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 ข้อเรียกร้องแรงงานในวันกรรมกรสากล 2564 

 บทกวีแสดงความอาลัยและสืบทอดเจตนารมณ์ของ “อารมณ์ พงศ์พงัน” 

 ประวัติศาสตร์ของนโยบายและการบริหารงานในสมัยรัฐบาล ป.พิบูลสงคราม (2491-2500) 

 สรุปการประชุมร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรท่ีไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน 

 ตรวจโควิดแรงงาน ปว่ยพร้อมส่ง Hospitel 

 ผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 สรุปผลการด าเนินงานของกองทุนประกันสังคม รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ภาพ https://freedesignfile.com 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

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

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่57 (404) 

ประจาํเดือนพฤษภาคม 2564 ในปีน้ีวนักรรมกรสากล

ผ่านพน้ไปโดยไม่มีขบวนเดินรณรงคติ์ดต่อกัน 2 ปี

แล้ว ด้วยพิษของโรคระบาดโควิด-19 ถึงกระนั้นก็

ตามองคก์รแรงงานหลายกลุ่มยงัคงมีการเคล่ือนไหว

ยืน่ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลดงัน้ี 

กลุ่มของสภาองค์การลูกจ้าง 15 แห่งและ

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจยื่นข้อ เรียกร้องให้

แกปั้ญหาแรงงาน 7 ขอ้  

กลุ่มของคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงาน

ไทยและสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์มีขอ้

เรียกร้องต่อรัฐบาลให้บรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

และข้อเรียกร้องทัว่ไปเร่ืองสวสัดิการ สาธารณสุข 

การศึกษา ค่าจา้งแรงงาน สิทธิแรงงาน ฯลฯ รวม 22

ขอ้  

กลุ่มของสภาองคก์ารลูกจา้งพฒันาแรงงาน

แห่งประเทศไทย เครือข่ายประกันสังคมคนทาํงาน 

มูลนิธิหญิงชายกา้วไกล และองคก์รเครือข่ายแรงงาน

ยืน่ขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลในประเด็นแรงงาน และการ

เสริมสร้างเศรษฐกิจ รวม 6 ขอ้ 

รายละเอียดของข้อ เรียกร้องแต่ละกลุ่ม

สามารถติดตามได้ในแรงงานปริทัศน์ฉบบัน้ี ทั้งน้ี

หากไม่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดรอบที่ 3 ของโรคโค

วิด-19 ขบวนการแรงงานก็จะได้เห็นการปรากฏตวั

ของแรงงานกลุ่มใหม่คือกลุ่ม ‚สหภาพคนทาํงาน‛ 

ซ่ึงเป็นการรวมตัวกันขอผูน้ําแรงงาน นักวิชาการ 

และนกักิจกรรมแรงงานที่มีแนวคิดทางการเมืองแบบ

เดียวกนั ซ่ึงเตรียมจดักิจกรรมวนัเมยเ์ดยใ์นปีน้ีแต่ไม่

สามารถทาํได ้

สถานการณ์แพร่ระบาดรอบที่ 3 ของโรคโค

วิด-19 มีความร้อนแรงทั้ งจ ํานวนผู ้ติด เ ช้ือและ

ผูเ้สียชีวิตมากกว่ารอบแรกและรอบที่ 2 อย่างมาก 

การใช้มาตรการเข้มงวดในเขตควบคุมสูงสุด 6 

จังหวัดได้แก่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี 

นนทบุ รี เ ชียงใหม่ ชลบุ รี  ถึงขณะน้ีย ังไม่ทําให้

สถานการณ์ผู ้ติดเ ช้ือเปล่ียนแปลงไป แต่ที่แน่ๆ 

มาตรการจาํกดัการรวมกลุ่มของประชาชน เช่นการ

ห้ามนั่งทานอาหารในร้าน การจัดงานชุมนุมต่างๆ 

การให้ทาํงานอยู่กับบา้นเต็มรูปแบบ นํามาซ่ึงการ

ลม้ละลายของระบบเศรษฐกิจฐานรากของประชานที่

ตอ้งพึ่งพาการขายอาหารและขบัขี่รถรับจา้ง รวมถึง

คนตกงานจากโรงงานที่ทยอยปิดตวัโดยที่ก่อนหน้าน้ี
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เงินออมกอ้นสุดทา้ยของคนเหล่าน้ีได้ถูกใช้หมดไป

แลว้ตั้งแต่การระบาดรอบแรก 

บรรยากาศทางการเมืองในยคุโควิด-19 ก็เขา้

สู่โหมดของความหดหู่มานานหลายเดือนแลว้ คนรุ่น

ใหม่ต่อสูแ้บบยอมตาย ยอมติดคุกท่ามกลางความเฉย

เมยของรัฐและสังคมไทย ในขณะที่ประเทศเพื่อน

บา้นอย่างเมียนมายิ่งเลวร้ายกว่า ผูป้ระทว้งที่ส่วน

ใหญ่เป็นเยาวชนถูกยงิตายอยา่งโหดเห้ียมเกือบ 1,000 

คนนับตั้งแต่เร่ิมประทว้งต่อตา้นการรัฐประหาร จน

คนหนุ่มสาวส่วนหน่ึงเปล่ียนวิถีการต่อสู้ไปจบัอาวุธ

ร่วมกบักองกาํลังของกลุ่มชาติพนัธุ์เพื่อสู้กับรัฐบาล

ทหาร 

เราย ังคงต้อง เ ดิ นหน้า ต่อไ ปท่ าม กลา ง

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่น่า

หดหู่ รอรับวนัใหม่ที่ประชาธิปไตยและความเป็น

ธรรมอาจเดินทางมาถึงหากไม่ใช่ในรุ่นของเราก็คง

เป็นรุ่นต่อจากเรา 
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บทกวี 
เพื่อแสดงความอาลยัและสบืทอดเจตนารมณ์ของ “อารมณ์ พงศ์พงนั” 

โดย ม่ิง ขวญันรา และเนาวรตัน์  พงษ์ไพบูลย์ 
จากหนงัสอื อารมณ์ พงศ์พงนั ปัญญาชนของขบวนการกรรมกรไทย 

จดัพิมพ์โดย มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั  
สนบัสนนุการจดัพิมพ์โดย มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

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

รอยอาลัย 
 

น า้ตาหยดนี ้มิใช่ ความเศร้า 
แตเ่ห็นรอย ปวดร้าว แล้วใจหาย 
ไม่อยากคิด วา่นี ่คือความตาย 
แม้ลมหายใจ สดุท้าย ยะเยือกเย็น 

     ...เงยีบ...เหงา...เวิง้ว้าง ความรู้สกึ 
     หวนร าลกึ ถึงคืนวนั อนัขื่นเข็ญ 
     พี่อารมณ์ ร่วมทกุข์สขุ คกุล าเค็ญ 
     พี่ยืนเดน่ ฝ่าภยัชัว่ ไม่กลวัตาย 
   เม่ือเงือ้ฆ้อน กระหน ่าทัง่ ดงัสะท้าน 
   กรรมกร เปลง่เสยีงชยั ไม่ขาดสาย 
   เป็นทพัหน้า ตอ่สู้ อยา่งท้าทาย 
   สู้ภยัร้าย เผด็จการ มารทมิฬ 
     พี่ตอ่สู้พิทกัษ์ ผลประโยชน์ 
     เขน่คนโฉด เพื่อคนไทย คนไร้สิน้ 

อารมณ์ พงศ์พงัน : ชีวิตและงาน
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     เพื่อครรลอง ยติุธรรม ของแผน่ดิน 
     พลชีีวิน ทอทาบ อาบสงัคม 
   พี่เงือ้ฆ้อน กระหน ่าทัง่ ดงัสะท้าน 
   ประชาหาญ สขุสม อารมณ์สม 
   คณุความดี ท่ีพี่สร้าง เพื่อสงัคม 
   คนช่ืนชม จกัจารใน หวัใจคน 
       ม่ิง ขวญันรา 
                เพือ่นร่วมคกุ 
                     23 มิ.ย. 23 

 
แด่ อารมณ์ พงศ์พงัน 

   
   “แม่จ๋าแม่ พอ่ไปไหน หนไูม่เห็น” 
  “พอ่ไปเลน่...ไปโรงเรียนหดัเขียนอ่าน” 
  “ท าไมมีต ารวจมาจดัการ” 
  “โรงเรียนพอ่เป็นสถานท่ีใหญ่โต” 
      แล้วเด็กหญิงน้อยก็คอ่ยเขียน 
     รูปโรงเรียน รูปพอ่มีเคราโผล่ 
     รูปต ารวจหนวดแหยมแก้มเย้โย้ 
     รูปสายโซเ่ส้นใหญ่ใกล้รูปปืน 
   “แม่จ๋าเม่ือไรพอ่จะกลบับ้าน” 
  “รอให้พอ่เขียนอ่านได้ราบร่ืน” 
  “วนันีว้นัพฤหสัฯ..วนัมะรืน...” 
  “เอาละลกูดกึด่ืน...หลบัเสยีที” 
      ลกูหลบัแล้ว แตแ่ม่ยงัไม่หลบั 
     น า้ตารินไหลซบัสะท้านถ่ี 
     ในความมืดยืดยาวราวร้อยปี 
     สองแม่ลกูคูนี่น้อนฝันร้าย 
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   ในท่ีสดุ...แล้วพอ่ก็กลบัมา 
  จุดชีวิตชีวาเหมือนฟ้าฉาย 
  แตส่วา่งเพียงแวบ ก็วบูวาย 
  เหมือนดวงแก้วแตกกระจายในพริบตา 
      คนดีดีอยูไ่ม่ได้ในโลกนี ้
     โลกไม่มีหลกัประกนัให้คนกล้า 
     คนกล้าค้น กล้าคิด พิจารณา 
     กล้าพิสจูน์ พดูจา กล้ากระท า 
    โลกไม่มีหลกัประกนัให้คนกล้า 
   คนอยูห่น้าจะต้องล้มต้องจมคว ่า 
   ตะเกียกตะกายไปตามยถากรรม 
   ประวติัศาสตร์เขียนซ า้แล้วซ า้รอย 
       เขายืนเคียงอยูข้่างคนงาน 
      ปลกุให้ต่ืนยืนต้านไม่ซานถอย 
      เพื่อเหงื่อพร่างแตล่ะหยาดคือหยาดพลอย 
      คือหยาดเพชรพราวพร้อยผู้แรงงาน 
    เพื่อให้โลกได้ประจกัษ์ตระหนกัคา่ 
   คา่ของแรงล้นฟ้าสธุาสถาน 
   ได้สร้างโลกเลีย้งหล้ามาช้านาน 
   ด้วยมือกร้านผสานสอดตลอดมา 
       เจตนารมณ์มัน่ในวนันี ้
      โลกต้องมีหลกัประกนัให้คนกล้า 
      ผู้อยูห่ลงัจะตามรอยไม่ลดรา 
      จกัสบืทอดเจตนาของ “อารมณ์” 
 
         เนาวรตัน์  พงษ์ไพบูลย์ 

*******************************
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ภาพท่ี 1: รายงานการประชุมคณะกรรมผูแ้ทนฝ่ายไทยในการ
ประชุมภาคพ้ืนเอเชียทางวิชาการเก่ียวกับกําลังคนของ
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (2495) 
 

บทความน้ีจะนําเสนอประวติัศาสตร์ของ
นโยบายและการบริหารแรงงานในสมัยรัฐบาล ป. 
พิบูลสงครามในทศวรรษ 2490 ในวนัแรงงานสากล
ประจาํปี 2564 เน่ืองจากผูเ้ขียนสนใจประวตัิศาสตร์
ดา้นการสงเคราะห์กรรมกรในช่วงเวลานั้น รวมถึง 
ความร่วมมือในระดบันานาชาติของรัฐบาล ป. พิบูล
สงคราม ส่วนเน้ือหาแบ่งออกเป็นสองประเด็น คือ  

 
(1) มุมมองหรือวิธีคิดเชิงการกุศลและบริจาคทาน
ข อ ง ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห์ ก ร ร ม ก ร ผ่ า น ก ร ม
ประชาสงเคราะห์ และ (2) ยกตวัอย่างของนโยบาย
และการบริหารแรงงาน 7 เร่ือง ที่จะนาํเสนออีกส่วน
หน่ึงในบทความน้ี เพื่อทบทวนและมองกลับมาที่
ขบวนการแรงงานไทยในปัจจุบนั  

 
การสงเคราะห์กรรมกรในมุมมองเชิงการ
กศุลและบริจาคทาน 
 การที่ผูเ้ขียนกล่าวถึงการสงเคราะห์กรรมกร 
เพื่อให้เขา้ใจมุมมองหรือวิธีคิดของชนชั้นปกครอง 
และนโยบายเชิงการกุศลและบริจาคทานที่มีผลทาง
ปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งไร ซ่ึงสถาปัตยกรรมเหล่าน้ียงั
สืบทอดต่อมาถึงกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์และกระทรวงแรงงานอีกหลายเร่ือง 

กฤษฎา ธีระโกศลพงศ ์

นักวิชาการอิสระด้านแรงงาน 

E-mail : Kritsadathe@outlook.com 
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ภาพท่ี 2:  ขอผู ้ชํานาญการจากองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศมาช่วยกิจการสังคมสงเคราะห์ (2496) 
 

ในเวลานั้น ชนชั้นปกครอง ใช้วิธีการจดัตั้ง
เพื่อสร้างแรงงานเป็นฐานเสียงสนับสนุนอาํนาจทาง
การเมือง ใช้ความสนิทสนมเพื่อรอมชอมขอ้พิพาท 
และไม่เห็นด้วยกับการให้เสรีภาพของการรวมตัว
และคุ้มครองสิทธิการจัดตั้งกลุ่ม เพราะทราบดีว่า 
สหภาพแรงงานเป็นการรวมกลุ่มที่แตกต่างจากกลุ่ม
รูปแบบอ่ืน เต็มไปดว้ยการต่อสู้บนฐานความขดัแยง้ 
และสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการปกครอง
ประเทศ ผลที่ตามมาทาํให้รัฐบาลใช้เคร่ืองมือของ

การสังคมสงเคราะห์ (Social assistance)1 เพื่อให้เกิด
ควา มกิน ดีอ ยู่ ดีแ ละล ดปั ญหา สังค มล ง มี หน่ึ ง
เหตุการณ์ที่สําคัญ คือการขอยืมตัว เมธี ดุลยจินดา 
ดาํรงตาํแหน่งเจา้หน้าที่จากองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization: ILO)2 
ในปี 2496 เน่ืองจากขาดผู ้ที่มีความเช่ียวชาญด้าน
แรงงาน จึงตอ้งการบุคคลน้ีมาช่วยเหลือกิจการของ
สมาคมสงัคมสงเคราะห์ในสภาวฒันธรรมแห่งชาติมี
ระยะเวลา 3 เดือน ครอบคลุม 7 ดา้น ประกอบดว้ย 
การสงเคราะห์ครอบครัว การสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุการ
สงเคราะห์สุขภาพ การสงเคราะห์คนพิการ การ
สงเคราะห์ฌาปนกิจ สาธารณะสงเคราะห์ ทา้ยสุดคือ 
                                                             
1 การศึกษาการสังคมสงเคราะห์ในประวติัศาสตร์ก่อน
ทศวรรษ 2490 ชนชั้นปกครองไม่ทราบถึงการสังคม
สงเคราะห์ ในความหมายของ Social work แต่การสังคม
สงเคราะห์ในเวลานั้น ตั้งอยูบ่นฐานการกุศลและบริจาคทาน
ตามแนวทางของพุทธศาสนาและผสมผสานชาตินิยม จึงมี
ความหมายเหมือนกบั Social assistance ซ่ึงเป็นการ
ช่วยเหลือสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ซ่ึงการแปลเช่นน้ี นิคม จนัทร
วิทุร ก็เคยใชเ้ม่ือปี 1998 ในหนงัสือ “ประเทศไทยจาก
เศรษฐกิจเฟ่ืองฟถึูงวิกฤติสังคม”   
2 องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ก่อตั้งข้ึนหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ตรงกบัปี 2462 ประเทศไทยเป็นหน่ึง
ในสมาชิกก่อตั้งแต่ปีดงักล่าว  บทบาทหลกั คือ การจดัทาํ
มาตรฐานแรงงานสากล ประกอบดว้ย อนุสัญญา ขอ้แนะ 
และพิธีสาร แต่อนุสัญญาจะมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมายได้
ต่อเม่ือให้สัตยาบนัแลว้ และความร่วมมือทางเทคนิค  ใน
ระยะแรกเพ่ือสนบัสนุนประเทศกาํลงัพฒันา ดงัท่ีประเทศ
ไทยในทศวรรษ 2490-2500 เคยรับความช่วยเหลือทั้งการ
สาํรวจสภาพการทาํงาน การประกนัสังคม การวางแผน
กาํลงัคน และอ่ืน ๆ     
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การสงเคราะห์ธุรกิจ ซ่ึงมีความหมายเ ดียวกับ
สงเคราะห์กรรมกร3 

รัฐบาลเช่ือว่าการสงเคราะห์ทางอาชีพจะ
นําไปสู่ความผาสุกและความยุติธรรมทางสังคม 
พร้อมกับลดความขดัแยง้ทางสังคมลง ดังที่มุมมอง
ของรัฐบาลให้ความสําคัญต่อบทบาทของกรม
ประชาสงเคราะห์ เน่ืองจากเป็นส่วนราชการที่ทาํ
หน้าที่เ ก่ียวกับการบริหารแรงงานและสวัสดิการ 
กํา หน ดภ าร กิจด้า นแ ร งง าน ใน ปี  2485 ให้ก า ร
สงเคราะห์อาชีพเป็นส่วนหน่ึงของกองอนาถา
สงเคราะห์4 ต่อมาปี 2492 แยกเป็นสองกอง คือ กอง
อาชีพสงเคราะห์  มี ส่ีแผนกประกอบด้วย การ
สงเคราะห์เพือ่การดาํรงชีวติ การจดัที่ดินเพือ่ครองชีพ 
การสงเคราะห์อาชีพ การสงเคราะห์ผูไ้ร้อาชีพ และ
กองกรรมกร ประกอบด้วยส ามแผนกคือ  การ
คุม้ครองกรรมกร การสาํรวจภาวะกรรมกร และการ
ต่างประเทศ5 ถัดมาปี 2495 เกิดการรวมทั้งสองกอง
เป็นกองจดัสรรสัมมาอาชีวสงเคราะห์6 และปี 2498 

                                                             
3 เอกสารเร่ือง ขอผูช้าํนาญการทางสังคมสงเคราะห์ (เมธี 
ดุลยจินดา) ปี 2496 เขา้ถึงท่ี สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
4 พระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการกรม
ประชาสงเคราะห์ ในกระทรวงการสาธารณสุข พุทธศกัราช 
2485 ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอน 16ก วนัท่ี 10 
มีนาคม 2485 
5 พระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการกรม
ประชาสงเคราะห์ ในกระทรวงมหาดไทย พุทธศกัราช 2492 
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 68 ตอน 66 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 
2492 
6 พระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการกรม
ประชาสงเคราะห์ ในกระทรวงมหาดไทยพุทธศกัราช 2495 

เกิดการแบ่งแยกออกเป็นสองกองคือ กองสัมมนาอา
ชีวสงเคราะห์และกองแรงงาน เป็นคร้ังแรกที่กรม
ประชาสงเคราะห์เปล่ียนจากการใชค้าํว่ากรรมกรเป็น
แรงงานในช่ือกองของส่วนราชการ7 

