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 ลัทธิสหภาพแรงงานสากลระหว่างสงครามโลกท้ังสองคร้ัง : “อารมณ์ พงศ์พงัน” 

 อนาคตการเมืองของขบวนการแรงงานไทย : ในมุมมอง “แรงงานกับการเมืองและสังคม

ประชาธิปไตย : ทฤษฎีและพรรค” (ตอนจบ) 
 สรุปการเสวนา “บ้านไม่ใช่วิมาน ภาพและชีวิตในแคมปค์นงานก่อสร้าง” 
 สรุปการเสวนาเร่ือง “แนวคิดในการท างานการเมืองสู่เปา้หมายร่วมด้านแรงงาน” 
 สถิตผิู้ประกันตนและกรณีว่างงาน ม.33 และ คนงานต่างด้าว พ.ย. 2564 
 แรงงานเสนอรัฐบาล 9 ข้อปรับค่าจ้าง  
 "ผู้ประกันตนมาตรา 33" ว่างงานหรือตกงาน เดือนมีนาคมใช้สิทธิเดิม 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

วตัถุประสงค์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 
1.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง
ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 
ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ
แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 
2.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้
แรงงาน 
3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้ าการคน้ควา้ 
เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 
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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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ ฉบบัที่ 62 (409) 

ประจ าเดือนธันวาคม 2564 ด้วยภาระงานท่ีมากล้น

ในขณะท่ีคนท างานมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้แรงงาน

ปริทศัน์ฉบบันีเ้ผยแพร่ต่อผู้อ่านเม่ือเวลาลว่งเลยเข้า

สูปี่ใหม่ 2565 ไปแล้วหลายวนั แต่ยงัคงไว้ซึ่งเนือ้หา

สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อแรงงานและผู้สนใจเหมือน

เช่นเคย 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจท่ีมีทีท่าว่าจะ

กระเตือ้งขึน้ในช่วงปลายปีท่ีแล้ว เน่ืองจากจ านวนผู้

ติดเชือ้โควิด-19 ลดต ่าลงอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้มีการ

เปิดประเทศ รับนักท่อ งเ ท่ียวต่า งชา ติภายใ ต้

มาตรกา ร ป้อ งกัน โรคระบาด ท่ีผ่อนคลายลง 

เศรษฐกิจของจังหวัดท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวกลับมา

คกึคกัขึน้อีกครัง้ แต่แล้วด้วยการกลบัมาระบาดของ

ไวรัสโควิดสายพันธ์ุใหม่ ท าให้ธุรกิจต่างๆ ท่ีเพิ่งจะ

ฟืน้ตวัอาจต้องกลบัสูห่ายนะดงัเดิม ซึ่งหมายถึงการ

ล้มละลายทางเศรษฐกิจของประชาชนจ านวนมากท่ี

ใช้เงินสะสมก้อนสดุท้ายในชีวิตหมดไปแล้วในช่วง 2 

ปีท่ีผา่นมาซึ่งรายได้หดหายจากการยุติกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสงัคม 

การใช้ชีวิตอย่างฝืดเคืองในช่วงการเกิดโรค

ระบาดถูกซ า้เติมด้วยภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ 

ในขณะท่ีรายได้ลดลง ราคาน า้มันและสินค้าจ าเป็น

พุง่สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะสนิค้าท่ีเป็นอาหาร

อยา่งเนือ้หม ูไขไ่ก่ ผกั ฯลฯ 

ตัง้แต่ปลายเดือนธันวาคมปีท่ีแล้ว องค์กร

แรงงานเร่ิมมีการเคลือ่นไหวขอปรับคา่จ้างขัน้ต ่าท่ีไม่

มีการปรับมาตัง้แต้วันท่ี 1 มกราคม 2563 เพื่อให้

สอดคล้อ งกับค่าครอง ชีพ  แต่ความ เ ห็นขอ ง

นายกรัฐมนตรีคือ “จะขอขึน้คา่แรง จะเอาเงินมาจาก

ไหน?” เป็นการตอกย า้ให้เห็นว่าการขอปรับค่าจ้าง

ขัน้ต ่า ไม่ใช่ เ ร่ือง ท่ีจะพูดคุยกันด้วยเหตุผลทาง

เศรษฐกิจแต่จะต้องใช้การต่อรองด้วยพลังทาง

การเมืองของแรงงาน 

อ านาจการต่อรองของขบวนการแรงงาน

สัมพันธ์กับความเป็นเอกภาพของผู้ น าแรงงาน 

แรงงานปริทัศน์ฉบับนีไ้ด้น าเสนอผลการเสวนา

แลกเปลี่ยนเ ร่ือ “อุดมการณ์และนโยบายด้าน

การเมือง ประสบการณ์ในความขัดแย้ง” ซึ่งจัดขึน้

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานแหงชาติ ภู

หินร่องกล้า จงัหวดัพิษณุโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึง
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ทศันะ ความคิดเห็นทางการเมืองของผู้น าแรงงานท่ี

ในปัจจุบนัได้แยกย้ายกนัท างานการเมืองอยู่ในพรรค

การเมืองฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและพรรคท่ีก าลงั

เตรียมตวัเพื่อเข้าสูก่ารเลอืกตัง้ในอนาคตอนัใกล้นี ้

ในขณะท่ีขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง

บนท้องถนนได้สงบลงชั่วคราว การเคลื่อนไหวด้าน

การเลือกตัง้ได้ด าเนินมาอย่างคึกคัก มีการเลือกตัง้

สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรหลายพื น้ ท่ี ใน เ ดือน

มกราคม และมีการรณรงค์หาเสียงของผู้ เตรียมตัว

สมัครเลือกตัง้เป็นผู้ ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ ท่ี

เปิดตวัออกมาแล้วหลายคน รวมถึงการเตรียมความ

พร้อมของพรรคการเมืองต่างๆ ส าหรับการเลือกตัง้

สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร(สส.)ครัง้หน้าท่ีอาจมาถึง

เร็วกวา่ก าหนด 

ดูเหมือนว่าในปัจจุบันผู้ น าแรงงานจะมี

ความต่ืนตวัในการเข้าร่วมการเมืองในระบอบรัฐสภา

กนัมากขึน้ ซึง่อาจเป็นเพราะการมีผู้น าแรงงานท่ีเป็น

สส.ฝ่ายค้าน และมีผู้ ท่ีท างานให้กับรัฐมนตรีในพรรค

รัฐบาล และบางคนเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองท่ี

เตรียมตวัลงแขง่ขนัในการเลอืกตัง้สมยัหน้า แต่โจทย์

ใหญ่ก็คือท าอย่างไร? จะมีผู้น าแรงงานหรือพรรค

การเมืองของแรงงานท่ีสามารถชนะการเลือกตัง้และ

น านโยบายด้านแรงงานเข้าสูรั่ฐสภาได้ด้วยคะแนน

เสียงของคนงานเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ต้องพึ่งพา

ปัจจยัอ่ืนๆ เป็นด้านหลกั 
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“กรรมกร” 
เป็นหนงัสอืเก่ียวกบัความรู้เร่ืองขบวนการกรรมกร เขียนโดย“อารมณ์ พงศ์พงนั” 

สนบัสนนุการจดัพิมพ์โดย สหพนัธ์สหภาพแรงงานเสรีระหวา่งประเทศ (ICFTU) พฤศจิกายน 2522 
และจดัพิมพ์ซ า้ในหนงัสอื อารมณ์ พงศ์พงนั ปัญญาชนของขบวนการกรรมกรไทย 

จดัพิมพ์โดย มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 

สนบัสนนุการจดัพิมพ์โดย มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ธันวาคม 2542 
...............................................

แด่เพื่อนกรรมกร ผู้ทุกข์ยากทัง้มวล

 

ลัทธิ สหภาพแรง ง านสากลระห ว่ า ง

สงครามโลกทัง้สองครัง้  

 โลกของคนงานซึง่เต็มไปด้วยความขมขื่นอัน

เน่ืองมากจากผลของสงคราม ได้พัฒนาตัวเอง

ต่อเน่ืองไปอีกกระแสความคิดเก่ียวกับลทัธิสหภาพ

แรงงานใหญ่สามลทัธิได้รับแรงกระตุ้นให้ปรับตวัเอง

เข้าหากนัในปี ค.ศ.๑๙๑๘ การปรับตวัเองเข้าหากัน

นีมี้ผลเน่ืองมาจากการก าเนิดขึน้ใหม่ของลัทธิ

สหภาพแรงงานแบบโซเวียต (Soviet Trade 

Unionism)  

 ผลของสงครามในทางด้านหนึ่ง ท าให้งาน

ของสหภาพแรงงานท่ีเรียกร้องลทัธิต่างๆ ตามสภาพ

อารมณ์ พงศ์พงัน : ชีวิตและงาน
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แหง่ความเป็นจริงและควรมีควรได้ของคนงานเต็มไป

ด้วยความยากล าบาก ขณะท่ีในอีกด้านหนึ่งผลของ

สงครามก็ท าให้กรรมการและสหภาพแรงงานมีความ

เข้มแข็งมากขึน้ ทันทีท่ีสงครามสิน้สุดลงก็ได้มีการ

เตรียมจัดตัง้สหภาพแรงงานขึน้ในประเทศต่างๆ 

อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการใหม่ๆ และลกัษณะพิเศษ

ใหม่ๆ แนวความคิดท่ีไม่ถูกต้องเ ก่ียวกับระบบ

สหภาพแรงงานถูกทอดทิง้ไปทีละน้อย ท่ีน่าสนใจก็

คือ ได้มีการร่วมงานกันระหว่างแนวความคิดตาม

ลทัธิสหภาพแรงงานแบบดัง้เดิม แบบอนาธิปไตยกึ่ง

สงัคมนิยม แบบสังคมนิยมประชาธิปไตย และแบบ

สหภาพแรงงานของชาวคริสต์ 

  กลุ่มลัทธิอนาธิปไตย -กึ่ งสังคมนิยมใน

ฝร่ังเศสได้ค้นพบว่า ข้อเรียกร้องของพวกเขาโดยนบั

แหง่ทางด้านการเมืองแล้วยากท่ีจะประสบผลส าเร็จ

ได้ด้วยการใช้ปฏิบัติการทางด้านสหภาพแรงงาน

อยา่งบริสทุธ์ิแต่เพียงประการเดียว น่ีคือเหตุผลหนึ่ง

ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหันไปร่วมมือกันใน

ระหว่างลทัธิท่ีมีอยู่เดิมมากขึน้ ในความปรารถนาท่ี

จะให้บรรลุถึงสันติภาพและภราดรภาพทางด้าน

สากลนัน้ลัทธิสหภาพแรงงานทุกๆลัทธิมีส่วนท่ีจะ

เป็นผู้ผลกัดันและค า้จุนด้วย และท่ีส าคญัก็คือต้อง

ร่วมงานกบัพรรคการเมืองในลกัษณะท่ีเป็นพนัธมิตร

กนัด้วย สิง่ท่ีต้องการจึงจะเกิดขึน้ 

 ในประเทศอังกฤษ การเคลื่อนไหวของ

สหภาพแรงงานได้ละทิง้แนวความคิดดัง้เดิมท่ีล้า

หลงัมากขึน้ สหภาพแรงงานได้ผูกพันแน่นแฟ้นกับ

พรรคการเมืองมากขึน้ ด้วยความประสงค์ท่ีจะน าเอา

ความผูกพันนีม้าป้องกันผลประโยชน์ของคนงาน

นัน้เอง พรรคกรรมกรจึงก าเนิดขึน้วิวัฒนาการนีไ้ด้

กลายมาเป็นเป้าหมายท่ีจริงจังภายหลังจากท่ี

สหภาพแรงงานได้รับความปราชัยในการสไตร์คทั่ว

ประเทศในปี ๑๙๒๖ 

 จากตัวอย่างทัง้สองนี ้แสดงให้เห็นว่าลทัธิ

สหภาพแรงงานไม่ได้สูญเสียโครงสร้างเดิมหรือ

หน้าท่ีของตนเองด้วยการหนัเหไปหารูปแบบใหม่ใน

การต่อสู้ ทางด้านการเมืองแต่ประการใด ลัทธิ

สหภาพแรงงานได้เข้าสูส่งัเวียนแหง่การตอ่สู้ทางด้าน

การเมืองเม่ือเกิดการแทรกแซงทางด้านการเมือง

กรณีใหม่ขึน้มา นัน้คือการก าเนิดขึน้มาของลัทธิ

สหภาพแรงงานแบบโซเวียต (Soviet Trade 

Unionism)  

 สมาชิกสหภาพแรงงานของโซเวียตไ ด้

เพิ่มขึน้จาก ๒๐๐,๐๐๐ คน เป็น๑,๕๐๐,๐๐๐ คน 

ในเดือนมิถุนายน ปี ๑๙๑๗ การปฏิวติัท่ีเกิดขึน้ในปี 

๑๙๑๗        เป็นงานชิน้หนึ่งของสหภาพแรงงานใน

โซเวียตและได้น าสหภาพแรงงานเข้าไปอยู่ ใน

อาณาจักรใหม่ ระหว่างท่ีมีการเตรียมการปฏิวติักัน
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อยู่นัน้  งานของสหภาพแรงงานโซเวียตก็ เ ป็น

เช่นเดียวกนักบัพรรคกรรมกร ในแวดวงอันจ ากัดของ

ลัทธิอนาธิปไตยได้กลายเป็นข้อผูกมัดให้สหภาพ

แรงงานอยู่ในระหว่างการต่อสู้ ระหว่างชนชัน้ หลกั

ส าคญัในการต่อสู้ระหว่างชนชัน้นัน้ก็เหมือนกันกับ

การต่อสู้ ของพรรคการเมืองอ่ืนๆ ท่ีมีการเรียกร้อง

ความเห็นอกเห็นใจจากคนทัว่ๆไป สหภาพแรงานจะ

ไม่มีสทิธิในการตดัสนิใจ ไม่มีสว่นในการเป็นเจ้าของ

พรรคการเมือง มีการโฆษณาเก่ียวกับสิทธิพิเศษใน

เร่ืองท่ีดินและพรรคการเมืองท่ีจะท าการต่อสู้ได้ออก

ค าสั่งให้สหภาพแรงงานปฏิบัติตาม และจัดตัง้

สหภาพแรงงานขึน้มาใหม่ด้วยเป้าหมายท่ีปลกุเร้าใน

การปฏิบติั ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ท่ีโดดเด่ียวของพวก

เขา 

 ความส าเ ร็จในการปฏิวัติ ใหญ่รัสเซียปี 

๑๙๑๗ ได้สร้างความเข้มแข็งแบบใหม่ให้แก่ระบบ

สหภาพแรงงานของรัสเซียเป็นอยา่งมากและเป็นการ

บีบบงัคบัให้สหภาพแรงงานทัว่โลกต้องทบทวนลทัธิ

ประเพณีความเช่ือของตนใหม่ไปตามๆกัน ปัญหา

ส าคัญคือ ความสมัพันธ์ในอันท่ีจะร่วมมือกันต่อสู้

ของสหภาพแรงงานและการต่อสู้ทางด้านการเมือง

ได้รับการน ามาทบทวนใหม่อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากการ

จัดตัง้ขึน้มาขององค์การแรงงานทางด้านสากลใน

โลกท่ีสาม Third International (Communist 

International) ความแตกแยกในหมู่สหภาพแรงงาน

ทั่ว โลก ก็กระจายออกทั่ว โลก  ก่ อ ใ ห้ เ กิดกา ร

เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึง้ในโครงสร้างทางด้าน

ประเพณีนิยมของลัทธิสหภาพแรงงาน ความ

ต้องการท่ีจะปรับปรุงตัวเองเหลา่นีไ้ด้เกิดขึน้ในการ

เคลื่อนไหวทางด้านแรงงานในฝร่ังเศส อิตาลี และ

เช็คโกสโลวาเกีย และสายใยส่วนอ่ืนๆ ในการจัดตัง้

สหภาพแรงงานในท่ีไม่ได้เป็นของพรรคคอมมิวนิสต์ 

 ขณะท่ีเหตุการณ์อย่างรวดเร็วภายหลัง

สงครามโลกครัง้ท่ี ๑ พัฒนาการทางด้านสหภาพ

แรงงานอย่างละเอียดอ่อนได้ถูกน ามาใช้ สมาชิก

ภาพของสหภาพแรงงานท่ีมีเพียง ๘ ล้านคนในปี 

๑๙๑๙ อัตราการเพิ่มของสมาชิกสหภาพแรงงาน

แปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ และ

ขึน้อยูก่บังานของสหภาพแรงงานในแต่ละชาติว่าจะ

ประสบผลส าเร็จหรือประสบผลล้มเหลว แต่ผลงาน

ทัง้หมดคอ่นข้างไปทางด้านประสบผลส าเร็จเป็นสว่น

ใหญ่ และยิ่งกว่านัน้พืน้ท่ีในการขยายงานของระบบ

สหภาพแรงงานได้เติบโตกว้างขวางออกไปอีก ลทัธิ

สหภาพแรงงานได้รับการจัดตัง้ขึน้มาในเอเ ชีย 

ตะวนัออกไกล ตะวันออกกลาง อาฟริกาและลาติน

อเมริกา ขณะเดียวกันปัญหาต่างๆ ของระบบ

สหภาพแรงงานก็เพิ่มตามขึน้ตามสภาพแห่งการ

เติบโตตามปกติธรรมดาด้วย และกลายเป็นความยุ่ง

เหยิงซับซ้อนยิ่งขึน้ ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพ

แรงงานและองค์การจัดตัง้ของนายจ้างได้รับการ
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สง่เสริมให้ดีขึน้เช่นเดียวกัน ความสมัพันธ์ระหว่าง

สหภาพแรงงานกับรัฐบาล หลกัการแห่งชัยชนะใน

ช่วงเวลานัน้ของลัทธิสหภาพแรงงานประกอบขึน้

ด้วย 

 สิทธิ เส รีภาพในการจัดตัง้อ งค์การ

คุ้มครองผลประโยชน์ 

 สหภาพแรงงานต้องได้รับการรับรอง 

 ท างานไม่มากชัว่โมง 

 ป้องกันการหาก าไรในการจ้างแรงงาน

เด็กและผู้หญิง 

 มีก าลงัในการซือ้สงู 

 จัดตัง้คณะกรรมการท่ีมีสิทธิเท่าเทียม

กนัทกุฝ่าย 

 ร่วมเป็นคณะผู้ แทนฝ่ายคนงานใน

อ ง ค์ ก า ร ก ร ร ม ก า ร ส า ก ล  ( The 

International Labour Organisation)  

 นอกจากนีแ้ล้ว ยังมีโครงการต่างๆเหล่านี ้

เอาไว้ด้วยคือ จะตัง้ระบบรักษาความปลอดภัยท่ี

สมบูรณ์แบบ ระบบเศรษฐกิจแบบประชาธิปไตย

ทางด้านเศรษฐกิจภายในแต่ละสังคม แสวงหา

สนัติภาพและการตดัสินใจด้วยตวัเองของประชาชน

โดยทัว่ๆไป 

 ดังนัน้ ทิศทางในการเคลื่อนไหวของระบบ

สหภาพแรงงานจึงเปลี่ยนแปลงไป หมายความว่า

จุ ดมุ่ ง หมา ยขอ ง ระบบสหภาพแ รง งานหลัง

สงครามโลกครัง้ท่ีหนึง่มิได้มีข้อเรียกร้องอยูแ่ต่เฉพาะ

ความมัน่คงทางด้านการเงินท่ีจะต้องเจริญเติมโตขึน้

ของคนงานเหล่านัน้  แต่รวมไปถึงความรอบ รู้

ทางด้านการเมืองและการเข้าไปมีส่วนร่วมเท่าท่ี

จ า เ ป็น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัญหา

ทางด้านรายได้ด้วยการเข้าไปมีสว่นร่วมแบกรับงาน

ต่างๆ เหลา่นีใ้นทางด้านสากลของสหภาพแรงงาน 

เ ป็นสิ่ ง ท่ี ไม่ เคย เ กิดขึ น้มาก่ อน  อัตราการเ ข้า

แทรกแซงในเร่ืองต่างๆ เหล่านีถ้้าสหภาพแรงงาน

ทัง้หลายหวังผลในความส าเร็จก็จะเกิดขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง และด้วยข้อเรียกร้องท่ีเข้มแข็งภายใต้การ

