือยูบ่น

หลกัการ ดงัน้ี คือ เป็น social law เป็นความสัมพนัธ์

ของเอกชนกับเอกชน ซ่ึงกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์

เดิมไม่ได้หมายถึงกฎหมายเอกชนกับเอกชน แต่

ภาครัฐกบัมีการตีความแบบเอกชน อยา่งเป็นการจา้ง

ท าของเป็นตน้ จริงแลว้บางกรณีไม่สามารถที่จะใช้

กฎหมายว่าเป็นการจ้างท าของได้ อย่างหมอนวด 

เสริมสวย คนที่ รับงานไปท าที่บ้านไม่ได้รับการ

คุม้ครองเลย เช่นกลุ่มไรเดอร์ ซ่ึงเขาเป็นผูรั้บจา้ง จึง

ตอ้งปรับแนวคิดเสียใหม่และหลุดพน้จากกบัดกัการ

จา้งท าของเสีย เพื่อให้เกิดทนัสมยัมากขึ้นก็ตอ้งปรับ

เสียใหม่ ในลักษณะการประกอบกิจการ อย่างเช่น
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เกษตรพันธสัญญาที่ มีการเล้ียงไก่ที่ ถูกควบคลุม

กระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่โรงเล้ียงไก่จนส่งไก่

ให้กบับริษทั ซ่ึงเกษตรกรมีหน้าที่แค่รับจา้งเล้ียงเท่า

นั้นเอง เช่นเดียวกับไรเดอร์ด้วย และมีการส่งเสริม

การคุม้ครองแรงงานทุกกลุ่ม ขบวนการแรงงานเป็น

การสร้างความเขม้แข็งในระบอบประชาธิปไตยดว้ย

หากขบวนการแรงงานอ่อนแอแล้วขบวนการ

ประชาธิปไตยก็จะไม่เขม้แขง็ไปดว้ย 

 สาระส าคญัของร่าง ประเด็นส าคญัที่สะทอ้น

หลักการอยู่ในมาตรา 3 ที่ยกเลิกกฎหมายแรงงาน

สมัพนัธท์ุกฉบบั และที่ออกโดยคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) รวมถึงพระราชบญัญตัิรัฐวิสาหกิจ

สมัพนัธ ์พ.ศ. 2543 ที่ท  าใหข้บวนการแรงงานอ่อนแอ

ดว้ย และมาตราร 4 ที่ใชค้  าว่าแรงงานหมายความว่า

ลูกจา้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัต่างๆทุก

ฉบบั หมายถึงผูใ้ชแ้รงงานกาย แรงงานสมองท างาน

ผลิต งานบริการ หรืองานจ าหน่าย ที่อยู่ภายใตก้าร

ก าหนดค่าจา้ง ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืนใด หรือสภาพการจา้งทั้งหมด หรือบางส่วน 

เพื่อให้ครอบคลุมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ เกษตรพนัธ

สัญญา แฟนชายต่าง ผูป้ระกอบการขนาดเล็กที่เป็น

ผูป้ระกอบการรับจา้งท าของ ผูท้ี่มีอ  านาจเหนือเป็น

นายจา้งทั้งหมด การจดัตั้งสมาคมก็ได้ แต่น่ีไม่ได้มี

การคุม้ครองเลยจึงตอ้งให้องคก์รเกษตรพนัธสัญญา

มาอยู่ภายใต้การคุ ้มครองของกฎหมายแรงงาน

สัมพนัธ์ การที่ใช้ค  าว่าแรงงาน เพื่อว่ากฎหมายคุม

ลูกจ้างภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานทุกฉบับ 

เพราะกฎหมายเหล่าน้ีคุม้ครองแรงงานไม่ไดคุ้ม้ครอง

เพียงลูกจา้ง ซ่ึงจะคลุมถึงแรงงานใช้สมอง และใช้

แรงกายด้วย เป็นแรงงานสมองที่ตกอยู่ภายใตก้าร

ก าหนดสภาพการจา้งดว้ย 

 

 สภาพการจา้ง หมายถึงสภาพขอ้ก าหนดและ

เง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบต่อการท างาน

ของแรงงานที่ก  าหนดโดยนายจ้าง หรือที่เกิดจาก

ขอ้ตกลงระหว่างนายจา้งกับแรงงาน หรือขอ้ตกลง

สภาพการจ้าง โดยอย่างน้อยรวมถึงส่ิงดังต่อไปน้ี 

อัตราและการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ตอบแทน

ชั่วโมงการท างานและก าหนดการในการท างาน 

(รวมทั้งก าหนดการท างานล่วงเวลา) วนัลา วนัหยุด

และวนัหยดุพกัผอ่นความปลอดภยัในการท างานและ

สุขอนามยั การฝึกอบรม สิทธิประโยชน์ กฎระเบียบ

เก่ียวกับการให้หยดุท างานชั่วคราวและการเลิกจา้ง 

เลิกสัญญาและกฎระเบียบที่เกิดจาการตดัสินใจใดๆ

ของนายจา้งที่มีผลกระทบต่อแรงงาน รวมทั้ง แต่ไม่

จ ากดัเฉพาะการจา้งงานช่วง การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ
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ในกระบวนการผลิตบ ริการหรือจ าหน่ายและ

ความสัมพนัธ์ระหว่างสหภาพแรงงาน และนายจา้ง 

หรือสมาคมนายจา้ง ซ่ึงขอ้ตกลงเก่ียวกับสภาพการ

จ้าง หมายความว่า ข้อตกลงที่ เกิดจากการเจรจา

ต่อรองระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง หรือ

สมาคมนายจา้งเก่ียวกบัหรือที่มีผลกระทบต่อสภาพ

การจ้าง และข้อพิพาทแรงงานหมายความว่า ข้อ

ขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งกบัแรงงานเก่ียวกบัสภาพการ

จา้ง 

 