มุมมองของกรมประชาสงเคราะห์ แสดงให้
เห็นว่า แรงงานหรือกรรมกร เป็นกลุ่มหน่ึงที่ตอ้งให้
การสงเคราะห์ และเป็นหน่ึงในกลุ่มคนเปราะบาง
ของรัฐบาลและส่วนราชการในเวลานั้ น ดังที่การ
สงเคราะห์ทางอาชีพหรือตลอดทศวรรษ 2480-2490 
เคยเรียกทั้ง ‚การสงเคราะห์ทางธุรกิจ การสงเคราะห์
ก ร ร ม ก ร  อ น า ถ า ส ง เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ ส วัส ดิ ก า ร
สงเคราะห์‛ แบ่งขอบเขตออกสามประการ ดงัน้ี8  

(1)  การสงวนอาชีพบางอย่างไว้ส าหรับ
แรงงานไทย ห้ามไม่ให้แรงงานต่างสัญชาติทาํงานที่ 
กาํหนดไว ้17 อาชีพ ครอบคลุมงานช่างฝีมือ งาน
เกษตรกรรม งานบริการขนส่ง งานมัคคุเทศก์ ที่
สําคัญบางอาชีพถูกจาํกัดมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเป็น
มุมมองแคบที่พิจารณาแรงงานต่างสัญชาติทางลบ 
จาก เ ดิม เคยเป็นแ รงงานจีนอพยพ แต่ ปัจจุบัน
กลายเป็นสามสญัชาติคือ เมียนมา กมัพชูา และลาว 

(2) การให้กู้ ยืมเงินเพื่อ เป็นทุนประกอบ
อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรกรรมและงานคา้ขาย

                                                                                              

ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอน 69 วนัท่ี 30 กนัยายน 
2495 
7 พระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการกรม
ประชาสงเคราะห์ ในกระทรวงมหาดไทย พุทธศกัราช 2498 
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอน 20 วนัท่ี 
8 สวุรรณ ร่ืนยศ. (2511). การประชาสงเคราะห์. กรุงเทพฯ: 

กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย. 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

11 
 

อาหารสาํเร็จรูป ทั้งขา้วแกงและก๋วยเต๋ียว ในรูปแบบ
โครงการของเงินทุนประชาเศรษฐกิจสงเคราะห์ โดย
ไม่คิดอตัราดอกเบี้ย แต่กาํหนดระยะเวลาที่ตอ้งชาํระ
คืนภายใน 5 ปี  

(3) การจัดสรรที่ดินให้ประกอบอาชีพตาม
โครงการนิคมสร้างตนเอง เพื่อให้ผูมี้รายได้น้อยมี
ที่ดินประกอบอาชีพและมีที่พกัอาศยัเป็นของตนเอง 
ที่สําคญัช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน และเพิ่มผลิต
ภาพทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชน ซ่ึง
นโยบายน้ีถูกใช้ในภาคเหนือและในชายแดนเพื่อ
สงเคราะห์ชาวเขาให้มีงานทาํ ทั้งยงัป้องกันการแผ่
ขยายของคอมมิวนิสต์และการปลูกฝ่ินหรือส่ิงผิด
กฎหมายต่าง ๆ 

  รัฐบาลยุคนั้ นทราบดีว่า  การมีงานทํา
เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรที่ดินและการพฒันาทักษะ 
เพื่อลดความยากจนและปัญหาสังคมลง เช่น การ
จดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมและมีฝึกอาชีพตั้งแต่ปี 2493-2501 
เช่น ช่างตดัผม และถัดมาเร่ิมอาชีพอ่ืนตามมา โดย
เฉพาะงานช่างฝีมือ ทั้งช่างกล ช่างเคร่ืองยนต์ ช่าง
โลหะ และช่างไม้9 จึงเน้นการอบรมอาชีพ การจดัหา
งาน และการคุม้ครองแรงงาน ถือเป็นขอบเขตของ
การสงเคราะห์ที่ กว ้าง มากกว่าการสงเคราะ ห์
อุตสาหกรรมในทศวรรษ 2510-2520 เ น่ืองจาก
พยายามแยกเร่ืองสวัสดิการสังคมออกจากการ

                                                             
9 ปกรณ์ องัศุสิงห์. (2502). การประชาสงเคราะห์ของ
ประเทศ ในปัจจุบนัและอนาคต. บรรยายวิทยกุระจายเสียง 
เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนากรมประชาสงเคราะห์ 1 
กนัยายน 2502. 

แรงงาน10 ส่วนของนโยบายและการบริหารแรงงาน
ของรัฐบาล จึงเป็นมุมมองดังที่เสนอขา้งตน้น้ี และ
ประโยชน์อนัใดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพือ่ชนชั้นแรงงาน แต่
เพือ่จดัการเชิงควบคุมและครอบงาํให้เป็นฐานอาํนาจ
ใหแ้ก่ชนชั้นปกครอง และมองวา่การเคล่ือนไหวของ
ขบวนการแรงงานเป็นปัญหาสงัคม เช่ือวา่ ถา้แรงงาน
มีงานทาํ ไดรั้บสวสัดิการ และเขา้ถึงโอกาสทางอาชีพ 
ปัญหาสังคมจะลดลงตามมา จึงเป็นหน้าที่ของกรม
ประชาสงเคราะห์รับผิดชอบภารกิจดา้นการบริหาร
แรงงาน และอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยเน้น
ภารกิจดา้นการปกครองบา้นเมือง จึงไม่เขา้ใจภารกิจ
ดา้นส่งเสริมความเป็นธรรมและเท่าเทียมทางสงัคม 

 

นโยบายและการบริหารแรงงานของ
รัฐบาล ป. พบูิลสงคราม 
 การที่รัฐบาล ป. พบิูลสงคราม สนบัสนุนการ
จดัตั้งสมาคมกรรมกรไทยในปี 2491 ไม่อาจยนืยนัได้
ว่าเจตนารมณ์แท้จริงแล้วทําเพื่อแรงงาน แต่ต้อง
พิจารณาเง่ือนไขทางการเมืองเวลานั้นว่า เหตุใดต่อ
มาถึงได้รับการยกย่องเป็นจอมพลของกรรมกร 
ผูเ้ขียนจะนาํเสนอขอ้มูลของประวตัิศาสตร์มาถกเถียง
ไว ้7 เร่ือง  

1. ค าส่ังห้ามเผยแพร่รายงานส ารวจสภาวะ
กรรมกรของผู้เช่ียวชาญจาก ILO 
 

 
 

                                                             
10 อา้งแลว้7 
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ภาพท่ี 3: ปกรายงานสาํรวจสภาวะกรรมกรท่ีรัฐบาล ป. พิบูล
สงครามไม่ให้เผยแพร่สาธารณชน 

 
การขอยมืตวั เมธี ดุลยจินดา ตามที่กล่าวถึง

แลว้ ผลที่ตามมาทาํให้เกิดการเจรจาต่อรองระหว่าง 
ILO และรัฐบาลไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค ( Technical assistance)  โดยส่ง Ludwig 
Hamburger ม า ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยร ะ ห ว่ า ง วัน ที่  20 
พฤศจิกายน 2495 ถึง 21 ธันวาคม 2496 เพื่อศึกษา
สภาพการทาํงานของแรงงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม พบปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน ทั้ ง
ชัว่โมงการทาํงาน ค่าจา้ง ความปลอดภยัและอาชีวอ
นามยั การฝึกอาชีพ การทาํงานของแรงงานหญิงและ
เด็ก ความมั่นคงทางสังคม และอ่ืน ๆ นอกจาก

นาํเสนอสภาพปัญหาแลว้ Hamburger ให้ขอ้เสนอต่อ
นโยบายและการบริหารแรงงาน นอกจากน้ียงัมีที่
สาํคญัสามเร่ืองคือ 1) การจดัตั้งแผนกสถิติแรงงานใน
หน่วยงานภาครัฐใดก็ได้ 2) การจัดตั้ งกระทรวง
แรงงาน แต่ขอ้เสนอน้ีถูกคดัคา้น ให้คงอยูไ่วใ้นกอง
แรงงาน กระทรวงมหาดไทยเช่นเดิม 3) รัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการปรับปรุงและตรา
กฎหมายแรงงาน ไม่เห็นควรให้เผยแพร่รายงานฉบบั
น้ี และ ILO ก็ยินยอมทําตามที่ภาครัฐร้องขอไว ้
เน่ืองจากเกรงว่าจะเกิดความเขา้ใจผิดของประชาชน 
ตอ้งดาํเนินการปรับปรุงกฎหมายแรงงาน มิเช่นนั้น
กระทบต่อภาพลกัษณ์การบริหารประเทศของรัฐบาล
ไทย เพราะพบเด็กอายุ 7 ขวบและได้บนัทึกไวเ้ป็น
ภาพถ่าย และอ่ืน ๆ อีก11 12 

รายงานฉบบัน้ี ยงักล่าวถึงองคก์รแรงงาน ซ่ึง
กระทรวงมหาดไทยพยายามช้ีให้เห็นว่า ประเทศไทย
ขาดกฎหมายสนับสนุนเร่ืองการก่อตั้ งสหภาพ
แรงงาน จึงเสนอการก่อตั้งองคก์รแรงงานใชสิ้ทธิตาม
อาํนาจของรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่า รัฐบาลไทยทุก
ยุคสมัยขาดความเข้าใจการรวมกลุ่มของแรงงาน 
เน่ืองจากการเจรจาต่อรองไม่เหมือนกับสมาคมใน
                                                             
11 International Labour Office. (1954). Report to the 
Government of Thailand on a Survey of Labour 
Conditions in Thailand. (Expanded Programme of 
Technical Assistance). Geneva: International Labour 
Office. 
12 เอกสารเร่ือง รายงานสรุปความเห็นของกรม
ประชาสงเคราะห์เก่ียวกบัรายงานการสาํรวจภาวะกรรมกร
ในประเทศไทย ของ Mr. L. Hamburger. ปี 2498 เขา้ถึงท่ี 
สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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รูปแบบอ่ืนที่สาํคญัรายงานฉบบัน้ีแสดงให้เห็นอีกว่า 
การปรับปรุงสภาพการทาํงานและมิติทางสังคมโดย
บทบาทของสหภาพแรงงานถือเป็นความสําคญัยิ่ง 
ดังนั้ น รัฐบาลไทยขาดความชัด เจนว่าสมาคม
กรรมกรรถไฟเป็นรูปแบบของสหภาพแรงงาน
หรือไม่ ยิง่กว่านั้น มีกลุ่มอาชีพและอุตสาหกรรมอ่ืน
ที่ควรยกระดบัใหเ้กิดการรวมกลุ่มเช่นเดียวกนั เช่น ผู ้
ขบัขี่รถสามลอ้ ช่างตดัผม เป็นตน้ แต่ยกอา้งกรณีของ
กลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีนายจ้าง ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ นัก
ธุรกิจมาร่วมเป็นมาสมาชิกแลว้สงเคราะห์สวสัดิการ
หรือกิจกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ จะเขา้ข่ายเป็นสหภาพ
แรงาน13 

นอกจากน้ีรายงานฉบบัน้ียงัถูกกล่าวถึงในที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณามติขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศในการประชุมคร้ังที่ 2 เม่ือ
วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2497 สมคิด สุนทโรทก ผูแ้ทน
กระทรวงการต่างประเทศ ช่ืนชมวา่เป็นรายงานศึกษา
ที่ดีมาก และเสนอให้กรมประชาสงเคราะห์นําให้
คณะกรรมการในที่ประชุมใช้ในการศึกษาเร่ืองของ
นโยบายแรงงาน 14 เพราะเวลานั้ น แม้การบริหาร
แรงงานเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย แต่ถูก
มองเป็น งานฝา กหรือง านเสริ ม  ขณะ เดียวกัน 

                                                             
13 อา้งแลว้10, 11  
14 เอกสารเร่ือง บนัทึกยอ่ความเห็นและความเห็นเจา้หนา้ท่ี
เก่ียวกบัอนุสัญญาและขอ้แนะ ปี 2497 เขา้ถึงท่ี สาํนกัหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ 

ผูบ้ริหารกระทรวงก็ไม่มีความรู้และความเขา้ใจเร่ือง
ของแรงงาน15 

2. ความริเร่ิมจัดต้ังหน่วยงานภาครัฐเฉพาะด้าน
แรงงานในระดับกรม 
 

 
ภาพท่ี 4: ร่างแผนผงัองค์กรแรงงานในระดบักรมโดย เมธี 
ดุลยจินดา (2491) 

                                                             
15 เด่นพงษ ์พลละคร. (2525). ความลม้เหลวของการบริหาร
แรงงานไทย ในรายงานสรุปผลการสัมมนา เร่ือง บทบาท
ของไตรภาคีในการส่งเสริมสวสัดิการแรงงาน. สมาคมนกั
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย. 
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การจดัตั้งกระทรวงแรงงาน เป็นแนวคิดที่ 
Hamburger เสนอไว้ในรายงานสํารวจสภาวะ
กรรมกร แต่ก่อนหน้าน้ีปี 2490 ตรงกบัช่วงที่บริหาร
ประเทศโดยรัฐบาลของถวลัย ์ธาํรงนาวาสวสัด์ิ ดงัที่ 
สกลวรรณากร วรวรรณ มอบหมายให ้เมธี ดุลยจินดา 
ร่างโคร งสร้าง และหน้าที่ ของ องค์กร แรงงา น 
ขอ้เสนอน้ีเพือ่จดัตั้งองคก์รแรงงานในระดบัเทียบเท่า
กับกรม โดยกําหนดให้ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหรือนายกรัฐมนตรี เม่ือพิจารณา
โครงสร้างแลว้ นอกจากหนา้ที่สนบัสนุน ทั้งงานแปล
อนุสัญญาและขอ้แนะ งานห้องสมุด งานสถิติ และ
อ่ืน ๆ แล้ว ยงัมีงานหลักที่ต้องเน้นการสงเคราะห์
กรรมกรและอุตสาหกรรมสัมพนัธ์ อีกทั้งมีงานดา้น
คุม้ครอง สุขภาพและความปลอดภยั จดัหางาน และ
ฝึกอบรม16 ดงันั้น การร่างแผนผงัองคก์รแรงงานโดย 
เมธี ดุลยจินดา ไม่ไดถู้กใช้ในช่วงที่บริหารประเทศ
โดยรัฐบาล ป. พบิูลสงคราม แมมี้การปรับโครงสร้าง
และหนา้ที่ของกรมประชาสงเคราะห์อยูห่ลายคร้ังใน
ปี 2492, 2495, 2498 และ 2499 ก็ตาม หากนําร่าง
ฉบบัน้ีไปใชใ้นการจดัตั้งหน่วยงานในระดบักรมก็มี
แนวโนม้ที่จะยกระดบัเป็นกระทรวงได ้เพราะภารกิจ
ครอบคลุมการบริหารแรงงานแลว้ หลงัจากนั้นกลับ
ไม่ถูกนําไปใช้ เพราะกว่าจะแยกออกมาจัดตั้งกรม
แ ร ง ง า น ใ น ปี  2508 ทั้ ง ห ม ด น้ี เ กิ ด ขึ้ น เ พ ร า ะ
สภาพแวดล้อมภายนอกประเทศกดดันทางตรงและ
ทางออ้ม ไม่ใช่เพราะการตดัสินใจเพื่อผลประโยชน์
ต่อแรงงาน อีกทั้งชนชั้นปกครองไม่สามารถโตแ้ยง้

                                                             
16 เอกสารเร่ือง ร่างโครงการการแบ่งงานองคก์ารกรรมกร
ไทย ปี2490 เขา้ถึงท่ี สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

โดยใชว้า่บริบทของประเทศไทยในเร่ืองแรงงาน งาน 
และการทํางานไม่เหมือนกับประเทศอ่ืน เพราะ
ทา้ยที่สุด การขยายตวัของอุตสาหกรรมในทศวรรษ 
2500 ก็ประจกัษช์ดัแลว้ว่า กฎหมายคุม้ครองแรงงาน
และการจดัตั้งกระทรวงที่ทาํหน้าที่ภารกิจเฉพาะดา้น
นโยบายและการบริหารแรงงานคือส่ิงสาํคญั   

3. ทัศนะของชนช้ันปกครองต่อการไม่ให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฉบับที่ 87 

  

 
ภาพท่ี 5: รายนามผูเ้ข้าประชุมพิจารณาอนุสัญญาของ ILO 
(2497) 
 
 

การจัดตั้งองค์กรแรงงาน เหมือนจะได้รับ
การส่งเสริมจากรัฐบาลของ ป. พิบูลสงคราม และช่ืน
ชมกันต่าง ๆ ว่าเป็นจอมพลของกรรมกร ทั้งที่จริง
แล้ว ขา้ราชการของกระทรวงมหาดไทยเคยปฏิเสธ
เร่ืองการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วย
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เสรีภาพของการรวมตวัและคุม้ครองสิทธิการจดัตั้ง
กลุ่ม (Freedom of Association and Protection of the 
Right to Organize Convention) เน่ืองจากแสดงทศันะ
ว่า อนุสัญญาฉบบัน้ีให้เสรีภาพลูกจา้งและนายจา้ง
มากเกินขอบเขต เพราะมีสิทธิจัดตั้ งหรือเข้าร่วม
องค์กรใดก็ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงาน
ภาครัฐ และอาํนาจรัฐไม่สามารถยบุหรือยกเลิกการ
จดัตั้งองคก์ร จึงอ้างเหตุของการหลงใชเ้สรีภาพเพื่อ
หวงัผลความก่อกวนมากกว่าสงบสุข หมายความว่า 
หน่วยงานภาครัฐอ้างถึงอนุสัญญาฉบบัน้ีสามารถ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
พบวา่ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณามติ
ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศในการประชุม
คร้ังที่  1 เม่ือวันที่  25 มิ ถุนายน 2497 นอกจาก
กระทรวงมหาดไทยปฏิเสธการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา
ฉบบัน้ีแล้ว ยงัพบอีกว่า อะนะ รมยานนท์17 ผูแ้ทน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย สนับสนุนความเห็น
ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งยงัให้ความเห็นเพิ่มเติม
อีกวา่ แรงงานขาดศีลธรรมทาํให้เกิดความเดือดร้อน
แบบขบวนการอั้งยี ่จึงเสนอให้ตรากฎหมายสหภาพ
แรงงานก่อน แล้วเร่ืองการให้สัตยาบันค่อยนํามา
พิจารณาใหม่อีกคร้ัง และการประชุมคร้ังที่ 2 เม่ือ
วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2497 ยงัเสนออีกว่า ไม่ควรให้มี
                                                             
17 อะนะ รมยานนท ์(2455-2522) ระหว่างท่ีเป็นผูแ้ทน
ประชุมคร้ังน้ี ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ จนบั้น
ปลายชีวิตไดด้าํรงตาํแหน่งผูว้่าการรถไฟแห่งประเทศ
ระหว่างปี 2514-2516 (ศึกษาเพ่ิมเติมท่ี อนุสรณ์ในการรับ
พระราชทานเพลิงศพ นายอะนะ รมยานนท ์ณ เมรุหนา้
พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส ณ วนัท่ี 23 
เมษายน พ.ศ. 2523) 

การจดัตั้งที่มีกฎหมายรับรองสถานะขององค์กรทุก
รูปแบบ แต่ประเด็นน้ี เทียน อัชกุล ผูแ้ทนของกรม
ประชาสงเคราะห์ กล่าววา่เร่ืองน้ีมีความจาํเป็น เพราะ
การประชุมใหญ่ประจาํปีของ ILO ตอ้งมีผูแ้ทนครบ
ทั้งสามฝ่ายที่เรียกวา่ ไตรภาคี18 