ชีน้ าจากหนว่ยงานในระดบัสากลของฝ่ายกรรมกร 

 หลังสงครามโลกครัง้ท่ีหนึ่ง การแบ่งฝ่าย

ระหว่างโลกของกรรมกรเสรีและคอมมิวนิสต์เด่นชัด

มากยิ่งขึน้ในปี ๑๙๑๘ เดือนกรกฎาคมได้มีการ

จัดตัง้สหพันธ์สหภาพแรงงานสากลขึน้มา (The 

International Federation of Trade Union IFTU) 

โดยการร่วมมือกนัของประเทศต่างๆ สิบสี่ประเทศ มี 

ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก 

ฝ ร่ั ง เ ศส  เ ย อ ร ม นี  อั ง ก ฤษ  ลัก แ ซ ม เ บ อ ร์ ก 

เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ 
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แ ล ะ ส ห รั ฐ ฯ  ซึ่ ง มี ส ม า ชิ ก ร ว ม กั น ทั ้ง ห ม ด 

๑๗,๖๖๘,๐๐๐ คน 

 IFTU จัดตัง้ขึน้มาโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
สนับสนุนงานของ ILO รวบรวมคนงานทัง้หมด
ทางด้านสากลเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพัฒนา
ความสมัพนัธ์ระหว่างกันของสหภาพแรงงานในแต่
ละประเทศให้แนบแนน่ยิ่งขึน้ รักษาผลประโยชน์ของ
สหภาพแรงงานท่ี เ ป็นสมาชิกในทุกๆประเทศ 
สร้างสรรค์กฎหมายแรงงานและกฎเกณฑ์ทางด้าน
สังคมท่ี ก้าวหน้า  สนับสนุนและด า เ นินการให้
การศึกษาแก่คนงาน ป้องกันมิให้เกิดสงคราม และ
ป้องกนัไม่ไห้เกิดปฏิกิริยาทางด้านทหาร 
 IFTU จัดตั ง้ขึ น้มาเ ป็นสหพัน ธ์แรงงาน

ศูนย์กลางของชาติต่างๆ ITS ( International Trade 

Secretariats) ได้เข้าร่วมด้วยในฐานะองค์การอิสระ

ส านกังานใหญ่ของ IFTU ตัง้อยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม

จนถึงปี ๑๙๓๑ แล้วจึงย้ายไปอยู่เบอร์ลิน แล้วจึง

ย้ายออกไปตัง้อยู่ปารีสในเดือนเมษายน ๑๙๓๓ 

ด้วยเหตุผลท่ีว่าพวกลทัธิเผด็จการขึน้มา IFTU ก็หนั

ไปต่อต้านเผด็จการในเยอรมัน อิตาลี ฯลฯ โดย

ร่วมมือกบัทางด้านองค์การแรงงานของคอมมิวนิสต์ 

อาทิเช่น ปฏิเสธท่ีจะด าเนินการขนสง่อาวุธสงคราม

เข้าไปในแลนด์ให้แก่เยอรมัน ซึ่งก าลงัด าเนินการท า

สงครามกบัรัสเซียอยูใ่นโปแลนด์ 

 ก่อนท่ีจะเกิดสงครามโลกครัง้ท่ีสองขึน้มา 

IFTU มีสมาชิกท่ีเป็นคนงานถึง ๒๐ ล้านคน  และ

องค์กรสหภาพแรงงานในประเทศต่างๆ นอกยุโรปท่ี

เข้าร่วมกับ IFTU มีดังนีคื้อ AFL ( American 

Federation of Labour) ของสหรัฐฯ องค์การสหภาพ

แรงานของนิวซีแลนด์ จีน อียิปต์ อาฟริกาตะวนัตก

เ ฉี ย ง ใ ต้  โ ม แ ซ ม บิ ค  ACL ( Argenitna 

Confederation of Labour) ของอาร์เจนตินา 

Mexican CTM ของแม็กซิโก คิวบา ทรินิแดดและโท

บาโก คูราคาโอ บราซิล ซิลี ญ่ีปุ่ น ซีเรีย เลบานอน 

สหภาพแรงงานท่ีส าคญัๆใน อลัจีเรีย ตนีูเซีย มอรอค

โค อินโดจีน มาดาดาสการ์ เซเนกัล มอริตาเรีย บาง

สหภาพแรงงาน 

 ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี ๑ นีมี้องค์การ

สหภาพแรงงานทางด้านสากลท่ีน่าสนใจอีกสอง

องค์การคือ The Red Trade Union International 

(RTUI)  ซึ่ ง เ ป็ น อ ง ค์ ก า รพ วก ง านสากล ฝ่ า ย

คอมมิวนิสต์ภายใต้การน าของรัสเซีย และ The 

International Federation of Christian Trade 

Unions (IFCTU) ซึ่งเป็นองค์การแรงงานทางด้าน

สากลของชาวคริสต์ ซึ่งยังคงมีอายุยืนยาวผ่าน

สงครามโลกครั ้ง ท่ี  ๑  มาจนถึ งช่ วง เวลาหลัง

สงครามโลกครัง้ท่ี ๑  

 RTUI จัดตัง้ขึน้มาโดยกลุม่สหภาพแรงงาน

ขอ งคอม มิ ว นิ ส ต์ แ ละ สหภาพแ ร ง ง า นพว ก

อนาธิปไตย-กึ่งสังคมนิยม     ในการประชุมท่ีกรุง



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

10 
 

มอสโคว์ ในเดือนกรกฎาคม ปี ๑๙๒๑ RTUI มี

จุดประสงค์ท่ีจะจัดตัง้คนงานทัว่โลกขึน้มาเพื่อ “ล้ม

ล้างอาณาจกัรทุนนิยมของชนชัน้กลางและชนชัน้สงู 

และสถาปนาระบบเผด็จการโดยชนชัน้กรรมาชีพ

ขึน้มาต่อสู้ และต่อต้านกับความคิดปฏิรูประบบ

สหภาพแรงงานทัง้ท่ีก าเนิดขึน้มาโดย ILO และ IFTU 

และเร่ิมต้นในการเผยแพร่งานปฏิวติัออกไปทัว่โลก” 

ในการประชุมครัง้นี ้RTUI ยงัได้ปวารณาตวัเองเป็นผู้

กระชบัสมัพนัธ์ระหวา่งโลกคอมมิวนิสต์ทัง้หลาย บน

พืน้ฐานแหง่ความร่วมมือระหว่างกันของทัง้สองฝ่าย 

และ “เห็นด้วยกับความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะ

จัดตัง้ ร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานกับพรรค

คอมมิวนิสต์ในแตล่ะประเทศสมาชิก บนพืน้ฐานแห่ง

การร่วมมือกนัท่ีสามารถเป็นจริงได้” 

 ในปี ๑๙๒๗ สมาชิกของ RTUI ได้ มี

ประมาณ ๑๒ ถึง ๓๐ ล้านคน สมาชิกท่ีเป็นคนงาน

ซึง่จดัตัง้แล้วภายในโลกนีส้ว่นใหญ่ยงัคงเป็นสมาชิก

ท่ีอยูภ่ายใต้สงักดัของ IFTU  

 เดือนมีนาคม ปี ๑๙๓๕ RTUI ได้แสดง

ความประสงค์ต่อสหภาพแรงงานทัว่โลกในอันท่ีจะ

ท าให้เอกภาพของระบบสหภาพแรงงานในองค์การ

ทกุๆองค์การรวมตวัเป็นอนัหนึง่เดียวกนัอีกครัง้หนึง่ 

 การกลบัเข้ามาร่วมกับ IFTU ของ AFL ของ

สหรัฐฯ และสถานการณ์ท่ีเลวลงทางด้านสากล ได้

ท าให้ RTUI ต้องดดัแปลงเป้าหมายบางประการของ

ตนเอง และในเดือนสิงหาคม ปี ๑๙๓๗ สหภาพ

แรงงานของโซเวียตได้เจรจาโดยตรงกับ IFTU และ

คณะผู้แทนของ IFTU ได้เดินทางไปมอสโคว์ในเดือน

พฤศจิกายน ๑๙๓๗ แตใ่นการประชุมคณะกรรมการ

ทั่วไปของ IFTU ในเดือนกรกฎาคมปี ๑๙๓๙ ได้

ปฏิเสธเงื่อนไขของสหภาพแรงงานรัสเซียท่ีจะเข้า

ร่วมกบั IFTU และช่วงเวลานีส้งครามโลกครัง้ท่ี ๒ ได้

ระเบิดขึน้   
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ขอทบทวนตอนที่ 1 ข้าพเจ้าได้เขียนถึง
ปรากฎการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย และมอง
สู่อนาคตผ่านการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่าง
แรงงานกบัการเมืองในมุมมองในเชิงประสบการณ์
และทฤษฎี โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่น าเสนอ มาจาก
หนังสือเ ร่ือง “แรงงานกับการเมือง และสังคม
ประชาธิปไตย: ทฤษฎีและพรรค”   

ส าหรับในตอนท่ีสองนี ้เป็นตอนจบของ
บทความ บนสายธารของสงัคมนิยมนัน้ เราจึงพึง
พิจารณาแยกแยะให้ถ้วนทั่ว และเห็นเป็นองค์รวม
ของความหลากหลายแหง่สงัคมนิยม  

ด้วยสงัคมนิยมมีวิวฒันาการมาอย่างยาวนาน และ
มิใช่มีเพียงแต่สงัคมนิยมแบบมาร์กซิสต์ท่ีมาทีหลงั 
(แตด่งักวา่)  แต่ก็ผิดพลาดได้ เท่านัน้!นอกจากนี ้ใน
เชิงเปรียบเทียบเราอาจจ าแนกแนวความคิดทางการ
เมืองและยกตัวอย่างพรรคการเมืองตามแนวฝ่าย
ซ้าย -ขวาตามเฉดของความ เป็นสังคม( นิยม ) 
ประชาธิปไตย และเสรี(นิยม) เป็น 6 เฉด (ระหว่าง
ซ้ายกลางและขวากลางย่อมเป็นสภาวะท่ีเป็นดุลย
ภาพหรือเกิดเป็นองค์เอกภาพของสองด้าน) ได้ตาม
ตารางข้างท้าย 

 

 

โชคชัย สุทธาเวศ 

มูลนิธินิคม จันทรวิทุร 
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เปรียบเทียบพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและขวาตามแนวอุดมการณ์  
พรรคการเมอืงฝ่ายซ้าย พรรคการเมอืงฝ่ายขวา 

ซ้ายจัด 
(Extreme/ 
Far-left) 

ซ้าย 
(Left) 

ซ้ายกลาง 
(Centre/ 
Soft-left) 

ขวากลาง 
(Centre/ 

Soft-Right) 

ขวา 
(Right) 

ขวาจัด 
(Extreme/ 
Far-Right) 

- พรรค
คอมมวินิสต์ 
(รัสเซีย) 

- พรรค
คอมมวินิสต์ 
(องักฤษ) 

- พรรค
คนงาน
สังคมนิยม 
(องักฤษ) 

- พรรค
คอมมวินิสต์ 
(ไทย) 

- พรรคแรงงาน 
(องักฤษ
สมยัก่อน 
1990s) 

- พรรคแรงงาน 
(ออสเตรเลีย) 

- พรรคแรงงาน
ประชาธิปไตย 
(เกาหลีใต้) 

- พรรคสงัคม
นิยม (ญ่ีปุ่ น) 

- พรรคแรงงาน 
(องักฤษสมยั
ปัจจบุนั) 

- พรรคสงัคม
ประชาธิปไตย 
(เยอรมนี) 

- พรรค
ปฏิบตักิาร
เลือกตัง้ 
(โปแลนด์) 

- พรรคคนงาน 
(บราซิล) 

- พรรคเดโม
แครท 
(สหรัฐอเมริ
กา) 

- พรรคคริส
เตียนเดโม
แครท 
(เยอรมนี) 

- พรรค
ประชาธิปัต
ย์ (ไทยสมยั
ปัจจบุนั) 

- พรรครีพบัลกินั 
(สหรัฐอเมริกา) 

- พรรคเสรี
ประชาธิปไตย 
(องักฤษหลงัปี 
1981) 

- พรรคเสรี
ประชาธิปไตย 
(ญ่ีปุ่ น) 

- พรรคเสรี
ประชาธิปไตย 
(ออสเตรเลีย) 

- พรรค
ประชาธิปัตย์ 
(ไทยในอดีต) 

- พรรคไทยรัก
ไทย (ไทย) 

- พรรคชาตไิทย 
(ไทย) 

- พรรคเสรี
นิยม 
(องักฤษ
สมยัก่อนปี 
1981) 

- พรรคกิจ
ประชาชน 
(สิงคโปร์) 

 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย และ
พรรคแรงงาน 

(สวเีดน/เดนมาร์ก/องักฤษ/นอรเวย์) 
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ส าห รับสังคมไทย  ความสนใจของนัก
เคลือ่นไหว นกัคิด และนกัวิชาการฝ่ายซ้ายท่ีส าคญัๆ 
ขอ ง ไทยยุคแ รกๆ  ทั ง้ ก่ อ นห น้าและหลัง กา ร
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได้ให้ความ
สนใจกับการปฏิวัติสงัคมนิยมและลทัธิมาร์กซ์เป็น
อยา่งมาก นบัจากการแผ่ขยายขบวนการปฏิวติัเพื่อ
สร้างสาธารณรัฐประชาชนจีนแทนระบบกษัตริย์ของ 
ดร.ซุน ยัดเซ็น พ.ศ.2454 ถัดมาเป็นอิทธิพลจาก
พรรคคอมมิวนิสต์จีน (ก่อตัง้ พ.ศ. 2464) ในเอเชีย
อาคเนย์จนมีการตัง้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาสยาม
และกลายเป็นคณะใหญ่คอมมิวนิสต์สยาม พ.ศ.
2470 ถัดมาในช่วงหลงัสากลนิยมท่ีสาม พ.ศ.2472 
ท่ีมีการสง่เสริมการตัง้พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศ
ตา่งๆ จึงเกิดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลงั 
พ.ศ.2472 เป็นต้นมา นอกจากนีใ้นขณะเดียวกัน
กระแสคอมมิวนิสต์จากยุโรปแบบพรรคบอลเชวิค
ของรัสเซียก็มีส่วนสร้างความตระหนกให้กับชนชัน้
เจ้านายในสงัคมไทยเป็นอยา่งยิ่งอีกด้วย 

การเปลีย่นแปลงการปกครองไทย พ.ศ. 
2475 และหลงัจากนัน้ คณะราษฎร ขบวนการสงัคม
นิยม และนักคิดไทยท่ีส าคัญๆ ต่อๆ มาก็มิได้เท
น า้หนกัให้กับขบวนการสงัคมนิยมปฏิรูปในระบอบ
รัฐสภา ดังเช่น ปรีดี พนมยงค์ ในการน าเสนอเค้า
โครงการเศรษฐกิจสงัคมนิยมท่ีเน้นการประกอบการ
เศรษฐกิจโดยรัฐและสหกรณ์สังคมนิยมท่ีรัฐเป็น
เจ้าของและด าเนินการเอง (ไปไกลกว่าวีไอ เลนิน ท่ี
เพียงต้องการสง่เสริมและก ากบัสหกรณ์ ด้วยเขาเห็น
ว่าเป็นวิสาหกิจรวมหมู่ อันมีลกัษณะของการพกัรบ

ทางชนชัน้ แต่เป็นการประกอบการแบบร่วมมือกัน
ของเหล่าผู้คน เช่น ชาวนา ท่ีต้องให้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของรัฐสงัคมนิยม) จิตร ภูมิศักด์ิ และอัศนี 
พลจนัทร ในการประยกุต์การวิเคราะห์ประวติัศาสตร์
สังคมในแนวมาร์กซิสต์ สุภา ศิริมานนท์ ในการ
วิจารณ์ทนุนิยมไทยตามแนวมาร์กซ์ ขบวนการสงัคม
นิยมแนวพรรคการเมือง ทัง้พรรคแนวร่วมสงัคมนิยม 
และพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย ในการร่วม
แข่งขันการเลือกตัง้ในระบบรัฐสภา และพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในการน าเสนอการ
ปฏิวัติสังคมด้วยกองก าลังติดอาวุธในป่าตาม
แนวทางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และการพยายามสร้าง
ความร่วมมือระหวา่งกนักบัพรรคคอมมิวนิสต์จีนและ
ในกลุ่มอินโดจีน และฉัตรทิพย์ นาถสุภา ในการ
วิเคราะห์พัฒนาการทุนนิยมไทยตามแนวมาร์กซ์
เช่นกัน แต่ให้คุณค่าชุมชนท้องถ่ินตามแนวอนาธิ
ปัตย์นิยม แทนระบบพรรคของเผด็จการชนชัน้
กรรมาชีพ และล่าสุด ใจ อึ๊งภากรณ์ ในการถอย
กลบัไปน าเสนอให้ใช้แนวทางมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์ 
ตรอทสกีอิสต์อย่างแท้จริงและเข้าร่วมกับสากลท่ีสี ่
หรือ International Socialist Tendency, IST) ท่ี
ก าลงัขบัเคลื่อนในเวทีสากลปัจจุบนัจึงจะแก้ปัญหา
สงัคมไทยได้ 

ระลอกคลื่นความคิดและขบวนการ
เคลื่อนไหวเหล่านีใ้นสังคมไทย มีหัวใจของการ
ถกเถียงแบบสุดขัว้ในประเด็นท่ีว่าในระบบสังคม
จะต้องใช้ทฤษฎีมาร์กซิสต์และเลือกเอาสงัคมนิยม 
(แบบปฏิวติั – โดยภาพรวม) เพื่อล้มล้างหรือมาแทน
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ระบบทุนนิยมเสรี/เสรีใหม่ และควบคู่กันไปในทาง
การเมืองประชาธิปไตย ก็มักจะมีการน าเสนอทาง
การเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย มิใช่การเมือง
แบบสงัคมประชาธิปไตย รวมถึงในสมัยต่อมา หลงั
ทหารพ้นจากเวทีการเมืองไทยไประยะหนึ่ง (ระหว่าง 
พ.ศ. 2535 – 2548) หากมีการกล่าวถึงการปฏิรูป
การเมือง ประชาธิปไตยไทย ก็จะมีจุดยืนท่ีว่าจะ
ปรับปรุงเสรีนิยมประชาธิปไตยอย่างไรจึงจะดีท่ีสุด 
โดยความคิดแบบสงัคมประชาธิปไตยท่ีเป็นรัฐแบบ
เศรษฐกิจการเมืองผสมระหว่างทุนนิยมและสงัคม
นิยมไม่ได้ถกูน ามาพิจารณา 