 การปิดงานท่ีไม่ได้รับการคุ้มครอง เพราะ

การปิดงานเฉพาะคนท างานเฉพาะสมาชิกสหภาพ

แรงงานที่ยืน่ขอ้เรียกร้องแลว้ไปจา้งแรงงานอ่ืนมาท า

แทน จึงก าหนดให้การปิดงานหมายถึงนายจา้งหยุด

งาน หยุดกิจการทั้ งหมดหรือบางส่วนเป็นการ

ชัว่คราวเน่ืองจากขอ้พิพาทแรงงาน และห้ามน าผูอ่ื้น

มาท าแทนทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม ขยายครอบคลุม

ถึงไม่น าคนอ่ืนมาท างานแทนด้วย และการนัดหยุด

งานหมายความวา่ การร่วมกนัไม่ท างานทั้งหมด หรือ

บางส่วนโดยแรงงานหรือการกระท าอ่ืนๆใดร่วมกัน

ของแรงงานเป็นการชัว่คราวเพื่อให้มีผลในการจ ากดั

การผลิต การขายหรือการบริการบางส่วนหรือ

ทั้ งหมดในกระบวนการเจรจาต่อรองเก่ียวกับข้อ

พพิาทแรงงาน แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงการที่แรงงานไดใ้ช้

สิทธิไม่ท างาน เน่ืองจากเหตุผลที่เช่ือไดว้่าสภาพการ

ท างานจะก่อให้เกิดภยนัตรายอย่างทนัทีทนัใดและ

ร้ายแรงต่อชีวิตหรือสุขภาพของตนหรือผูอ่ื้น และ

สหภาพแรงงานหมายความว่า องคก์ารของแรงงานที่

ร่ ว ม กั น จั ด ตั้ ง ขึ้ น ด้ ว ย ค ว า ม ส มั ค ร ใ จ ต า ม

พระราชบญัญติัน้ีเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิและ

ผลประโยชน์ของตนและของแรงงานโดยรวม 

สหพนัธ์แรงงาน หมายความว่า องคก์ารของสหภาพ

แรงงานตั้ งแต่สองสหภาพขึ้ นไปท่ีจัดตั้ งขึ้ นตาม

พระราชบญัญติัน้ี 

 หมวด1 การยื่นขอ้เรียกร้อง และการเจรจา

ต่อรอง 

 มาตรา 10 ยกเลิกการล่าลายมือช่ือยื่นข้อ

เรียกร้องโดยลูกจา้ง การร่วมกันยื่นข้อเรียกร้องได ้

โดยสหภาพแรงงาน นายจา้ง หรือสมาคมนายจ้าง 

อาจแจง้ขอ้เรียกร้องโดยท าเป็นหนังสือให้แก่อีกฝ่าย

หน่ึง อาจแจง้ขอ้เรียกร้องโดยท าเป็นหนังสือ ให้แก่

อีกฝ่ายหน่ึง  เพื่อ เจรจาต่อรองให้ มีการก าหนด

ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างหรือเพื่อแก้ไข

ขอ้ตกลงสภาพการจา้ง  
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 มาตรา 12 ให้แต่ละฝ่ายแต่งตั้ งคณะผูแ้ทน

เจรจาฝ่ายละไม่เกิน 7 คน ซ่ึงจะตอ้งรวมถึงบุคคลที่มี

อ  านาจในการตดัสินใจ หรือท าการแทนฝ่ายตนดว้ย 

และหากไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลา

ก าหนดส้ินสุดของขอ้ตกลง และคู่เจรจายงัคงเจรจา

กนัต่อไปใหถื้อวา่ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งเดิม

มีผลบงัคบัใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการท าขอ้ตกลงใหม่ 

เพื่อให้การเจรจาต่อรองก าหนดขอ้ตกลงครอบคลุม

ถึงในแผนกงาน สถานประกอบการ หรือพื้นที่ใน

ระดับนั้ นๆรวมกันมีจ านวนสมาชิกของสหภาพ

แรงงานที่ เ ก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องในแผนกงาน 

สถานประกอบการ หรือพื้นท่ีในระดับนั้ น และ

ขอ้ตกลงเก่ียวกับสภาพการจา้งที่ได้ลงนามให้มีผล

ผูกพนับรรดาสมาชิกทั้งหมดของสหภาพแรงงานที่

เก่ียวขอ้งในกรณีที่สหภาพแรงงานมีสมาชิกมากกว่า

ร้อยละ 50 ของจ านวนแรงงานทั้งหมดในแผนกงาน 

สถานประกอบการ หรือพื้นที่ในระดับใดๆให้ถือว่า

ขอ้ตกลงเก่ียวกับสภาพการจา้งมีผลผูกพนัแรงงาน

ทั้งหมด 

 ที่มีการปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ การแปร

รูปรัฐวสิาหกิจที่อาจกระทบต่อการจา้งงาน สภาพการ

จ้า งมาตรา  20 ก าหนดไว้ในกรณีที่ มีก ารป รับ

โค ร งส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร ก า รป รับ ป รุ งห น่ ว ย ง า น 

กระบวนการผลิตการจ าหน่ายหรือการบริการอัน

เน่ืองมาจากการน าเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยซ่ึีงเป็น

เหตุใหต้อ้งลดจ านวนแรงงาน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

การควบรวมกิจการ การยา้ยสถานประกอบการการ

ฟ้ืนฟูกิจการหรือลม้ละลายหรือการด าเนินการอ่ืนใด

ในลักษณะเดียวกนั โดยนายจา้งที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อสภาพการจ้าง นายจ้างจะต้องเจรจาต่อรองกับ