4. การจัดต้ังองค์กรแรงงานและขุนนางกรรมกรใน
ระบบไตรภาค ี

รูปแบบการจดัตั้งของสหภาพแรงงานและ
การเจรจาต่อรองเป็นแนวคิดแบบตะวนัตก เม่ือนาํมา
ปรั บ ใช้ใน ปร ะ เท ศ กําลัง พัฒน า ที่ มี ก า รล ง ทุ น
อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้นอยา่งมาก จะตอ้งเขา้ใจปัจจยัทาง
วัฒนธร รมแล ะประ วัติศา สตร์ที่ ไ ม่ เห มือนกับ
ตะวนัตก ทาํใหก้ารจดัตั้งองคก์รแรงงานของประเทศ
ไทย อย่างสมาคมกรรมกรไทยในปี 2491 เป็นการ
สนับสนุนโดยรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ทั้ ง
ความชอบธรรมของสถานะองค์กรและจัดสรร
งบประมาณ นอกจากน้ียงัแต่งตั้งให้ สังข ์พธัโนทยั 
ดาํรงตาํแหน่งเลขาธิการสมาคมกรรมกรไทย อีกทั้ง
ช่ือภาษาไทยที่แปลภาษาอังกฤษว่า Central Labour 
Union เคยถูกเสนอให้เปล่ียนเป็น Thai National 
Trade Union Congress เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเป็น
องคก์รแรงงานระดบัชาติมากกว่าช่ือเดิมที่ใช ้Union 
ซ่ึงมีความหมายแคบของสมาคมอาชีพ19 
 
 
 

                                                             
18 อา้งแลว้13 

19 Fogg, E. L. (1953). Labor Organization in Thailand. 
ILR Review, 6(3), 368-377. 
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ภาพที่ 6: สงัข ์พธัโนทยั (กลาง)  
 

บริบททางการเมืองโลกในทศวรรษ 2490 
เกิดความขดัแยง้ของอุดมการณ์ทางการเมือง แบ่งฝ่าย
ระหวา่งประเทศโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต ์รัฐบาล
พยายามดุลอาํนาจสองกลุ่มประเทศน้ีไว ้ความจาํเป็น
ของการมีผูแ้ทนฝ่ายแรงงานและนายจา้ง รวมถึงการ
จดัตั้งองคก์ร ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจยัที่เกิดขึ้นจากพลงั
ภายในประเทศอย่างที่เขา้ใจถึงความหวงัดีและสร้าง
ฐานเสียงให้จอมพลของกรรมกร แต่แรงกดดนัจาก
ขบวนการแรงงานสากลและเวทีระหว่างประเทศของ 
ILO ต่างหากที่ทาํให้รัฐบาลสนใจและแก้ไขปัญหา
แรงงาน ไม่เฉพาะประเทศไทยที่มีองค์กรแรงงาน
จดัตั้งโดยชนชั้นปกครอง และให้ผูน้าํองคก์รที่จดัตั้ง
ขึ้นเป็นผูแ้ทนแรงงานในคราบขุนนางอภิสิทธ์ิชน 
ตวัอยา่งกรณีของ สังข ์พธัโนทยั ให้สมาคมกรรมกร
ไทยเข้า ร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ระหว่าง
ประเทศของสหภาพแรงงานเสรี  ( International 
Confederation of Free Trade Unions: ICFTU) เม่ือ

วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2493 แต่เวลานั้น สาเหตุของการ
ไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสหพนัธ์โลกของสหภาพ
แรงงาน (World Federation of Trade Unions: 
WFTU)  เ น่ื อ ง จ า ก ส ม า ชิ ก เ ป็ น ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ
คอมมิวนิสต์20 

 
 

 
ภาพท่ี 7: รายช่ือผูแ้ทนครบไตรภาคีของประเทศไทย (2494)  
 

หลังจากรัฐบาลไทยยอมรับสถานะของ
สมาคมกรรมกรไทย ในปีถดัไปจึงตดัสินใจส่งผูแ้ทน
ครบองค์ประกอบไตรภาคีเป็นคร้ังแรก เพื่อเขา้ร่วม
ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Conference) สมยัที่ 34 ปี 2494 ไดแ้ก่ ผูแ้ทน
ฝ่ายลูกจ้าง 1 คน คือ  สังข์ พ ัธโนทัย ผู ้แทนฝ่าย
นายจา้ง 1 คน คือ กอ สมบตัิศิริ และผูแ้ทนฝ่ายรัฐ 2 

                                                             
20 เอกสารเร่ือง สมาคมกรรมกรไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ 
International Confederation of Free Trade Unions วนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2493 โดยกระทรวงการต่างประเทศ. เขา้ถึง
ท่ี สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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คน คือ ปกรณ์ อังศุสิงห์ และหลวง มาลากุล 21 หาก
พิจา ร ณ า ร า ย ช่ื อ ทั้ ง ส่ี ค น แ ล้ว  ล้ว น เ ป็ น ผู ้แ ท น
ฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด จึงไม่มีทั้งผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งและ
นายจา้งที่แทจ้ริงในการประชุมปีนั้น สถานการณ์น้ี
ไม่ใช่ปรากฏเฉพาะประเทศไทย แต่ในประเทศอ่ืนที่
ปกครองโดยระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็จดัตั้ง
ผูแ้ทนขึ้ นมาโดยรัฐบาล เช่น Adolf Hitler เคยตั้ ง 
Robert Ley เป็นผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งในปี 2476 เพื่อร่วม
ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จํา ปี ข อ ง  ILO เ พื่ อ แ ส ด ง ใ ห้ ค ร บ
องค์ประกอบของไตรภาคี 22 หลังจากนั้ นปี 2495-
2497 รัฐบาลไทยส่งผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลเขา้ร่วมประชุม
ฝ่ายเดียว ได้แก่ มาลัย หุวะนันทน์ และ ภูษณ ไกร
ฤกษ์23 และส่งทั้งส่ีฝ่ายอีกคร้ังในปี 2498 ดว้ยเหตุตอ้ง

                                                             
21 International Labour Office. (1951). Record of 
Proceedings. 34 th Session of the International Labour 
Conference. Geneva: International Labour Office. (p. 
XXIX) 
22 Tosstorff, R. (2013). Workers’ resistance against 
Nazi Germany at the International Labour Conference 
1933. Geneva: International Labour Office. 
23 ท่ีประชุม ILC ในปี 2495-2497 (1) International Labour 
Office. (1952). Record of Proceedings. 35th Session of 
the International Labour Conference. Geneva: 
International Labour Office. (2) International Labour 
Office. (1953). Record of Proceedings. 36th Session of 
the International Labour Conference. Geneva: 
International Labour Office. (3) International Labour 
Office. (1954). Record of Proceedings. 37th Session of 
the International Labour Conference. Geneva: 
International Labour Office. (4) International Labour 

ช้ีแจงเร่ืองพระราชบญัญติัแรงงานที่จะประกาศใชใ้น
ปี 249924 เห็นได้ว่า การตดัสินใจส่งผูแ้ทนครบสาม
ฝ่ายบน ฐา น ผ ลป ระ โยชน์ ทา งก าร เมื อง  ส ร้า ง
ความชอบธรรม และภาพลักษณ์ในการระหว่าง
ประเทศของรัฐบาลไทย 

5. ขบวนการแรงงานสากลกดดันรัฐบาลไทยให้ปล่อย
ตัวแรงงานโรงงานมักกะสัน 
 

 
ภาพท่ี 8: ประกอบ โตลักษณ์ลํ้ า  (ซ้าย) หน่ึงในแรงงาน
โรงงานมกักะสันท่ีถูกจบักุม 
 

การต่อสูข้องขบวนการแรงงานไทย คือ การ
นัดหยุดงานของแรงงานโรงงานมักกะสันในเดือน
เมษายน 2495 แต่ถูกจบักุมดว้ยขอ้หากบฏและจลาจล 

                                                                                              

Office. (1955). Record of Proceedings. 38th Session of 
the International Labour Conference. Geneva: 
International Labour Office. 
24 International Labour Office. (1956). Record of 
Proceedings. 39th Session of the International Labour 
Conference. Geneva: International Labour Office. (p. 
693) 
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นําไปสู่ขอ้เรียกร้องของ ICFTU ต่อรัฐบาลไทยใน
กรณีน้ี แต่รัฐบาลไทยใช้เล่ห์เหล่ียมอ้างว่าประเทศ
ไทยเป็นสมาชิกของ ILO จึงปฏิบตัิตามพนัธสัญญา
ตามที่กาํหนดไวใ้นธรรมนูญ (ILO Constitution) แต่
การไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICFTU จึงไม่ตอ้งปฏิบัติ
ตามข้อเรียกร้องต่าง ๆ ซ่ึงจะอ้างเหตุของสมาคม
กรรมกรไทยเป็นสมาชิก ICFTU ไม่ได ้เพราะไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย และช้ีแจง ICFTU วา่อาํนาจ
การพิพากษาคดีเป็นกิจการภายในประเทศ ไม่ควร
แทรกแซงเร่ืองน้ี ถัดมาเดือนมีนาคม 2496 Dhyan 
Mungat ผูแ้ทนของ ICFTU เดินทางมาที่ประเทศไทย 
พบผูแ้ทนของกรมประชาสงเคราะห์ หน่ึงในนั้นมี 
ปกรณ์ องัศุสิงห์ และผูแ้ทนของสมาคมกรรมกรไทย 
คือ สังข์ พธัโนทัย เกิดการสนทนาเพื่อสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนัถึงการนดัหยดุงาน เพราะนานาประเทศ
ยอมรับเร่ืองน้ีเป็นสิทธิและหนา้ที่ระหว่างลูกจา้งและ
นายจา้ง แต่ผูแ้ทนของกรมประชาสงเคราะห์เสนอว่า 
สาํนวนการสอบสวนเป็นการกระทาํผิดทางอาญา จึง
ยนืยนัวา่ไม่สามารถถอนคดีของ ประกอบ โตลกัษณ์
ลํ้า และพรรคพวกคนอ่ืนได ้ภายหลงัจากการสนทนา
น้ีและเดินทางกลบัแลว้ Mungat กดดนัให้รัฐบาลไทย
ปล่อยตัวแรงงานที่ ถูกจับกุม พร้อมกับระบุว่าจะ
ดําเนินการร้องเรียนไปที่คณะกรรมการองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยเสรีภาพของการ
รวมตัว ( ILO Committee on Freedom of 
Association) รัฐบาลไทยจึงเห็นว่า ICFTU สร้าง
ปัญหาให้การบริหารงานภาครัฐหลายประเทศที่ถูก
ร้องเรียน เพราะตอ้งช้ีแจงในเวทีระหวา่งประเทศ25 

                                                             
25 เอกสารเร่ือง องคก์ร ICFTU ขอให้รัฐบาลไทยแกไ้ขภาวะ

อาจเป็นไปได้ว่า  รัฐบาลไทยจึงหาทาง
หลีกเล่ียงการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาฉบบัที่ 87 มาโดย
ตลอดกว่า 70 ปี เพราะเห็นว่าการรวมกลุ่มของ
แรงงานเป็นภยัความมัน่คงและการบริหารประเทศ 
กลายเป็นขอ้จาํกดัให้คนบางกลุ่มให้ความหมายของ
ขบวนการแรงงานแคบลงมาในโรงงาน หรือสถาน
ประกอบการตามขอบเขตของพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 251826 ผลที่ตามมาทาํให้เกิด
การแบ่งแยกแรงงานออกตามก ลุ่มอาชีพ ภาค
เศรษฐกิจ หรือรูปแบบของการจ้างงาน อีกทั้ ง
กฎหมายฉบบัน้ีไม่ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ขบวนการแรงงานไทย เพราะการรวมกลุ่มและสร้าง
อาํนาจต่อรองได้ด้วยสํานึกแรงงานจะมีพลังกดดัน
ภาครัฐและนายจ้างได้มากกว่าการจัดตั้ งองค์กร
แรงงานขึ้นโดยเจตจาํนงของรัฐ 

6. กฎหมายแรงงานเป็นภัยคอมมิวนิสต์และความไม่
สงบเรียบร้อยของประเทศ 

การจดัทาํกฎหมายแรงงานขึ้ นในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน แม้ว่าเคยมีการวิจารณ์จากบางคน เช่น 
เด่นพงษ์ พลละคร ที่กล่าวไวว้่า เหตุของการยกเลิก
พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 เน่ืองจากการ

                                                                                              

กรรมกร  และ เลขานุการภูมิภาคของ ICFTU จะมาประเทศ
ไทยในกรณีกรรมกรมกักะสันถูกขบั และ ICFTU กบัการ
หยดุงานของกรรมกรโรงงานมกักะสัน และกรณีกรรมกร
มกักะสันนดัหยดุงาน ปี 2496 เขา้ถึงท่ี สาํนกัหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ 
26 Prizza, R. (1978). The Labor Movement in Thailand: 
A Brief Overview. Asia Quarterly: A Journal from 
Europe, 1978/2, 93-108. 
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จดัทาํกฎหมายเป็นความเห็นพอ้งของคนส่วนน้อย
ของรัฐบาลอํานาจนิยม แต่ไม่มีใครกล้าคัดคา้นใน
รัฐสภา27 หากพจิารณาเอกสารราชการในหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ พบว่า การริเร่ิมและศึกษาเพื่อจดัทาํร่าง
กฎหมายแรงงานเกิดขึ้นในปี 2492 เพราะขอ้พิพาท
ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างเกิดขึ้ นจาํนวนมาก ที่
สําคัญการร่างกฎหมายฉบับน้ีผ่านกระบวนการ
พจิารณาของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการต่างประเทศ ไม่ใช่ความเห็นชอบของ 
ป. พบิูลสงครามเพยีงผูเ้ดียว และในปี 2495 มีแนวคิด
จัดทาํร่างกฎหมายแรงงานโดยออกเป็นสองฉบับ 
ได้แ ก่  ‚ พระ รา ชบัญ ญัติ คุ ้มครอง แรง งาน แล ะ
พระราชบญัญติัสหภาพแรงงาน ส่วนอีกหน่ึงฉบบัมี
แ ผ น จะ ย ก ร่ า ง  คื อ  พ ร ะ ร า ชบัญ ญัติ ข้อ พิ พ า ท
แรงงาน‛28 ดังที่ วรรณไวทยากร วรวรรณ เห็นชอบ
ใหเ้อกอคัรราชทูตองักฤษช่วยเร่ืองร่างกฎหมาย และ
ให้กรมประชาสงเคราะห์มีส่วนเรียนรู้ร่วมกัน ที่
สําคัญใช้มาตรฐานแรงงานสากล ( International 
Labour Standards) และมาตรการด้านแรงงานของ
ประเทศอ่ืนในเอเชียเป็นตัวแบบ เพื่อให้เ น้ือหา
กฎหมายครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุด29 30 
                                                             
27 อา้งแลว้14 

28 เอกสารเร่ือง บนัทึกขอ้ความเร่ืองการประชุมพิจารณาร่าง
กฎหมายเก่ียวกบักรรมกร. แผนกกรรมกร กองการสังคม 
กรมการสหประชาชาติ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2496 เขา้ถึงท่ี 
สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
29 เอกสารเร่ือง ร่างกฎหมายการกรรมกร เรียน รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย และหนงัสือลงนามออกวนัท่ี 4 ตุลาคม 
2495 โดยกรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์ เขา้ถึงท่ี สาํนกัหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

 
ภาพท่ี 9: พระราชบญัญติัแรงงาน พ.ศ. 2499 
 

เน้ือหาสาระของกฎหมายแรงงานปี 2499 ใน
ลกัษณะ 2 ที่ระบุไวเ้ป็นเร่ืองของสหภาพแรงงานและ
สหพันธ์  จ ําแนกเป็นหมวดหมู่ที่ เ ห็นได้ว่า ร่าง
กฎหมายทั้งสามฉบบันํามาบรรจุในกฎหมายฉบบัน้ี
เพียงฉบับเดียว อีกทั้ งย ังแสดงถึงความก้าวหน้า 
เพราะวางรากฐานไวก่้อนพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 มีหลักการครอบคลุมทั้ งการ

                                                                                              
30 กฎหมายแรงงานเปรียบเทียบของประเทศในภาคพ้ืนเอเชีย 
ศึกษาเพ่ิมเติมท่ี International Labour Office. (1951). 
Asian labour Laws. New Delhi: International Labour 
Office. 
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เจรจาต่อรองร่วม การนัดหยุดงานและปิดงาน และ
การระงับขอ้พิพาทแรงงาน31 แต่การบงัคับใช้ของ
กฎหมายมีระยะเวลาสั้ น ๆ เพียงหน่ึงปีเศษ เน่ือง
จากสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ใช้อาํนาจประกาศคณะปฏิวตัิ
ฉบบัที่ 19 เพื่อยกเลิกกฎหมายฉบบัน้ีในปี 2501 โดย
ให้เหตุผลว่าเกิดการแผ่ขยายของภยัคอมมิวนิสต์ที่
แฝงมากับการเคล่ือนไหวของขบวนการแรงงาน 
พร้อมยุยงให้เกิดความแตกแยกระหว่างลูกจา้งและ
นายจา้ง32 หลงัจากนั้น รัฐบาลไทยบงัคบัใช้ประกาศ
กระทรวงในวันเดียวกัน แต่ไม่มี เ น้ือหาส่วนใด
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ แ ร ง ง า น สั ม พั น ธ์ เ ห มื อ น ใ น
พระราชบญัญตัิแรงงาน พ.ศ. 249933  

ผลที่ตามมา สหภาพแรงงานถูกยบุและผูน้ํา
แรงงานถูกจบักุม รวมทั้งมีผูน้าํแรงงานคนถูกรัฐบาล
ใช้อาํนาจมาตรา 17 ในธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 
2502 ป ร ะ ห า ร ชีวิต  ศุ ภ ชัย  ศ รี ส ติ  โ ด ย ไ ม่ ผ่ า น
กระบวนการยติุธรรม ทั้งยงัใชข้อ้กล่าวหาร่วมสมคบ
คิดเป็นคอมมิวนิสต์ มิหนําซํ้ ากล่าวหาอีกว่ามีแผน
ทาํลายชาติและสถาบนักษตัริย ์ถือเป็นภยัความมัน่คง
ของประเทศ34 ทั้งที่หลกัการสากลให้ความสาํคญัต่อ
                                                             
31 พระราชบญัญติัแรงงาน พ.ศ. 2499 ใน ราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี 73 ตอนท่ี 92 วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2499 
32 ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 19 ใน ราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี 75 ตอนท่ี 87 วนัท่ี 31 ตุลาคม 2501 
33 เทียน อชักุล. (2512). วิวฒันาการการบริหารแรงงานใน
ประเทศไทย. ในบทความเก่ียวกบัการแรงงานและองคก์าร
กรรมกรระหว่างประเทศ (น. 1-20). กรุงเทพฯ: กรมแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย 
34 ภาพจากหนงัสือพิมพส์ารเสรี ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1677 วนัท่ี 7 
กรกฎาคม 2502 (เคยไดม้าจาก อ.ศกัดินา ฉัตรกุล ณ อยธุยา) 

เร่ืองน้ี ขณะที่เวทีระหวา่งประเทศพยายามกดดนัเร่ือง 
( 1)  ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย แ ร ง ง า น  ซ่ึ ง
กระทรวงมหาดไทยริเร่ิมที่จะร่างพระราชบัญญัติ

 
ภาพท่ี 10: รายงานสรุปการประชุมท่ี มาลยั หุวะนันทน์ และ 
นิคม จนัทรวิทุร ช้ีแจงต่อ ILO  
 