พืน้ท่ีสงัคมประชาธิปไตยหรือสงัคมนิยม
ปฏิรูปและการอธิบายให้เห็นความสมัพนัธ์กับพรรค
การเมืองหรือระบบการเมืองแนวนีใ้นระบอบรัฐสภา
ของไทยจึงคอ่นข้างเป็นพืน้ท่ีว่างและขาดการพฒันา
อยู่มาก ทัง้ในวาทกรรมการเมือง งานวิชาการ 
ว ร รณกรรม  แ ละกา ร โฆษณาชวน เ ช่ื อ  และ
เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยถึงความขาดแคลน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการเติบโตและกระจายความคิดของ
ฝ่ายมาร์กซิสต์-เหมาอิสต์ หรือท่ีมักเรียกกันว่า ฝ่าย
ซ้ายก้าวหน้า แม้กระทั่งในสมัยเผด็จการทหาร 
โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ.2501 -2516 ซึ่งสาเหตุ
นอกจากวา่จุดสนใจไปอยู่ทีแนวความคิดสงัคมนิยม
ปฏิวัติและมาร์กซิสต์เป็นส าคัญตามท่ีได้กล่าว
มาแล้ว เฉพาะตวัแนวความคิดสงัคมประชาธิปไตย
เอง ท่ี ไม่สามา รถพัฒนาขึ น้ โดดเด่นน่ าจ ะยัง
เน่ืองมาจากเหตผุลตอ่ไปนี ้

1) การน าเข้าและการถกเถียงถึงความคิด
สงัคมนิยมและมาร์กซิสต์จากจีนและ
ตะวนัตกในประเทศไทยในยคุแรกๆ เป็น
เร่ืองเฉพาะบุคคลและคณะหรือกลุ่ม
มิใช่เป็นกระแสสงัคม และยงัขาดความ
แจ่มชดัในการแยกแยะความแตกตา่งใน
สายต่างๆ ของความคิดสงัคมนิยมกับ
ระบบพรรคการเมือง และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความจ ากัดในการถกเถียงกัน
ในทางวิชาการและการน า เสนอสู่
สาธารณะ หากเปรียบเทียบกับประเทศ
ยุโรปจะเห็นได้ว่าการถกเถียงระหว่าง
แนวความคิดสงัคมนิยมปฏิวติักับสงัคม
นิยมปฏิรูป และระบบพรรคการเมืองท่ี
สอดคล้องกนันัน้ได้เกิดขึน้อย่างโจ่งแจ้ง
และแจ่มชัดในเยอรมนี รัสเซีย สวีเดน 
และ อั ง กฤษ  ม าตั ง้ แ ต่ สมั ย กลา ง
ค ริ ส ต์ ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  1 9  – ต้ น ส มั ย
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 (ปี 1840 – 1900) 
หรือสมยัรัชกาลท่ี 4-5 ของไทย 

2) ผู้น าปัญญาชนฝ่ายซ้ายในไทยหลายสมัย
ตกอยู่ภายใต้ความศรัทธาและลุ่มหลงในแนวคิด
มาร์กซิสต์และความประทับใจท่ีสืบทอดจากนกัคิด
สงัคมนิยมและมาร์กซิสต์คนส าคัญก่อนหน้า เช่น 
ปรีดี พนมยงค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะหลงั 
คือ จิตร ภมิูศกัด์ิ อศันี พลจนัทร(นายผี) และสภุา ศิริ
มานนท์ ท าให้ต้นไม้สงัคมประชาธิปไตยไม่สามารถ
งอกขึน้มาบนพืน้ท่ีความคิดของสงัคมนิยมในไทยได้
เดน่ชดั  
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3) สังคมนิยมปฏิรูปถูกมองอย่างดูถูกดู
แคลนว่าเป็นลทัธิแก้และพวกทรยศต่อ
การปฏิวัติ เพราะท าให้ลทัธิมาร์กซิสต์
ผิดไปจากความเป็นดังเดิม ซึ่งเป็นการ
มองท่ี รับลูกต่อมาจากฝ่ายซ้ายจัด
แบบเลนินนิสต์ (รัสเซีย) และเหมาอิสต์ 
( จีนแดง )  โดย เฉพาะแบบหลัง ท่ี มี
อิทธิพลอยา่งสงูตอ่นกัคิดฝ่ายซ้ายไทยท่ี
ครอบง า โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย  

4) การมุ่ งแนวสังคมนิยมปฏิวัติน าโดย
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่ง
เป็นแนวมวลชนนอกระบอบรัฐสภา ท า
ให้ความสนใจการสร้างพรรคการเมือง
ในระบบรัฐสภา เช่น พรรคสงัคมนิยม
แห่งประเทศไทย พรรคแนวร่วมสังคม
นิยม พรรคพลงัใหม่ ไม่ได้รับการเข้าร่วม
ของปัญญาชน และประชาชนสว่นใหญ่
อยา่งกว้างขวาง 

5) พรรคการเมืองท่ีสนใจสังคมนิยมหรือ
สนใจแรงงานในแนวรัฐสภาท่ีพอจะ
ตัง้ขึน้บ้างนัน้เป็นการเกิดตรงยอดมิใช่
ตรงฐาน รวมทัง้มิได้เช่ือมกับฐานใน
ท่ีสุด และขาดความต่อเน่ืองในการ
พฒันาพรรคตลอดมา 

แม้กระทั่ งทุกวัน นี  ้ นักทฤษฎี  และนัก
เคลือ่นไหวในระบอบการเมืองท่ีโต้ตอบกับการเมือง
แบบอนรัุกษ์นิยมท่ีทหารมีอิทธิพลทางการเมือง ก็ยงั
เป็นการน าของเหล่านักทฤษฎีฝ่ายซ้ายแบบมาร์ก

ซิสต์ท่ีเข้าไปผสมโรงกบันกัประชาธิปไตยสาธารณรัฐ
นิยม  มิ ใช่ การน า และ เ ข้า ร่วมของชาวสังคม
ประชาธิปไตยอยา่งชดัเจน และในขบวนการแรงงาน
ไทยก็มีสภาวะเช่นนีอ้ยูไ่ม่น้อย  
 
ความถูกต้องกว่าในทางการเมืองของชาวสังคม
ประชาธิปไตย 

ชาวสังคมประชาธิปไตยจึงสมควรสร้าง
ความแตกตา่งในแก้ไขวิกฤตการเมืองไทยให้ถูกต้อง
กว่าและน าหน้านักเคลื่อนไหวกลุ่ม อ่ืนๆ และ
ความถูกต้องกว่าท่ีส าคญัก็คือ ทฤษฎีการเมืองของ
แรงงานเพื่อการปกครองประเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุด
นัน่เอง!!! 

ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง ท ฤ ษ ฎี สั ง ค ม
ประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง 

พฒันาการของสงัคมแต่ละยุคสมัยย่อมีผล
ต่อการปรับตัวในกรอบสาระของทฤษฎีสังคม
ประชาธิปไตย ซึง่สามารถพิจารณาได้ดงันี ้

1. กรอบการพิจารณาทฤษฎีของพรรค
สังคมประชาธิปไตย นอกจากการเทียบเคียงกับ
ทฤษฎีการปฏิวติัทางชนชัน้หรือปฏิวติัสงัคมเพื่อการ
อธิบายเช่ือมโยงกบัพรรคการเมืองแล้ว ทฤษฎีสงัคม
ประชาธิปไตยโดยตวัมนัเองเคยพฒันาขึน้ในเยอรมนี
สมยัจกัรวรรด์ิไวมาร์ โดยเฮอร์มาน เฮลเลอร์ ท่ีโจมตี
ว่าการใช้หลกันิติรัฐสนับสนุนเงื่อนไขทางวัตถุนิยม
และการให้หน้า ท่ีอย่างไม่จ ากัดแก่ เศรษฐกิจ
การตลาด ท าให้ทุนนิยมได้ รับการครอบครอง
ความชอบธรรมและอาศัยความมั่นคงในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นฐานเพื่อหลกัประกันในเสรีภาพ
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และความเสมอภาคของระบบการใช้แรงงานและการ
ผลิต แนวความคิดเช่นนีเ้ป็นการสนับสนุนเสรีนิยม
ประชาธิปไตย อยา่งไม่ค านงึถึงผลท่ีเป็นจริงและการ
แก่งแย่งแข่งขันกันของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ใน
การได้มาซึง่ทรัพยากร ทฤษฎีประชาธิปไตยมี 3 แบบ 
คือ ประชาธิไตยเสรีนิยม (Libertarian Democracy) 
สังคมประชาธิปไตย (Social Democracy) และ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ต าม แ น ว ศ าสน า  (Religious 
Democracy) แตท่ี่นา่สนใจในการโต้ตอบกบัทุนนิยม
เสรีก็คือ สงัคมประชาธิปไตยท่ีค านึงถึงสงัคม แต่ก็มี
ความจ าเป็นต้องปรับตัวในยุคสมัยปัจจุบัน โดยยัง
ค านึงถึงรัฐบาลแบบรัฐธรรมนูญ หลกันิติรัฐ สิทธิใน
การมีสว่นร่วมทางการเมือง และเพิ่มเติมในเร่ืองการ
มีส่วนร่วมทางสังคม ความยุติธรรมทางสงัคม รัฐ
สวัสดิการ และหลักการสิทธิมนุษยชนตามแนว
ปฏิญญาสากลของสหประชาชาติ ซึง่ครอบคลมุทัง้ 5 
ด้าน คือ สิทธิพลเมือง สิทธิการเมือง สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สทิธิทางสงัคม และสทิธิทางวฒันธรรม 

2. ค าว่าสังคมประชาธิปไตยมักจะใช้
แทนท่ีค าว่าสงัคมนิยมประชาธิปไตย (Democratic 
Socialism) แตใ่นทางทฤษฎีแล้ว ทัง้สองค านีต้่างกัน
ในเชิงท่ีว่าฝ่ายสงัคมนิยมประชาธิปไตยจะมีความ
เป็นซ้ายมากกว่า หรือมีเนือ้หาแบบมาร์กซิสต์รวม
ทัง้เลนินนิสต์อยูม่าก และอาจจะใช้วิธีการปฏิวติัหรือ
การเปลีย่นแปลงแบบอ านาจนิยมจากเบือ้งบน หรือ
การวิวัฒนาการหรือไม่ ก็ ไ ด้  รวมทัง้การไม่ ใ ห้
ความส าคัญกับการเมืองระบบพรรคการเมืองใน
รัฐสภาเพื่อไปสูส่งัคมนิยมและยกเลิกระบบทุนนิยม 

แต่ฝ่ายสงัคมประชาธิปไตยจะใช้วิธีการปฏิรูปหรือ
วิวฒันาการ (ซึ่งควรเป็นวิวฒันาการแบบก้าวหน้า) 
และไม่อาศยัการปฏิวติั แต่มีพรรคการเมืองท่ีแข่งขนั
กันในการเลือกตัง้ในระบอบรัฐสภาเพื่อไปสู่สงัคม
นิยมอยา่งสนัติ 

3. ในทางสากลจุดสนใจส าคญัในปัจจุบนั
ของส านักคิดสังคมประชาธิปไตยนัน้ ครอบคลุม
กว้างขวางในเร่ืองและเป้าหมายตอ่ไปนี ้

3.1 ระบบการก ากับสถานประกอบการ
เอกชนภายใต้ประโยชน์ของคนงาน 
ผู้ บ ริโภค และสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3.2 เศรษฐกิจแบบตลาดเพื่อสงัคมเหนือ 
ตลาดเสรีในบางกรณีรวมถึงการ
วางแผนเศรษฐกิจหากเป็นไปได้ 

3.3 การค้าที่ยติุธรรมเหนือการค้าเสรี 
 3.4  การขยายระบบความมัน่คงทางสงัคม 

เพื่อต่อสู้กับความยากจนและการให้
หลักประกันการสูญเสียรายได้ การ
เจ็บป่วย และการว่างงาน (ตามแนว
รัฐสวสัดิการ)  

3.5 การบริการหรืออุดหนนุจากรัฐด้าน 
การศกึษา การดแูลสขุภาพ การดแูล 

 เด็ก และอ่ืนๆ แก่ประชาชน 
3.6 การจดัเก็บภาษีในอตัราที่สงูและ 

อั ต ร า ก้ า ว ห น้ า เ พื่ อ น า ม า เ ป็ น
งบประมาณรายจ่ายของรัฐ 
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3.7 การมีระบบการออกกฎหมายใน
อุตสาหกรรม ครอบคลุมการก าหนด
คา่จ้างขัน้ต ่า เงื่อนไขการท างาน และ
การปกป้องการเลกิจ้างตามอ าเภอใจ  

3.8 การมีกฎหมายคุ้มครองสิง่แวดล้อม 
3.9 การดูแลการอพยพโยกย้ายแรงงาน

และการอยู่ร่วมกันแบบหลากหลาย
วฒันธรรม 

3.10 การมีนโยบายสังคมเฉพาะด้านใน
ปัญห า สั ง ค ม ต าม ยุ ค ส มั ย แ ล ะ
ความก้าวหน้า  แต่ มี ระดับความ
แตกตา่งกนัไป 

3.11 นโยบายต่างประเทศท่ีสนับสนุน
สถาบันความร่วมมือพหุภาคีและ
ระหวา่งประเทศ 

 
4 ประสบการณ์จากประเทศท่ีด าเนินการ

บริหารประเทศในแนวสงัคมประชาธิปไตยมาหลาย
สิบปี ได้ค่อยๆ ปรากฏออกมาในปัจจุบันว่าเป็น
เป้าหมายการไปสูส่งัคมนิยมยงัมีอยู ่(แม้วา่จะพดูกัน
น้อยลง) และมีความเข้มมากน้อยแตกตา่งกนัไป โดย
พรรคในแนวสงัคมประชาธิปไตยพยายามก ากับและ
ลดความเป็นทนุนิยมเสรี มิให้ตกัตวงอยา่งไร้ขอบเขต
ด้วยหลกัสงัคมนิยมปฏิรูปในระบอบรัฐสภา ทัง้ระบบ
ทุนนิยมและลทัธิสหภาพแรงงานเป็นเสมือนเหรียญ
สองด้านในระบบสังคมใหญ่และล้วนแต่ขึน้อยู่กับ
กลไกตลาด หากกลไกตลาดถูกใช้อย่างสุดโต่ง
ขบวนการสหภาพแรงงานของสงัคมก็อ่อนแอเพราะ
แรงงานขาดอ านาจการต่อรองเพื่อสังคมส่วนรวม 

(จิตนิยม) แต่หากควบคุมกลไกตลาดอย่างเข้มงวด 
พลงัการผลิตของสถานประกอบการก็อ่อนแอเพราะ
ขาดแ ร ง จู ง ใ จ ทา งผลก า ไ ร  ( วั ต ถุ นิ ย ม )  ดั ง
ประสบการณ์ของสวีเดน (รวมทัง้กลุ่มประเทศนอร์
ดิกหรือสแกนดิเนเวียน) อังกฤษ และเยอรมนี ใน
ปัจจุบันท่ีมีการผ่อนปรนของแนวคิดสงัคม (นิยม) 
ประชาธิปไตยให้ไปสูค่วามซ้ายกลางมากขึน้ แต่ก็ได้
ให้น า้หนกัต่อการประกอบกิจการท่ีแรงงานเข้าร่วม
แบ่งปันอ านาจหรือเป็นเจ้าของกิจการทัง้หมดเสมอ
มา สิ่งเหล่านีท้ าให้พลงัชีวิตของทุนนิยมตามกลไก
ตลาดและพลงัชีวิตของแรงงานยงัคงมีชีวิตชีวา แต่
สวีเดนซึ่งเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันในเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีสูงท่ีสุดในโลก 
สามารถรักษาการเป็นรัฐสวสัดิการท่ีมีการปฏิรูปใหม่
และก ากับควบคุมทุนนิยมเสรีควบคู่กันไปได้ดีและ
ยาวนานกวา่อีกสองประเทศ หรือกลา่วอีกนยัหนึ่งคือ
การท่ีประเทศนีส้ามารถจัดการทัง้สองด้านคือทุน
นิยมเสรีและสงัคมนิยมให้เกิดดุลยภาพกันได้อย่าง
ส าเร็จผลกวา่ประเทศอ่ืนๆ 

ก ล่ า ว โ ด ย ส รุ ป ท ฤ ษ ฎี สั ง ค ม
ประชาธิปไตยจากตะวนัตกก็กลายเป็นทฤษฎีระดบั
สากล มีจุดเน้นท่ีการมุ่งสู่สงัคมนิยมโดยสนัติตาม
ระบอบรัฐสภา โดยการท างานสร้างสรรค์การเมือง
ประชาธิปไตย และการเปลีย่นแปลงสงัคมไปสูค่วาม
มีอ า ร ย ะ ธ ร รม  ภ า ย ใ ต้ ก ร ะบ วนทัศ น์ สั ง คม
ประชาธิปไตย ให้ความส าคัญต่อการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยท่ีประชาชนผู้ เป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย และใช้มนัทัง้ในกรอบรัฐสภาและนอกกรอบ

. 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

18 
 

รัฐสภา การใช้ประโยชน์ในระดบัหนึ่งของกรอบการ
วิเคราะห์แบบมาร์กซิสต์ด้วยความสมัพนัธ์ระหว่าง
ทนุนิยมกบัแรงงาน การควบคุมก ากับระบบทุนนิยม
และกลไกตลาดให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของสงัคม 
การจัดการเศรษฐกิจสวัสดิการ การค้าท่ีเป็นธรรม
แทนการค้าเสรี ความมั่นคงทางสังคมและบริการ
สงัคม การเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และ
สิท ธิมนุษยชน พรรคการ เ มื อ งในแนวสังคม
ประชาธิปไตยมีความแตกต่างจากพรรคการเมือง
แนวเสรีนิยมหรือเสรีนิยมประชาธิปไตยท่ีต้องการ
ความเป็นพรรคการเมืองท่ีเป็นของ หรือผูกพนัอย่าง
ใกล้ชิดกับฝ่ายแรงงาน และการท างานร่วมกับ
ขบวนการประชาสงัคมต่างๆ รวมทัง้ท่ีเกิดขึน้ใหม่ๆ 
และกลุ่มสงัคมนิยมต่างๆ ท่ีไม่ใช่ฝ่ายซ้ายจัดหรือ
ซ้ายปฏิวั ติ  นอกจากนีย้ัง มีการปรับปรุงแก้ไข 
(revision) ให้ได้แนวคิดทฤษฎีสงัคมประชาธิปไตย
ใหม่ท่ียังคงรักษารากฐานการวิพากษ์และควบคุม
ก ากับทุนนิยมให้เท่าทันโลกาภิวัตน์และมีคุณค่า
ต่อไปในยุคหลงัสมัยใหม่ (มีสภาพเป็น Neo-social 
Democracy แต่ยั ง นิยม เ รียกกันว่า  Social 
Democracy) อันแสดงถึงว่ากระบวนทัศน์สังคม
ประชาธิปไตยท่ีมีอายุกว่า 100 ปีนัน้ ยังมีอ านาจ
ท านายสงูและปรับตวัได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
และในอนาคต (หากยงัคงหลกัการของการปรับปรุง
และพฒันาทฤษฎีอยูเ่สมอ)  

ในทางการเมืองในระบอบรัฐสภา การ
ขับเคลื่อนสังคมในแนวคิดสังคมนิยมปฏิรูป  ก็ได้
ต่อสู้ กับแนวสังคมนิยมปฏิวัติและการขับเคลื่อน

สังคมในแนวเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมในหลาย
ประเทศ อย่างโต้ตอบต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า
หนึ่งศตวรรษ จนกระทัง่ปัจจุบนัพรรคการเมืองแนว
สงัคมนิยมปฏิรูปมีประมาณกวา่ 40 แหง่ทัว่โลก และ
ท่ีมีบทบาทเด่นๆ และประสบความส าเร็จมิใช่น้อย 
เช่น พรรคสังคมประชาธิปไตยในสวีเดน และใน
เยอรมนี พรรคแรงงานในองักฤษและในนอรเวย์ เป็น
ต้น พรรคในแนวนีจ้ึงเป็นคู่แข่งส าคัญของพรรคใน
แนวเสรีนิยมอนุรักษ์ และเสรีนิยมประชาธิปไตย 
ในขณะท่ีพรรคแนวมาร์กซิสต์ซ้ายจัดท่ียอมรับระบบ
รัฐสภาท่ีแขง่ขนักันในการเลือกตัง้แทนการปฏิวติัยึด
อ านาจ ก็ไม่สามารถสู้ได้  

ดังนัน้ หากข้าพเจ้าเคยหลงใหลกับทฤษฎี
มาร์กซิสต์ในทุกเร่ือง ข้าพเจ้าก็จะพิจารณาปล่อย
วางมนัไปเสยี เพราะมีความเป็นศาสตร์เทียมในองค์
รวมของมนัอยา่งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสว่นหวัคือ 
วัตถุนิยมประวัติศาสตร์วิภาษพัฒนาการ และการ
ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ (พรรคปฏิวัติชนชัน้
กรรมาชีพและรัฐบาลคอมมิวนิสต์) และสว่นหาง คือ 
การปฏิวัติล้มล้างด้วยความรุนแรงและรวดเร็ว แต่
คงเหลือส่วนตัวตรงกลางเอาไว้ คือ สาระของการ
อธิบายและวิเคราะห์เก่ียวกบัรัฐ โครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจและการผลิตแบบทุนนิยม การเอารัดเอา
เป รียบของระบบทุนนิยมท่ี มีต่อแรงงาน  และ
เศรษฐกิจสว่นรวม (ในบางมิติ) โดยใสห่วัใหม่เข้าไป
แทน คือ ทวิเอกานุภาพของจิตนิยมและวัตถุนิยม 
และวิภาษพลังแห่งพรรคการ เมืองแนวสังคม
ประชาธิปไตย และส่วนหางใหม่คือ การสร้างสรรค์
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สงัคมท่ีมีจังหวะการขับเคลื่อนแนวการปฏิรูปและ
สนัติภาพประชาธิปไตย!!! 