สหภาพแรงงานที่เก่ียวข้องเสียก่อนที่จะตัดสินใจ

ด าเนินการเพื่องมุ่งที่จะหลีกเล่ียงหรือลดผลร้ายที่

เกิดขึ้ นจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยนายจ้าง

จะตอ้งให้ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งและผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้น แก่สหภาพแรงงานและแรงงานและเพื่อจะใช้

ความพยายามทุกๆทางที่ จะบรรลุข้อตกลงที่ มี

ผลกระทบนอ้ยที่สุด 

 

 หมวด2 วธีิระงบัขอ้พพิาทแรงงาน ซ่ึงมาตรา 

23 เม่ือมีขอ้พพิาทแรงงานที่ตกลงกนัไม่ไดใ้นกิจการ 

เช่นไฟฟ้า ประปา หรือโรงพยาบาล เฉพาะกิจการที่มี

ผลกระทบต่อประชาชน ที่มีหลายแผนกในการที่จะ

ท างานได้ เห็นว่าการนัดหยุดงานหรือการปิดงาน

ทั้งหมดหรือบางส่วนจะมีผลกระทบต่อประชาชน

อย่างร้ายแรงอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ รัฐมนตรีอาจ

ขอให้พนักงานประนอมข้อพิพาทส่งข้อพิพาทให้
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คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธเ์พือ่วนิิจฉัยช้ีขาด และ

หากมีการวินิจฉัยช้ีขาดแลว้ ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่เห็น

ดว้ยก็มีสิทธิน าคดีฟ้องต่อศาลแรงงานภายในสามสิบ

วนั 

 

 มาตรา 31 แรงงานทุกคนมีสิทธิที่จะเขา้ไป

เก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีแรงงานท าร่วมกนั รวมทั้งการ

นดัหยดุงานโดยการกระท าต่างๆดงักล่าวเก่ียวกบั (1) 

เพื่อกดดนัให้นายจา้งเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย

แรงงาน (2) ข้อพิพาทแรงงาน (3)เพื่อช่วยเหลือ

คนงานอ่ืนท่ีมีขอ้พพิาทเก่ียวกบัสภาพการจา้งและ(4) 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมต่อ

แรงงานมากยิง่ขึ้น (5)เพือ่ใหส่้งผลต่อนโยบายของรัฐ

ในดา้นแรงงาน 

  หมวด 7 สหภาพแรงงาน 

 มาตรา 75 แรงงานทุกคนต่างมีสิทธิที่จะ

จดัตั้งสหภาพแรงงาน หรือเขา้ร่วมอยา่งใดอยา่งหน่ึง

กบัสหภาพแรงงาน รวมทั้งการเป็นสมาชิกสหภาพ

แรงงานโดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบติัไม่ว่าจะโดย

เหตุใดๆ และสหภาพแรงงานมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของ

แ ร ง ง า น  มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ย ยึ ด ห ลั ก

ประชาธิปไตยและอิสระจากนายจา้งและรัฐบาล ให้

สหภ าพ แ ร ง ง าน มี ฐ า น ะ เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล ต า ม

พระราชบญัญติัน้ี 

 องค์กรแรงงานไดมี้การเรียกร้องอนุสัญญา

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILOX ฉบบัที่ 87 

และ98 โดยรัฐอา้งว่ามีการให้จดัตั้งสหภาพแรงานอยู่

แล้ว จริงๆย ังไม่ได้ อย่างเช่นสิทธิในการจัดตั้ ง

สหภาพแรงงาน โดยไม่เลือกปฏิบตัิ ซ่ึงแรงงานขา้ม

ชาติยงัไม่ไดรั้บ  มาตรา 78  สหภาพแรงงานอาจตั้งใน

ระดบัประเภทกิจการใดๆ หรือพื้นที่ทางภูมิภาค อยา่ง

กลุ่มสหภาพแรงงานต่างๆ สามารถที่จะรวมสหภาพ

เพือ่ยืน่ขอ้เรียกร้องได ้มาตรา 78 กระบวนการในการ

จดัตั้งสหภาพแรงงานให้จ  ากดัอยูเ่พียงการยืน่จดแจง้

เอกสารเก่ียวกบัการจดัตั้งต่ออธิบดีดงัต่อไปน้ี ให้มี

แรงงานอย่างน้อยสิบคนขึ้นไปจดัประชุมจดัตั้งและ

จัดท าร่างรายงานการประชุมรวมทั้ งระบุช่ือของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ที่อยูอ่าชีพผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง

ประกาศเจตนารมณ์ในการจดัตั้งสหภาพแรงงานและ

เลือกตั้งคณะกรรมการจดัตั้งสหภาพแรงงานระหว่าง

ผูเ้ขา้ประชุมด้วยกนัเอง เพื่อให้คณะกรรมการจดัตั้ง

เป็นผู ้ด  าเนินการตามกระบวนการจัดตั้ งสหภาพ

แรงงาน กรรมการจดัตั้งจะตอ้งยืน่เอกสารจดแจง้การ

จดัตั้งสหภาพแรงงานต่ออธิบดีภายในก าหนดสามสิบ
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วนั นับตั้งแต่วนัประชุมจดัตั้งสหภาพแรงงาน โดย

เอกสารที่มีขอ้มูล ช่ือสหภาพ ที่ตั้งฯลฯ โดยอธิบดี

จะตอ้งตรวจเอกสารที่ระบุให้เสร็จส้ินภายในก าหนด

สิบวัน และอธิบดีจะปฏิเสธการจดแจ้งสหภาพ

แรงงานได้เฉพาะกรณีที่การจดแจง้มีความบงพร่อง

โดยไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 การไม่ต้องจดแจ้ง ซ่ึงยงัมีความหมายท่ี