คุ ้มครองแรงงานและอีกฉบับพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทนมาตั้งแต่ปี 2503 (2) การให้ปล่อยสมาชิก
สหภาพที่ถูกจบักุมและอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี ทั้งยงัใช้
โอกาสน้ีทาํลายสหภาพและผูน้าํแรงงาน ดงัที่ ICFTU 
ช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยไม่มีความคืบหน้าของการ
ดาํเนินการใด ๆ แมแ้ต่เร่ืองดงักล่าวถูกส่งไปถึง ILO 
แล้วก็ตาม35 ซ่ึง ICFTU กล่าวถึงว่าเป็นการละเมิด

                                                             
35 เอกสารเร่ือง ICFTU ร้องให้ช้ีแจงผลคืบหนา้เก่ียวกบั
กรรมกรและกฎหมายแรงงาน. กระทรวงมหาดไทย วนัท่ี 15 
กรกฎาคม 2503 เขา้ถึงท่ี สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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สิทธิแรงงาน เพราะการไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญา
ฉบบัที่ 87 และ 98 อีกทั้งกฎหมายที่เก่ียวกบัแรงงาน
ของประเทศไทย ยงัขดัแยง้กบัหลกัการของอนุสญัญา 
ILO ถือเป็นเร่ืองใหญ่สําหรับประเทศไทย เพราะ
ประเทศอ่ืนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจบัตามองเร่ืองน้ี 
และการให้สัตยาบันจะเป็นการยืนยนัว่าเป็นการ
คุม้ครองสิทธิแรงงานในระบอบประชาธิปไตย36 

ที่น่าขบคิดคือ  รัฐบาลสฤษด์ิ มอบหมาย 
มาลัย หุวะนันทน์ และ นิคม จันทรวิทุร เขา้ร่วมที่
ประชุม ใหญ่ขอ ง ILO เพื่ อ ช้ีแจง ถึงการ ยกเลิ ก
พระราชบญัญตัิแรงงาน และยบุสหภาพและสหพนัธ์
แรงงานทั้งหมด โดยให้เหตุผลคือ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและเสถียรภาพของประเทศ เพื่อ
ป้องกันการแทรกซึมและบ่อนทาํลายที่แอบแฝงมา
กบัสหภาพแรงงาน เป็นการยกเลิกสหภาพแรงงาน
ชัว่คราวจนกว่าการตรากฎหมายฉบบัใหม่ ส่วนเร่ือง
การส่งเสริมสภาพทํางาน สวัสดิการ ข้อพิพาท
แรงงานยงัได้รับการคุ้มครองตามปกติ ซ่ึง David 
Morse ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการใหญ่ ILO ไดรั้บฟัง
ความคิดเห็นและให้ความร่วมมือกับผู ้แทนของ
ประเทศไทย อีกทั้งผูแ้ทนสองคนน้ีของประเทศไทย 
อาจเป็นไปได้ว่า มีเง่ือนไขการต่อรองกับ ILO ใน
เร่ืองการยา้ยสถานที่ตั้งของสาํนกังานแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Office) มาประจาํที่

                                                             
36 เอกสารเร่ือง International Confederation of Free 
Trade Union ขอให้ประเทศไทยให้สัตยาบนัตามอนุสัญญา
ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ปี 2502 เขา้ถึงท่ี สาํนกั
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

ประเทศไทยในปี 250437 กลายเป็นข้อสังเกตว่า 
รัฐบาลประเทศใดละเมิดสิทธิแรงงาน แม้ประเทศ
โ ล ก ที่ ส า ม เ ห ล่ า น้ี ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ไ ม่ ที่ เ ป็ น
ประชาธิปไตยก็ตาม แต่มีนโยบายประกาศต่อตา้น
คอมมิวนิสต์ ก็ยงัไดรั้บการสนับสนุนจาก ILO และ
สหพันธ์แ รงง านแ ห่งอ เม ริ กาแ ละส ภาอ งค์ก ร
อุตสาหกรรม (American Federation of Labor and 
Congress of Industrial Organizations: AFL-CIO) ซ่ึง
มีบทบาทอย่างมากต่อการกําหนดนโยบายและ
ทิศทางต่าง ๆ ของ ILO ระหว่างทศวรรษ 2490-
250038  

7. กฎหมายประกันสังคมฉบับขุนนางกรรมกร 
รั ฐ บ า ล  ป .  พิ บู ล ส ง ค ร า ม  เ ค ย ต ร า

พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2497 แต่ไม่มีผล
บงัคบัใชใ้นเวลาต่อมา39 แต่ความครอบคลุมไม่ทัว่ถึง
สาํหรับแรงงานกลุ่มภาคเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ ซ่ึง
รัฐบาลต้องการเร่ิมจากแรงงานที่ มีความสัมพนัธ์

                                                             
37 เอกสารเร่ือง รายงานการประชุมองคก์ารกรรมกรระหวา่ง
ประเทศ สมยัท่ี 43 ณ นครเจนีวา ระหว่างวนัท่ี 3-25 

มิถุนายน 2502 โดย มาลยั หุวะนนัทน์ และ นิคม จนัทรวิทุร 
เขา้ถึงท่ี สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
38 เอกสารท่ีแสดงให้เห็นบทบาทของ ILO ในความสัมพนัธ์
ของการเมืองโลก (1) Cox, Robert W. (1977). Labor and 
hegemony. International Organization, 31(3), 385-424 
และ (2) Jacobson, Harold K. (1960). The USSR and 
ILO. International Organization, 14(3), 402-428. และ
อ่ืน ๆ 
39 พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2497 ใน ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 71 ตอนท่ี 11 วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2497 
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ระหว่างลูกจา้งและนายจา้ง หรือที่เขา้ใจในปัจจุบนั
คือ แรงงานที่มีนายจา้งตามประกันสังคมมาตรา 33 
แล้วค่อย ๆ ขยายไปที่แรงงานที่จา้งงานตนเองหรือ
แรงงานอาชีพอิสระ นอกจากน้ี ความคุม้ครองของ
กฎหมายประกันสังคมที่วางแผนไว้จะเร่ิมต้นที่
จงัหวดักรุงเทพและธนบุรีก่อนขยายไปจงัหวดัอ่ืน 
เพราะเป็นจงัหวดัที่มีการจ้างงานในอุตสาหกรรม
หนกัของประเทศไทย40 ซ่ึงในปี 2497 จาํนวนแรงงาน
ที่ มีนายจ้างในสถานประกอบการที่การจ้างงาน
มากกว่า 10 คนขึ้นไป รวมทั้งกรุงเทพและธนบุรีมี
เพียง 78,767 คน ส่วนผูท้ี่จะเขา้ถึงประกนัสังคมได ้
ตอ้งมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 500 บาท ส่งผลให้ ILO 
วิจารณ์ว่าเป็นหลักการยอ้นแยง้ เพราะตามปกติแล้ว
ในประเทศอ่ืน จะเน้นคุ้มครองผู ้ที่ มีรายได้น้อย
เพือ่ใหเ้ขา้ถึงระบบประกนัสังคมได ้เพราะประชากร
เฉพาะในจังหวดักรุงเทพ สัดส่วนร้อยละ 40 ที่มี
รายได้เกินกว่า 500 บาท41 ดังนั้น รัฐบาล ป. พิบูล
สงคราม อาจไม่ได้มีความจริงใจของการประกาศ
กฎหมายฉบบัน้ี แต่เป็นเพื่อยกระดบัว่าจดัสวสัดิการ
สงัคมใหเ้ป็นที่ยอมรับต่อนานาประเทศและ ILO 

                                                             
40 International Labour Office. (1959). Report to the 
Government of Thailand on Social Security Measures. 
(Expanded Programme of Technical Assistance). 
Geneva: International Labour Office. 
41 International Labour Office. (1956). Report to the 
Government of Thailand on the Application of the 
Social Insurance Act. (Expanded Programme of 
Technical Assistance). Geneva: International Labour 
Office. 

ความน่าสนใจอย่างหน่ึงคือ หลังจากตรา
กฎหมายประกนัสังคมในปี 2497 แลว้ รัฐบาลไทย
เคยแบ่งโครงสร้างที่หน่วยงานภาครัฐให้กรม
ประกันสังคม เป็นส่วนหน่ึงของกระทรวงการคลัง 
และโปรดเกล้า  ประยูร ภมรมนตรี ดํารงตาํแหน่ง
อธิบดีฯ ในปีเดียวกนั42 รวมถึงมีการตั้งคณะกรรมการ
ประกันสังคมแต่ไม่มีผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้งและนายจา้ง
แม้แต่คนเดียว43 ค่อนข้างเตรียมความพร้อมทั้งเชิง
สถาบันและกลไกไว้แล้ว เพราะในปี 2498 ย ัง
ประสานงานกบั ILO ขอความช่วยเหลือในโครงการ
เชิงเทคนิค และไดส่้งผูเ้ช่ียวชาญคือ Ida C. Merriam 
ดาํรงตาํแหน่งเจา้หน้าที่สํานักงานประกันสังคมมา
สาํรวจในประเทศไทย ระหว่างวนัที่ 3 ตุลาคม 2498- 
8 มกราคม 2499 โดยได้เดินทางไปที่กรุงเทพ 
เชียงใหม่ และชลบุรี ซ่ึงเป็นแนวโน้มที่จะพฒันาให้
เกิดการขยายความครอบคลุมของประกันสังคม
ออกไปนอกเหนือจากกรุงเทพและธนบุรี 44 ดังนั้ น 
ผูเ้ขียนไม่เช่ือเร่ืองความไม่พร้อมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกคร้ังที่เร่ิมนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ใหม่ล้วนต้องปรับตัวสําหรับการดําเนินงาน แต่
                                                             
42 ประกาศสาํนกัคณะรัฐมนตรี เร่ืองแต่งตั้งอธิบดีกรม
ประกนัสังคม ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนท่ี 18 วนัท่ี 
16 มีนาคม 2497 
43 แจง้ความสาํนกัคณะรัฐมนตรี เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกนัสังคม ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนท่ี 25 วนัท่ี 
31 เมษายน 2497 
44 International Labour Office. (1956). Report to the 
Government of Thailand on the Application of the 
Social Insurance Act. Geneva: International Labour 
Office. 
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เหตุผลที่กฎหมายฉบับน้ีไม่ถูกให้ความสําคญัและ
ผลกัดนัสู่ผลทางปฏิบติั ให้ตั้งขอ้สังเกตหลงัจากการ
รัฐประหาร ด้วยเหตุที่กฎหมายฉบบัน้ีทาํให้เกิดผล
กระทบต่อผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ งนายจ้างที่จ้าง
แรงงานต้อง รับผิดชอบต้นทุนแรงงานมากขึ้ น 
ขณะเดียวกัน  บริษัทประกันภัยเอกชนที่ ไ ม่ ถูก
กล่าวถึงทางตรง แต่เป็นอีกกลุ่มที่ไม่สนับสนุนการ
ประกนัสงัคม  

 

 
ภาพท่ี 11: พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2497  

 
 ท้าย น้ีการนํา เสนอทั้ ง เจ็ด เ ร่ือง เ ก่ียวกับ
นโยบายและการบริหารแรงงานของรัฐบาล ป. พิบูล
สงคราม ไดแ้ก่ การสาํรวจสภาวะกรรมกร ความริเร่ิม

จดัตั้งองคก์รแรงงานในระดบักรม การจดัทาํกฎหมาย
แรงงาน บทบาทของสมาคมกรรมกรไทยและผูแ้ทน
ตามระบบไตรภาคีของ ILO บทบาทของ ICFTU 
สําหรับการกดดันรัฐบาลไทยในกรณีของแรงงาน
โรงงานมักกะสัน การยกเลิกกฎหมายแรงงานโดย 
สฤษด์ิ ธนะรัชต ์และการตรากฎหมายประกนัสังคม
ในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่มีผลการบงัคบัใช ้ทั้งหมด
น้ีเป็นความสนใจของผู ้เขียน เพราะเก่ียวข้องกับ
บทบาทของขบวนการแรงงานไทยในมิติทาง
การเมืองในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ 
คร้ันแรกตั้งใจจะเล่าอีกส่ีเร่ือง ได้แก่ การวางแผน
กาํลงัคน การอพยพและยา้ยถ่ินของแรงงาน การฟ้ืนฟู
อาชีพของคนพิการ และการสหกรณ์ การไม่เสนอ
เ ร่ื อง เหล่ า น้ี ไ ม่ไ ด้ห ม ายค วา มว่ า  มี คุณ ค่ าท า ง
ประวัติศาสตร์ที่น้อยกว่า แต่เกรงว่าเ น้ือหาของ
บทความจะมีความยาวมากเกินไป 
 
บทส่งท้าย 

บท บา ท ขอ งรัฐ บา ลไ ท ยส มัย  ป.  พิบู ล
สงคราม แสดงให้เห็นว่าชนชั้นปกครองไม่มีมุมมอง
ต่อแรงงานในฐานสิทธิมนุษยชนและความตอ้งการ
พื้นฐานสาํหรับการดาํรงชีวติ แต่มองบนฐานการกุศล
และบริจาคทานเพือ่ให้ความช่วยเหลือและเยยีวยาใน
การประทังชีวิตอยู่ต่อไปวัน ๆ อีกทั้ งมองว่าการ
เคล่ือนไหวของขบวนการแรงงาน เป็นภยัความมัน่คง
ประเทศและกระทบต่อเสถียรภาพการปกครอง วธีิคิด
เช่นน้ีสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั เหมือนกับกรณีของ
อนุสัญญาฉบบัที่ 87 และ 98 จึงสรุปประเด็นควรขบ
คิดและนําเป็นบทเรียนต่อการขบัเคล่ือนขบวนการ
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แรงงานไทยต่อไปที่ไม่ได้มีความหมายจาํกัดเฉพาะ
แรงงานในสถานประกอบการประเภทโรงงาน แต่
ขบวนการแรงงานหมายถึงคนทุกกลุ่ม สาขาอาชีพ 
และพื้นที่ 

1. ชนชั้นปกครองไม่วา่จะในยคุสมยันั้นหรือ
ปัจจุบนั ยงัใชว้ธีิการสร้างฐานพลงัอาํนาจให้เป็นผูน้าํ
ทางการเมืองที่ทาํเพื่อชนชั้นแรงงาน โดยเฉพาะนัก
สหภาพแรงงานบางส่วนที่สมาทานคาํสั่งมาจากชน
ชั้นปกครองและเลือกปฏิบติัตามโดยไม่มีเง่ือนไข ให้
พจิารณาวา่ ชนชั้นแรงงานจะเป็นเพือ่นสนิทใจกบัชน
ชั้นปกครองอยา่งไรในเม่ือผลประโยชน์ขดัแยง้เป็น
ขั้ วตรงข้าม อีกทั้ งไม่ เคยให้แรงงานแล้วไม่หวัง
ผลประโยชน์ทางการเมือง เช่น การตรากฎหมาย
ประกันสังคมตั้งแต่ปี 2497 แต่ไม่มีผลบงัคบัใช้ แต่
กว่าจะได้มาผ่านไป 36 ปี ซ่ึงเป็นการต่อสู้ของ
ขบวนการแรงงาน ไ ม่ใช่ได้มา เพราะรัฐบาลมี
วสิยัทศัน์และเขา้ใจปัญหาแรงงาน 
 2. การจัดตั้งองค์กรแรงงานโดยการกํากับ
และควบคุมโดยชนชั้นปกครอง มีให้เห็นชัดเจนใน
ยุคสมัยรัฐบาล ป. พิบูลสงคราม อีกทั้ งยงัให้เงิน
อุดหนุนทางการเป็นรายปี เดิมทีชนชั้นปกครองใช้
วิธีการแต่งตั้ งผู ้แทนแรงงานโดยการจัดตั้ งขึ้ นมา
พร้อมกับตาํแหน่ง แต่ปัจจุบนัวิธีการน้ีที่ง่ายกว่านั้น
และยอมรับไดห้ลายฝ่ายของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
การให้ตาํแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี คณะกรรมการ
ไตรภาคี และอ่ืน ๆ ทั้ งที่ผู ้แทนแรงงานเหล่านั้ น 
ส่วนมากมีประสบการณ์การทาํงานเป็นลูกจ้างใน
สถานประกอบการ ค่อนขา้งเป็นกลุ่มคนอยูใ่นองคก์ร
แรงงานในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 

2518 ทั้งที่จริงแลว้นิยามของการจดัตั้งองคก์รแรงงาน 
นัก ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น ต้อ ง ร่ ว ม เป ล่ี ยน แ ป ล ง ใ ห้
ครอบคลุมคนทุกกลุ่มที่เป็นคนทาํงาน และไม่ยอมรับ
เง่ือนไขเช่นน้ี อันเป็นเหตุให้ขบวนการอ่อนแอมา
โดยตลอด 
 3. กระทรวงแรงงานในสถานะที่เคยมีความ
ริเร่ิมจะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 2490 แต่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากขา้ราชการระดบัสูงดว้ยกนั รวมถึง
เน้ือหาในเอกสารราชการบางรายการ ที่ไม่เฉพาะ
ขา้ราชการเหยยีบย ํา่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์แต่ผูแ้ทน
ฝ่ายแรงงานในระดับบริหารของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ยงัมองแรงงานเป็นคนรู้น้อยและขาด
ศีลธรรม เป็นเหตุให้การเคล่ือนไหวกลับกลายเป็น
สร้างปัญหาสังคม จึงไ ม่ผิดปกติใด ๆ ที่ชนชั้ น
ปกครองเลือกกีดกันการรวมกลุ่มของแรงงานมา
ตลอด แต่ชนชั้นปกครองกลับไม่พิจารณาว่า หาก
แรงงานเหล่าน้ีได้รับการปฏิบติัที่ดี ไดรั้บความเป็น
ธรรม และเขา้ถึงสวสัดิการสังคมทัว่ถึง จะเกิดการ
ต่อตา้นเช่นน้ีหรือไม่ ส่วนวิธีคิดของชนชั้นปกครอง
ในปัจจุบนัก็ไม่ใช่วา่จะเปล่ียนแปลงไปจากน้ี  
 4. สิทธิแรงงานเป็นความสาํคญัลาํดบัตน้ แต่
รัฐบาลไทยปฏิเสธเร่ืองน้ีมาตลอด ไม่วา่จะมาจากการ
เลือกตั้ งหรือรัฐประหาร จึง เป็นเหตุที่ก ล่าวถึง
ผลประโยชน์ของชนชั้ น สืบเน่ืองจากการไม่ให้
สตัยาบนัอนุสญัญาฉบบัที่ 87 ว่าดว้ยเสรีภาพของการ
รวมตวัและคุม้ครองสิทธิการจดัตั้งกลุ่ม และประเทศ
ไทยเป็นสมาชิกของ ILO มาถึง 102 ปี เร่ืองน้ีถือเป็น
ความสาํคญัของการเคารพหลกัการพื้นฐานของสิทธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานแรงงานหลกั 8 ฉบบั เวลาน้ี
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ประเทศไทยไม่ใหอี้ก 2 ฉบบัคือ อนุสัญญาฉบบัที่ 87 
ส่วนฉบบัที่ 98 ว่าดว้ยการเจรจาต่อรองร่วม ขณะที่
ประเทศอ่ืนให้สัตยาบนัแลว้ 157 และ 168 ประเทศ
ตาม ลํา ดับ  จากทั้ งห มด  187 ประ เท ศ ที่สําคัญ
กฎหมายประเทศไทยไม่คุม้ครองกรณีการนัดหยุด
งาน ทั้งยงักาํหนดความผดิในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 117 โดยกําหนดโทษไวท้ั้ งจาํคุกหรือ/และ
ปรับ เป็นการจาํกดัขอบเขตของเสรีภาพการรวมกลุ่ม
และเจรจาต่อรอง ไม่แตกต่างจากในประวติัศาสตร์ที่
แรงงานโรงงานรถไฟถูกจบักุมในปี 2495 เพราะเหตุ
ของการจลาจล ทาํลายทรัพยสิ์น และอ่ืน ๆ 
 5. ขบวนการแรงงานไทยลม้เหลวมาตลอด 
เพราะระหวา่งปี 2499-2515 มีจาํนวนการนัดหยดุงาน
ต่อปีเฉล่ีย 13 คร้ัง สูงสุด 34 คร้ัง และตํ่าสุด 2 คร้ัง45 
แมแ้ต่ช่วงปี 2516-2519 ที่นักสหภาพแรงงานบางคน
พยายามยืนยนัว่า น่ีคือความสําเร็จหรือชัยชนะของ
ขบวนการแรงงาน อนัที่จริงแลว้ จาํนวนการนัดหยดุ
งานสูงถึง 501, 357, 241, 133 คร้ังตามลาํดบัปี46 กลบั
สะทอ้นปัญหาการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรม จน
ตอ้งนัดหยุดงานกันในปี 2516 มากกว่าวนัปฏิทิน 
ดงันั้น การต่อสู้ของขบวนการแรงงานตอ้งใชก้ารส่ง
เสียงเพื่อแสดงออกร่วมกนั (Collective voice) ผ่าน
การประทว้ง ร้องเรียน หรือเจรจาต่อรองในรูปแบบ

                                                             
45 Mabry, B. D. (1977). The Thai Labor 
Movement. Asian Survey, 17(10), 931-951. 
46 กมลศกัด์ิ ไกรสรสวสัด์ิ. (2551). นโยบายของรัฐบาลไทย
เก่ียวกบักรรมกรระหว่าง พ.ศ. 2501-2519. ประวติัศาสตร์
แรงงานไทย (ฉบบักูศ้กัด์ิศรีกรรมกร) (น. 331-380). พิมพ์
คร้ังท่ีสอง. กรุงเทพฯ: พิพิธภณัฑแ์รงงานไทย.  