อนึ่ง คาร์ล มาร์กซ์ ตามแนวทางการ
ปฏิวติัสงัคมนิยม ไม่ต้องการให้กรรมกรมีส านึกแห่ง
ปิตุภูมิชาติ (หรือมาตุภูมิชาติก็ตาม) แต่ต้องการให้
กรรมกรมีความเป็นชนชัน้เดียวกันทัว่โลก เพื่อล้มชน
ชัน้นายทุน ตัวตนของชาติก าเนิดหรือรัฐท่ีกรรมกร
สังกัด จึงเป็นอุปสรรคหนึ่งของความเป็นชนชัน้
เดียวกันทั่วโลก มาร์กซ์จึงไม่ต้องการให้กรรมกรมี
ส านกึแหง่ความเป็นรัฐชาติหรือท าเพื่อประเทศใดๆ ท่ี
นายทุนเป็นใหญ่ในรัฐหรือเหนือรัฐและครอบง า
ความเป็นชาติ เพราะเป็นอุปสรรคท่ีกรรมกรทั่วโลก
จะสามัคคีในการปฏิวติัทุนนิยมสูส่งัคมนิยมร่วมกัน 
ข้อคิดของมาร์กซ์เช่นนี ้ก็มีสว่นดีท่ีช่วยระวงัการกลืน
กินของระบบทุนนิยมต่อแรงงาน แต่ในโลกทุกวันนี ้
เราก็ไม่ควรเห็นวา่แรงงานจะมีส านึกร่วมท่ีเป็นสากล
ไม่ได้ หากส านึกแห่งปิตุภูมิยังมีอยู่ เน่ืองด้วยชาติ
ของกรรมกรย่อมหล่อหลอมจากรัฐและสงัคมเป็น
ธรรมดา สงัคมท่ีให้คณุคา่แก่แรงงานก็ยอ่มท าให้ชาติ
ของแรงงานแข็งแรงไปด้วย แรงงานจึงควรมีปิตุภูมิ
ชาติหรือมาตุภูมิชาติ แต่ไม่ใช่แบบชาตินิยมท่ีส านึก
ร่วมแบบแรงงานไม่มีนัยส าคัญ ดังท่ีจะเห็นเป็น
ตวัอยา่งได้วา่ ในทกุวนันี ้คนยุโรปก าลงัช่วยกันสร้าง
สหภาพยุโรปขึน้จากส านึกประจ าชาติ แต่ยังมอง
กว้างถึงความเป็นประชาชาติ โดยเอารัฐชาติเดิมของ
ตนเป็นรอง แต่เอาชาติแห่งยุโรปเป็นใหญ่ ไม่ใช่
ยกเลิกส านึกในชาติของตนเสียเลย ไม่ เช่นนัน้
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต่างๆ คงเจริญขึน้ไม่ได้

เลย จากการอาศัยการกระท าและคุณค่าร่วมของ
สหภาพยโุรปกลบัคืนไปยงัประเทศสมาชิก  
 แตก็่เป็นไปได้ท่ีชาติของกรรมกรอาจถูก

ครอบง าจากรัฐชาติท่ีผู้ปกครองเป็นกลุม่คนหรือชน

ชัน้อ่ืน ซึ่งพรรคของแรงงานก็ต้องต่อสู้ให้ความเป็น

ชาติดงักลา่ว มีการปรับปรุงแก้ไข เช่น ท าให้ส านึกใน

ความเป็นชาติของประเทศต่างๆ เป็นส านึกแบบรัฐ

สวัสดิการ (= รัฐชาติสวัสดิการนั่นเอง) มากขึน้ อัน

หมายถึงแรงงานในประเทศนัน้ๆได้รับการให้คุณค่า

และความยุ ติธรรมในทางคุณภาพชีวิต พรรค

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องช่วยกันแก้ไข

ตรงนีด้้วย มันจึงขึน้อยู่กับนิยามของความเป็นชาติ

ด้วยว่าจะเขียนให้มันเป็นอย่างไร ไม่ใช่เอาตาม

คว ามหมายดั ง้ เ ดิ ม ขอ ง ช า ติ ท่ี แ ร ง ง า น ไ ม่ มี

ความหมาย  

 พรรคของแรงงานหรือพรรคในแนว

สงัคมประชาธิปไตย ไม่ว่าจะช่ือว่าอะไร หรือกระทัง่

ช่ือว่าพรรคแรงงานสร้างชาติท่ีเพิ่งตัง้ขึน้ใหม่ก็ตาม 

ในโลกท่ีเป็นจริงในปัจจุบันแล้ว หากพรรคการเมือง

นัน้และขบวนการแรงงานในแต่ละประเทศ ไม่มี

ส านึกของการเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติแห่ง

การพัฒนาว่า แรงงานได้มีประสบการณ์และร่วม

สร้างความส าเร็จในประเทศชาติของตน ผ่านการ

ท างานให้กบับริษัทหรืออุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบต่อ

แรงงาน สงัคม และสิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืน แต่แท้ท่ีจริงก็
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คือ การท างานเพื่อบรรลุความสูงสุดในคุณค่าของ

ความเป็นมนุษย์ผู้ ประเสริฐ ท่ีไ ด้ เกิดมาในโลก 

ประกอบคุณภาพชีวิตทัง้ทางจิตใจและวัตถุท่ีให้

ออกไปและได้รับกลบัคืนมา  โดยบริษัทหรือองค์การ

ทัง้หลาย ก็เป็นเพียงเคร่ืองมือหรือแหล่งอาศัยแห่ง

สมัมาอาชีวะนัน้แล้ว แรงงานจะเอาภูมิปัญญาจาก

ประสบการณ์ท่ีไหนไปท างานร่วมกันเพื่อต่อกรกับ

นายทนุในระดบัสากล และเปลีย่นแปลงสงัคมโลกใบ

นีใ้ห้อยูมื่อแบบ “กรรมกรสร้างโลก” ท่ีแท้จริงได้เลา่! 

พรรคการเมืองของแรงงาน จึงต้อง
ท างานอยา่งกว้างขวาง ไม่พึงจ ากัดตนเองเฉพาะแต่
ประเด็นแรงงานเท่านัน้ แต่จ าเป็นต้องมองออกไป
จากจุดของตนอย่างกว้างขวางและเช่ือมโยงเร่ือง
แรงงานเข้ากับประเด็นปัญหาอ่ืนๆของประเทศ และ
ความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อการ
พฒันาประเทศ (หรือการสร้างชาติแบบใหม่) พรรค
การเมืองของแรงงานเช่นนี ้จึงย่อมถูกท้าทายใน
ความเป็นชาตินิยมหรือสากลนิยม และจ าเป็นต้อง
หาจุดสมดุลระหว่างส านึกในความเป็นชาตินิยมกับ
สากลนิยมให้ได้  

สรุป 

 จากท่ีกล่าวมาทัง้หมด ข้าพเจ้าใคร่ขอให้
ชาวขบวนการแรงงานไทยหนัมาท าความเข้าใจกับ

ความคิดแบบสงัคมประชาธิปไตยให้มากขึน้ และ
สร้างปฏิบติัการจริงให้เกิดขึน้ โดยเรียนรู้จากทฤษฎี
และกา รปฏิบั ติสลับกัน  พ ร้ อมกับกา รศึกษา
ประสบการณ์จากต่างประเทศ และการปรับปรุง
ทฤษฎีอยู่เสมอ เพื่อท าให้สังคมประชาธิปไตยมี
ความเป็นสงัคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตยของ
แรงงานและรัฐท่ีไม่ล้าสมัย มีพลงัอ านาจของการ
อธิบายและท านายท่ีเหนือกว่าเป็นคู่แข่งคือ สงัคม
นิยมแนวปฏิวัติแบบมาร์กซิสต์ท่ีก าลงัล้าสมัยมาก
ขึน้ๆ ได้อยา่งไม่ต้องสงสยัอีกตอ่ไป  

 ค าถามท่ีตัง้ไ ว้ ข้างต้น ในหน้าแรกของ
บทความนี ้จึงย่อมมีค าตอบท่ีซ่อนอยู่ ก็เม่ือท่าน
ทัง้หลายได้เรียนรู้ความเป็นสังคมประชาธิปไตย
อย่างถ่องแท้ ซึ่งมันมิใช่อะไรอ่ืนไกล เพราะมันก็คือ 
การเ ดินบนเส้นทางสายกลางของการจัดการ
ความสัมพันธ์ในสังคมและระหว่างทุนนิยมและ
สังคมนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานสามารถ
ควบคุมและก ากับทุนนิยม (พร้อมกับการให้ความ
ร่วมมือ) ด้วยการแสวงหาและครอบครองอ านาจรัฐ
แบบสนัติวิธี และอย่างเป็นสากล มิได้ยึดอ านาจรัฐ
ในแนวการปฏิวติัท่ีรุนแรงและการล้มล้างทุนนิยมให้
เป็นสงัคมปราศจากชนชัน้ ในแบบท่ีชาวมาร์กซิสต์ได้
พยายามกระท ากันมาในประเทศจ านวนหนึ่ง แต่ก็
เ ป็ น ไปอย่ า ง ท่ี ไ ม่ สา มา รถ เ ป็ นสากลไ ด้ จ ริ ง
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ผู้เขียนเป็นอดีตหวัหน้าพรรคสงัคมธิปไตย (พ.ศ. 2550-2552) และอดีตประธานสมาพนัธ์พรรคการเมือง

ประชาชนและประชาธิปไตย (พ.ศ. 2551-2552) พรรคสงัคมธิปไตยเป็นพรรคการเมืองในแนวอดุมการณ์สงัคม
ประชาธิปไตย ท่ีมีกระบวนการจดัตัง้อย่างเปิดเผยในขบวนการแรงงานไทย และได้รับความร่วมมือในการจดัตัง้และการ
สนบัสนนุในการเลือกตัง้ทัว่ไปจากสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ และการสนบัสนนุในการเลือกตัง้ทัว่ไปจาก
คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย ระหวา่ง พ.ศ. 2547-2552 หวัหน้าพรรคได้รับการเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาพฒันา
การเมือง (พ.ศ. 2551-2552) ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 จากการผลกัดนัของสมาพนัธ์พรรคการเมือง
ประชาชนและประชาธิปไตย (ซึ่งเป็นการรวมตวักนัของพรรคการเมืองขนาดเลก็ประมาณ 20 แห่ง) ในนามพรรค
การเมืองท่ีไมมี่ ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎร ตอ่มาใน พ.ศ. 2552 พรรคถกูยบุโดยนายทะเบียนพรรคการเมือง (ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้) จึงต้องยตุกิารด าเนินการเน่ืองจากมีสมาชิกไมถ่ึง 5,000 คน และมีสาขาพรรคไมค่รบ 4 
สาขา ภายในหนึ่งปีตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตัง้ อย่างไรก็ตาม แกนน าพรรคยงัคงท างานร่วมกนัตอ่ไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงการให้ความรู้เก่ียวกบัสงัคมประชาธิปไตยแก่สาธารณะผ่านส่ือโซเชียลและการจดักิจกรรม
สมัมนาในบางโอกาส ในนามตวับุคคลท่ีท างานให้กบัองค์การพฒันาเอกชนด้านแรงงาน ชมุชน และอ่ืนๆ และหลงัจาก
การรัฐประหาร เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 สมาชิกผู้ก่อตัง้พรรคสว่นหนึ่งร่วมกบัผู้น าพรรคการเมืองอ่ืนและ
นกัวชิาการท่ีศรัทธาอดุมการสงัคมประชาธิปไตยจ านวน 5 คน ได้ร่วมกนัจัดตัง้เครือขา่ยสงัคมประชาธิปไตยสยาม 
(คสส.) ขึน้ เม่ือวนัท่ี 5 มถินุายน 2557 โดยมีผู้เขียนเป็นเลขาธิการ คสส.ยงัคงด าเนินการทางความคดิเพ่ือสง่เสริมสงัคม
ประชาธิปไตยและรัฐสวสัดกิาร แตย่งัไมไ่ด้เปิดรับสมาชิก และมไิด้เน้นการท างานในนามองค์กรและในรูปแบบท่ีปรากฏ
แก่สาธารณะกระทัง่ทกุวนันี ้

 
 

รูปผูเ้ขียน ถ่ายหนา้ตน้แอบเป้ิลในสวนผลไมท่ี้บา้นชาร์ลส์ ดาร์วิน (Down House) 
เมือง Orpington สหราชอาณาจกัร วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 
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วนัที่ 3 ธนัวาคม 2564  การเสวนาเร่ือง “บา้น

ไม่ใช่วิมาน ภาพและชีวิตในแคมป์คนงานก่อสร้าง”  

น.  ณ หอ้งคริสตลั 1-2 โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค  แยกดิน

แดง-ราชปรารภ กทม. จัดโดย เครือข่ายแรงงาน

อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างเคร่ืองเรือนและคนท าไม้

แห่งประเทศไทย สหภาพคนท างาน เครือข่ายองคก์ร

ดา้นประชากรขา้มชาติ  และ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท

(FES) 

 

ศิววงศ์ สุขทวี  เครือข่ายองคก์รดา้นประชากร

ขา้มชาติรายงานวา่ไดมี้การเก็บขอ้มูลแรงงานขา้มชาติ 

ในแคมป์งานก่อสร้างช่วงที่ไปให้ความช่วยเหลือ

แรงงานในช่วงที่มีการประกาศปิดแคมป์ก่อสร้างหลงั

การระบาดของโควิด-19 ซ่ึงพบว่าความเป็นอยู่ของ

แรงงาน ซ่ึงมีทั้งกลุ่มแรงงานที่ถูกกฎหมายและยงัคงมี

แรงงานที่ผดิกฎหมายอยูร่่วมกนัในแคมป์ฯ และความ

เป็นอยู่ยงัไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดอยู่

มาก จากการสอบถามแรงงานก่อสร้างในแคมป์ซ่ึง

ประกอบดว้ยแรงงานไทย เมียนมาร์ กมัพูชา และลาว 

จ านวน 30 คน จากแคมป์แรงงานก่อสร้างหลายขนาด

โดยมีการคดัผูแ้ทนในการสัมภาษณ์ โดยสภาพความ

เป็นอยู่ แรงงานขา้มชาติอาศยัอยูบ่ริเวณใกล้กบัพื้นที่

ก่อสร้าง หรือแล้วแต่นายจา้งจะจดัให้ ซ่ึงเป็นห้องที่

เป็นสงักะสีกั้นลอ้มรอบเป็นหอ้ง ซ่ึงแน่นอนดูจะไม่ได้

โดย วาสนา ล าดี
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มาตรฐานด้านมาตรการป้องกันโรคระบาดที่ รัฐ

ประกาศ แต่แรงงานตอบว่าพึงพอใจร้อยละ 10 พึง

พอใจปานกลางร้อยละ 61 พึงพอใจน้อยร้อนละ 23 

และไม่พึงพอใจร้อยละ6 คือพึงพอใจปานกลางคอ้น

ขา้งสูงแต่อาจเป็นเพราะแรงงานเองรู้สึกไม่มีทางเลือก 

เขามาท างานเพื่อหาเงินส่งกลบับา้น หรือดว้ยเป็นการ

อยู่แบบชั่วคราว และต้องร้ือยา้ยสถานที่บ่อยๆ แต่ก็

เป็นที่พกัแบบน้ีตลอด 

 

ค าถามเร่ืองสถานที่พกั พบว่ามีการแยกเป็น

สดัส่วนร้อยละ 71 รู้สึกว่าไม่แยกกนันอนเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 29 เม่ือถามถึงขนาดที่นอนร้อยละ 94 กวา้งกว่า 

198 X 80 เซ็นติเมตร ร้อยละ 6 ตอบว่าแคบกว่า เม่ือ

ถามวา่มีหนา้ต่างเพือ่ระบายอากาศหรือไม่แรงงานตอบ

วา่ มีหนา้ต่างนอ้ยไม่เพยีงพอท าใหก้ารถ่ายเทอากาศได้

ดีร้อยละ 0 ตอบว่ามีหน้าต่างน้อยท าให้การถ่ายเท

อากาศไม่ดีพอร้อยละ52 และไมมีหน้าต่างระบาย

อากาศร้อยละ 48 และที่พกัของแรงงานมีการแยก

ระหว่างชาย และหญิงออกจากกันชัดเจนหรือไม่ 

แรงงานตอบว่าร้อยละ 84 มีการแยกระหว่างชายและ

ผูห้ญิงชัดเจน ไม่มีการแยกร้อยละ 16 ซ่ึงหากมองก็

ไม่ใช่นอ้ยที่ไม่มีการแยก 

ค าถามต่อมาเ ร่ืองแสงสว่างในที่พ ักของ

แรงงานนั้นเพียงพอหรือไม่ทั้งกลางวนั และกลางคืน 

แรงงานตอบว่ามีแสงสว่างเพียงพอเพียงทั้งวนัร้อยละ

19 มีแสงสว่างเพียงพอเฉพาะเวลากลางคืนร้อยละ 52 

ไม่เพียงพอเลยทั้ งกลางวนั และกลางคืนร้อยละ 29 

และถามอีกว่ามีการจดัโคมไฟส าหรับให้อ่านหนังสือ

หรือไม่ ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่มีร้อยละ 67 ตอบว่ามีการ