คลุมเครือมาก และในทางน้ีก็ท  าให้แรงงานมีการเป็น

สหภาพแรงงานไดร้วดเร็วและไดรั้บการคุม้ครอง 

 มาตรา 84 ขอบเขตหน้าที่และกิจกรรม 

สหภาพแรงงานเพื่ อปกป้องคุ้มครองแรงงาน 

ประชาธิปไตย ความยตุิธรรมทางสังคมและนิติธรรม 

มาตรา 85 สหภาพแรงงานมีสิทธิติดต่อและเขา้ไปใน

สถานที่ท  างานของสมาชิก และสมาชิกมีสิทธิใช้

ระบบส่ือสารของนายจ้างเพื่อการของสหภาพ

แรงงานได ้ไม่ใช่มามีการฟ้องร้องเลิกจา้งเพราะขโมย

ไฟฟ้า หรือระบบการส่ือสารใช้ มาตรา 86 การ

คุม้ครองสหภาพแรงงาน กรรมการ สมาชิก จากการ

ถูกดิเนินคดีเน่ืองจากกิจกรรมสหภาพแรงงานตาม

สมควรเก่ียวกบัสหภาพแรงงาน อยา่งกลุ่มที่ชูสามน้ิว

ที่มีการจบักุมคุมขงั กนัโดยการด าเนินคดี มาตรา 87 

และมาตรา 88 คุม้ครองผูริ้เร่ิมจดัตั้งสหภาพแรงงาน 

กรรมการ จากมาตรการทางวินัย หลักการเพื่อการ

คุม้ครองสหภาพแรงงาน ในการเจรจาต่อรองร่วม ซ่ึง

ก็เห็นถึงการด าเนินคดีผูน้ าแรงงานในหลายรูปแบบ

ในปัจจุบนั 

 

 จากนั้นได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก

ผูเ้ขา้ร่วม ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมไดมี้ขอ้เสนอ ดงัน้ี 

 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เป็นกฎหมาย

เพื่อ ให้ เ กิดแรงงานสัมพันธ์ที่ ดี ต่อกัน  แต่ว ัน น้ี

อุตสาหกรรมเปล่ียนไปกว่าเดิมที่อุตสาหกรรมอยูใ่น

ร้ัวโรงงาน เพื่อบริบทเปล่ียนไปอุตสาหกรรมเปล่ียน

กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ควรมุ่งไปสู่อนุสัญญาILO

ฉบบัที่ 87 และ 98 กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์แบบเดิม

ใชไ้ม่ได ้ 

 กรณีค านิยามของแรงงาน เสนอให้เป็น 

คนท างาน เพื่อให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ด้วยค าว่า 

นายจา้ง ลูกจา้ง เป็นค าสะทอ้นเชิงอ านาจ 

 สหภาพแรงงานด้วย เ ป็นห น่ึ งสหภาพ

แรงงานเพือ่ไม่ใหเ้กิดหลายสหภาพในประเภทกิจการ  

ใหมี้สหภาพแรงงานในระดบัเดียวพอไม่ตอ้งมีหลาย

ระดับซ่ึงปัจจุบนั การมีสหภาพแรงงานในโรงงาน
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เดียวกันมากกว่าหน่ึงสหภาพท าให้เ กิดสหภาพ

แรงงานที่อ่อนแอแตกแยก 

 สหพนัธ์แรงงานควรให้มีน้อยที่สุด คือการ

ให ้2 สหภาพ ตั้งสหพนัธ์แรงงานไดจ้ะท าให้เกิดการ

ตั้งสหพนัธเ์พิม่มากขั้น 

 สหภาพแรงงานที่ มี แนวคิดทางสังคมก็

หมายความว่า ส่ิงท่ีเรียกร้องคือเร่ืองตวัเองเท่านั้นไม่

เก่ียวกบัสงัคม เป้าหมายชีวติของแรงงานคือเศรษฐกิจ

ที่ดีขึ้น ประชาธิปไตยที่ดีขึ้นการเมืองตอ้งดีขึ้น เร่ืองที่

เรียกร้องคือดีส าหรับทุกคน การที่แรงงานมีชีวิตที่ดี

ขึ้นหมายถึงประเทศดีขึ้นดว้ย  

 การมีกฎหมายดี ค่าจา้งเพิ่มขึ้ นทุกอย่างจบ

หรือ นอกจากการปรับปรุงค่าจา้งดี สภาพสังคมก็ดี

ขึ้นดว้ยเช่นกัน ตอ้งมีประชาธิปไตยเพื่อสังคม ส่ิงที่

กล่าวคือสงัคมไม่ใช่แค่แรงงานเท่านั้น  

 การที่ต้องการมีสหภาพแรงงานเพื่อสร้าง

อ านาจการต่อรอง มีความรู้มีความคิด มีอ านาจร่วม

เพื่อสร้างอ านาจต่อรอง เอกชนมีองค์กรสหภาพ

แรงงานเพียง 3 แสนคน ราว 3เปอร์เซ็นต์ เท่านั้ น

อ านาจต่อรองจึงน้อย คิดว่าตอ้งเน้นอ านาจต่อรอง

ทางสงัคม เม่ือยคุน้ีมีอ านาจนายจา้งขนาดใหญ่จึงตอ้ง

มีสหภาพแรงงานขนาดใหญ่ การมีสหภาพไม่ใช่

รักษาอ านาจต่อรองสหภาพอย่างเดียวน่ีหมายถึง

สังคมดว้ย การปฏิรูปกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ ตอ้ง

ปฏิรูปกฎหมายประกนัสงัคมดว้ยพร้อมๆกนั ฯลฯ 
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สถติขิอ้มลูแรงงานขา้มชาตทิี่ไดร้บัอนุญาตท างานคงเหลอืทัว่ราชอณาจกัร 

ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ส านักบริการแรงงานต่างด้าว มีนาคม 2564 
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30 ปีประกันสังคม สะท้อนปัญหาคนท างาน
แพลตฟอร์ม 

 
 เม่ือวนัที่  2 เมษายน พ.ศ.2564  ที่ โรงแรม   
มิราเคิลแกรนด์หลกัส่ี กรุงเทพฯ มูลนิธิหญิงชายกา้ว
ไกล ร่วมกับ คณะท างาน 30 ปี ประกันสังคม และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) จัดเสวนา “30 ปี ประกันสังคมกับความ
เหล่ือมล ้าและกลุ่มอาชีพที่หล่นหาย” 

 นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผูอ้  านวยการมูลนิธิ
หญิ งชายก้า วไกล  ก ล่าวว่ า  กว่ าจะมีกฎหมาย
ประกนัสงัคม ตอ้งใชเ้วลาต่อสู้นาน เร่ิมตั้งแต่ปี 2497 
จากนั้ นเ ร่ิมมีการเคล่ือนไหว รวมก ลุ่มสหภาพ
แรงงานแห่งประเทศไทย สภาแรงงานแห่งประเทศ
ไทย อย่างจริงจัง ในวันแรงงาน 1 พ.ค.2518 ให้
รัฐบาลออกกฎหมายประกนัสังคม อีกทั้ง ปี 2529 – 
2533 มีองค์กรพฒันาเอกชนดา้นแรงงานได้เขา้มามี
บทบาทเชิงความคิด ให้ขอ้มูล ความรู้ สร้างความ

เขา้ใจกบัแรงงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก 
กลุ่มย่านอุตสาหกรรม อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ พระ
ประแดง และรังสิต เป็นหลักซ่ึงเป็นแรงงานงานที่
ค่อนขา้งยากจน ไดเ้พียงค่าแรงขั้นต ่า ไม่มีสวสัดิการ
ใดๆ ดังนั้ นเม่ือมีการท างานตรงน้ีมากขึ้ น ท  าให้
แ ร ง ง า น เ กิ ด ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ว่ า ก า ร มี ก ฎหม า ย
ประกันสังคม ส่งผลดีต่อตัวเองอย่างไร จึงออกมา
สนบัสนุนและเป็นก าลงัส าคญัในการเคล่ือนไหว อีก
ทั้ ง ย ังและได้แนว ร่วม ท่ี เ ป็นองค์กรนัก ศึกษา 
นักวิชาการ ส่ือมวลชนช่วยผลักดันจนรัฐบาลและ
นักกา ร เ มือ งยอม รับและยก มือผ่ านกฎหมาย
ประกนัสงัคมไปไดใ้นที่สุด 

 นายวรดุลย ์ตุลารักษ์ นักวิจยัอิสระ กล่าวว่า 
จากการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูข้บัขี่รถส่ง
ของแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วงระบาดของโรคโควิด 
19 มียอดการสั่งของอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า 
ในขณะที่จ  านวนผูเ้ขา้มารับงานดงักล่าวเพิ่มขึ้นจาก 
6-7 หม่ืนคนในปี 2562 เพิ่มเป็นประมาณ 2 แสนคน
ในปี 2563 แต่รายไดไ้ม่ไดเ้พิม่ขึ้น เพราะรายไดจ้ะคิด
ตามจ านวนเที่ยว และระยะทางในการวิ่งรถ ท ามาก
ไดม้าก ท าน้อยไดน้้อย ประกอบกบัมีการโบนัส ใน
การวิ่งรถเพื่อน าไปสู่การแบ่งเกรดคนวิ่งรถ และ
รายได ้บางคนท างานหนัก 14-15 ชม.ต่อวนั ยิ่งเพิ่ม
ความเส่ียงบนทอ้งถนน ปัญหาอีกอยา่งคือไม่มีสิทธิ
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สวัสดิการคุ ้มครอง ทั้ งกฎหมายประกันสังคม 
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน อาทิ การไดรั้กษา การลา
หยุด ลาป่วย และหยุดประจ าปี และการได้รับเงิน
ชดเชยจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทั้ งๆ ท่ี เป็น
สวสัดิการพื้นฐานที่คนท างานควรไดรั้บตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน เหตุผลที่ เป็นเช่นน้ี เพราะทาง
แพลตฟอร์มถือว่าคนที่ท  างานไม่ใช่ลูกจา้ง แต่เป็น
พาร์ทเนอร์ เป็นคู่สัญญาอิสระ เพื่อจะไดไ้ม่มีตน้ทุน
สวสัดิการเหล่านั้น 

 “เม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจุบนัการท างานผ่าน
แพลตฟอร์มท าให้ถอยหลังกลับไปในอดีต ว ันน้ี
ระบบงานพฒันามากขึ้น ลูกคา้ และผูข้ายมีทางเลือก
และเขา้ถึงกนัมากขึ้น แต่การพฒันาระบบสวสัดิการ
คุ ้มครองคนท างานกลับตามไม่ทัน ไม่ได้รับการ
คุม้ครองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีรายงานใน
ต่ า งป ร ะ เท ศ  อ า ทิ  ศ า ลป ระ เท ศส เปน  ศ า ล
เนเธอร์แลนด์ ตดัสินให้การท างานบนแพลตฟอร์ม
ถือเป็นลูกจา้งของบริษัท ไม่ใช่การจา้งงานตนเอง 
แล ะ ปี  2019 สม า ชิ กสภ าม ล รั ฐแค ลิ ฟอ ร์ เ นี ย 
สหรัฐอเมริกา มีการผ่านร่างกฎหมายเพื่อปูทางให้
คนงานแพลตฟอร์มได้รับสวสัดิการเหมือนลูกจา้ง 
เช่นวนัหยดุ วนัลาป่วยยงัไดรั้บค่าจา้ง เป็นตน้ ดงันั้น
ในส่วนของประเทศไทยจึงควรผลักดันให้ผูท้  างาน
บนแพลตฟอร์มถือเป็นลูกจ้างที่ต้องได้รับสิทธิ
สวัสดิการตามกฎหมาย คือประกันสังคม และ
กฎหมายคุม้ครองแรงงานดว้ย” นายวรดุลย ์กล่าว 