ของการจดัตั้งสถาบนัหรือองค์กรแรงงาน อีกทั้งไม่
ควรใชว้ธีิการปรึกษาหารือ ซ่ึงไม่ใช่วิธีการที่แรงงาน
จะใชใ้นการรักษาประโยชน์ของกลุ่มหรือชนชั้น ดว้ย
เหตุที่ความสัมพนัธ์เชิงอํานาจไม่เท่าเทียมชนชั้ น
ปกครองฝ่ายรัฐและทุน 
 
---------------------------------------------- 
เขียนวนัท่ี 24 เมษายน 2564 และแกไ้ขวนัท่ี 28 เมษายน 2564 
อ่านผลงานอืน่ของผู้เขียนได้ที ่
https://independent.academia.edu/KritsadaTheerakosonpho
ng 
ขอขอขอบคุณ คุณวิชัย นราไพบูลย ์และคุณวาสนา ลําดี 
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ช่วยตรวจทานและให้คําแนะนํา
สาํหรับการแกไ้ขตน้ฉบบั 
ขอขอบคุณแหล่งอ้างองิภาพ 

ภาพท่ี 1  จากเอกสารของหอสมุดปรีดี พนมยงค ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ภาพท่ี 2, 4, 5, 10  จากเอกสารของสาํนกัหอจดหมายเหตุชาติ 
ภาพท่ี 3  จากเอกสารขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
ภาพท่ี 6,8  จาก อ.ศกัดินา ฉตัรกุล ณ อยธุยา 
ภาพท่ี 7 จาก รายงานการประชุมใหญ่แรงงานระหว่าง
ประเทศของ ILO  
ภาพท่ี 9,11  จากราชกิจจานุเบกษา 
---------------------------------------------- 
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เม่ือวันเสาร์ที่  24 เมษายน 2564 สถาบัน
ส่งเสริมภาคประชาสงัคม (สสป.) ไดมี้การจดัประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบZOOM กรณีร่างพ.ร.บ.ว่าด้วย
การดาํเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือ
กาํไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ....ทั้งน้ีมีภาคประชาสังคม 
ภาคประชาชนจากเครือข่ายต่างๆทัว่ประเทศกว่า 184 
คน  
 วิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการด าเนินงาน
ขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปัน

กัน พ.ศ. .... โดยนายไพโรจน์ พลเพชร  ที่ปรึกษา
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน สรุปได้ดังนี ้

ในการ กําหน ดนโยบายส าธาร ณะขอ ง
สังคมไทย ในอดีตที่ผ่านมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจหรือภาคทุน ภาคสังคม และคนที่มี
ส่วนในการกาํหนดทิศทางการพฒันาประเทศไทยจะ
อยูใ่นมือของภาครัฐ ภาคธุรกิจหรือภาคทุนเป็นหลกั 
ส่วนภาคประชาสงัคม มีบทบาทจาํกดัมาตั้งแต่อดีต  

แต่มีจุดเปล่ียนเม่ือเกิดรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 
2540 ที่ขยายแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
มากขึ้น ซ่ึงสิทธิการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ สิทธิการมีส่วน
ร่วมในการกาํหนดนโยบาย แผนการ โครงการหรือ
กิจกรรมของรัฐ สิทธิในการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
สิทธิเขา้ช่ือถอดถอนผูด้ ํารงตาํแหน่งทางการเมือง 
สิ ท ธิ ใ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิแวดลอ้ม 

สรุปโดย : ฝ่ายเลขานุการ สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม 

26 เมษายน 2564
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 ภายหลังจากการรับรองสิทธิการมีส่วนร่วม
ตามรัฐธรรมนูญ 2540 องค์กรภาคประชาสังคมก็มี
การรวมตวักนัในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ดังเช่น 
องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรแรงงาน องค์กรชุมชน 
องค์กรผู ้สูงอายุ องค์กรผู ้พิการ องค์กรเด็กและ
เยาวชน องค์กรผู ้หญิง องค์กรบุคคลที่ มีความ
หลากหลายทางเพศ  องค์กรเกษตร องค์กรสลัม 
อ ง ค์ก ร ส่ื อ ม ว ล ช น  อ ง ค์ก ร ผู ้บ ริ โ ภ ค  อ ง ค์ก ร
ชาวประมงพื้นที่บา้น และองค์กรอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นนิติ
บุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล 

  
  โดยมีความมุ่งหมายเพือ่ประโยชน์สาธารณะ
และไม่ไดแ้สวงหารายไดห้รือกาํไรมาแบ่งปันกนั ต่าง
มีบทบาทเข้ามา มีส่วนร่วมกําหนดทิศทางและ
นโยบายสาธารณะด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยมีการรณรงค์
ใหค้วามรู้เร่ืองสิทธิ และประเด็นของกลุ่มตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
 รัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นหมุดหมายสาํคญัให้
รัฐธรรมนูญ 2550 และ 2560 ตอ้งรับรองสิทธิการมี
ส่วนร่วมดังกล่าวเช่นเดียวกัน นอกจากเป็นการเปิด
พื้นที่ทางด้านการเมืองให้ภาคประชาสังคมเขา้มามี

ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายสาธารณะแล้ว ยงั
เป็นการสร้างสมดุลระหว่างภาครัฐ ภาคทุนและภาค
สงัคมในการกาํหนดแนวทางการพฒันาประเทศ เพื่อ
ลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
อีกด้วย ด้วยเหตุน้ีการดําเนินการขององค์กรภาค
ประชาสังคมในการมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณะ 
ยอ่มส่งผลกระทบต่อการรวมศูนยอ์าํนาจ การกาํหนด
ทิศทางการพฒันาประเทศของระบบอาํนาจนิยมของ
สงัคมการเมืองในขณะน้ี 
 ข้อสังเกตที่มาของการร่างกฎหมายควบคุม
การรวมตัวและกิจกรรมขององค์กรภาคสังคม ว่าเป็น
การใช้อ านาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ที่ประสงค์
จะก ากับควบคุมภาคสังคม  
 เม่ือวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบหลักการของร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ดาํเนินงานขององคก์รที่ไม่แสวงรายไดห้รือกาํไรมา
แบ่งปันกัน ที่ยกร่างโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตามคาํสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยใช้
การศึกษากฎหมายของประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส ญี่ปุ่ น 
รัสเซีย จีน อินเดีย อิหร่าน เคนยา และกัมพูชา ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีการปกครองแบบอาํนาจ
นิยม หรือเป็นประเทศที่ไม่ได้ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยมาเป็นแนวทางในการจดัทาํและเสนอ
หลกัการของร่างกฎหมาย 
 ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 77 กาํหนดว่า
กฎหมายทุกฉบบัที่จะเขา้สู่การพิจารณาของรัฐสภา
หรือคณะรัฐมนตรี ตอ้งทาํ 2 อยา่ง คือ 1. ตอ้งมีการ
รับฟังความเห็นคนที่ เ ก่ี ยวข้องทั้ งหมด ถ้า เ ป็น
กฎหมายฉบบัน้ีตอ้งมีการรับฟังความเห็นจากองคก์ร
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ภาคประชาสงัคม 2. ตอ้งมีการประเมินผลกระทบทั้ง
ด้านบวกและลบ และต้องมีข้อเท็จจริงรอบด้าน 
เพยีงพอจึงจะนาํเขา้สู่คณะรัฐมนตรี แต่กฎหมายฉบบั
น้ีรับหลกัการก่อน และค่อยให้กฤษฎีกายกร่างมาที
หลัง เป็นเร่ืองแรกที่กฎหมายฉบับน้ีไม่ได้ยึดถือ
รัฐธรรมนูญ ทาํให้กระบวนการจดัทาํกฎหมายฉบบั
ไม่ชอบธรรม เป็นการใชอ้าํนาจมิชอบและไม่ปฏิบติั
ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 

เหตุผลการออกกฎหมายมีอคติ ปราศจาก
ข้อเท็จจริง ไม่มีความจ าเป็นและเกินสมควรแก่เหตุ 

เหตุผลในการจดัทาํกฎหมายน้ีมี 2 ประการ 
คือ  

1) องคก์รทางสงัคมจาํนวนมากและมีองคก์ร
ที่เป็นคณะบุคคลที่รวมตัวกันไม่ได้ตั้ งขึ้ นมาตาม
กฎหมาย ดาํเนินการในลกัษณะหารายไดม้าแบ่งปัน
กนัหลอกลวงประชาชน อันมีไถยจิตแอบแฝง หรือ
จิตคิดขโมย หรือความคิดที่จะลัก ซ่ึงไม่ได้บอกว่า
องคก์รลกัษณะน้ีมีจาํนวนเท่าใด  

2) มีองคก์รจาํนวนมากรับเงินหรือทรัพยากร
จากบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มิไดมี้
สัญชาติไทยหรือจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย มี
ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ที่ อ า จ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

การอา้งเหตุผลเช่นน้ีไม่เป็นไปตามหลักนิติ
ธรรมและหลกัความจาํเป็นตามระบบประชาธิปไตย 
กลับเป็นการเพิ่มภาระและจาํกัดสิทธิเสรีภาพเกิน
สมควรแก่เหตุ อีกทั้ งเต็มไปด้วยอคติ หวาดระแวง
การรวมกลุ่มและการดาํเนินการขององคก์รภาคสงัคม
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว ้เพราะหากองคก์รภาคสังคม

กระทาํการดงัที่เหตุผลกล่าวอา้ง ยอ่มมีกฎหมายหลาย
ฉบบัสามารถเอาผดิไดอ้ยูแ่ลว้ 

ร่างกฎหมายน้ีบงัคบัให้กบัองคก์รภาคสังคม 
3 ประเภท คือ  

1. สมาคมและมูลนิธิ  
2. องคก์รที่จดแจง้กบักฎหมายอ่ืน เช่น สภา

องคก์รชุมชนที่จดแจง้กบัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
สหภาพแรงงาน กลุ่มประมงพื้นบา้น องคก์รผูบ้ริโภค 
ชมรมผูสู้งอาย ุเป็นตน้  

3. องค์กรที่รวมตวักันเป็นคณะบุคคล เช่น 
เครือข่ายสลมัส่ีภาค สมชัชาคนจน ขบวนประชาชน
เพื่อสังคมที่ เ ป็นธรรม (พีมูฟ)  ก ลุ่ม อ่ืนในช่ือที่
แตกต่างหลากหลาย เป็นตน้ 

 

การควบคุมการรวมตัวและการด า เนิน
กิจกรรมขององค์กรภาคสังคม แบ่งออกเป็น 2 กรณ ี
คอื 

1. กรณีเป็นกลุ่ม ‚คณะบุคคล‛ ที่ไม่ได้จด
แจง้ตามกฎหมายเลย ส่ิงแรกที่ตอ้งทาํ คือ ตอ้งมาจด
แจ้งกับ กรมกา รปกคร อง แล ะต้องป ฏิบัติตา ม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะ
กาํหนดภายหลงั ซ่ึงจะออกเป็นอนุบญัญติั  

ถา้ไม่มาจดแจง้กบักระทรวงมหาดไทยจะทาํ
กิจกรรมใดๆในประเทศไทยไม่ได้ ถา้ทาํมีความผิด
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ตามกฎหมายอาญา มีโทษจาํคุก 5 ปี ปรับ 100,000 
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  

การกําหนดเช่นน้ีขัดกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญที่กาํหนดวา่ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
รวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน 
หรือหมู่คณะอ่ืน” อีกทั้งไม่ใช่กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อ
คุม้ครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อ
การป้องกันและขจดัการกีดกันหรือการผูกขาด แต่
เป็นกฎหมายที่ออกมาเพือ่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการ
รวมตวัของประชาชนเพื่อดาํเนินกิจกรรมสาธารณะ
เสียมากกวา่ 

 
2. กรณีเป็นสมาคม มูลนิธิ หรือองคก์รที่จด

แจง้ตามกฎหมายอ่ืนแลว้ ตอ้งปฏิบตัิตามบทบญัญตัิ
ของกฎหมายน้ี  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด  

เป็นการใหอ้าํนาจรัฐมนตรีในการออกกฎได้
ตามอําเภอใจ ปราศจากการตรวจสอบ ถ่วงดุลไม่
สอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรม ทั้งเป็นการจาํกดัเสรีภาพ
ในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญ “เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การ
โฆษณาการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน” 

 กฎหมายฉบบัน้ียงักาํหนดไวว้่า ให้รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยเป็นคนกาํหนด ว่ามีองคก์รไหน
ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับน้ี นั่นแสดงว่า ให้
ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเลือกปฏิบติั ซ่ึงไม่รู้ว่า
จะใหห้ลกัเกณฑอ์ะไรและจะใชบ้งัคบัองคก์รใดบา้ง 
อาจนําไปสู่การที่องคก์รใดถูกใจรัฐบาลก็ไม่ตอ้งอยู่
ภายใตก้ารบงัคบัของกฎหมายน้ี  ตวัอยา่งองคก์รที่ไม่
ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ี เช่น สภากาชาด เป็น
ตน้ 
 ร่างกฎหมายน้ีกาํหนดให้เปิดเผยแหล่งที่มา
และจาํนวนของเงินหรือทรัพยสิ์นที่ใชใ้นการดาํเนิน
กิจกรรมในแต่ละปี  ต่อกรมการปกครอง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีมหาดไทยกาํหนด 
แ ล ะ เ ส น อ ร า ย ง า น ก า รต รว จ ส อ บ บัญ ชี โด ย ผู ้
ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตต่ออธิบดีกรมการ
ปกครองภายใน 60 วนันับตั้งแต่วนัส้ินปีบญัชีของแต่
ละองคก์ร  

กรณีน้ีถือเป็นการเพิ่มภาระเกินสมควรแก่
เหตุแก่องค์กรภาคสังคม เน่ืองจากองค์กรภาคสังคม
ส่วนใหญ่ได้จัดทํารายการการดํา เ นินกิจกรรม
ประจาํปี รายงานงบดุลประจาํปี และสายงานสอบ
บญัชีโดยผูส้อบอยูแ่ลว้ 
 ร่างกฎหมายน้ีกาํหนดให้องค์กรภาคประชา
สังคมที่ รับเงินหรือทรัพย์สินจากต่างประเทศมา
ดาํเนินกิจกรรมในราชอาณาจกัรได ้เฉพาะกิจกรรมที่
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกาํหนดและตอ้งรายงาน
ผลการรับและใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน รวมถึง
กิจกรรมที่ทาํในแต่ละปีต่ออธิบดีกรมการปกครอง  
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ถื อ เ ป็ น ก า ร ใ ห้ อํ า น า จ แ ก่ รั ฐ ม น ต รี
กระทรวงมหาดไทยไปกาํหนดกฎตามอาํเภอใจ โดย
ปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลในการจาํกัดการใช้
เส รี ภา พในกา รร วม ตัวกันข อง ประ ชา ชน ตา ม
รัฐธรรมนูญ และการใช้เสรีภาพในการดํา เนิน
กิจกรรมต่างๆตามกรอบของรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่
ไม่ขดักับกฎหมาย อันเป็นการขดักับหลักนิติธรรม
และเกินความจาํเป็นตามระบบประชาธิปไตย 
 ร่างกฎหมายน้ีกาํหนดให้กรมการปกครองมี
อาํนาจเขา้ไปในสถานประกอบการขององคก์รภาค
สังคมเพื่อตรวจสอบการดาํเนินการใช้จ่ายเงินหรือ
ทรัพยสิ์นหรือการดาํเนินกิจกรรม รวมทั้งให้มีอาํนาจ
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ทํ า สํ า เ น า ข้ อ มู ล จ ร า จ ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ขององคก์รได ้ 

ถือเป็นบทบญัญติัที่ขดัและละเมิดต่อเสรีภาพ
ในเคหะสถานและเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารตาม
รัฐธรรมนูญ ที่รัฐอาจใช้อาํนาจในการเขา้ตรวจค้น
ตามคําสั่งหรือหมายศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตาม
กฎหมายเท่านั้น ตวัอย่างกรณีที่มีคาํสั่งให้ตรวจค้น 
เช่น องคก์รอาชญากรรมคา้มนุษย ์ยาเสพติด เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุป คือ การจัดท าร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ท าขึ้นเพราะต้องการจ ากัดการเข้ามามีส่วน
ร่วมของประชาชน ซ่ึงขัดกับหลักการมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มีการวางรากฐานไว้ต้ังแต่ปี 
2540 ดังน้ัน กฎหมายนี้จะยิ่งท าให้นโยบายของรัฐถูก
ผูกขาดที่หน่วยงานราชการกับภาคทุน ผลที่ตามมา
คอื จะท าให้เกิดความเหลื่อมล า้ในผลของการพัฒนาที่
จะเกิดขึน้ สร้างความอยุติธรรมในสังคม ดังน้ัน การ

มีกฎหมายฉบับนี้จังไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย เป็น
เคร่ืองมือของรัฐที่จะเข้ามาควบคุมภาคสังคม 

ซ่ึงเน้นย ้าว่า ในการส่ือสารทาํความเข้าใจ
ตอ้งประชาชน ส่ิงที่ตอ้งเนน้ คือ  
 1) ทาํความเขา้ใจวา่กฎหมายน้ีครอบคลุมทุก
องค์กรที่ทาํประโยชน์สาธารณะในประเทศไทย ที่
ไม่ใช่ภาครัฐและภาคธุรกิจ  
 2) ในมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการของร่าง
กฎหมายควบคุม แต่กฎหมายส่งเสริมให้เอาไป
ประกอบหรือแทรก ดังนั้นจึงไม่ใช่เจตนารมณ์ที่จะ
ส่งเสริม และไม่ใช่การเอาร่างกฎหมายกระทรวง
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นตวัตั้ง  