จดัโคมไฟใหอ่้านหนงัสือร้อยละ 3 เท่านั้น 

เร่ืองการจดัน ้ าด่ืมที่สะอาดให้กบัแรงงาน พบว่า มีจดั

ให้แต่แรงงานตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเองร้อยละ 52 มีจดัให้

โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายร้อยละ 26 และไม่มีการจดัให้

เลยร้อยละ 23 ถามเร่ืองระบบระบายน ้ าเสียบริเวณที่

พกั พบว่า มีใช้งานได้ดีร้อยละ 32 มีแต่ใชง้านไม่ได ้

(เท่ากบัไม่มีใช่หรือไม่)ร้อยละ 26 และไม่มีเลย ร้อยละ 

42 

ค าถาม เ ร่ือ งการจัดห้อ งน ้ าห้องส้วมให้

เพยีงพอต่อการใชง้านหรือไม่ พบว่า มีเพียงพอต่อการ

ใชง้านร้อยละ 65 มีการจดัให้แต่ไม่เพียงพอร้อยละ 35 

ค  าถามคือมีแล้วถูกสุขอนามัยหรือไม่ เร่ืองการแยก

ห้องน ้ าผู ้หญิง กับผู ้ชายเพื่อความเป็นสัดเป็นส่วน

พบว่า ร้อยละ 0ไม่มีการแยกห้องน ้ าตามเพศ มีการ

จดัเป็นสดัเป็นส่วนมิดชิดร้อยละ 71 และมีการแยกเป็น
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ห้องน ้ าเพศหญิง และเพศชายเป็นสัดส่วนร้อยละ29 

เท่านั้น 

เร่ืองการกินหรือท าอาหาร ถามว่ามีการจดัให้

มีโรงอาหาร หรือที่รับประทานอาหารแยกต่างหาก

ออกจากที่นอนหรือห้องพกัหรือไม่ พบว่าร้อยละ 97 

ไม่มีการแยกอยูใ่นหอ้งเดียวกนั มีการแยกเพียงร้อยละ 

3 เท่านั้น นั้นหมายถึงเร่ืองสุขอนามยัที่ท  าอาหารที่กิน

และที่นอนอยูใ่นที่เดียวกนั แน่นอนเม่ือสอบถามเร่ือง

การป้องกนัสัตว ์เช่น หนูแมลงสาปหรือสัตวอ์นัตราย

อ่ืนๆในห้องพกัอย่างไรบ้าง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มี

มาตรการป้องกนัใดๆถึงร้อยละ74 ตอบว่า มีมาตรการ

ป้องกนัแต่ไม่ไดผ้ลร้อยละ23 และมีมาตรการป้องกนัที่

ไดผ้ลเพยีงร้อยละ3 

ถามเร่ืองระบบความปลอดภัย เ ร่ืองการ

ป้องกนัอคัคีภยัในที่พกัวา่มีหรือไม่ ตอบวา่ มีครบถว้น

ร้อยละ 35 ไม่มีเลยร้อยละ 39 และมีคนตอบว่าไม่

แน่ใจวา่มีหรือไม่ร้อยละ26 ต่อมาเร่ืองการจดัการให้ที่

พกัอาศยัถูกตอ้งตามสุขลกัษณะมีการจดัใหมี้ขอ้ปฏิบตัิ

หรือไม่ พบวา่ร้อยละ 42 ตอบวา่มี มีคนตอบว่าไม่มีถึง

ร้อยละ 48 และตอบวา่ ไม่แน่ใจร้อยละ10 

ธนพร วิจันทร์ เครือข่ายแรงงานอุตสาหกรรม

วสัดุก่อสร้างฯน าเสนอถึงผลการส ารวจสิทธิแรงงาน

ของคนงานก่อสร้างว่า  สิทธิในการคุ้มครองด้าน

แรงงานนั้ น ถามแรงงานว่า  มีการจัดตั้ งสหภาพ

แรงงานหรือไม่ ค  าตอบคือไม่มีการจดัตั้ง และแรงงาน

ไม่ทราบดว้ยวา่สหภาพแรงงานคืออะไร มีความส าคญั

อย่างไรต่อแรงงาน ท าไม่ต้องมีสหภาพแรงงาน  

ประเด็นเร่ืองการตั้งกรรมการลูกจา้งหรือไม่ แรงงาน

ตอบวา่ไม่มีร้อยละ 97 และตอบวา่ไม่ทราบวา่มีหรือไม่

ร้อยละ3 

 

การจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการมีหรือไม่ 

แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 94 ตอบว่าไม่มี และตอบว่า

ไม่แน่ใจวา่มีหรือไม่ร้อยละ 6 ต่อมาถามว่ามีการจดัตั้ง

คณะกรรมการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

หรือไม่ ตอบว่าไม่มีร้อยละ 84 ตอบว่ามีร้อยละ 10 

และตอบว่าไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่ร้อยละ 6 เม่ือถามว่า

นายจ้างได้เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการท างานมากน้อยเพียงใด พบว่า ร้อยละ 

48ตอบว่ามีน้อย แรงงานบางส่วนตอบว่าไม่มีเลยร้อย

ละ 42 และตอบวา่มีส่วนร่วมมากร้อยละ 10 

ถามเร่ืองประเด็นการจ่ายค่าจา้งแรงงานพบว่า

แรงงานส่วนใหญ่ตอบว่าไดรั้บค่าจา้งที่มากกว่าค่าจา้ง

ขั้นต ่าร้อยละ 52 นายจา้งจ่ายใหเ้ท่ากบัค่าจา้งขั้นต ่าร้อย
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ละ 32 จ่ายใหต้  ่ากวา่ค่าจา้งขั้นต ่าร้อยละ 13 และมีส่วน

หน่ึงตอบวา่ไม่แน่ใจร้อยละ 3 ถามวา่ระยะเวลาการจ่าย

ค่าตอบแทนเป็นอย่างไร แรงงานตอบว่านายจา้งจ่าย

ค่าจา้งให้ทุก 15 วนั ร้อยละ 68 จ่ายค่าจา้งเป็นรายวนั

ร้อยละ 16 คือจ่ายให้ทุกวนัที่ท  างาน ซ่ึงวนัไหนไม่ได้

ท  างานก็ไม่ไดค้่าจา้ง มีนายจา้งจ่ายค่าจา้งเป็นรายเดือน

ร้อยละ 13 และมีนายจา้งบางส่วนจ่ายค่าจา้งเป็นราย

สปัดาห์ดว้ยอีกร้อยละ 3  ถามถึงความแน่นอนในการก

จ่ายค่าตอบแทน พบว่าร้อยละ 90 มีก าหนดสม ่าเสมอ 

มีส่วนนอ้ยที่ไม่มีก าหนดแน่นอนร้อยละ 10 

 

เ ร่ืองการ จ่ายค่ า ล่วง เวลา  ห รือโอทีตาม

กฎหมายมีหรือไม่ ตอบวา่นายจา้งปฏิบติัตามกฎหมาย

ร้อยละ 48 นายจา้งไม่ปฏิบติัตามกฎหมายร้อยละ 29 

และร้อยละ23ตอบไม่แน่ใจ เร่ืองการท างานในวนัหยดุ

มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่ ตอบวา่นายจา้งไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมายถึงร้อยละ 58 นั่นหมายความว่า แรงงาน

ท างานในวนัหยุดโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง นายจา้งปฏิบติั

ตามกฎหมายร้อยละ 35 และไม่แน่ใจว่ามีการจ่าย

หรือไม่ร้อยละ 6 

สอบถามเร่ืองชัว่โมงการท างานในแต่ละวนั

โดยเฉล่ียพบว่า ร้อยละ 61 ท างาน 8 ชั่วโมงตาม

กฎหมายก าหนด ท างานน้อยกว่า 8 ชัว่โมงต่อวนัร้อย

ละ 23 และร้อยละ 16 ท างานมากกว่า 8 ชัว่โมงต่อวนั 

ถามอีกว่านายจ้างได้มีเวลาพกักลางวันให้หรือไม่ 

พบวา่ นายจา้งมีการจดัเวลาการพกักลางวนัให้ชดัเจน

ร้อ ยล ะ  9 7  แ ล ะ ย ัง มี ส่ วนห น่ึ งที่ ต อ บว่ า ไ ม่ มี

ก าหนดเวลาพกัร้อยละ 3 

นายจ้างมีการจัดเวลาพกัประจ าสัปดาห์ให้

แรงงานหรือไม่ ร้อยละ52 ตอบว่านายจา้งจดัให้หยุด

สัปดาห์ละ 1 วนัโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และไม่มี

การจัดวนัหยุดประจ าสัปดาห์ให้ร้อยละ 48 ซ่ึงนั้ น

หมายถึงท างานทุกวนัโดยไม่มีวนัหยุด ค  าถามหาก

เจ็บป่วยลาได้หรือไม่ แรงงานร้อยละ 61 ตอบว่าลา

หยดุไดแ้ต่นายจา้งไม่จ่ายค่าจา้งให้ และร้อยละ 39 ให้

ลาหยุดได้โดยได้รับค่าจา้ง หากมีกิจธุระต้องไปท า

สามารถลางานได้หรือไม่ แรงงานตอบว่าลาได้แต่

ไม่ไดรั้บค่าจา้งร้อยละ 90และตอบว่าลาไดโ้ดยไดรั้บ

ค่าจา้งร้อยละ 10 วนันักขตัฤกษท์่านไดสิ้ทธิที่จะหยุด

หรือไม่ แรงงานตอบว่าได้หยดุแต่ว่าไม่ไดค้่าจา้งร้อย

ละ 61 นายจา้งไม่ใหห้ยดุเลยร้อยละ 23 และนายจา้งให้

หยดุโดยไดค้่าจา้งร้อยละ 13 มีร้อยละ 3 ที่ไม่แน่ใจว่ามี

วนัหยุดนักขตัฤกษด์้วยหรือ และหากหยุดงานได้รับ

ค่าจา้งดว้ยหรือแรงงานยงัไม่เขา้ใจเร่ืองสิทธิ อยา่งเช่น

กรณีวนัลาพกัร้อนนายจ้างได้จัดให้มีวนัลาหรือไม่ 
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พบวา่ นายจา้งไม่ไดจ้ดัใหมี้วนัลาพกัร้อนตามกฎหมาย

เลยร้อยละ 97 มีเพียงร้อยละ 3 ที่นายจา้งจดัให้มีวนัลา

พกัร้อนโดยไดรั้บค่าจา้งตามกฎหมาย 

นายจา้งได้น าลูกจา้งเขา้เป็นผูป้ระกันตนใน

ระบบประกนัสงัคมหรือไม ร้อยละ 52 แรงงานตอบว่า 

นายจา้งได้น าแรงงานเข้าเป็นผูป้ระกันตนในระบบ

ประกนัสังคม  ร้อยละ 23 นายจา้งเล่ียงที่จะน าลูกจา้ง

เขา้ระบบ ร้อยละ 19 นายจ้างน าลูกจา้งบางส่วนเข้า

ระบบ และบางส่วนไม่ถูกน าเข้าสู่ระบบ หรือเล่ียง

กฎหมาย และร้อยละ 6 ไม่แน่ใจว่าตนเองอยูใ่นระบบ

ประกันสังคมหรือไม่ ประเด็นเงินทดแทนได้ถาม

แรงงานว่านายจา้งได้ส่งเงินเขา้กองทุนเงินทดแทน

หรือไม่ แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 81 ตอบว่าไม่แน่ใจ 

มีร้อยละ 16 ที่ตอบว่านายจา้งได้ส่งเงินกองทุนเงิน

ทดแทน และร้อยละ 3 นายจา้งไม่ส่งเงินกองทุนเงิน

ทดแทน เม่ือถามว่านายจา้งไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าที่ความ

ปลอดภยัฯถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ พบว่าร้อยละ 

48 นายจา้งจดัให้มีเจา้หน้าที่ความปลอดภยัฯ ร้อยละ 

35 ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่ และร้อยละ 16 นายจา้งไม่ได้

จดัใหมี้เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัฯ 

ถามว่า นายจ้างได้จัดให้มีการอบรมเร่ือง

สุขภาพและความปลอดภัยให้กับลูกจ้างอย่างไร 

แรงงานตอบว่าพอใจร้อยละ 52 ตอบว่าดีร้อยละ 19 

ตอบวา่ดีมากร้อยละ 6  และตอบว่าไม่มีการอบรมร้อย

ละ 23 ค  าถามเร่ืองอุบัติเหตุในแคมป์ก่อสร้างเคย

เกิดขึ้นหรือไม่ แรงงานตอบร้อยละ 35 มีเกิดขึ้นแต่ไม่

รุนแรง ร้อยละ 29 มีเกิดขึ้นไม่บ่อยมาก ร้อยละ 6 มี

บ่อยมาก ร้อยละ 6 มีอุบัติเกิดขึ้ นรุนแรงมาก และ

บางส่วนตอบวา่ไม่เคยมีอุบติัเหตุเกิดขึ้นเลยร้อยละ 23 

 

อดิศร  เกิ ดมงคล  เค รือข่ ายองค์กรด้าน

ประชากรขา้มชาติ น าเสนอ เร่ืองการจดัระบบความ

ปลอดภยักรณีโรคระบาดโควิด-19 ว่า  นายจา้งได้มี

การจ้ชัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เ ร่ืองโควิด -19 

หรือไม่ แรงงานตอบวา่มีอยุใ่นระดบัความพึงพอใจใน

การอบรมสร้างความเข้าใจเร่ืองโรคระบาด  แต่ก็มี

ส่วนหน่ึงที่นายจา้งไม่ไดมี้การท าความเขา้ใจเลยเร่ือง

โรคระบาด ถามว่า นายจา้งได้มีการแจกจ่ายอุปกรณ์

เพื่อป้องกันให้กับลูกจ้างหรือไม่พบว่า  มีการจัด

หน้ากากอนามัยให้ตามที่กฎหมายก าหนด มีเจลแอ

ลกอร์ฮอร์ให ้มีบางส่วนที่ตอบวา่ไม่มีการจดัอะไรเพื่อ

ป้องกนัใหลู้กจา้งตอ้งหาซ้ือมาใชเ้อง 

การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย หรือจุดคดักรอง

ก่อนเขา้แคมป์แรงงาน นายจา้งจดัใหมี้อุปกรณ์ส าหรับ

ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย ร้อยละ 77 มีจดัให้ แต่ร้อยละ 
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23 ที่ไม่มีการจดัใหมี้ซ่ึงนั้นก็คือปัญหาที่อาจท าให้เกิด

การระบาดของโควิด-19ได้ และการตรวจหาเช้ือโค

วิด-19ของสถานประกอบการให้กับแรงงาน พบว่า 

นายจ้างมีการจ่ายค่าตรวจให้ร้อยละ 68 ยงัไม่มีการ

ตรวจเลยร้อยละ 16 และมีการตรวจครบถ้วนทุกคน

ร้อยละ 13 ซ่ึงนอ้ยมาก ร้อยละ 3 มีการตรวจบา้ง 

กรณีวคัซีน มีการฉีดป้องกนัโควิด-19หรือยงั 

พบว่าแรงงานได้นับการฉีดวดัซีนเข็ม 2 แลว้ร้อยละ 

34 และร้อยละ 19 ไดรั้บวคัซีนครบ 2 เข็มเป็นบางราย

นั้นหมายความว่ายงัมีแรงงานที่ได้รับวคัซีนเพียงเข็ม

แรก หรืออาจมีบางส่วนยงัไม่ไดรั้บวคัซีนเลยในแคมปื

คนงานนั้ นๆก็เป็นไปได้ซ่ึงตรงน้ีมีถึงร้อยละ 25 ที่

ไม่ไดรั้บวคัซีนเลย มีแรงงานไดรั้บวคัซีนเข็มแรกร้อย

ละ 6 ไดรั้บเป็นบางคนร้อยละ 16 โยภาพรวมแรงงาน

ส่วนใหญ่ได้รับวคัซีนแล้ว ส่วนน้อยที่ไม่ไดรั้บ และ

กรณีการติดเช้ือโควิด-19นั้นมีแรงงานติดเช้ือหรือไม่ 

แรงงานตอบว่ามีคนติดเช้ือโควิคและรักษาหายแล้ว

โดยนายจา้งจดัการเร่ืองค่าใชจ่้ายเองร้อยละ45 และมี

หน่วยงานอ่ืนมาช่วยดูแลรักษาร้อยละ10 อีกส่วนคือ

แรงงานหาแนวทางรักษาตนเองจนหายร้อยละ6 และมี

แรงงานตอบว่ายงัไม่มีใครติดโควิดร้อยละ 39  คือ

นายจ้างมีการจัดพื้นที่กรณีที่แรงงานติดโควิด-19

แบ่งเป็นสดัเป็นส่วนชดัเจนร้อยละ93 แต่ยงัมีบางส่วน

ไม่จดัการแยกคนป่วยให้ถึงร้อยละ10 ช่วงที่มีการปิด

แคมป์นายจา้งมีการจ่ายค่าจา้งให้กับแรงงานหรือไม่ 

พบวา่  ร้อยละ 42 ไม่จ่ายค่าจา้ง และร้อยละ 58นายจา้ง

จ่ายให้บางส่วน คือจ่ายบ้างไม่จ่ายบา้ง  เร่ืองการจัด

อาหารใหก้บัคนงานในช่วงที่มีการปิดแคมป์นายจา้งมี

การน าอาหารมาให้แรงงานหรือไม่นั้น พบว่านายจา้ง

ไม่ดูแลเลยร้อยละ23 นายจ้างดูแลแต่ว่าไม่ทั่วถึง

เพียงพอร้อยละ 52 และนายจา้งดูแลอยา่งดีร้อยละ 26 

สรุปว่าแรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลจากทั้ ง

นายจา้ง และภาครัฐเลยในช่วงการปิดแคมป์คนงาน

ก่อสร้าง  ไม่ว่าจะเป็นประเด็นอาหาร การรักษาเม่ือ

ป่วยยงัมีแรงงานส่วนหน่ึงที่ตอ้งด้ินรนหาทางดูแลใน

การเอาตวัรอดในช่วงโควดิเอง 

 

ต่อมา ฉัตรชัย พุ่มพวง สหภาพคนท างาน ได้
น าเสนอภาพถ่ายจากมุมมองของคนงานชุด “บ้านที่ยัง
ไม่ใช่วิมานของพวกเรา” โดยเล่าถึงภาพถ่าย “บา้นของ
คนสร้างบ้าน”ว่าน่ีคือ บา้น หรือที่พกัอาศัย ของคน
สร้างบา้น คอนโด ตึกราม อาคารต่างๆที่มีราคาร้อย
ล้าน  พันล้าน  หรือนับ สิบล้านบาท  ซ่ึ ง เ ม่ื อทุก
คนท างานแล้วต้องกลับบ้านเพื่อพักผ่อน บ้านที่
แรงงานสร้างดูใหญ่โตเป็นสัดส่วน แต่ว่าคนที่สร้าง
บา้นกลับมีสภาพบ้านเป็นห้องสังกะสีปิดล้อม เป็น
ห้องส่ีเหล่ียม เป็นเพิงที่พ ัก หรือสร้างเป็นสองชั้ น



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

28 
 

จดัเป็นหอ้งพกั บา้นของคนสร้างบา้นมีความเป็นอยูท่ี่
แออดั การยา้ยที่อยูไ่ปตามแคมป์งานก่อสร้าง ซ่ึงตอ้งมี
ที่พกัอาศัยอยู่ใกล้ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
ท างาน 