 นายบัณฑิตย ์ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิชาการ
ดา้นสิทธิแรงงาน กล่าวว่า ตอ้งมีการปรับโครงสร้าง
การท างานของ สปส. เน่ืองจากปัจจุบนับอร์ดสปส.ยงั

อยูภ่ายใตก้ระทรวงแรงงาน ไม่สามารถออกนโยบาย
หรือก าหนดสิทธิประโยชน์ได้ ต้องเสนอต่อรมว.
แรงงาน เพื่อพิจารณา รวมถึงการตั้งเลขาธิการสปส. 
ก็เช่นเดียวกนั ตอ้งใหร้มว.แรงงานเป็นผูเ้ห็นชอบ เม่ือ
เป็นเช่นน้ีท าให้การขบัเคล่ือนสิทธิประโยชน์หรือ
นโยบายอะไร ตอ้งอยูภ่ายใตฝ่้ายการเมือง จึงเห็นว่า
ควรปรับโครงสร้างให้เป็นอิสระจากกระทรวง
แรงงาน และบริหารงานโดยบอร์ดที่มาจากการสรร
หาอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 ขณะที่ น.ส.เอ(นามสมมุติ) ตวัแทนจากกลุ่ม
ไรดเ์ดอร์ผา่นระบบแพลตฟอร์ม กล่าววา่ เม่ือก่อนตน
วิ่งรถส่งอาหาร และส่งของตามแพลตฟอร์ม ตอนน้ี
เปล่ียนมาวิง่รับส่งคน และส่งของแทน ถา้วิ่งกลางวนั 
ไดค้ร้ังละ 50 บาท ตอ้งถูกหัก 15% อีก ไม่คุม้ ตลอด
ระยะเวลาของการวิง่รถผา่นแพลตฟอร์มนั้น นอกจาก
ปัญหาถูกลวนลาม แลว้ยงัเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง แต่ก็
ไม่ได้รับสวสัดิการหรือการดูแลใดๆ เพราะไม่มี
ประกันสังคม และถึงแม้ว่าทางแพลตฟอร์มจะท า
ประกนัอุบติัเหตุให ้แต่ก็ก าหนดหลกัเกณฑว์่าจะตอ้ง
วิง่งานใหไ้ดต้ามเป้าก่อนถึงจะไดรั้บสิทธินั้น อยา่งไร
ก็ตาม ถึงไดรั้บสิทธิ แต่การจะเบิกจริงก็เป็นเร่ืองยาก 
เช่น ขบัรถส่งของในซอย แลว้มีรถสวนเลนมาชน เขา
ก็จะมองว่าเราขับรถโดยประมาทก็ไม่ได้รับสิทธิ
ประกันอุบัติเหตุแต่อย่างใด บางคร้ังบอกให้เราใช้
พ.ร.บ.ผูป้ระสบภยัจากรถแทน เพราะเราไม่สามารถ
รอตรงนั้นได้ ส่วนสิทธิอ่ืนๆ ไม่มีอะไรให้เลย มีแต่
จะแบนเราอย่างเดียว ดังนั้ นส่ิงที่อยากเรียกร้องคือ
อยา่งนอ้ยก็ขอใหมี้ประกนัสังคม เพราะจะช่วยเราได้
เยอะในหลายๆ อย่าง เพราะตอนน้ีเขากดขี่เกินไป 
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อยา่งที่หกัเงินรายไดเ้ราไป 15% นั้นเรายงัไม่สามารถ
เอามายืน่ภาษี 3% ต่อปีคืนไดเ้ลย 

(https://www.hfocus.org/content/2021/04/21329) 

ครม.เคาะร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาติ (กบช.) 

 เ ม่ื อ วันที่  3 0  มี น าคม  2 564  ที่ ผ่ า นม า 
คณะรัฐมนตรี(ครม.)ภายใตรั้ฐบาลพลเอกประยุทธ ์
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติอนุมติัหลกัการร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
(กบช.) โดย“สาระส าคญัของ พ.ร.บ.พระราชบญัญตัิ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติน้ี คือการให้มีการ
จดัตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติขึ้นมา โดยจะ
เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพภาคบงัคบัส าหรับแรงงาน
ในระบบที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี โดยจะครอบคลุม
ลูกจา้งเอกชน ลูกจา้งชัว่คราวส่วนราชการ พนักงาน
ราชการ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพของที่ใด 

 เน่ืองจากประเทศไทยเขา้สู่การเป็น "สังคม
ผูสู้งอาย"ุ (Aging Society) และคาดว่า ตั้งแต่ปี 2566 
เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนเม่ือเข้าถึงวยัสูงอายุมี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพหลงัเกษียณ และเป็น
การสร้างวนิยัการออมของประชาชนวยัท างาน ครม.
จึงอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับ 
ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ร่างพระราชบญัญติักองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ ให้มีการจดัตั้ ง

กองทุนบ า เหน็จบ านาญแห่งชาติ  (กบช.)  เ ป็น
หน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพภาคบงัคบัส าหรับแรงงานใน
ระบบทั้งลูกจา้งเอกชน ลูกจา้งชั่วคราวของราชการ 
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ โดยได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบ
การจ่ายบ าเหน็จบ านาญ และเป็นศูนยก์ลางบูรณาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับระบบบ าเหน็จ
บ านาญ โดยรายไดข้อง กบช. ไม่ตอ้งน าส่งคลงั 

 โดยก าหนดให้ลูกจ้างที่มีอายุตั้ งแต่ 15 ปี
บริบูรณ์ขึ้ นไปและไม่เกิน 60 ปี (ท่ีไม่เป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) ตอ้งเป็นสมาชิกของ กบช. 