3) ส่ิงที่ต้องทาํคือ คัดคา้นกฎหมายฉบับน้ี
อย่างถึงที่ สุด  ก่อนที่ จะไปถึงเ ร่ืองการผลักดัน
กฎหมายส่งเสริม 

 

 ที่ประชุมได้มีการเปิดให้แลกเปลี่ยนความ
คดิเห็น โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 1) ร่างพ.ร.บ. ว่าด้วยการด าเนินงานของ
องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน 
พ.ศ. ... มีเจตนารมณ์ในการควบคุมการรวมกลุ่มของ
ประชาชนและองค์กรภาคสังคมอย่างชัดเจน 
 1. กฎหมายน้ีมีเจตนาควบคุมอย่างชัดเจน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ที่รับ
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หลักการของร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการดําเนินงานของ
องค์กรที่ไม่แสวงหารายไดห้รือกาํไรมาแบ่งปันกัน 
และให้นําร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาองคก์รภาค
ประชาสังคมของกระทรวงพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษยม์าประกอบเท่านั้น 
 2. มีการเปิดช่องใหใ้ชดุ้ลยพินิจของรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย ให้ยกเวน้องค์กรที่ไ ม่ได้อยู่
ภายใตก้ฎหมายน้ี อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้กนัเองของ
องคก์รภาคประชาสงัคมในภายหลงั 
 3. การให้อาํนาจรัฐมนตรีมหาดไทยในการ
กาํหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑใ์นภายหลงั เป็นการจาํกดั
และลิดรอนสิทธิการรวมกลุ่มของประชาชน 

 

 2) ผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไร
มาแบ่งปันกัน พ.ศ....ผ่านออกมาเป็นกฎหมาย  
 1. ความคลุมเครือของกฎหมายทําให้เกิด
ความเขา้ใจผิด และเกิดมุมมองที่ผิดต่อองค์กรภาค
ประชาสงัคมในภาพรวม เพราะอาจเกิดความเขา้ใจว่า
กฎหมายน้ีดี มีขึ้นสร้างความสงบและยติุความวุ่นวาย
ที่เกิดขึ้นในสงัคม 
 2. ประชาชนถูกจาํกัดสิทธิและเสรีภาพใน
การรวมกลุ่มเพื่อทาํงานด้านสังคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

 3. ประชาชนมีภาระเพิ่มมากขึ้ นในการจด
แจง้กลุ่ม องคก์ร และอาจตอ้งโทษเม่ือไม่ไดจ้ดแจง้
และรวมตวัทาํกิจกรรมเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 
 4. เกิดความขัดแยง้ขององค์กรภาคสังคม 
หรื ออ ง ค์ก รชุม ชน ที่ท ํา งา นด้ว ยกัน  เ น่ือ งจา ก 
กฎหมายกําหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
สามารถออกกาํหนดว่ามีองคก์รไหนไม่ไดอ้ยูภ่ายใต้
กฎหมายฉบบัน้ี  
 3) ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการด าเนินงานของ
องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน 
พ.ศ. ... มีเนื้อหาที่ขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560 
 1. กฎหมายน้ีมีเน้ือหาที่ขดักับรัฐธรรมนูญ 
พ . ศ .  2560 ใน ม า ต รา  25,26,32,35,42,44,แ ล ะ 
77 เน้ือหาร่างพ.ร.บ.วา่ดว้ยการดาํเนินงานขององคก์ร
ที่ไม่แสวงรายไดห้รือกาํไรมาแบ่งปันกนั ที่ขดัแยง้กบั
รัฐธรรมนูญ 2560 มีดงัน้ี 
 1. เน้ือหาของกฎหมายมีความคลุมเครือ ไม่มี
เหตุผลที่ชดัเจนที่จะอธิบายโตแ้ยง้ประเด็นที่ว่า ‚ให้มี
กฎหมายเท่าที่จาํเป็น‛ ได ้(มาตรา 77 วรรคหน่ึง) 
 2.  กฎหมาย น้ี มีลักษณะที่ เ ป็นภาระกับ
ประชาชน (มาตรา 77 วรรคหน่ึง) 
 3. กฎหมายน้ี เขียนในลักษณะที่ มีความ
ขัดแย ้งกันอยู่ในตัว เพราะเขียนหลักการว่าเป็น
กฎหมายในลกัษณะกาํกบั แต่เน้ือหาเป็นการควบคุม
และลงโทษ (มาตรา 77 วรรคสาม) 
 4. การกาํหนดใหไ้ปจดแจง้เพือ่หลีกเล่ียงการ
ขดัต่อมาตรา 77 วรรคสาม ที่บอกว่าพึงใช้ระบบ
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อนุญาตเฉพาะกรณีที่จ ําเป็น แต่เร่ืองน้ีไม่มีความ
จาํเป็น  
 5 .  ก า ร กํ า ห น ด อํ า น า จ รั ฐ ม น ต รี
กระทรวงมหาดไทยไปออกกาํหนด เหมือนการเขียน
เช็คเปล่าให้ไปกรอกเอง ขดัแยง้กบัมาตรา 77 วรรค
สามของรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะในการเขียน
กฎหมายจะตอ้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจที่ชดัเจนโดย
ต้องมีปรากฎในร่างพ.ร.บ.ตั้ งแต่ต้น ไม่ใช่ให้ไป
กาํหนดในภายหนา้  
 6. กฎหมายตอ้งถือว่าประชาชนเป็นผูสุ้จริต 
แต่กฎหมายน้ีเร่ิมตน้หลักการเหตุผล ความเป็นมา
กลับมองว่าประชาชนมีไถยจิตแอบแฝง หรือจิตคิด
ขโมย หรือความคิดที่จะลัก ซ่ึงเป็นการขัดแยง้กับ
หลกัการของรัฐธรรมนูญ 
 7. มีการกาํหนดโทษที่ร้ายแรง ไม่ใช่ลหุโทษ  
 8. กฎหมายน้ีจํากัดสิทธิเสรีภาพในการ
รวมกลุ่มของประชาชน (มาตรา 42 วรรคหน่ึง) 
 9. เสนอใหแ้ต่ละเครือข่ายประชุมกนัในกลุ่ม
ตนเองและเสนอความเห็นต่อรายมาตราของกฎหมาย
ฉบบัน้ี ว่ามีผลกระทบกับตนเองและของเครือข่าย
อยา่งไร รวมถึงวเิคราะห์ความขดักบัรัฐธรรมนูญและ
นาํขอ้มูลและแต่ละเครือข่ายมานาํมารวมกนัอีกคร้ัง 
 4)  ส า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามี
กระบวนการเสนอกฎหมายไม่ชอบธรรม มีขั้นตอนที่
รวบรัด และปิดกั้นการแสดงความเห็นของประชาชน 
 1.สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดรับ
ฟังความเห็นประชาชน ผ่านเวบ็ไซตข์องสาํนักงานฯ
แต่ปรากฎวา่ประชาชนไม่สามารถเขา้ไปใหค้วามเห็น
ผ่านช่องทางเวป็ไซตไ์ด ้เน่ืองจากสาํนักงานฯแจง้ว่า

เว็บไซต์ขัดข้อง และให้แสดงความเห็นผ่านทาง
ไปรษณียห์รืออีเมล์แทน มีบางเครือข่ายที่ส่งอีเมล์
แสดงความเห็นคัดค้านแต่พบว่าไม่สามารถส่งได ้
และมีกําหนดการปิดรับฟังความเห็นในวันที่  31 
มีนาคม 2564 สะท้อนถึงการปิดกั้ นการแสดง
ความเห็นของประชาชนต่อกฎหมายน้ี เสนอให้มีการ
ยืน่เร่ืองไปถึงผูต้รวจการแผ่นดิน รวมถึงประเด็นการ
ใชอ้าํนาจโดยมิชอบผา่นศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 2.เสนอให้แต่ละเครือข่าย องคก์รภาคสังคม 
และกลุ่มองค์กรต่างๆ ทําหนังสือจากองค์กรของ
ตนเองเพื่อยื่นคัดค้านกฎหมายฉบับน้ีโดยส่งถึง
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา รองนายกรัฐมนตรี
นายวษิณุ เครืองาม ที่ทาํเนียบรัฐบาล หรือหน่วยงาน
ราชการในระดับจังหวัด เช่น ผู ้ว่าราชการ ปลัด
จงัหวดั นักการเมืองในจงัหวดั สส. เพื่อแสดงจุดยืน
และหาแนวร่วมในระดบัพื้นที่  
 3. ประเด็นที่ตอ้งระวงัในกระบวนการของ
กฎหมายน้ี คือ อาจมีการ ‚ลกัหลบักฎหมาย‛ ในช่วง
ของสถานการณ์โควดิ-19 
 4. ในหลักการร่างกฎหมายของกฤษฎีกา มี
หลกัการพจิารณาเร่ืองความซํ้ าซ้อนของกฎหมาย ซ่ึง
การออกกฎหมายฉบบัน้ีมีความซํ้ าซ้อนกบักฎหมาย
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ฉบับอ่ืน อาจให้ข้อมูลกับกฤษฎีกาเร่ืองการออก
กฎหมายที่ซํ้ าซอ้นดว้ย 
 5) สนับสนุนให้คดัค้านร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไร
มาแบ่งปันกัน โดย เสนอใหแ้ต่เครือข่าย องคก์รต่างๆ 
ยื่นหนังสือคัดค้านต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ทาํเนียบรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการใน

ระดบัจงัหวดั โดยมีทีมงานส่วนกลางยกร่างหนังสือ
คดัคา้น เพือ่ใหอ้งคก์รต่างๆนาํไปปรับใช ้ 
 6) การส่ือสารและการให้ความรู้ประชาชน 
ภาคเีครือข่าย องค์กรภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจร่วม ตระหนักและออกมาร่วมคัดค้านกฎหมาย
นี้ 
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 วัน ที่  1 พ ฤ ษ ภ า ค ม วัน ก ร ร ม ก ร ส า ก ล 

(ประเทศไทยเรียกว่า วนัแรงงานแห่งชาติ)ของทุกปี

กรรมกรหรือผูใ้ช้แรงงานทั่วโลกต่างออกมาเฉลิม

ฉลองและรําลึกถึงคุณูปการของกรรมกรในยุคของ

การต่อสูเ้พือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงานทัว่

โลก จนเป็นผลให้คุณภาพชีวิตของคนทาํงานถูก

พฒันามีมาตรฐาน มีหลกัประกนัมากขึ้น ทั้งในเร่ือง

ความมั่นคงในการ ทาํงาน ความปลอดภัยในการ

ทาํงาน ค่าจา้ง สวสัดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เม่ือ

โลกตอ้งเผชิญกบัมหันตภยัพิบติัจากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา2019 หรือ ไวรัสโควิด – 19 

เช่นกนัประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด- 19 ทาํให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม แรงงานทั้ งในระบบ แรงงานนอกระบบ 

แรงงานขา้มชาติ แม้ว่าคนทาํงาน ผูใ้ชแ้รงงานจะให้

ความร่วมมือปฏิบติัตามนโยบาย และประกาศต่าง ๆ 

ของรัฐบาล แต่ก็ยงัวิตกว่าความปกติจะกลับคืนมา

เม่ือใด ชีวิตคนทาํงานจะมีหลกัประกนัที่เหมือนเดิม

หรือดีกว่าเดิมหรือไม่ ด้วยสถานการณ์การระบาด

รุนแรงขึ้นทุกวนัจนส่งผลให้มีผูติ้ดเช้ือเพิ่มมากขึ้ น 

และมีผูเ้สียชีวิตมากกว่าการระบาดคร้ังแรก และ

ระลอกที่สอง ส่งผลให้ขบวนของผูใ้ช้แรงงานไม่

 วาสนา ล าดี  
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สามารถที่จะรวมกลุ่มจดักิจกรรมวนักรรมกรสากล 

หรือวนัแรงงานแห่งชาติเป็นปีที่สองแล้ว(ปี 2563 

และปี 2564) ปีน้ีผูน้ําแรงงานกลุ่มต่างๆได้ยื่นข้อ

เรียกร้องในวันที่  30 เมษายน 2564 ที่กระทรวง

แรงงาน และจงัหวดัต่างๆ โดยกลุ่มแรก เวลา 10.00 

น. คณะกรรมการจดังานวนัแรงงานแห่งชาติ นาํโดย

นายสุชาติ ไทยล้วน ประธานคณะกรรมการ นาย

อาวุธ ภิญโญยง เลขานุการคณะกรรมการ ซ่ึงเป็น

ผูแ้ทนสภาองค์การลูกจ้าง 15 แห่ง และสหพันธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจ ยื่นข้อร้องเรียนเพื่อเสนอต่อ

รัฐบาล เพือ่ใหแ้กไ้ขปัญหาแรงงานจาํนวน 7 ขอ้ ดงัน้ี  

 

 1. คณกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 

จ านวน 15 สภาและ 1 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 

จ านวน 7 ข้อ ดงัน้ี 

 ขอ้ 1 ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 87 เร่ืองการจดัตั้ ง

สหภาพแรงงาน และฉบบัที่ 98 เร่ืองการเจรจาต่อรอง 

 ข้อ  2  ให้ รั ฐ บ า ล เ ร่ง ดํา เ นิ น ก า ร นํา ร่ า ง

พระราชบญัญตัิแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. …. ฉบบัแกไ้ข

เพิ่ม เ ติมที่ ผ่ านก ารประชาพิจา รณ์มาแล้ว เข้า สู่

กระบวนการพจิารณาในรัฐสภาฯ โดยเร่งด่วน 

 ข้ อ  3  ใ ห้ รั ฐ บ า ล แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม

พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 3.1 ให้รัฐบาลยกเวน้ภาษีเงินไดก้อ้นสุดทา้ย

ที่ ลูกจ้างเอกชนได้รับ กรณีการเกษียณอายุตาม

พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 3.2 ให้รัฐบาลดําเนินการหามาตรการให้

สถานประกอบกิจการที่ มี ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 มาตรา 11/1 อยา่งเคร่งครัด 

 3.3 ให้รัฐบาลประกาศยกเลิกกฎกระทรวง

ฉบบัที่ 7 ของพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน 

 3.4 ใหรั้ฐบาลจดัให้ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บเงินที่

นายจา้งตอ้งจ่ายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน

อยูใ่นบุริมสิทธิลาํดบัที่ 2 

 ขอ้ 4 ใหรั้ฐบาลปฏิรูป แกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบั

ประกนัสงัคม ดงัน้ี 

 4.1 ปรับฐานการรับเงินบาํนาญ โดยให้มี

อตัราเร่ิมตน้ที่ 5,000 บาท 
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 4.2 ในกรณีผูป้ระกนัตนเกษียณอาย ุและรับ

บาํนาญแลว้ เม่ือสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 

ต่อ ใหมี้สิทธิรับเงินบาํนาญต่อไป และผูป้ระกนัตนที่

รับบาํนาญชราภาพให้คงสิทธิไว ้3 กรณี ไดแ้ก่ การ

รักษาพยาบาล ทุพพลภาพ และค่าทาํศพ 

 4.3 ในกรณีผูป้ระกนัตนพน้สภาพจากมาตรา 

33 และประกนัตนต่อตามมาตรา 39 การคาํนวณเงิน

ค่าจา้งเดิม 60 เดือน เป็นค่าทดแทนต่างๆ ขอให้ใช้

ฐานค่าจา้งจากมาตรา 33 

 4.4 เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล

ประกนัตน มาตรา 40 เหมือนผูป้ระกนัตนตามมาตรา 

33 และมาตรา 39 

 4.5 ขยายอายุผูป้ระกนัตนจากเดิม 15-60 ปี 

ขยายเป็น 15-70 ปี เพือ่ใหเ้ขา้กบัสงัคมผูสู้งอาย ุ

 4.6 ในกรณีผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 เพื่อ

สร้างแรงงานจูงใจและลดความ เหล่ือมลํ้ า ให้รวม

ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 เป็นทางเลือกเดียวกนั 

 4.7 กรณีผูป้ระกนัตนอายุครบ 55 ปี และส่ง

เงินสมทบครบ 180 เดือนแลว้ให้มีสิทธิเลือกรับเงิน

บาํเหน็จ หรือบาํนาญได ้

 ขอ้ 5 ใหรั้ฐบาลเร่งรัดออกกฎหมายคุม้ครอง

ส่งเสริม และพฒันาคุณภาพแรงงานนอกระบบและมี

สิทธิจดัตั้งองคก์รได ้

 ขอ้ 6 ให้รัฐบาลจดัระบบกองทุนสวสัดิการ

เพื่อการเล้ียงชีพให้กับลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจให้

เทียบเคียงกับระบบสวสัดิการของทางราชการ และ

ลูกจ้างในระบบของภาคเอกชนรวมถึงขอให้รัฐ

ลดหยอ่นภาษีเงินไดก้อ้นสุดทา้ยที่ไดรั้บจากนายจา้ง

ที่เรียกว่าค่าตอบแทนความชอบในการทาํงานใน

กฎหมายรัฐวสิาหกิจ 

 ขอ้ 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

แต่งตั้งคณะทาํงานติดตามข้อเรียกร้องวนัแรงงาน

แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 

 

 สาํหรับขอ้เรียกร้องที่เพิ่มมาจากจากปี 2563 

คือ ในขอ้ 3 ให้รัฐบาลแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในข้อย่อย ขอ้ 3.3 ให้

รัฐบาลประกาศยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 7 ของ

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน และ ข้อ 3.4 ให้

รัฐบาลจดัใหลู้กจา้งมีสิทธิไดรั้บเงินที่นายจา้งตอ้งจ่าย

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานอยูใ่นบุริมสิทธิ

ลาํดบัที่ 2 
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 กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงาน

ไทย(คสรท.)  และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

สมัพนัธ ์(สรส.) มีขอ้เรียกร้องดงัน้ี 

 

 ข้อเรียกร้องเร่งด่วนให้รัฐบาลออกมาตรการ

ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและ

คนท างานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 

ดงัน้ี  

 1. ให้เร่งฉีดวคัซีนให้แก่ประชาชนโดยเร็ว

และเปิดโอกาสให้ผูมี้ความพร้อมในการนาํเขา้และ

ฉีดวคัซีนที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากรัฐเพื่อฉีด

ใหแ้ก่คนใกลชิ้ดและพนกังาน 

ในสถานประกอบการของตนเองเพื่อลดภาระของรัฐ 

และการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตอ้งครอบคลุมแรงงาน

ขา้มชาติที่ทาํงานในประเทศไทย 

 2.กําหนดมาตรการดูแลที่ ดีพอบุคคลที่ มี

ความเส่ียงที่จะติดเช้ือ เช่น บุคลากรทางการแพทย ์

สาธารณสุข พนักงานที่ให้บริการแก่ประชาชนใน

การบริการสาธารณะ 

ทั้ งเร่ืองวัคซีน เคร่ืองมืออุปกรณ์ การตรวจ การ

ป้องกนั ใหเ้พยีงพอ 

 3. ให้ประชาชน คนทาํงาน ทุกกลุ่มสาขา

อาชีพ รวมทั้งแรงงานขา้มชาติ เขา้ถึงการบริการการ

ตรวจโรคอยา่งทัว่ถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม 

 4 .  ให้ รั ฐ บ า ล ส นับ ส นุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยข อ ง

ประชาชน ในเร่ืองสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น 

ค่าไฟฟ้า ค่านํ้ าประปา ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศพัท ์