บ้านอาจมีหลายแบบซ่ึงมีทั้ งบ้านเป็นหลัง
หลายราคา บา้นคอนโด แต่บา้นมนัแสนแพงเอ้ือมไม่
ถึง ส าหรับคนสร้างบ้าน ส่วนบ้านคนที่สร้างคือ
สังกะสีล้อมเป็นห้องส่ีเหล่ียม ซ่ึงก็ทราบกันดีว่ามี
ความร้อนอยา่งมาก หากวนัหยดุก็ไดอ้อกไปนอกที่พกั
บา้งเพื่อผ่อนคลาย บางแคมป์ก็มีบา้นหรือห้องพกัดี
ขึ้นมาบา้ง แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหอ้งสงักะสี 

บ้าน ในค วา มหม าย  คื อ มีห้ อ ง รับ แขก 

ห้องนั่งเล่น มีโซฟา แต่คนก่อสร้างห้องนั่งเล่นอยู่

ภายใตห้ลงัคาสงักะสี (ตามภาพโต๊ะไม ้เกา้อ้ีต่อขึ้นมา

เพื่อนั่งพกั) ด้วยคนงานก่อสร้างก็เป็นมนุษย ์เขาก็มี

ครอบครัว มีลูก มีหลาน ที่อยูร่่วมกนั(ห้องพกัสังกะสี

ส่ีเหล่ียมที่เรียกวา่บา้น) และช่วงโควิดท าให้เขาถ่ายรูป

ชีวิตของเขามาเปิดให้สังคมได้เห็นว่า ชีวิตคนงาน

ก่อสร้างเป็นอย่างไร ไม่ไดมี้ความเป็นสัดเป็นส่วน มี

หอ้งนอน หอ้งรับแขก หรือครัว 

บา้นที่แรงงานสร้างมีห้องครัว ไวท้  าอาหาร 

และกินอาหารร่วมกนั แต่ว่าบา้นของผูส้ร้าง(แรงงาน)

คือ บริเวณห้องที่พกัหรือบา้น อาจมีการต่อโต๊ะไมม้า

เพือ่นัง่กินขา้ว และท าครัวรวมๆกนั 

บ้านที่ส ร้างต้องมีห้องน ้ า  ห้องอาบน ้ า มี

กระเบื้องปู มีประตูปิดเป็นสัดเป็นส่วน แต่ว่าผูส้ร้าง 

กบัมีหอ้งน ้ าที่เปิดโล่ง ที่อาบกลางแจง้หรือบางทีอาจมี

สงักะสีกั้นเป็นหอ้งๆไม่มีประตู และห้องส้วมเล็กๆใช้

รวมกนัทั้งแคมป์ ไม่ไดแ้ยกเป็นสดัส่วน แต่บางที่ก็อาจ

มีแยกเพศให ้

บา้นที่แรงงานสร้างมีห้องซักผา้ มีพื้นที่เป็น

สัดส่วนในการซักรีด ตากผา้ แต่ผูส้ร้างบา้นก็มีเพียง

พื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน ซัก ตากผา้ มีกระมัง หรือบางไซร์

งานมีเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ 

บา้นที่สร้างมีห้องนอน มีเตียง เป็นสัดส่วน 

แต่ว่าผูส้ร้างห้องพกั ห้องนอนเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 

ตอ้งนอนกบัพื้น ส่ือน ้ ามนั หรือบางคนบางครอบครัวก็

จะมีฟูกบางๆใหน้อน 

โดยสรุปหากไม่มีแรงงานก่อสร้างที่คอย

ท างานวางคาน ตอกเสา ฉาบปูน ปูกระเบื้อง ทาสี

โครงการหลายสิบลา้นที่สวยงามก็คงไม่เกิด ซ่ึงคนทุก

คนต้องการคุณภาพชีวิตที่ ดี  ทุกคนต้องการความ

เป็นอยูท่ี่ดี เขาก็คนเท่ากนั เขาเป็นคนท างานสร้างบา้น 

เ ร า ก็ คนท า ง าน เ ช่นกัน  แ รง าน ก่ อส ร้ า ง เข า มี

ความสามารถ ใช้ทั้งแรงกาย และก าลังสมองเช่นกัน

ไม่ไดมี้ความแตกต่างกบัแรงงานแบบเราเลย 

สุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการแรงงาน 

สภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรบญัชี

รายช่ือ เครือข่ายแรงงาน พรรคกา้วไกล กล่าวว่า การ

ปิดแคมป์คนงานซ่ึงเป็นมาตรการป้องกนัโรคระบาด
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ต่างๆที่ออกมาแต่ละคร้ัง รัฐมกัจะออกมาตรการดูแล

มาทีหลงัตลอด ภาพหลกัการประกาศปิดแคมป์ท าให้

เกิดการแตกต่ืนแห่กลบับา้นของแรงงานก่อสร้างท าให้

เช้ือโควิดระบาดไปทัว่ทั้งประเทศนั่นเป็นประเด็นซ่ึง

จะโทษแรงงานก่อสร้างไม่ได้เม่ือเป็นการปิดแคมป์

คนงานโดยไม่มีมาตรการดูแลเลย ทั้งอาหารการกิน

การดูแลเร่ืองที่พกั จากการที่ได้ลงพื้นที่เขา้ไปดูแล

แรงงานก่อสร้างในแคมป์ ทั้งถุงยงัชีพ ความเป็นอยู ่

แรงงานไม่ไดรั้บการดูแลเท่าที่ควรมีความยากล าบาก

อย่างที่ภาพการน าเสนอ ที่อยู่อาศัยไม่ได้มาตรฐาน

เพียงพอ ดว้ยการลงพื้นที่ส่วนที่แรงงานในแคมป์ร้อง

มาก็จะเห็นสภาพที่ล  าบากชัดเจน และอีกส่วนคือ

เจา้หน้าที่รัฐพาลงไปดูเป็นแคมป์ขนาดใหญ่ก็อาจมีที่

อยู่อาศัยที่ ดีพอประมาณมีมาตรการดูแลเร่ืองการ

ป้องกนัโรคบา้ง และเม่ือลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาพบว่า

แรงงานในแคมป์มีความเดือดร้อนมาก จึงน าเร่ือง

ความเดือดร้อนดังกล่าวเสนอต่อสภาฯเพื่อให้ภาครัฐ

เขา้ไปดูแลแกไ้ขปัญหา 

 

อยา่งเช่น กรณีแรงงานไม่ไดรั้บการคุม้ครอง

ดา้นสิทธิสวสัดิการแรงงาน ไม่ไดรั้บการคุม้ครองทาง

กฎหมายทั้ งที่ มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่แล้ว 

ระบบประกันสังคมที่ไม่มีการคุ ้มครองดูแล การที่

แรงงานไม่ได้เขา้สู่ระบบประกนัสังคมทางกฎหมาย

หมายเพือ่ใหเ้กิดการดูแลอยา่งเป็นระบบดว้ย 

ปัญหาแรงงานก่อสร้างหากเป็นประเด็น

แรงงานผดิกฎหมาย การจบักุมรัฐมีอ านาจเตม็ที่ในการ

ควบคุม ทั้งหน่วยงานสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 

ต ารวจตรวจคนเขา้เมืองดูจะท างานไดร้วดเร็ว แต่เม่ือ

แรงงานก่อสร้างหรือแรงงานไทยที่อยูใ่นระบบกว่าจะ

มีการไดม้าซ่ึงกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายเงิน

ทดแทน พ.ศ.2537 การดูแลความปลอดภัยอาชีวิ

อนามัยในการท างานหรือการดูแลดา้นสุขอนามยัให้

แรงงานซ่ึงกฎหมายเหล่าน้ีมาจากการเรียกร้องของผูใ้ช้

แรงงานมาตั้ งแต่อดีตแต่ว่าการคุ ้มครองดูแลยงัไม่

ครอบคลุม หรือสามารถคุ้มครองแรงงานและการ

แกปั้ญหาแบบปะปุมาตลอด หากไม่มีเสียงเรียกร้องก็

ไม่ไดรั้บการดูแล 

อย่างตอนน้ีปัญหาแรงงานมีความซับซ้อน

มาก และกระทรวงสาธารณสุขเองมีความเก่ียวขอ้ง

อย่างมากด้านงานก่อสร้าง เ ช่นมาตรฐานความ

ปลอดภัยอาชีวิอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน อย่างด้านมาตรฐานที่พกัอาศยั การที่บอกว่า

แรงงานมีการเคล่ือนยา้ยงานรวดเร็วตามที่งานรับเหมา

ก่อสร้างอาจไม่ใช่ขอ้อา้งเพราะมีความแตกต่างกนัใน

ชนชั้นงานก่อสร้างระหว่างแรงงานด้วยกันเองด้าน
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มาตรฐานที่พกั ซ่ึงหากเป็นการก าหนดมาตรฐานที่

ชัดเจนเพื่อการปฏิบติัก็จะแก้ปัญหาได้ อย่างที่ได้ลง

พื้นที่ไปดูแคมป์คนงาน ที่ไปดูเอง ก าหนดพื้นที่เองก็

จะพบสภาพปัญหาที่แย่มากๆ หากว่าแคมป์คนงานที่

ภาครัฐก าหนดพาไปดู มีสภาพที่ดีมากมีมาตรการดูแล

คุณภาพชีวิตดีมาก ท าไมถึงไม่ท าให้เกิดมาตรฐาน

เดียวกัน ตรงน้ีรัฐไม่ทราบหรือว่าปัญหาแรงงานมี

หลายมาตรฐาน การจบักุมแรงานผิดกฎหมายเขา้ทาง

ไหนท าไมรัฐทราบ และจับได้ แต่ท าไหมสถาน

ประกอบการที่ยงัท  าผิดอยู่รัฐไม่ทราบ มันกลายเป็น

แหล่งของการรีดไถแบบผิดกฎหมายหรือไม่ การเขา้

มาของแรงงานแบบถูกกฎหมายท าได้หากรัฐอ านวย

และมีความจริงจงัในการแก้ไขปัญหาตรงน้ีจริง ซ่ึง

รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีต้องจริงจังในการแก้ไข

ปัญหา 

ประเทศไทยต้องการแรงงานข้ามชาติเพื่อ

ท างานให้กับประเทศอยู่แล้ว ตอ้งก าหนดให้ชัดเพื่อ

การจัดการ จดัระบบการดูแลให้เขาเขา้ถึงสิทธิการ

คุม้ครอง การขึ้นทะเบียนไม่ใช่สูงจนเอ้ือมไม่ถึงอยา่ง

ปัจจุบันยงัคงสูงมาก ต้องมีการปรับระบบต่างๆให้

สอดคลอ้งเพือ่อ านวยใหแ้รงงานไดเ้ขา้สู่การคุม้ครอง 

อ านาจ อัตวรอนันต์  นักวิชาการแรงงาน

ช านาญการ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพนัธ์ ส านัก

แรงงานสัมพนัธ์ กระทรวงแรงงาน กล่าว ไม่ไดมี้การ

แบ่งแยกเร่ืองระบบการดูแลแรงงานให้เกิดความ

ต่างกนัไม่วา่จะเป็นแรงงานไทย หรือแรงงานขา้มชาติ 

มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานดูแล และยงัมีกฎหมาย

คุ้มครองความปลอดภัยมาดูแล เ ร่ืองที่ พ ักอาศัย 

กฎหมายจดัหางานมาดูแลเพื่อให้ แรงงงานไดรั้บการ

ขึ้ น ท ะ เบี ยน ถู ก ก ฎหม า ย  แ ล ะ ย ัง มี ก ฎหม า ย

ประกนัสงัคมเพือ่ใหมี้การดูแลแรงงานเขา้สู่ระบบ 

จากการระบาดของโควิด-19 เป็นโรคอุบัติ

ใ ห ม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น  จึ ง ท า ให้ ก า ร ดู แ ล ย ัง อ า จ ไ ม่ มี

ประสบการณ์ความไม่ทั่วถึงแรงงานซ่ึงมีอยู่จ  านวน

มาก คนที่มาท างานเร่ิมตน้อาจอยูห่้องเช่า และเม่ือมี

เงินก็ซ้ือคอนโด แต่ว่า การปฏิบัติกับการท างานไม่

สอดคลอ้งอยา่งที่ว่าจริง ซ่ึงก็เป็นการแกปั้ญหาเฉพาะ

หนา้ การปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมายอยูแ่ลว้ 

 

การที่ไม่ได้ยกระดับการคุม้ครอง ส่วนหน่ึง

เม่ือมีการออกประกาศยกระดับอย่างที่พกัอาศยัของ

แรงงาน ซ่ึงเป็นสวัสดิการที่นอกเหนือกฎหมาย

แรงงาน ดว้ยเป็นขอ้ตกลงของลูกจา้งกบันายจา้ง การที่

นายจา้งจดัที่อยูอ่าศยัให้เพื่อการประหยดัเงินมากกว่า 

แต่การจดัที่พกัอาศยัก็มีการขออนุญาตในการจดัสร้าง
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ที่พกั ซ่ึงมีกฎหมายควบคลุมอยู ่ช่วงที่มีการปิดแคมป์

คนงานก่อสร้างไดมี้การประกาศให้มีการดูแลเพื่อให้

ถูกสุขอนามัยและถูกลักษณะด้วย ซ่ึงอาจอยู่ภายใต้

งบประมาณที่จ  ากัดของนายจ้างด้วยและอาจมาจาก

นโยบายในระดับบนเป็นหลกั แมแ้ต่เจา้หน้าที่รัฐเอง

ในช่วงระยะเวลาตอนนั้ นการเข้าถึงสิทธิการดูแลก็

ยากล าบากอยู่และการประกาศของรัฐในเร่ืองที่พกั

อาศยัของแรงงานก็เป็นเพียงการขอความร่วมมือกับ

นายจา้งเพื่อให้ดูแลและป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น

ไม่ได้มีลักษณะการบังคับนายจ้าง ซ่ึงการที่จะอยู่

ด้วยกันระหว่างสถานประกอบการและแรงงาน

ก่อสร้าง การใช้ระบบแรงงานสัมพนัธ์มาใช้เพื่อการ

เสนอเพือ่การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานส่ิง

ที่ตอ้งค  านึง หน่ึงค่าใช้จ่ายน้อยและมีความปลอดภยั

พอสมควร โดยการปรับปรุงอาจไม่จ าเป็นต้องใช้

ค่าใช้จ่ายมากก็ได้ ซ่ึงการสร้างที่พกัอาศยั การสร้าง

หอ้งน ้ า การขึ้นโครงก่อสร้างจะมีหน่วยงานก ากบัดูแล

อยูแ่ล้ว หากขึ้นตน้ดีก็ไปได้ดีแต่หากมีปัญหาก็ค่อยๆ

ปรับแกก้นัไป ซ่ึงทั้งองคาพยพตอ้งช่วยกนั แคมป์งาน

ก่อสร้างบางที่สร้างนานบางที่ก็มีการหมุนเวียนไป

สร้างในสถานที่ต่างๆบ่อยจึงอาจสร้างที่พกัอาศยัแบบ

เสร็จเร็วไปเร็ว จึงมีสภาพความเป็นอยูต่่างกนั 

ดร.อมัพร จนัทวิบูลย ์นักวิชาการสาธารณสุข

ทรงคุณวุฒิ(ด้านสุขาภิบาล)กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข กล่าวว่า แรงงานในประเทศไทยมีความ

หลากหลายเช้ือชาติ ซ่ึงประเทศไทยเคยพบกับโรค

ระบาดที่ร้ายแรงมาแลว้ จึงไดมี้การน าประสบการมา

แกปั้ญหากนัในช่วงของการระบาดโควิดคร้ังน้ี ซ่ึงท า

ใหเ้กิดมาตรการ การดูแลบา้นพกัคนงานซ่ึงมีงานวิจยั

รูปแบบการพกัอาศัยของแรงงานก่อสร้างในช่วงปี 

2562 และปี 2563 ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ ที่

มองว่า รูปแบบที่พ ักคนงานควรเป็นอย่างไรซ่ึงมี

โอกาสในวิกฤตคร้ังน้ีแน่นอน ท าให้สุขอนามยันั้นดี

ขึ้นอยา่งทัว่หนา้ มีการใส่หนา้กากามีการลา้งมือ และมี

ความตระหนกัต่อสุขอนามยัและรับผิดชอบทางสังคม

เกิดขึ้ น ส่ิงที่เกิดขึ้ นคือมีส่วนร่วมของภาคส่วนทาง

สงัคมดว้ย 

คนท างานมีการปรับตวัอยูบ่า้น ท างานที่บา้นที่เรียกว่า

New Normalกัน การปฏิบัติตัวแบบน้ีแก้ได้ทุกโรค

จริงๆ และเราจะสู้ได้ทุกโรค การที่จะเกิดได้คือความ

ไม่สมดุลของมนุษย ์อยา่งโควิดที่เกิดขึ้น อยา่งไขห้วดั

ใหญ่เราก็มีวคัซีนป้องกนัแลว้ และเช้ือโรคเองก็มีการ

ยกระดบัตอนน้ีก็มีตวัใหม่เกิดขึ้นแลว้ เช่น โอมิครอน 

เป็นตน้ 

มาตรการนั้ นจัดการทั้ งบุคคล องค์กร และ

ประเทศ ตอนน้ีท าไมตอ้งมีการฉีดวคัซีนก่อน เพื่อให้

เกิดภูมิคุม้กนั ซ่ึงป้องกนัการเสียชีวติ ภูมิที่จะท าให้เกิด

ดว้ยตนเองคืออาหาร อากาศ และออกก าลงักาย ที่พกั

อาศัย แคมป์คนงานก็มีก าหนดให้มีมาตรการดูแล 

กลไกเพือ่ใหน้ายจา้งสถานประกอบการป้องกนัความ
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ปลอดภยัด้วย ซ่ึงงานก่อสร้างจะเดินได้แรงงานตอ้ง