 ก าหนดให้ลูกจา้งและนายจา้งส่งเงินสมทบ
แต่ละฝ่าย แบ่งเป็น ปีที่ 1 - 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ของค่าจา้ง ปีที่ 4 - 6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจา้ง 
ปีที่ 7 - 9 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของค่าจา้ง ปีที่ 10 เป็น
ต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7-10 ของค่าจ้าง โดย
ก าหนดเพดานค่าจา้งสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทต่อ
เดือน กรณีลูกจา้งเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้
นายจ้างส่งเงินฝ่ายเดียว หากลูกจ้างและนายจ้าง
ตอ้งการส่งเพิ่ม สามารถส่งเพิ่มไดสู้งสุดไม่เกินร้อย
ละ 30 ของค่าจา้ง โดยไม่จ ากดัเพดานค่าจา้ง และการ
รับเงินจาก กบช. เม่ือสมาชิกอายคุรบ 60 ปี สามารถ
เลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญรายเดือนเป็นระยะเวลา 
20 ปี กรณีเลือกบ าเหน็จ ไดรั้บเงินเท่ากบัจ านวนเงิน
สะสมที่ ลูกจ้างส่ง เ งินสมทบจากนายจ้าง  รวม
ผลตอบแทน กรณีเลือกบ านาญ แลว้ 
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ตอ้งการเปล่ียนเป็นบ าเหน็จก็สามารถท าได ้เช่น รับ
บ านาญแลว้ 5 ปี ตอ้งเปล่ียนเป็นบ าเหน็จ จะไดรั้บเงิน
เท่ากับเงินบ านาญ 15 ปีที่เหลือ กรณีที่ทุพพลภาพ
หรือเจ็บป่วยจนใกล้ถึงแก่ชีวิตก่อนครบอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ เม่ือออกจากงานแลว้ จะขอรับเงินสะสม เงิน
สมทบ บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้

 นอกจาก น้ี  ครม . เ ห็นชอบร่าง  พ .ร .บ .
คณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. 
. . . .  มี ส า ร ะ ส า คั ญ เ ป็ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
(คนบ.) มีอ านาจหน้าที่จดัท  านโยบาย แผนแม่บท 
และแนวทางการพัฒนาระบบบ าเหน็จบ านาญใน
ภาพรวมของประเทศ เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั เน่ืองจากปัจจุบนัระบบบ าเหน็จบ านาญทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอยู่ในการก ากับดูแลของหลาย
หน่วยงาน จนเกิดความซ ้ าซ้อนทั้งการด าเนินงาน 
งบประมาณ และบุคลากร ส าหรับองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการฯ  ประกอบด้วย  13  คน  โดยมี
นายก รัฐมนตรี  เ ป็นประธานกรรมการ  และ
ผู ้อ  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  เ ป็น
กรรมการและเลขานุการ  

(https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930005) 

กมธ.แรงงานประชุมแก้ปัญหาเลิกจ้างลูกจ้าง 
บ.บริลเลยีนท์อลัไลแอนซ์กว่า 1,300 คน  

 วันที่   7 เมษายน  2564  ร่วมกับผู ้แทน
สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่ง
ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกับกรรมาธิการการ

แรงงาน  สภาผูแ้ทนราษฎร  เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลที่
เก่ียวข้องและหาทางช่วยเหลือลูกจ้างกรณีบริษัท  
บริลเลียนท์อัลไลแอนซ์ ไทย  โกลบอล  จ  ากัด  
ประกาศปิดกิจการโดยไม่ไดมี้การบอกกล่าวล่วงหน้า 
ลูกจ้างทั้ งหมด  1,388  คน  ตกงานไม่ได้รับเงิน
ค่าชดเชย  ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า  และสิทธ์ิอ่ืนๆที่
ลูกจ้างมีสิทธ์ิได้รับตามกฎหมาย  ณ  ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ (สผ.)  404 ชั้น  4  อาคารรัฐสภา  
ถนนสาม เสน   ก รุง เทพ   ทั้ ง น้ี ย ัง เ ดินทา งม า
ปรึกษาหารือกับหัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานถึงความคืบหน้าในการด าเนินการต่างๆที่จะ
ท าใหลู้กจา้งไดรั้บเงินค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า  
และสิทธ์ิอ่ืนๆที่ลูกจา้งมีสิทธ์ิไดรั้บตามกฎหมาย  ณ  
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานสมุทรปราการ  ฟัง
แล้วได้แต่ถอนหายใจยาวๆและนึกในใจว่าหากมี
รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริงการปฏิรูป
ระบบราชการคงเกิดขึ้นแน่ๆ 

 

 การเลิกจา้งลูกจา้งทั้งหมด 1,388  คน อาจ
เป็นเร่ืองปกติส าหรับรัฐบาลหรือเปล่าไม่รู้ เพราะ
ไม่อยา่งนั้นแลว้คงไม่มีกฎหมายที่เปิดช่องให้นายทุน
ต่างชาติมาลงทุนโดยไม่ไดส้นใจความเส่ียงที่จะเกิด
ขึ้ นกับลูกจ้างแบบน้ี  สุดท้ายนายทุนต่างชาติปิด
กิจการหนีโดยไม่สนใจที่จะปฏิบติัตามกฎหมายไทย   
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(รายงานโดย Facebook  เซีย จ  าปาทอง) 

กระทรวงแรงงานจีน้ายจ้างจ่ายชดเชยกว่า 242 
ล้านบาทให้ลกูจ้าง บ.บริลเลยีนท์ 1,300 คน 