เป็นต้น  เพราะจะ เ กิดประโยชน์กับทุกคน ทุก

ครอบครัว และการสนับสนุนน้ีตอ้งเป็นงบประมาณ

จากรัฐมิใช่ผลกัภาระใหห้น่วยงานบริการ 

 5. การเยียวยา ช่วยเหลือ หากมีความจาํเป็น 

ต้อ ง เท่ า เที ยม  เ ป็ น ธร ร ม  โ ด ยไ ม่ เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ

ครอบคลุมคนยากจน คนรายได้น้อย และดูแล

แรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสมในฐานะมนุษยท์ี่มี

ความทุกขย์ากเหมือนกนั 

 6. ยกเลิก หรือ ลด การเก็บค่าบาํรุงการศึกษา 

(ค่าเทอม) เพราะรัฐบาลมีนโยบายให้มีการเรียนผ่าน

ระบบออนไลน์  

 7. รัฐบาลต้องควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มี

ราคาแพงและลงโทษกับผูท้ี่ฉวยโอกาส บนความ

ทุกขย์ากของประชาชน 
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 8. รัฐตอ้งควบคุมการจดัการเร่ืองโควิด 19 

โดย เฉพ าะ เ ร่ือ งกา รจัด ซ้ือ  จัด จ้าง  กา รใช้ จ่ า ย

งบประมาณ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ให้มีการ

ทุจริตในทุกระดบัขั้นตอน 

 9. รัฐต้องหาแนวทาง สร้างมาตรการให้

หน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

ใหรั้กษาการจา้งงานเอาไวไ้ม่ใหมี้การเลิกจา้ง หรือใช้

สถานการณ์โควิดเลิกจา้งคนงานเพราะจะเป็นการ

ซํ้ าเติมสถานการณ์ใหว้กิฤตเพิม่มากขึ้น 

 10. รัฐบาลไดป้ระกาศให้โรคโควิด 19 เป็น

โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ซ่ึง มีผลกระทบต่อ

คนทาํงานที่เจ็บป่วยจากโรคดงักล่าว และในอนาคต

เป็นไปได้ว่าอาจจะมีโรคระบาดใหม่ ๆ เกิดขึ้ นอีก 

ดงันั้น รัฐบาลจะตอ้งกาํหนดระเบียบหรือมาตรการที่

ชัดเจนในเร่ืองของการคุม้ครอง การรักษาพยาบาล 

และสิทธิประโยชน์ค่าทดแทนให้กบัคนงานที่อาจจะ

เจบ็ป่วยหรือเสียชีวติจากโรคเหล่าน้ี 

 ข้อเสนอทั่วไป 

 1. รัฐตอ้งจดัสวสัดิการถ้วนหน้าที่มีคุณภาพ

ใหแ้ก่ประชาชนทุกคนไดเ้ขา้ถึงอยา่งเท่าเทียมโดยไม่

เลือกปฏิบตัิ 

 1.1 ด้านสาธารณสุข ประชาชนทุกคนตอ้ง

เขา้ถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและไม่มีค่าใชจ่้าย 

 

 1.2 ด้านการศึกษา ประชาชนทุกคนต้อง

เข้า ถึงการศึกษาในทุกระดับ  ทั้ งในระบบและ

การศึกษาทางเลือกโดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

 2. รัฐตอ้งกาํหนดค่าจา้งแรงงานที่เป็นธรรม

ใหค้รอบคลุมผูใ้ชแ้รงงานทุกภาคส่วน 

 2.1 กาํหนดนิยามค่าจา้งขั้นตํ่าแรกเข้าให้มี

รายได้เพียงพอต่อการเ ล้ียงชีพของตนเองและ

ครอบครัว 2 คน ตามหลักการขององค์การแรงงาน

ระหวา่งประเทศ และตอ้งเท่ากนัทั้งประเทศ 

 2.2 กาํหนดให้มีโครงสร้างค่าจา้งและมีการ

ปรับค่าจา้งทุกปี 

 3. รัฐบาลต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาของ

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 

 3.1 ฉบบัที่ 87 ว่าด้วยการคุม้ครองสิทธิใน

การรวมตวักนั 
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 3.2 ฉบบัที่ 98 วา่ดว้ยการปฏิบติัตามหลกัการ

แห่งสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง เพื่อ

สร้างหลกัประกนัในการรวมตวัและการเจรจาต่อรอง 

 3.3 ฉบบัที่ 183 วา่ดว้ยการคุม้ครองความเป็น

มารดา 

 

 4. รัฐตอ้งหยดุการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในทุก

รูปแบบ และให้มีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิด

การพฒันาศักยภาพในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ 

เพือ่ประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน ดงัน้ี 

 4.1 ยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

และการแปลงสภาพรัฐวสิาหกิจทุกรูปแบบ 

 4.2 จดัตั้งกองทุนพฒันารัฐวสิาหกิจ 

 4. 3  ให้ มี ก าร บ ริ ห า ร จัด กา ร ที่ โ ป ร่ ง ใส 

ตรวจสอบไดแ้ละการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ 

 5. รัฐบาลต้องยกเลิกนโยบายการจํากัด

อตัรากาํลังบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และยกเลิก

นโยบายการลดสิทธิประโยชน์  สวัสดิการของ

พนกังานและครอบครัว 

 6.  รั ฐต้อง กํา หน ด ให้ ลูก จ้า งภ าค รัฐ ใน

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและทอ้งถ่ินรับ

ค่าจา้งจากงบประมาณแผ่นดิน และต้องบรรจุเป็น

ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งประจาํ 

 7. รัฐตอ้งปฏิรูปการประกนัสงัคม ดงัต่อไปน้ี 

 7.1 ปฏิรูปโครงสร้างสาํนกังานประกนัสังคม

ให้ เ ป็ นอิ สร ะ  โ ปร่ งใส ตร วจส อบ ได้  แ ละ ให้

ผูป้ระกนัตนมีส่วนร่วม 

 7 . 2  ก า ร จ่ า ย เ งิ น ส ม ท บ เ ข้ า ก อ ง ทุ น

ประกันสังคมต้องเป็นไปในสัดส่วนที่ เท่ากันทั้ ง 

รัฐบาล นายจา้ง และผูป้ระกนัตน 

 7.3 ดาํเนินการบริหารจดัการ ใหผู้ป้ระกนัตน

มาตรา 40 และ มาตรา 33 ไดรั้บสิทธิประโยชน์ที่เท่า

เทียมกนั 

 7.4 เพิ่มสิทธิประโยชน์สําหรับผูรั้บเงินชรา

ภาพเป็นอตัราร้อยละ 50 ของค่าจา้งเดือนสุดทา้ย 

 7.5ใหส้าํนกังานประกนัสงัคมประกาศใชอ้นุ

บญัญติัทั้ง 17 ฉบบั ที่ออกตาม พ.ร.บ.ประกนัสังคม 

ฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2558 

 7.6 ขยายกรอบเวลาในการเขา้ถึงสิทธิการ

รักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทน จนส้ินสุดการ

รักษาตามคาํวนิิจฉยัของแพทย ์
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 7.7  สนับสนุ น ส่ ง เส ริมให้ มีก ารจัดตั้ ง

สถาบนัการเงินของผูใ้ชแ้รงงาน (ธนาคารแรงงาน) 

และจัดสร้างโรงพยาบาล ในภูมิภาคต่าง ๆ ตาม

สัดส่วนผูป้ระกันตนในพื้นที่พร้อมกับผลิตแพทย ์

พยาบาลและบุคลากรด้านอ่ืน ๆ ของสํานักงาน

ประกนัสงัคมเอง 

 8. รัฐตอ้งดูแลให้มีการปฏิบตัิและการบงัคบั

ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่นายจ้างเลิกจ้าง

คนงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือจ่ายไม่ครบที่

กฎหมายกาํหนด เช่น การปิดกิจการ หรือ การยบุเลิก

กิจการในทุกรูปแบบ (ตามรัฐธรรมธรรมนูญ หมวด 5 

มาตรา 53) 

 9. รัฐต้องจัดตั้ งกองทุนประกันความเส่ียง

จากการลงทุน โดยให้นายจา้งจ่ายเงินเขา้กองทุนเพื่อ

เป็นหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิของคนงาน เม่ือ

มีการเลิกจ้างหรือปิดกิจการ โดยนายจ้างไม่จ่าย

ค่าชดเชย คนงานต้องได้สิทธิรับเงินจากกองทุนน้ี 

พร้อมทั้งการสนับสนุนค่าดาํเนินการทางคดีระหว่าง

ผูป้ระกอบการกบัคนงาน หรือ รัฐกบัผูป้ระกอบการที่

ทาํผดิกฎหมาย 

 10. รัฐตอ้งพฒันากลไกเขา้ถึงสิทธิและการ

บงัคบัใชก้ฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อยา่งจริงจงั รัฐจะตอ้ง

จดัสรรงบประมาณ ให้แก่สถาบนัความปลอดภยัฯ 

ให้เพียงพอ สําหรับการบริหารจัดการเร่ืองความ

ปลอดภยัให้มีประสิทธิภาพ และสร้างกลไก กติกา 

ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของคนงานทุกภาคส่วน และ 

ยกเลิกการใชแ้ร่ใยหินทุกรูปแบบ 

 

 11.รัฐตอ้งยกเลิกการจา้งงานที่ไม่มัน่คง เช่น 

การจา้งงานแบบชั่วคราว รายวนั รายชั่วโมง เหมา

ค่าแรง เหมางาน เหมาบริการ และการจา้งงานบาง

ช่วงเวลา ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 12. ขอ้เสนอเพื่อคุม้ครองสิทธิแรงงานขา้ม

ชาติ 

 12.1 รัฐบาลตอ้งสร้างหลักประกันสุขภาพ

ถว้นหน้า สาํหรับทุกคนโดยไม่คาํนึงถึงสถานะและ

ไม่เลือกปฏิบติัต่อชาติใดชาติหน่ึงเพื่อประสิทธิภาพ

ในการเขา้ถึงการรักษาโรคและเยยีวยาต่อแรงงานขา้ม

ชาติโดยไม่เลือกปฏิบติั 

 12.2 รัฐบาลตอ้งให้แรงงานขา้มชาติทุกคน

เขา้ถึงสิทธิเงินกองทุนทดแทน เม่ือเกิดอุบติัเหตุจาก

การทาํงานไม่วา่กรณีใด 
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 12.3 รัฐบาลตอ้งให้โครงการเยยีวยา ‚ม. 33 

เรารักกนั‛ ช่วยเหลือเยยีวยากบัแรงงานขา้มชาติที่เป็น

ผูป้ระกันตนตามมาตรา 33 โดยไม่เลือกปฏิบติัและ

ยกเลิกเ ง่ือนไขว่าต้องมีสัญชาติไทยและให้การ

ช่วยเหลือผูป้ระกนัตนมาตรา 38 

 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย

(คสรท.) และสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์

(สรส.) ไดส่้งผูแ้ทนองค์กรยื่นขอ้เรียกร้องในระดับ

จงัหวดัราว 54 จงัหวดัทัว่ประเทศ เพื่อให้มีการแกไ้ข

ปัญหาแรงงานในแต่ละพื้นที่ ในกรณีแรงงงานใน

ระบบ แรงงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานลูกจา้ง แรงงาน

นอกระบบ และแรงงานขา้มชาติ โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่

ว่าขอ้เสนอที่ได้ยื่นเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีพล

เอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา และรัฐบาลจะได้รับการ

ตอบสนองโดยเร็ว ทั้งน้ี ก็เพื่อประโยชน์และความ

ตอ้งการให้คนงาน ผูใ้ชแ้รงงาน ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่

ของประเทศ มีหลักประกันในการทํางาน และ

หลกัประกนัในการดาํเนินชีวิตอนัเป็นเป้าหมายเพื่อ

การพฒันาประเทศใหมี้ ‚ความมัน่คง กา้วหนา้ ย ัง่ยนื‛ 

ดงัที่นายกรัฐมนตรีพดูตอกย ํ้าเสมอมา 

 ในวนัที่ 1 พฤษภาคม 2564 สภาองค์การ

ลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.) 

เครือข่ายประกนัสงัคมคนทาํงาน (คปค.) มูลนิธิหญิง

ชายก้าวไกล พร้อมองคก์รเครือข่ายด้านแรงงานทุก

ภาคส่วน จึงขอประกาศแถลงการณ์ ขอ้เรียกร้องใน

วนัแรงงานแห่งชาติ ประจาํปี 2564 เพื่อขอให้ทาง

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคญัของผูใ้ช้แรงงาน 

ทุกภาคส่วน ขอให้มีนโยบายเพื่อส่งสริมสนับสนุน

ดา้นแรงงานเพื่อสร้างความมัน่คงในการทาํงานของ

ผูใ้ชแ้รงงาน และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศใน 

6 ขอ้ ดงัน้ี 

 ขอ้ 1. ขอให้รัฐบาลจดัหาวคัซีน และเร่งรัด

การ ฉีด วัค ซีน ป้อ งกันไ วรั สโ ควิด–19 สํา หรับ

ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ให้

เป็นการเฉพาะให้เร็วขึ้นให้ครอบคลุมผูป้ระกันตน

ถว้นหนา้ 

 ข้อ 2. ขอให้รัฐบาลตรากฎหมาย ‚จัดตั้ ง

กองทุนประกันความเส่ียงให้กับลูกจา้ง ‛ ในกรณีที่

สถานประกอบกิจการปิดกิจการ หลีกเล่ียงการเลิกจา้ง

ไม่จ่ายค่าชดเชย เพื่อเป็นหลักประกนัความมัง่คงใน

การทาํงาน 
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 ข้ อ  3 .  ข อ ใ ห้ รั ฐ บ า ล ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ

ประกนัสงัคมโดยแกไ้ขพระราชบญัญติัประกนัสังคม 

พ.ศ. 2533 ดงัน้ี 

 3.1)  ผู ้ประกันตนมาตรา  33 มาตรา  39 

สามารถเลือกรับบาํเหน็จหรือบาํนาญได้ และปรับ

ฐานเงินรับบาํนาญชราภาพไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท/

เดือน 

 3.2) ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ที่รับบาํนาญชรา

ภาพแล้ว สามารถสมัครเขา้เป็นผูป้ระกันตนมาตรา 

39และให้ได้รับการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ทดแทน 

3 กรณี ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล ทุพพลภาพ และค่าทาํ

ศพ 

 ขอ้ 4. ขอให้รัฐบาลขยายสิทธิประโยชน์ใน

กองทุนเงินทดแทน กรณีหากลูกจา้งประสบอุบตัิเหตุ 

เจบ็ป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต เน่ืองจากการทาํงานให้

ไดรั้บความคุม้ครองจากกองทุนเงินทดแทน โดยไม่

จาํกดัวงเงินค่ารักษาพยาบาลใหจ้นส้ินสุดการรักษา 

 ขอ้ 5. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนกิจกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาวะคนทาํงานในสถานประกอบการ ใน

มิติการลดปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพของคนงาน (ลดละ

เลิก เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์บุหร่ี และการพนัน เพื่อลด

ปัจจยัเส่ียงต่อโรคระบาดโควิด) ความปลอดภยัใน

การทาํงาน เพื่อลดช่องว่างความเหล่ียมลํ้ าในการ

เข้าถึงบริการทางสุขภาพและความเหล่ือมลํ้ าทาง

สงัคม 

 ขอ้ 6. ขอใหรั้ฐบาล ‚จดัตั้งธนาคารแรงงาน‛ 

เพื่อให้เป็นสถาบันการเงิน การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 

และส่งเสริมการออมของผูใ้ชแ้รงงานโดยเฉพาะ 

 

 ขอ้ 7. ใหรั้ฐบาลส่งเสริมอาชีพทางเลือก และ

ประกนัรายไดใ้หก้บับุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ประกอบ

อ า ชี พ ท า ง เ ลื อ ก ไ ด้จัด แ ถ ล ง ข้อ เ รี ย ก ร้ อ ง ต่ อ

นายกรัฐมนตรีที่สภาฯ 

 ในวนัเดียวกนั สมาคมเครือข่ายแรงงานนอก

ระบบ (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์เน่ืองในวนั

แรงงานสากล 2564 ในสถานการณ์วิกฤตของโรค

ระบาดโควดิ-19 โดยมีเน้ือหาและขอ้เรียกร้อง ดงัน้ี 

 1. เร่งออกมาตรการเยียวยาที่สําคัญคือเงิน

ช่วยเหลือเพื่อชดเชยการขาดรายได้ในช่วงเวลาที่

รัฐบาลมีมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ด้วย

จาํนวนเงินที่เพียงพอต่อการดาํรงชีวิต ถว้นหน้าและ

ครอบคลุมแรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ แรงงาน
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ขา้มชาติ และผูไ้ดรั้บผลกระทบกลุ่มอ่ืน ๆ โดยไม่มี

อุปสรรคและขอ้จาํกดัในการเขา้ถึง 

 2. เ ร่งออกมาตรการเยียวยา ฟ้ืนฟูอ่ืน ๆ 

สําหรับแรงงานนอกระบบ เช่น การจดัตั้ งกองทุน

เงินกู้เพื่อพฒันาอาชีพของแรงงานนอกระบบ การ

จดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการของกลุ่มแรงงานนอก

ระบบโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 3 .  พัฒ น า ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ก ลุ่ ม

เปราะบางและผูใ้ช้แรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ 

และแรงงานขา้มชาติสามารถเขา้ถึงมาตรการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสงัคมที่รัฐกาํลงัดาํเนินการอยูด่ว้ยเงินกู้

ส่ีแสนลา้นอยา่งแทจ้ริง 

 

 4. มาตรการเยยีวยาและฟ้ืนฟูตอ้งมีส่วนร่วม

ของตัวแทน และองค์กรของแรงงานทั้งในระบบ 

นอกระบบ และแรงงานขา้มชาติ 

 5. ปฏิรูปประกนัสงัคม ใหมี้สิทธิประโยชน์ที่

ตอบสนองความตอ้งการของแรงงานอย่างแทจ้ริง 

เช่น การประกันการว่างงานของแรงงานนอกระบบ 

เพิ่มจาํนวนเงินสิทธิประโยชน์ชราภาพ และปฏิรูป

ระบบบริหารสาํนักงานประกนัสังคมเพื่อให้แรงงาน

เป็นเจ้าของ เ ร่ิมจากการจัด เ ลือกตั้ งกรรมการ

ป ร ะ กัน สั ง ค ม ที่ ค ํา นึ ง ถึ ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง

ผูป้ระกนัตนทุกมาตรา 

 6. ทบทวน แก้ไข ตัวบท กลไก และการ

บงัคบัใชก้ฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการคุม้ครอง

สิทธิของแรงงานนอกระบบ เช่น พระราชบัญญัติ

คุม้ครองผูรั้บงานไปทาํที่บา้น พ.ศ.2553 กฎกระทรวง

คุม้ครองลูกจา้งทาํงานบา้น พ.ศ.2555 ให้สามารถ

คุม้ครองสิทธิของแรงงานนอกระบบไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศ

ไทย)หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดรั้บการตอบสนองจาก

รัฐบาล และไดรั้บการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนใน

สงัคม เพือ่คุณภาพชีวติ และสิทธิของแรงงาน 

 ด้านกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้
เผยแพร่ข่าว เน่ืองในวนัแรงงานแห่งชาติ ประจาํปี 
2564 โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาล ภายใตก้ารนํา
ของ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.
ประวติร วงษสุ์วรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตระหนักถึง
ความสาํคญัของพี่น้องผูใ้ชแ้รงงาน จึงไดม้อบหมาย
ให้กระทรวงแรงงานส่งความระลึกถึงและความ
ปรารถนาดีมายงัพีน่อ้งผูใ้ชแ้รงงานทุกสาขาอาชีพทั้ง
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ในและต่างประเทศ และเน่ืองในวนัแรงงานแห่งชาติ
ในปีน้ี และกล่าวถึงนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่
จะดาํเนินการใน 5 ดา้น เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติของ
พีน่อ้งผูใ้ชแ้รงงาน ดงัน้ี  