แข็งแรงไม่ป่วย ซ่ึงสถานประกอบการตอ้งมีการดูแล

ป้องกนัใหเ้กิดความปลอดภยั มีแอพพลิเคชัน่ประเมิน

ดา้นมาตรการเพื่อให้ไดม้าตรฐาน ซ่ึงผูป้ระกอบการ 

และต้องได้รับความร่วมมือจากแรงงานด้วย แคมป์

คนงานตอ้งมีความรับผิดชอบและมีการป้องกนัสูงสุด 

เพียงจัดสภาพแวดล้อมสะอาดคงไม่พอ แต่ตอ้งฉีด

วคัซีนให้แรงงานและมีการป้องกันตนเองเพื่อความ

ปลอดภยั 

หากมีการฉีดวคัซีนครบแลว้สามารถเดินทาง

ได ้ตอ้งมีการตรวจ ATK  ซ่ึงตอนน้ีมีแรงงานขา้มชาติ

จ านวนมากอพยพเขา้มาตามตะเขบ็ชายแดน ซ่ึงการเขา้

มาจะตอ้งถูกตอ้งตามกฎหมายมีการขึ้นทะเบียนเข้า

ระบบเพือ่การป้องกนัโรคระบาดดว้ย 

สิงหา ผูแ้ทนแรงงานขา้มชาติ กล่าวว่า ปัญหา

การจับกลุ่มแรงงานขา้มชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย

ขณะน้ีที่มีการเขา้มา เน่ืองจากรัฐบาลไทยประกาศเปิด

ประเทศ จึงท าให้แรงงานเขา้ใจว่าเขา้ประเทศไทยได้

แลว้ดว้ยส่วนหน่ึงเป็นแรงงานที่ออกไปช่วงที่ประเทส

ไทยประกาศปิดประเทสช่วงโรคระบาด และการ

ประกาศขึ้นทะเบียนแรงงานขา้มชาติผดิกฎหมายท าให้

แรงงานคิดว่า เข้ามาท างานแล้วจะได้รับการขึ้ น

ทะเบียนให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย แต่เม่ือมีคนบอก

เขาแบบน้ี(นายหน้าที่น าเขา้แรงงาน) ในการเขา้มาได้

ตามที่ประเทศไทยเปิดประเทศแล้วมาได้ การที่

แรงงานถูกจบักุมทั้งที่เขาจ่ายเงินไปแล้วกับนายหน้า

และยงัมีอีกตอนน้ีการท างานก็เป็นค่าใช้จ่ายสูงราคา

การขึ้ นทะเบียนก็แพงมากท าให้แรงงานไม่มีเงิน

ส่งกลบับา้นเลย เพราะตน้ทุนในการด าเนินชีวิตของ

แรงงานทั้ งค่า เจลล้างมือ แอลกอร์ฮอล์ หน้ากาก

อนามยัที่ตอ้งซ้ือใชเ้องทั้งหมด 

ผู ้แทนแรงงานอีกคนได้เล่าถึงปัญหาการ

คุม้ครองดูแลแรงงานว่า การจา้งงานแรงงานขา้มชาติ

ในแคมป์ก่อสร้าง การท างานของแรงงานยงัมีจ  านวน

มากที่ได้รับค่าจ้างต ่ากว่ากฎหมาย เข้าไม่ถึงระบบ

ประกนัสงัคม และเม่ือใชว้นัหยดุวนัลาไม่เคยไดค้่าจา้ง

และไม่มราบถึพงสิทธิวา่ การลาหยดุงานตอ้งไดค้่าจา้ง

ด้วย ซ่ึงการที่จะให้แรงงานพม่าตอ้งไปเรียกร้องกับ

ทางกระทรวงแรงงานเพื่อให้เขา้มาดูแลแรงงานขา้ม

ชาติด้วยนั้นก็กลัวจะโดนจบัด้วยเหตุต่างๆ อยา่งการ

ควบคุมโรคระบาดก็ได ้
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สถาบนัแรงงานเพือ่การศึกษา คน้ควา้วจิยัและ
ฝึกอบรม  มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้จดัท า
โครงการพฒันาศักยภาพนักสหภาพแรงงานระดับ
แกนน า เร่ือง “การศึกษาแลกเปล่ียนเสริมสร้างโลก
ทศัน์ ในบริบทสหภาพแรงงานกับการเมือง” ในวนัที่ 
18 - 19 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่อง
กล้า จังหวดัพิษณุโลก  เพื่อพฒันาศักยภาพของนัก
สหภาพแรงงานในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างเอกภาพ
และความเขม้แข็งให้กับขบวนการแรงงานเพื่อสร้าง
อ านาจต่อรองทางการเมือง 

 

โดยหัวข้อการ เสวนาแลก เป ล่ียน เ ร่ือ ง 
“แนวคิดในการท างานการเมืองสู่เป้าหมายร่วมด้าน
แรงงาน” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ผู ้ร่วมเสวนา

ประกอบด้วย 5 คน ได้แก่ 1) สุเทพ อู่อ้น ประธาน
กรรมาธิการการแรงงาน และ ส.ส.พรรคก้าวไกล 
2) ทวศีกัด์ิ ทกัษิณ ส.ส.พรรคกา้วไกล 3) สาวิทย ์แกว้
หวาน หวัหนา้พรรคสงัคมประชาธิปไตยไทย 4) มนัส 
โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ 5) มานิตย ์
พรหมการียก์ุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวง
แรงงาน  

 

สาวิทย์  แก้วหวาน หัวหน้าพรรคสังคม
ประชาธิปไตยไทย กล่าวผา่นวดิีโอคอลวา่ ไม่นานมาน้ี 
ไ ด้ รั บ ก า ร เ ลื อ ก ให้ เ ป็ น หั ว หน้ า พ ร ร คสั ง ค ม
ประชาธิปไตย เป็นพรรคที่ เสนอว่าเป็นพรรคของ

เรียบเรียงโดย กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์  
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แรงงาน แต่อยา่งไรพรรคน้ีก็ไม่ใช่พรรคแรงงานพรรค
แรก ๆ เน่ืองจากประวตัิศาสตร์แรงงานเคยมีพรรค
การเมืองอ่ืนที่มีผูแ้ทนแรงงานของรัฐวิสาหกิจมีส่วน
ร่วมมาตลอดซ่ึงยอ้นกลบัไปถึงสหอาชีวะกรรมกรและ
พรรคกรรมกรไทย นอกจากน้ีสมยัพรรคไทยรักไทยก็
เคยมีผูแ้ทนแรงงานรัฐวิสาหกิจเป็น ส.ส.สัดส่วนแบบ
บัญชีรายช่ือ  แต่ปัญหาที่ เ ห็นคือนัก ธุรกิจท างาน
การเมืองมากขึ้น แลว้คนกลุ่มน้ีมีบทบาทของการเขียน
กฎหมายขึ้นมาบงัคบัใชอ้ย่างไม่เป็นธรรม จึงเกิดการ
คดัคา้นการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ นอกจากน้ีการต่อสู้บน
ท้องถนนมาโดยตลอดแต่ข้อเรียกร้องก็ไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร  

 นอกจากน้ี ประเด็นเร่งด่วนที่ควรผลกัดนั คือ 
ขยายสิทธิประโยชน์ชราภาพของประกันสังคม 
ธนาคารแรงงาน โรงพยาบาลประกันสังคม  ขจัด
รูปแบบการจา้งงานชั่วคราวให้เป็นการจา้งงานระยะ
ยาว สร้างสวสัดิการการศึกษาถว้นหน้า ซ่ึงรัฐตอ้งให้
ความส าคญัต่อการจดัสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมมาก
ขึ้น และรัฐตอ้งให้สัตยาบนัอนุสัญญาฉบบัที่ 87 และ 
98 เพราะจะท าให้แรงงานมีพลังและเสริมสร้างการ
ต่อรองมากขึ้น ซ่ึงทั้งหมดน้ีเพือ่ใหเ้กิดคุณภาพชีวิตที่ดี
ของแรงงาน  อยา่งไรก็ตาม ท าให้เห็นว่าการส่งผูแ้ทน
แรงงานเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ผ่านมาไม่
ประสบความส าเร็จ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ งที่ มี
แรงงานเป็นสมาชิก ส่วนบทบาทของผูแ้ทนแรงงานที่
ท  างานการเมืองตอ้งยึดมั่นผลประโยชน์ของแรงงาน
เป็นที่ตั้ง ตอ้งมีความพร้อม รู้จกัการปรับกระบวนทพั
แล ะก ร ะบวนยุท ธ์ ใ ห้ ทั้ ง สอ งต้อ งห นุน เส ริ ม
กนั กล่าวคือ ทั้งพรรคการเมืองและขบวนการแรงงาน

ตอ้งร่วมมือกนั รักษาจุดร่วมและสงวนจุดต่าง หากแต่
ละพรรคการเมืองมีผูแ้ทนแรงงานเป็น ส.ส. ก็ขอให้รัก
และเคารพเป็นพีน่อ้งกนัไว ้ 

 

 สุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการแรงงาน 
และสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร (ส.ส.)พรรคก้าวไกล ใน
ฐานะสัดส่วนเครือข่ายแรงงาน เล่าวา่ การเขา้มาท างาน
การเมืองคร้ังแรกเร่ิมต้นกับพรรคอนาคตใหม่ แล้ว
ตลอดที่ผ่านมาเห็นว่า ปัญหาของขบวนการแรงงาน 
คือ การขาดความเขม้แข็งของการรวมตัว แม้ว่าเคย
ร่วมกนัในเครือข่ายแรงงานยานยนตใ์นการตั้งสมชัชา
แรงงานได้เพื่อหวังให้เ กิดขบวนแต่ก็ไม่เข้มแข็ง
เท่าที่ควร ซ่ึงบทบาทของ ส.ส.พรรคกา้วไกล ในเวลา
น้ี ไม่ไดมี้เฉพาะสัดส่วนหรือตวัแทนของแรงงาน แต่
พรรครวมดว้ยตวัแทนที่หลากหลายภาคส่วน และเปิด
พื้นที่ ให้น า เสนอประเด็นปัญหาแรงงานได้ ส่วน
บทบาทอีกด้านในฐานะประธานกรรมาธิการการ
แรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงไม่มีอ านาจออกค าสั่ง
เพือ่บงัคบัใหห้น่วยงานรัฐและอ่ืน ๆ ปฏิบติัตามได ้แต่
พยายามท างานสองด้านหลัก ๆ คือ  การผลักดัน
กฎหมายในฐานะฝ่ายนิติบญัญติัแต่ก็ไม่ผ่านถูกโหวต
คว  ่าในรัฐสภา และการรับเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้
ติดตามหรือเชิญผู ้เ ก่ียวข้องมาร่วมแก้ปัญหา ซ่ึงผู ้
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เดือดร้อนเหล่านั้ นต้องมาร้องเรียน และการใช้ส่ือ
สังคมออนไลนก็ช่วยเป็นแรงผลักทางอ้อมให้ฝ่าย
บริหารหรือรัฐบาลน าไปแกไ้ขปัญหา  

 ทา้ยสุดการสร้างความเข้มแข็งของสหภาพ
แรงงานในมุมมองของ ส.ส.สุเทพ มองว่า การมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันได้แต่ต้องไม่แตกแยกในกลุ่ม
แรงงาน อยากให้เกิดกระบวนการพูดคุยกนับ่อยมาก
ขึ้น อีกทั้งยงัตั้งใจว่าถา้อีกโอกาสไดเ้ป็นผูแ้ทนราษฎร
ก็ตอ้งการเพียงอีกหน่ึงสมยั เพราะตอ้งผลดักนัให้คน
รุ่นใหม่ มีบทบาท ส่วนคนรุ่นเก่ าคอยท าหน้าที่
ประคบัประคอง อย่างไรก็ตามในเวลาน้ีหลายพรรค
เร่ิมต่ืนตวัทางการเมืองและขกัชวนแรงงานมากขึ้น แต่
อยากให้แรงงานที่จะเป็นนักการเมืองเหล่านั้นท าเพื่อ
ประโยชน์ของพีน่อ้งแรงงานเป็นที่ตั้ง  

 

 ทวีศักดิ์  ทักษิณ  สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 
(ส.ส.)พรรคก้าวไกล  กล่าวถึงบทบาทของการเป็น
ส.ส. และอีกสถานะของการเป็นผูน้ าสหภาพแรงงาน
วา่ ท าใหมี้ประเด็นปัญหาของแรงงานร้องเรียนเขา้มาก
ในกรรมาธิการการแรงงาน และเห็นว่าการแก้ปัญหา
รายประเด็นท าใหปั้ญหานั้น ๆ ไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่ง
จริงจงั จึงเน้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การ
แก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์  แต่เคยเสนอร่าง

กฎหมายแลว้ก็ไม่ไดรั้บความเห็นจากฝ่ายบริหารและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นอกจากน้ีควร
ผลกัดนัเร่ืองอ่ืน ๆ นอกจากกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์
แลว้ ยงัมีเร่ืองอ่ืน เช่น การให้สัตยาบนัอนุสัญญาฉบบั
ที่ 87 และ 98 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
และการปรับค่าจา้งขั้นต ่า เป็นตน้  

 อยา่งไรก็ตาม นโยบายของพรรคก็ไม่ไดเ้น้น
เฉพาะแรงงาน แต่เน้นขบัเคล่ือนให้เกิดรัฐสวสัดิการ
เพือ่ดูแลครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย แลว้บ่อยคร้ังตอ้ง
ตั้งขอ้ค  าถามวา่จะใชง้บประมาณจากแหล่งใด เพือ่ให้มี
เงิน 470,000 ลา้นบาท ซ่ึง ส.ส.ทวศีกัด์ิ ช้ีให้เห็นว่าการ
ลดงบประมาณบางกระทรวงจะท า ให้ เ ร่ื อง รัฐ
ส วั ส ดิ ก า ร มี ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ แ ล ะ ป ร ะ ส บ
ความส า เร็จ  ดังนั้ น หากการเมืองดีย่อมส่งผลให้
คุณภาพชีวติของประชาชนดีขึ้นตาม  

 

 มนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ 
กล่าวว่า การเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นหน่ึงในสิบเกา้
คนของการก่อตั้ งพรรคแรงงานสร้างชาติ ซ่ึงผูร่้วม
ก่อตั้ งพรรคเป็นผู ้น าแรงงาน และทั้ งหมดน้ีใช้ทุน
ส่วนตวัมาจดทะเบียนก่อตั้งพรรค จึงไม่มีกลุ่มทุนมา
สนบัสนุนใด ๆ และเป็นพรรคของแรงงานจริง ๆ เพื่อ
ลดความขดัแยง้และสร้างความสามัคคีในขบวนการ
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แรงงาน และมีนโยบายแรงงานที่สามารถท าให้เกิดขึ้น
ไดจ้ริง ซ่ึงทิศทางนโยบายของพรรคเน้นแรงงานก่อน
ในล าดบัแรก เช่น  

 1) การจา้งงานเหมาบริการของหน่วยงานรัฐมี
มากถึง 450,000 คน แต่แรงงานเหล่าน้ีมีสถานะเป็น
พนกังานราชาการ ซ่ึงไม่มีสวสัดิการเหมือนขา้ราชการ  

 2) การผลกัดนัใหจ้ดัตั้งธนาคารแรงงาน  

 3) การขยายสิทธิประโยชน์บ านาญชราภาพ
ของประกนัสงัคมในอตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  

 4) การส่งเสริมแรงงานภาคเกษตรกรรมให้มี
ศูนยพ์กัรอฤดูกาลการเกษตรเพื่อต่อยอดการแปรรูป
และส่งออกผลิตภณัฑสู่์การคา้ในระดบัสากล  

 5) การปฏิรูประบบประกันสังคมเพราะงาน
ในอนาคตจะมีจ านวนผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ลดลง ซ่ึง
จะมีแนวทางอยา่งไรใหส้มคัรใจประกนัตนมาตรา 40  

 6) การส่งเสริมการจดัตั้งสหภาพแรงงาน ซ่ึง
ไม่ไดรั้บความส าคญัเหมือนกบัการจดัตั้งสหกรณ์  

 7) การก าหนดค่าจา้งแลกเขา้ที่ไม่ใช่ค่าจา้งขั้น
ต ่า  

นอกจากน้ี มนัส โกศล ไดก้ล่าวถึงบทบาทของตนใน
การขบัเคล่ือนแก้กฎหมายคุม้ครองแรงงานเร่ืองการ
เพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าชดเชย ซ่ึงไดรั้บการช่ืนชมจาก
ฝ่ายบุคคลหลายสถานประกอบการ   

 

 

 มา นิต ย์  พรหมก า รี ย์ กุ ล  คณะทีป รึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   เล่าว่า เคยร่วมจด
ทะเบียนพรรคสังคมธิปไตยในปี 2550 และมีสมาชิก
ถึง 5,000 คน ซ่ึงเห็นว่าแรงงานและการเมืองเป็นเร่ือง
เดียวกนั แมแ้ต่คร้ันที่พรรคอนาคตใหม่ก่อตั้งช่วงแรก 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็มาสนทนาดว้ยเพื่อให้มีผูแ้ทน
แรงงานจากภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในพรรค
การเมือง เม่ือมีบทบาทกบัพรรคฝ่ายคา้นตนเองเห็นว่า
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เน่ืองจากฝ่ายรัฐบาลและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่รับขอ้เสนอไป
สนองตอบปัญหาความยากล าบากของแรงงาน แต่การ
เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท าให้
การน าข้อ เสนอที่ เ ป็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
แรงงานกลบัไดน้ าไปตอบสนองให ้เช่น การฉีดวคัซีน
ให้แรงงานมาตรา 33 และโครงการเรารักกันส าหรับ
ผูป้ระกนัตนมาตรา 33  

 ดังนั้ น มานิตย ์กล่าวอีกว่า การท างานของ
รัฐบาลชุดน้ีมีความจริงใจเพื่อให้เกิดการท างานที่
มัน่คง ปลอดภยั และแกไ้ขกฎหมายเพื่อท าให้แรงงาน
มีคุณภาพชีวติที่ดีและเกิดความกินดีอยูดี่ อยา่งไรก็ตาม 
มานิตย์ ย ังไ ม่ตัดสินใจว่าตนเองจะสังกัดพรรค
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การเมืองใดในอนาคต แต่เห็นว่าหากมีโอกาสตนเองก็
ตอ้งการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ด้วยเหตุที่การให้คน
อ่ืนเป็นเหมือนเอาของไปฝากคนอ่ืน  

 

สรุป  

 มุมมองของผูแ้ทนแรงงาน 5 คน ที่ท  างาน
การเมืองของพรรคต่าง ๆ มีจุดร่วมที่เหมือนกันคือ 
ความตอ้งการให้เกิดความสามคัคีและไม่แตกแยกใน
ขบวนการแรงงาน  ให้หาจุดร่วมเพื่อผลักดันแก้ไข
ปัญหาให้แก่แรงงาน นอกจากน้ี พรรคแรงงานสร้าง
ชาติ และ พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย มีขอ้เสนอที่
ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การขยายสิทธิประโยชน์
ชราภาพของประกันสังคมเพื่อรองรับสังคมผู ้สูง
ว ัย  กา รจัดตั้ งธนาค ารแรง ง าน  และกา รจัดตั้ ง
โรงพยาบาลประกนัสังคม เป็นขอ้เสนอที่เรียกร้องมา
เกินทศวรรษ ส่วนพรรคสังคมประชาธิปไตยจะมี
ประเด็นแตกต่างจากพรรคอ่ืน คือ คดัคา้นการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นขอ้เสนอที่ต่อสู้มาตั้งแต่ทศวรรษ 
2540 เพราะโดยพื้นฐานการรวมกลุ่มมีสมาชิกมาจาก
รัฐวสิาหกิจ  

 ส่วนประเด็นแรงงานอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นค่าจา้ง 
สภาพการท างาน การจ้างงานเหมาช่วง เป็นเร่ืองที่

ผูแ้ทนแรงงานจากทุกพรรคในการเสวนาแลกเปล่ียน
คร้ังน้ีให้ความส าคญั แต่จะมีสองพรรคคือ พรรคกา้ว
ไกล และ พรรคสังคมประชาธิปไตย ที่กล่าวถึงการ
คุม้ครองสิทธิการรวมกลุ่มองค์กรและเจรจาต่อรอง
ของแรงงาน คือ การให้สัตยาบนัอนุสัญญาฉบบัที่ 87 
และ 98 อยา่งไรก็ตาม ผูแ้ทนจากพรรคกา้วไกลจะเน้น
แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของแรงงาน เพราะการ
แกปั้ญหารายประเด็นเหมือนที่ท  าอยู่นั้น ไม่ไดแ้กไ้ข
อยา่งจริงจงั 

 