 วันที่  8  เ มษ า ยน  น า ย สุ ช า ติ  ชม ก ล่ิ น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความ
คืบหน้ากรณีการให้ความช่วยเหลือลูกจา้งที่ได้รับ
ผลกระทบจากบริษทั บริลเลียนท ์อัลไลแอนซ์ ไทย 
โกลบอล จ ากดั ผูป้ระกอบกิจการผลิตชุดชั้นในสตรี 
จ.สมุทรปราการ ถูกเลิกจา้ง เน่ืองจากปิดกิจการและ
ไม่ไดรั้บเงินชดเชย ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไดเ้ขา้มาพบตนที่
กระทรวงแรงงานเพื่อขอให้เร่งรัดติดตามค่าชดเชย 
สวสัดิการสิทธิประโยชน์ใหพ้นกังานโดยเร็ว  

 

 ล่าสุด ได้น าเร่ืองน้ีรายงาน พล.อ.ประยุทธ ์
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงท่านได้ฝากความ
ห่วงใยและใหก้ าลงัใจมายงัพีน่อ้งแรงงานทุกคน โดย
สั่งการให้กระทรวงแรงงานท างานเชิงรุกและให้
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยได้สั่งการให้
ส านกังานประกนัสงัคม (สปส.) จ่ายเงินทดแทนกรณี
ว่างงานให้เร็วที่สุด ตามขอ้สั่งการดังกล่าว ซ่ึงไดรั้บ

รายงานจากสหภาพแรงงานไทรอัมพอิ์นเตอร์เนชั่น
แนลแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นลูกจา้งของบริษทั บริล
เลียนท ์อลัไลแอนซ์ ไทย โกลบอลฯ ว่า ลูกจา้งที่ได้
รายงานตวักรณีว่างงานกับ สปส.ขณะน้ี สปส.เร่ิม
ทยอยโอนเงินค่าชดเชยกรณีวา่งงานและค่าจา้งตกคา้ง
ให้แก่ลูกจา้งที่ไดรั้บผลกระทบถูกเลิกจา้งเน่ืองจาก
ปิดกิจการและไม่ได้รับเงินชดเชยจนได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายแลว้  

(https://www.matichon.co.th/local/qualitylife/news_2664486) 

คสรท.เลือกตั้ งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 
สาวิทย ์แกว้หวาน รับต าแหน่งประธาน  

ในวันที่  4 เมษายน 2564 คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทยได้มีการประชุมใหญ่และ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ปี 2564โดยมี
รายช่ือดงัน้ี  

 1. นายสาวิทย ์แกว้หวาน  สมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.)  

 2. นางอภนัตรี เจริญศกัด์ิ สมาพนัธ์แรงงาน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะ
แห่งประเทศไทย (TEAM) 

 3. นายลาเร่ อยูเ่ป็นสุข   สมาพนัธ์แรงงาน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะ
แห่งประเทศไทย (TEAM) 

 4.  นายประสิทธ์ิ  ประสพสุข สมาพันธ์
แรงงานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต ์และ
โลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) 
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 5. นายอนุชา แก่คา้งพลู      ส ม า พั น ธ์
แรงงานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต ์และ
โลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) 

 6. นางสาวเรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์  สมาพนัธ์
แรงงานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต ์และ
โลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) 

 7.  นายสมพร ขวัญ เนตร ก ลุ่มสหภาพ
แรงงานภาคตะวนัออก พื้นท่ีแหลมฉบงั 

 8. นายนิยม  ดุจดีแกว้ กลุ่มสหภาพแรงงาน
ภาคตะวนัออก พื้นที่แหลมฉบงั 

 9. นายไพฑูรย ์บางหรง กลุ่มสหภาพแรงงาน
ภาคตะวนัออก พื้นที่อมตะ 

 10. นายรังสรรค์ ทองดาษ  กลุ่มสหภาพ
แรงงานภาคตะวนัออก พื้นที่อมตะ 

 11. นายมงคล ไตรพาน กลุ่มสหภาพแรงงาน
ภาคตะวนัออก พื้นที่บ่อวนิ 

 12. นางสาวอ าไพ ววิฒัน์สถาปัตย ์ สมาพันธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์ 

 13.  นางสาวณีรนุช จิตต์สม  สมาพันธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์ 

 14. นายไวทิต ศิริสุวรรณ  เครือข่ายสหภาพ
แรงงานธนาคารและสถาบนัการเงิน  

 15. นายภาณุพงศ ์พวงพงษ ์เครือข่ายสหภาพ
แรงงานธนาคารและสถาบนัการเงิน  

 16. นางสาวพชัรินทร์ พูลเกษม เครือข่าย
สหภาพแรงงานธนาคารและสถาบนัการเงิน  

 17. นางจนัทนา เอกเอ้ือมณี มูลนิธิเพื่อการ
พฒันาแรงงานและอาชีพ 

 18. นางสมบุญ สีค  าดอกแค สภาเครือข่าย
กลุ่มผู ้ป่วยจากการท างานและส่ิงแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

 19. นางสาวดาวเรือง ชานก กลุ่มสหภาพ
แรงงานออ้มนอ้ย-ออ้มใหญ ่

 20. นางสาวพรทิพย ์ยนัตะพนัธ ์กลุ่มสหภาพ
แรงงานออ้มนอ้ย-ออ้มใหญ ่ 

 ทั้งน้ีที่ประชุมไดล้งมติเลือก นาย สาวิทย ์
แก้วหวาน เป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย (คสรท.) คนใหม่ และจะมีการประชุม
เพือ่จดัสรรต าแหน่งต่างๆต่อไป 

รายงานโดย วาสนา ล าดี

 

 

 