 

 1) ดา้นการพฒันาฝีมือแรงงาน พฒันาทกัษะ
ฝีมือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
โดย Up-Skills & RE-Skills และ New-Skills โดย
เนน้อาชีพใหม่ภายหลงัสถานการณ์โควดิ-19 คล่ีคลาย 
จดัฝึกอบรมหลกัสูตรออนไลน์เพือ่แรงงานทั้งในและ
นอกระบบ เช่น ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร เทคนิค
การจําหน่ายสินค้าออนไลน์  เป็นต้น สนับสนุน
เงินทุนจากกองทุนเพื่อพฒันาฝีมือแรงงาน เพื่อให้
ผูป้ระกอบการนําไปพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้างใน
สถานประกอบการ  

 2) ดา้นการหางานให้ทาํ จดัหาตาํแหน่งงาน
ว่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัมี
ตาํแหน่งงานว่างแล้วจาํนวนกว่า 200,000 อัตรา 
รวมทั้ง สนับสนุนการจ้างงานในพื้นที่ เพื่อรักษา
สภาพการจ้าง พฒันาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการ
สมัครงาน โดยพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถ
เช่ือมโยงระหว่างนายจ้าง แรงงาน และสถาบัน

ฝึกอบรมได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้ น เพิ่ม
ทกัษะแรงงานไทยที่ไปทาํงานต่างประเทศ โดยอบรม
ให้ความรู้แก่แรงงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานใน
ต่างประเทศ เ ช่น ทักษะด้านภาษา เทคโนโลย ี
กฎหมาย วฒันธรรมความเป็นอยูแ่ต่ละประเทศ เป็น
ตน้  

 3)  ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหลังเกษียณ ภายใต้
โครงการ ‘แรงงานพันธ์ุดี’ โดยจะดาํเนินการนาํร่อง
ในสถานประกอบการเพือ่เป็นตน้แบบ จาํนวน 9 แห่ง 
เพื่อให้แรงงานที่ เตรียมตัวจะเกษียณสามารถนํา
ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ต่อยอดในการประกอบอาชีพเพือ่เพิม่รายไดแ้ละเล้ียง
ดูตนเองหลงัเกษียณ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลอ้ง
กับสถานการณ์ปัจจุบนั โดยการพิจารณากฎหมาย
ของกระทรวงแรงงานทุกฉบบัไม่ใหเ้กิดความซํ้ าซ้อน
กนั และแกไ้ขปรับปรุงสาระสําคญัให้สอดคลอ้งกับ
สภาพการณ์ดา้นแรงงานที่เป็นปัจจุบนั แกไ้ขปัญหา
การคา้มนุษยด์า้นแรงงานเพื่อมุ่งสู่เทียร์ 1 โดยกาํชบั
เจ้า ห น้ า ที่ ที่ เ ก่ี ยว ข้อ ง ดํา เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส ถ า น
ประกอบการอยา่งเคร่งครัด บงัคบัใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด รวมทั้ง ประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ให้
นายจา้งใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ไม่ใช้
แรงงานเด็กหรือแรงงานบงัคบั ยกระดบัคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ โดยใหก้ารดูแล คุม้ครอง ส่งเสริม
และพฒันาดา้นอาชีพ โดยการปรับปรุงวตัถุประสงค์
และรายละเอียดของกองทุนเพื่อผูรั้บงานไปทาํงานที่
บ้านให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบในทุกกลุ่ม
อาชีพ ดูแลและคุ้มครองแรงงานกลุ่มเปราะบาง 
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(ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาสทางสังคม) ด้วยการ
ส่งเสริมและพฒันาดา้นการประกอบอาชีพ หางานที่
เหมาะสมใหท้าํ และสร้างหลกัประกนัทางสงัคม  

 4) ด้านการสร้างหลักประกันทางสังคม 
ตรวจโควดิ-19 เชิงรุก เพือ่ผูป้ระกนัตน ตามโครงการ
แ ร ง ง า น … เ ร า สู้ ด้ ว ย กั น  บู ร ณ า ก า ร ร่ ว ม กั บ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร ผู ้ว่า
ราชการจงัหวดั และ สปสช. ดาํเนินการตรวจโควิด -
19 ใน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
ชลบุรี เชียงใหม่ และสมุทรปราการ ซ่ึงจะดาํเนินการ
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะ
คล่ีคลาย เ ร่ง จ่ายเ งินทดแทนกรณีว่างงานจาก
ผลกระทบโควิด-19 เพื่อให้ผูป้ระกันตนได้รับเงิน
เยยีวยาสาํหรับนาํไปใชจ่้ายในชีวติประจาํวนัในช่วงที่
การแพร่ระบาดยงัไม่คล่ีคลาย ปล่อยเงินกู้ให้กับ
ผูป้ระกอบการในการรักษาการจ้างงานในวงเงิน 
30,000 ลา้นบาท เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ ให้คง

สภาพการจา้งงาน จดัตั้งสถาบนัการแพทยเ์พื่อผูใ้ช้
แรงง าน เ ป็น โรง พยา บาล ในสังกัด สํานักงา น
ประกันสังคม เพื่อให้บริการทางการแพทย์แ ก่
ผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม 

 5) ดา้นการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อบริการดา้น
แรงงาน ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลดา้นแรงงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการสร้าง Big Data ดา้นแรงงานให้
ครอบคลุมทุกภารกิจและสามารถเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พฒันา
ระบบให้บริการแก่แรงงานไทยที่ไปทํางานใน
ต่างประเทศ โดยพฒันาระบบ Line official account 
ช่ือ  ‘น้องสิทธิ’  เพื่อ เ ป็นช่องทางติดต่อ ส่ือสาร 
สอบถามสิทธิประโยชน์ต่างๆ สามารถดาวน์โหลด
คู่มือสิทธิประโยชน์และขอ้มูลพื้นฐานในประเทศที่
ไปทํางาน เช่น ค่าจ้างขั้นตํ่ า  ชั่วโมงการทํางาน 
วนัหยดุ เป็นตน้ 
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สรุปผลการด าเนินงานของกองทุนประกันสังคม รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 

ข้อมูลผลงานส าคัญกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
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สถิติการประกันสังคม เดือนมกราคม 2564 

 
ข้อมูลสถิติแรงงานรายเดือน มกราคม 2564 

จัดท าโดย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักปลัดกระทรวงแรงงาน 
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ตรวจโควดิแรงงาน ป่วยพร้อมส่ง Hospitel 

 เ ม่ื อ วัน ที่   27 เ ม ษ า ย น  2564 ข่ า ว

ประ ชา สัมพัน ธ์กระ ทรว งแ รง งา น รา ยงา น ว่ า 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกล่ิน 

ไดเ้ปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจคดักรองโรคโค

วิด-19 เชิงรุก เพื่อผู ้ประกันตน ตามโครงการ

แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน ในพื้นที่ 5 จงัหวดั ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ และ

ชลบุ รี  ซ่ึงภาพรวมขณะน้ีตรวจไปแล้วทั้ งหมด 

29,065 คน พบผูติ้ดเช้ือ 607 คน (ขอ้มูล ณ วนัที่ 26 

เม.ย.64 เวลา 16.00 น.) 

 

ซ่ึ ง แ ต่ ล ะ ศู น ย์ มี ผ ล ก า ร ต ร ว จ  ดั ง น้ี 

กรุงเทพมหานคร ตรวจแลว้ 23,055 คน พบผูติ้ดเช้ือ 

602 คน ซ่ึงได้ประสานส่งเข้ารับการรักษาตัวที่

โรงพยาบาลแล้วจาํนวน 31 คน ส่งเข้า Hospitel 

จาํนวน 290 คน ส่วนที่เหลืออยูร่ะหวา่งการสอบสวน

โรค จงัหวดัชลบุรีตรวจแลว้ 596 คน พบผูติ้ดเช้ือ 5 

คน และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ปทุมธานี 

ตรวจแลว้ 3,296 คน เชียงใหม่ ตรวจแลว้ 1,389 คน 

นนทบุรี ตรวจแลว้ 729 คน ซ่ึงในส่วนของ 3 จงัหวดั

ยงัไม่ได้รับรายงานผูติ้ดเช้ือ โดยศูนยต์รวจที่สนาม

ไทย – ญี่ปุ่ น  ดินแดง ก รุงเทพมหานครจะเปิด

ให้บริการไปจนถึงวนัที่ 30 เมษายนน้ี จากนั้นจะปิด

ศูนยช์ัว่คราว และเปิดใหบ้ริการตรวจคดักรองอีกคร้ัง

ในวนัที่ 5 – 11 พ.ค.น้ี และจะประเมินสถานการณ์อีก

คร้ัง 

 วนัที่ 4 พฤษภาคม 2564 เปิดตัว Hospitel 

ประกันสังคม เพื่อรองรับผูป้ระกนัตนที่ป่วยโควิด-

19 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถนนรองเมือง และ

โรงแรมเอวาน่า แกรนด ์แอนด ์คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ 

ซอยบางนา – ตราด 12/1 ถนนบางนา – ตราด เขต

บางนา กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่รองรับการ

รักษาตวัของผูป้ระกนัตนติดเช้ือโควิด-19 ที่ไม่แสดง

อาการ 

เน่ืองจากสภาพปัญหาในปัจจุบนัได้เกิดโค

วดิ-19 สายพนัธุใ์หม่ ที่กาํลงัแพร่ระบาดอยูใ่นขณะน้ี
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มีความรุนแรง และมีอัตราการติดเช้ือเพิ่มมากขึ้ น

อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้จ ํานวนสถานที่และเตียง

รองรับผูป่้วยที่ติดเช้ือไม่เพียงพอ กระทรวงแรงงาน

จึงไดเ้ห็นความสาํคญัของการแกไ้ขปัญหา เพื่อสร้าง

ความปลอดภยัแก่ผูป้ระกันตน และเป็นการลดการ

ติดต่อแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้มีนโยบายให้

ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผูป้ระกันตน

มาตรา 33,39 และ 40 รวมทั้งจดัหา Hospitel เพื่อ

รองรับผูป้ระกันตนที่ป่วยโควิด-19 เป็นการสร้าง

ความเช่ือมั่นแก่ผูป้ระกันตนที่ป่วยให้ได้เขา้รับการ

รักษา ลดอัตราความเส่ียงต่อการเสียชีวิต โดย

สํานักงานประกันสังคมได้รับความร่วมมือจาก

สถานพยาบาล โรงแรม ในการจดัตั้ง Hospitel ไดรั้บ

ความร่วมมือจากโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

เป็นอยา่งดี 

 วนัที่ 5 พฤษภาคม 2564  สั่งตรวจคดักรอง

หาเช้ือโควิด-19 เชิงรุก แรงงานนอกระบบในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระทรวง

แรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม บูรณาการ

ความร่วมกบักระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

ผู ้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข 

สปสช. ดําเนินการตรวจโควิด – 19 เชิงรุก เพื่อ

ผูป้ระกันตนและแรงงานนอกระบบ ตามโครงการ

แรงงาน…เราสูด้ว้ยกนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

ซ่ึงในวนัน้ี (5 พ.ค.64) ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 

ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่ น) เขตดิน

แดง กรุงเทพมหานคร ไดเ้ปิดตรวจโควิด-19 เชิงรุก 

อีกคร้ัง โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 

โดยในแต่ละวนัตรวจได้ไม่เกิน 3,000 คน รอบเช้า 

1,500 คน และรอบบ่าย 1,500 คน 

(เรียบเรียงโดย วาสนา ลาํดี) 

กระทรวงแรงงานมอบเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง 

หลงัถูกเลกิจ้างไม่ได้รับค่าชดเชย 

 

 เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม 

ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเงิน

สงเคราะห์ลูกจ้าง จ ํานวน 21,465,350 บาท เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างบริษัท บริล

เลียนท์ อัลไลแอนท์ จาํกัด จงัหวดัสมุทรปราการ 

จาํนวน 1,161 คน กรณีนายจา้งเลิกจา้งโดยไม่จ่ายเงิน

ค่าชดเชย โดยมีผูแ้ทนเขา้รับมอบจาํนวน 6 คน โดย

มี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน ศาสตราจารย์  นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน   พร้อมด้วย 
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ผูบ้ริหารระดบัสูงกระทรวงแรงงาน เขา้ร่วมในคร้ังน้ี

ดว้ย โดยกล่าวว่า ‚รัฐบาล มีความห่วงใยลูกจา้งทุก

คนกรณีถูกเลิกจา้งเน่ืองจากสถานประกอบกิจการ

ไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 ในวนัน้ีผมจึงไดม้อบ

เงินแก่ผูแ้ทนลูกจ้างจํานวน 6 คน เพื่อเป็นสิทธิ

ประโยชน์ที่ รัฐบาลแล ะกระทรวง แรงงานไ ด้

ช่วยเหลือคุม้ครองแรงงานตามกฎหมาย‛ 

นาย สุ ช า ติ  ชมกลิ่ น  รั ฐ มนต รี ว่ า ก า ร

กระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้

อ นุ มัติ เ งิ น ก อ ง ทุ น ส ง เ ค ร า ะ ห์ ลู ก จ้า ง จํา น ว น 

21,465,350 บาท ให้กับสํานักงานสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัสมุทรปราการ นําไปจ่าย

ให้กับลูกจ้างของ บริษัทบริลเลียนท์อัลไลแอนซ์ 

ไทย โกลบอล จํากัด อํา เภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ ประกอบกิจการผลิตชุดชั้นในสตรี 

จาํนวน 1,161 คน ท่ีไดย้ืน่คาํขอรับเงินสงเคราะห์จาก

กองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2564 

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนกรณีที่นายจา้ง

เลิกจา้งและยงัไม่จ่ายค่าชดเชย โดยมีตวัแทนลูกจา้ง

เข้าร่วมพิธีรับมอบเงิน ซ่ึงบริษัทฯ ได้ปิดกิจการ

ตั้งแต่วนัที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา เน่ืองจากได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึง

พนักงานตรวจแรงงาน สํานักงานสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานจงัหวดัสมุทรปราการ ไดมี้คาํสั่งเม่ือ

วนัที่ 23 มีนาคม 2564 สั่งให้ บริษทัฯ จ่ายค่าจา้ง

สาํหรับวนัหยดุพกัผ่อนประจาํปี 2564 ที่นายจา้งสั่ง

ใหห้ยดุเป็นเงิน 774,897.24 บาท จ่ายค่าจา้งแทนการ

บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 27,004,038.02 บาท 

ค่าชดเชยเป็นเงิน 212,900,746.87 บาท และค่าจา้ง

สําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปีสะสมเป็นเงิน 

2,010,180.57 บาท ให้กับลูกจา้งจาํนวน 1,237 คน 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 242,689,862.71 บาท (สองร้อยส่ี

สิบสองลา้นหกแสนแปดหม่ืนเกา้พนัแปดร้อยหกสิบ

สองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) พร้อ มดอกเบี้ ย ใน

ระหวา่งเวลาผดินดัร้อยละสิบหา้ต่อปีจนกว่าจะชาํระ

เสร็จส้ิน ซ่ึงทั้งนายจา้งและลูกจา้งไดรั้บทราบคาํสั่ง

ดงักล่าวเม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 2564 เม่ือครบกาํหนด

ตามคาํสั่งท่ีนายจ้างต้องปฏิบัติ นายจ้างไม่ปฏิบัติ 

ลูกจา้งจึงได้ยื่นคาํขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุน

สงเคราะห์ลูกจา้ง 

 ทั้งน้ีในวนัเดียวกนั นายสุเทพ อู่อน้ ประธาน

คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู ้แทนราษฎรได้

ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ทางเจา้หน้าที่พฒันาฝีมือ

แรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ในการมอบเงิน

สงเคราะห์ลูกจ้าง ที่ ถูกบริษัทบริลเลียนท์ อัลไล

แอนซ์ ไทย โกลบอล จาํกดั ซ่ึง ถูกเลิกจา้ง จาํนวน 

กวา่พนัคน นายจา้งไม่จ่ายค่าชดเชยและยงัตามหาตวั

นายจา้งไม่เจอ ดงันั้น สวสัดิการคุม้ครองแรงงานจึง

ออกคาํสัง่ใหมี้การจ่าย เงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและ

ค่าชดเชย ซ่ึงตอนน้ีลูกจา้งเดือดร้อน จาํเป็นตอ้งขอ

ความช่วยเหลือจากเงินสงเคราะห์ดว้ย 
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 วนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา10.00 น. นายสุ

ชา ติ   ชมกลิ่ น  รั ฐมนตรี ว่ าก ารกระทรวง

แรงงาน มอบหมาย นายมนัส โกศล คณะที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เขา้ประชุมหารือ

ร่วมกับสหภาพแรงงาน วายเอ็มพีผลิตภณัฑ์โลหะ 

ประเทศไทย และกลุ่มตวัแทนคนงานจาํนวนทั้งหมด 

8 คนเพื่อยื่นหนังสือและช้ีแจงกรณีนายจา้งไม่จ่าย

ค่าชดเชยตามหนังสือสัญญาเลิกจา้ง โดยมีนางโสภา 

เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน ร่วมรับเร่ือง  ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ

แรงงานสัมพนัธ์ ชั้น 1 กรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน 

(เรียบเรียงโดย วาสนา ลาํดี) 

ผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้รับงานไปท าทีบ้่าน 

เม่ือวนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ

สรรหาผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุม้ครองผูรั้บ

งานไปทาํที่บา้นไดจ้ดัประชุมออนไลน์ เพื่อคดัเลือก

ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุม้ครองผูรั้บงานไป

ทาํที่บา้นจากองคก์รที่มีผูเ้สนอช่ือเขา้มา โดยวิธีให้

คณะกรรมการลงคะแนนหลังจากได้ศึกษาประวตัิ

ผูส้มคัรจากเอกสาร และรับฟังการนาํเสนอนโยบาย

จากผูส้มัครบางท่านทางคลิปวีดีโอที่จัดทาํส่งมา

ล่วงหน้า ผลการคัดเลือกปรากฏว่ามีผู ้สมัครได้

คะแนนเสียงสูงสุด 3 อนัดบัดงัน้ี 

1.นางพลูทรัพย ์สวนเมือง ตุลาพนัธุ์  ผูแ้ทน

จากมูลนิธิเพือ่การพฒันาและอาชีพ 

2.นายบณัฑิต ธนชยัเศรษฐวุฒิ         ผูแ้ทน

จากมูลนิธิเพือ่การพฒันาและอาชีพ 

3.นายธนพตั ธนัตเจริญ                   ผูแ้ทน

จากชมรมคนทาํงานที่บา้น จงัหวดัสมุทรปราการ 

ทั้งน้ีคณะกรรมการคุม้ครองผูรั้บงานไปทาํมี

หนา้ที่ใหค้วามเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายการ

คุม้ครอง ส่งเสริมและพฒันาผูรั้บงานไปทาํที่บา้น 

การออกกฎกระทรวงหรือประกาศ กําหนดอัตรา

ค่าตอบแทนในงานที่รับไปทาํที่บา้น ส่งเสริมผูจ้า้ง

งานและผูรั้บงานไปทาํที่บา้น ติดตามตรวจสอบการ

ดาํเนินการที่เก่ียวกบังานที่รับไปทาํที่บา้น ฯลฯ 

(รายงานโดย รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ)์ 

 

 

 