 ซ่ึงการเสวนาคร้ังน้ีถือว่าเวลาการสนทนา
ค่อนข้างน้อย คร้ังต่อไปผู ้แทนแรงงานที่ท  างาน
การเมือง ตอ้งมองให้ครอบคลุมมากขึ้นว่าแรงงาน
หมายถึงใคร เฉพาะผูป้ระกนัตนมาตรา 33 หรือรวมถึง
ทุกคนที่ท  างานได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง
หรือไม่  โจทย์เหล่า น้ีใหญ่กว่าการท าอย่างไรให้
ประชาชนมองว่าพรรคแรงงานคือภาพแทนของพวก
เขา รวมถึงเยาวชนและวยัท างานตอนต้นจะมองว่า
พรรคเหล่าน้ีมีนโยบายตอบสนองชีวิตพวกเขาหรือไม่ 
ซ่ึงพรรคการเมืองยงัต้องท าการบ้านเร่ืองน้ีอีกมาก
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จ านวนผู้ประกันตนและกรณีว่างงานประกันสังคม ม.33 และ คนงานต่างด้าว 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 
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ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ, กองวิจยัและพฒันา ส านกังานประกนัสังคม และส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน 

จดัท าโดย: กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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คสรท.และสรส.  แถลงถึงเวลาปรับค่าจ้าง

แรงงาน เสนอรัฐบาล 9 ข้อ  

 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คส

รท.) สมาพนัธแ์รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์(สรส.)ได้

รวบรวมประเด็นปัญหาและความตอ้งการของคนงาน

ในเร่ืองการปรับค่าจ้างและได้จัดเวทีเสวนา เร่ือง 

“ประเทศไทย..ถึงเวลาหรือยงัที่จะปรับค่าจา้ง” โดยมี

นักวิชาการและผูน้ าแรงงานเข้าร่วม เม่ือวนัที่ 20 

ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมสมาพันธ์แรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) มีความเห็นร่วมกันว่า

ดว้ยสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมทั้งอตัราเงินเฟ้อทั้ง

ของประเทศไทย และทัว่โลก อีกทั้งช่องว่างทางราย

รายได้น าไปสู่ปัญหาความเหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจ 

สงัคม ซ่ึงประเทศไทยมีอตัราที่สูงที่สุดในโลก  

 หลายประเทศไดใ้ห้น ้ าหนักและความส าคญั

กบัคนงาน เน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัการเติบโตของระบบ

เศรษฐกิจ ที่กล่าวเช่นนั้ นเหตุผลเชิงประจักษ์ ก็คือ 

การที่รัฐบาลสนับสนุนการลงทุน และมีการจา้งงาน 

อตัราการวา่งงานสามารถควบคุมไดย้อ่มเป็นสญัญาณ

การเติบโตของประเทศ แล้วการที่ประเทศใด ๆ 

สามารถสร้างงานย่อมหมายถึง การสร้างคน สร้าง

เศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการหมุนเวียน เกิดการ

ผลิต มีการจา้งงาน เกิดรายได้ มีการจบัจ่าย เพราะ

ทา้ยที่สุดแลว้ รายไดข้องแรงงานยอ่มหมายถึงภาษีที่

รัฐสามารถจดัเก็บไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงนั่น

คือ เป้าหมายที่แทจ้ริงของการสร้างความมัง่คัง่ มัน่คง 

ใหก้บัประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

  คร้ังสุดทา้ยของการปรับค่าจา้งขั้นต ่าเกิดขึ้น

เม่ือ 1 มกราคม 2563 โดยอตัราค่าจา้งขั้นต ่าไดถู้กแบ่ง

ออกเป็น 10ราคา ตามเขตพื้นที่ คือ 313, 315, 320, 

323, 324, 325, 330, 331, 335 และ 336 บาท แต่

หลงัจากนั้นจนถึงปัจจุบนัปลายปี ๒๕๖๔ ค่าจา้งขั้น

ต ่ า เ ป็น เ ร่ื อ งที่ ไ ม่ มี ใค รพูด ถึ งอ า จ เ ป็น เพร า ะ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่

รัฐบาลและผูป้ระกอบการบางแห่งอา้งว่า ระบบการ

ผลิต การจา้งงาน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจอยูใ่นสภาวะ

ตกต ่า ธุรกิจ สถานประกอบการ ร้านคา้ ตอ้งลดการ

ผลิต บางแห่งตอ้งปิดกิจการไปเลย ท าให้เกิดการเลิก

จา้งแต่ความเป็นจริงอีกด้านหน่ึงสถานประกอบการ

จ านวนไม่น้อยเช่นกนั ที่อาศยัสถานการณ์โรคโควิด 

ปลด เลิกจ้างคนงาน โดยไม่จ่ายเงินใด ๆ ท าให้

คนงานเป็นจ านวนมากขาดรายได้ ไร้อาชีพ รัฐบาล
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พยายามยืน่มือเขา้มาช่วยเหลือดว้ยมาตรการช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการ และแจกจ่ายเงินให้แก่ประชาชนใน

โครงการ ต่ า ง  ๆ  รวมทั้ งม าตรการของระบบ

ประกันสังคม แต่ก็ไม่ได้ท  าให้คนงานมีชีวิตที่ดีขึ้น

เพราะการช่วยเหลือเป็นเพียงระยะสั้น ๆ และเงินที่

น าม าแจกก็ล้วนเ ป็น เ งินที่ กู ้ม า  ซ่ึ งจะ เ ป็นหน้ี

สาธารณะในอนาคต ที่ประชาชนคนไทยทุกคน

จะต้อง ร่วมชดใช้ แต่ในอีกด้านหน่ึงในขณะที่

ประชาชนทุกข์ยากอย่างหนักแต่รัฐบาลเองกลับไม่

สามารถควบคุมราคาสินคา้อุปโภค บริโภคให้อยูใ่น

ระดบัที่ประชาชนสามารถซ้ือหาไดโ้ดยไม่เดือดร้อน 

ปัจจยัเหล่าน้ีท  าใหค้วามทุกขย์ากของประชาชนที่มีอยู่

แลว้กลบัเพิม่สูงมากขึ้น  

  จนถึงเวลาน้ี สถานการณ์เร่ิมคล่ีคลายรัฐบาล

ประกาศเปิดประเทศประกอบกับค่าจา้งขั้นต ่าไม่ได้

รับการปรับมาเป็นเวลาถึง 2 ปี ในขณะที่ดชันีค่าครอง

ชีพ อัตราเงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง การปรับ

ค่าจา้งควรถึงเวลาที่จะปรับเพิ่มขึ้น ซ่ึงหากดูในหลาย

ประเทศก็ใช้วิธีการปรับค่าจ้างเพื่ออนาคตที่มั่นคง

ของคนงานสวนทางกบัรัฐบาลไทย ทั้ง ๆ ที่อตัราเงิน

เฟ้อ และการปรับขึ้นของสินคา้อุปโภคบริโภคต่าง ๆ 

ปรับตวัสูงขึ้นตลอดเวลา เช่น พลงังาน น ้ ามนั ก๊าซหุง

ตม้ และอ่ืน ๆ อีกทั้งอัตราการว่างงานของคนงาน 

และแรงงานในตลาดแรงงานใหม่ (นักศึกษาจบใหม่) 

ไม่มีต  าแหน่งงานรองรับ ขอ้มูลทั้ งจากสถาบนัวิจัย

เพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) และจากธนาคาร

แห่งประเทศไทย ต่างมีขอ้มูลวิเคราะห์ที่สอดคล้อง

กัน คือ ภาวะอัตราเงินเฟ้อได้ส่งผลกระทบด้าน

แรงงานอยา่งมีนยัยะส าคญัต่อการด าเนินชีวติและการ

พฒันาคุณภาพชีวติของคนงาน 

 ก่อนหน้าน้ี รัฐบาลโดยพรรคพลังประชารัฐ

ซ่ึงเป็นแกนน าในการจัดตั้ ง รัฐบาล ได้เคยแถลง

นโยบายต่อสาธารณะวา่ จะปรับขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าอยา่ง

นอ้ยวนัละ 425 บาท จนถึงปัจจุบนัก็ยงัไม่ด าเนินการ

ตามที่ได้หาเสียงไว้แต่ประการใด และที่ผ่านมา 

คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) และ 

สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) ไดเ้คย

ยืน่น าเสนอหลกัการปรับค่าจา้งขั้นต ่า 360 บาท 421 

บาท และ 700 บาท โดยปรับเท่ากนัทัว่ประเทศ ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2560 เหตุผลในการขอปรับเพิ่มนั้น

มาจากการส ารวจความคิดเห็นจากผูใ้ช้แรงงานใน

พื้นที่ ต่าง ๆ  ทั่วประเทศ ซ่ึงล้วนแสดงถึงความ

ต้องการถึงความเดือดร้อนค่าจ้างไม่พอที่จะเล้ียง

ตนเองและครอบครัว แมก้ระทัง่ลูกจา้งในภาครัฐที่รัฐ

เป็นผูจ้า้งงานเองแต่กลบัไม่ได้รับค่าจา้งขั้นต ่าตามที่

รัฐประกาศโดยอ้างว่าลูกจ้างภาครัฐไม่อยู่ภายใต้

กฎหมายคุม้ครองแรงงานซ่ึงเป็นการเลือกปฏิบตัิขดั

ต่อหลกัปฏิญญาสากล ขององคก์ารสหประชาชาติว่า

ดว้ยสิทธิมนุษยชน และหลกัการขององคก์ารแรงงาน

ระหวา่งประเทศ (ILO)  
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  คสรท. และ สรส. จึงมีขอ้เสนอต่อรัฐบาลต่อ

การการปรับค่าจา้งตามหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 

 1.  รัฐบาลต้องปรับค่ าจ้างให้ เป็นธรรม 

ครอบคลุมผูใ้ชแ้รงงานทุกภาคส่วน โดยค่าจา้งขั้นต ่า

ตอ้งเพยีงพอต่อการเล้ียงชีพตนเอง และครอบครัวได ้

3 คน ตามหลักปฏิญญาสากลของสหประชาชาติว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชน และหลักขององค์การแรงงาน

ระหวา่งประเทศ (ILO) 

 2. รัฐบาลตอ้งปรับค่าจา้งขั้นต ่าให้เท่ากนัทั้ง

ประเทศและให้มีผลกบัลูกจา้ง คนท างาน ในทุกภาค

ส่วน รวมทั้งลูกจ้างภาครัฐ และรักษาการจ้างงาน

เอาไวเ้พื่อความย ัง่ยืนในการพฒันาฟ้ืนฟูประเทศ 

รวมทั้งยกเลิกการจา้งงานที่ไม่มั่นคง คือ สัญญาการ

จา้งงานระยะสั้น ชัว่คราว 

 3. รัฐบาลตอ้งก าหนดโครงสร้างค่าจา้ง  และ

ใหป้รับค่าจา้งทุกปี 

 4. รัฐบาลต้องก าหนดมาตรการในการ

ควบคุมราคาสินคา้ไม่ใหแ้พงเกินจริง 

 5.  รัฐบาลต้องตั้ งคณะกรรมการค่ าจ้าง

ระดบัชาติ จากภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง โดยมีผูแ้ทนผูใ้ช้

แรงงานทุกภาคส่วน ทีมวิชาการที่เป็นอิสระ และมี

องค์ประกอบมากกว่าไตรภาคี ในการพิจารณาและ

ก าหนดอตัราค่าจา้ง 

 6.  เพื่อหลักประกันเพื่อความมั่นคงใน

อนาคตของคนงานตอ้งปฏิรูประบบประกนัสังคมให้

ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน และควรปรับเพิ่ม

สิทธิประโยชน์แต่ละกองทุนของประกันสังคมให้

เพิม่สูงขึ้น โดยเฉพาะชราภาพตอ้งให้เพียงพอต่อการ

ด ารงชีพขั้นต ่ าต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ

ค่าจา้งรายเดือน เดือนสุดทา้ย 

 7. ตอ้งขยายอัตราขั้นสูงสุดของค่าจา้งที่ใช้

ค  านวณเพื่อจ่ายเงินสมทบประกันสังคมซ่ึงปัจจุบนั

ก าหนดไว ้15,000บาท เป็น 30,000 บาท 

 8 .  รั ฐบาลต้อ ง จ่ า ย เ งินสมทบกองทุ น

ประกันสังคมในอัตราส่วนที่ เท่ากัน 3ฝ่าย และ

จ่ายเงินสมทบที่คา้งจ่ายอยูท่นัที อนัเป็นหน้าที่ของรัฐ

ในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เค ร่งค รัดตาม

บทบัญญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 หนา้ที่ของรัฐ มาตรา 53 

 9. ในส่วนของแรงงานนอกระบบรัฐต้อง

ก าหนดมาตรการในการคุม้ครอง ดูแล ทั้งเร่ืองค่าจา้ง 

สวสัดิการ หลกัประกนัทางสงัคมตอ้งไม่แตกต่างจาก

แรงงานในระบบ 

  ขอ้น าเสนอทั้งหมดดังกล่าว คณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้รวบรวม

ข้อมูลความเป็นจริง จากแรงงานในทุกพื้นที่ทั่ว



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

45 
 

ประ เทศ  ประกอบกับข้อ มูล เ ชิงประจักษ์จาก

หน่วยงานรัฐ ทั้ งจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

กระทรวงพาณิชย ์และจากสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา

ประเทศไทย (TDRI) และในสถานการณ์ของประเทศ

ไทย ถึงภาวะการด ารงชีพของคนงานและประชาชน

ที่มีความยากล าบากมากยิง่ขึ้น ดงันั้น ในช่วงของการ

ฟ้ืนฟูและพฒันาประเทศจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาล

จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาและปรับขึ้นค่าจา้งขั้น

ต ่าทัว่ประเทศให้เท่ากัน ทั้งในระยะยาวรัฐบาลตอ้ง

สร้างมาตรฐานและหลักประกันที่มั่นคงแก่คนงาน 

เพือ่สร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

สปส.อัพเดทล่าสุด "ผู้ประกันตนมาตรา 33" 

ว่างงาน หรือตกงาน เดอืนมนีาคมใช้สิทธิเดมิ 

 เ ม่ื อวันที่  21  ธันวาคม2564ส านัก งาน

ประกันสังคม ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผุป้ระกันตน

มาตรา 33 ในระบบประกนัสงัคมไดรั้บรู้ถึงสิทธิกรณี

ว่างงาน ว่า เม่ือว่างงานต้องท ายงัไง โดยผู ้มีสิทธิ

ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน คือ  บุคคลที่ เป็น 

"ผูป้ระกนัตนมาตรา 33" และจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่

น้อยกว่า 6 เดือนในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการ

วา่งงาน  

 1. กรณี "วา่งงาน" จากการลาออกหรือส้ินสุด

สัญญา ได้รับเงินทดแทน 45% ของค่าจ้าง เป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 90 วนั/ปีปฏิทิน 

 2. กรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทน 70% 

ของค่าจา้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วนั/ปีปฏิทิน 

 โดยทางส านักงานประกันสังคมจะค านวณ

จากฐานค่าจา้งขั้นต ่าเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุด

ไม่เกิน 15,000 บาท 

 ขั้นตอนการขอรับสิทธิกรณีลาออกหรือ

ส้ินสุดสัญญาและถูกเลิกจ้าง คือผุป้ระกันตนต้อง 

ลงทะเบียนขอใช้ Digital ID ผ่านระบบ https://e-

service.doe.go.th เพื่อพิสูจน์ตวัตนทางดิจิทลั พร้อม

เข้าระบบ (Log-in)  โดยใช้  User/Password ที่

ลงทะเบียน Digital ID และกรอกขอ้มูลตามระบบให้

ครบถว้น พร้อมแนบไฟล์ภาพหน้าบญัชีธนาคารของ

ผูป้ระกันตน (Book Bank) (ตั้งแต่วนัที่ 1 พ.ย.2564 

ผูป้ระกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆกับส านักงาน

ประกันสังคม) แต่ตอ้งรายงานตวัตามก าหนด โดย

คลิกที่ปุ่ ม “บนัทึก” เพือ่เป็นการยนืยนัการรายงานตวั 

 ทั้งน้ีกรณีการรับสิทธิการเงินทดแทนกรณี

ว่างงานทางส านักงานประกันสังคมจะกลับไปใช้

อตัราเดิมตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม 2565 

  โดยมีสิทธิประโยชน์เดิม ดังน้ี กรณีลาออก

จากงานหรือส้ินสุดสัญญา ได้รับ 30% ของค่าจ้าง 
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เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 ว ัน/ปีปฏิทิน และกรณี

นายจา้งเลิกจา้งไดรั้บ 50% ของค่าจา้ง เป็นระยะเวลา

ไม่เกิน 180 วนั/ปีปฏิทิน 

 ทั้งน้ีเม่ือวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผูส่ื้อข่าว

รายงานว่า ทางสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.)  หรือสภาพัฒน์ ได้แถลงภาวะ

สังคมไทยไตรมาส 3/64 พบว่า ตลาดแรงงานไดรั้บ

ผลกระทบรุนแรง จากมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ที่มีความเขม้งวด ส่งผลให้ผู ้

วา่งงานและอตัราการวา่งงานสูงที่สุดตั้งแต่มีโควดิ-19 

ในขณะที่หน้ีสินครัวเรือนยงัขยายตวัเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง 

ซ่ึงส าหรับสถานการณ์ดา้นแรงงานในไตรมาส 3/64 

ภาพรวมการจา้งงานผูมี้งานท า มีจ  านวนทั้งส้ิน 37.7 

ลา้นคน ลดลง 0.6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย

การจ้างงานภาคเกษตรกรรมยงัคงขยายตวัได้ ซ่ึงมี

การจา้งงาน 12.7 ลา้นคน เพิ่มขึ้น 1.0% เน่ืองจากเป็น

ช่วงเร่ิมฤดูเพาะปลูกขา้ว ขณะที่การจา้งงานนอกภาค

เกษตรกรรมลดลง 1.3% ดา้นผูว้่างงานชัว่คราวสูงถึง

เกือบ 9 แสนคน เพิม่ขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่

มีจ  านวนเพียง 4.7 แสนคนเท่านั้ น แต่ทั้ ง น้ี  การ

วา่งงานเพิม่ขึ้นสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 

โดยมีผูว้า่งงาน 8.7 แสนคน คิดเป็นอตัราการว่างงาน

ที่  2.25%นอกจาก น้ี  ย ัง พบว่ า ผู ้ที่ มี ก า ร ศึ กษ า

ระดับอุดมศึกษามีอัตราการว่างงานสูงสุด 3.63% 

รองลงมาเป็น ปวส. 3.16% ซ่ึงผูว้่างงานส่วนใหญ่จบ

ในสาขาทั่วไป (บริหารธุรกิจ การตลาด)  จึง มี

แนวโน้มประสบปัญหาการว่างงานยาวนานขึ้ น 

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตวัไดอ้ยา่งจ ากดั และ

คนกลุ่มน้ีมีทกัษะไม่ต่างกนัจึงหางานไดย้ากขึ้น 

 ในขณะที่แรงงานที่มีอายุ 15-19 ปี มีอัตรา

การวา่งงานสูงสุดที่ 9.74% สะทอ้นวา่โควดิ-19 ส่งผล

กระทบต่อเน่ืองท าให้ผูป้ระกอบการที่เคยชะลอการ

เลิกจ้างบางส่วนไม่สามารถรับภาระต่อได้ และ

จ าเป็นตอ้งเลิกจา้งแรงงานเพิ่มขึ้น ขณะที่เด็กจบใหม่

ยงัไม่มีต  าแหน่งงานรองรับ เน่ืองจากผูป้ระกอบการ

ยงัไดรั้บผลกระทบและรอดูสถานการณ์ จึงชะลอการ

ขยายต าแหน่งงาน (https://www.sanook.com/news) 

 (รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

 

 

 


