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 ความเคลื่อนไหวทางด้านแรงงานสากลถึงป ีค.ศ.1919 : “อารมณ์ พงศ์พงัน” 

 อนาคตการเมืองของขบวนการแรงงานไทย : ในมุมมอง “แรงงานกับการเมืองและสังคม

ประชาธิปไตย : ทฤษฎีและพรรค” (ตอนท่ี 1) 

 แรงงานแพลตฟอร์ม : เส้นทางสู่การจัดตั้งและสถานภาพทางกฎหมาย 

 สถานการณ์และข้อเสนอ : การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติหลังเปดิประเทศ 

 สถิตกิารประกันสังคม ผู้มีงานท า และผู้ว่างงาน เดือน ตุลาคม 2564 

 แถลงการณ์ “แรงงานข้ามชาติคือกลุ่มเปราะบาง อย่าใช้เปน็เคร่ืองมือทางการเมือง” 

 MWG แถลงรัฐล้มเหลวต่อการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ หลังต ารวจจับแรงงานข้ามชาติ 8 คน

 

ภาพ https://progressivemovement.in.th/ 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

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

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ ฉบับฉบบัที่ 61 
(408) ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 ใกล้จะผ่านพ้น
ไปอีก 1 ปีของความยากล าบาก ทัง้จากพิษของ
วิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 และวิกฤตทางการเมืองท่ี
สะสมมาหลายปี 

หลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไปเม่ือ 24 มีนาคม 2562 
รัฐบาลผสมท่ีจดัตัง้ขึน้โดยพรรคการเมืองท่ีสนบัสนุน
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีและ
รัฐสภาไม่สามารถเป็นท่ีพึ่งของประชาชนในการ
คลี่คลายความขัดแย้งและความเห็นต่างทาง
การเมืองในสงัคมไทยท่ีเกิดขึน้มายาวนานก่อนการ
เลอืกตัง้ ในทางตรงกนัข้ามมติของศาลรัฐธรรมนูญท่ี
ให้ยุบพรรคการเมืองท่ีมีผู้ ได้รับเลือกตัง้เข้ามามาก
เป็นอนัดบั 3 เป็นจุดเร่ิมต้นของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของ “คนรุ่นใหม่” เพื่อเรียกร้องให้มีการ
แก้ไข รัฐธรรมนูญ ปฏิ รูปสถาบันฯ  และขับไล่
นายกรัฐมนตรี เป็นขบวนการเคลื่อนไหวท่ีน าโดย
นิสิต นักศึกษา และนักเรียนจากสถาบันต่างๆทั่ว
ประเทศ เป็นขบวนการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่หลัง
รัฐประหาร 2557 ท่ีมีประชาชนเข้าร่วมหลายหม่ืนคน
ในระยะแรก แม้ว่าจะถูกขดัจังหวะโดยสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นระยะ แต่ก็ยงัมีการ
เคลือ่นไหวอยา่งตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

ขณะนีไ้ม่อาจปฏิเสธได้ว่าความขดัแย้งและ
เห็นต่างทางการเมืองในสังคมไทยท่ีมีมาเกือบ 2 

ทศวรรษได้ฝังรากลกึจนยากท่ีสลายได้ ตลอดเวลาท่ี
ผา่นมาขบวนการแรงงานท่ีน าโดยสหภาพแรงงานได้
เข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองตัง้แต่ยุคท่ียัง
เป็นขัว้ความขดัแย้งเสือ้เหลอืงกบัเสือ้แดง ตอ่มาผู้น า
สหภาพแรงงานหลายท่านก็ได้ร่วมลงสมัครรับ
เลือกตัง้ในเดือนมีนาคม 2562 และได้ร่วมท างาน
ให้กบัพรรคการเมืองทัง้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านหลงั
การเลอืกตัง้ 

องค์กรแรงงานสว่นหนึ่งได้พยายามผลกัดนั
ให้เกิดทิศทางของการท างานร่วมกนัของผู้น าแรงงาน
เพื่อผลประโยชน์ของคนงานแม้ว่าจะอยู่ต่างพรรค
การเมืองกนั ดงัเช่น ท่ีสถาบนัแรงงานเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยและฝึกอบรม ภายใต้มูลนิธิพิพิธภัณฑ์
แรงงานไทย เตรียมจัดโครงการพัฒนาศกัยภาพนัก
สหภาพแรงงานระดับแกนน าเ ร่ือง “การศึกษา
แลกเปลี่ยนเสริมสร้างโลกทัศน์ในบริบทสหภาพ
แรงงานกบัการเมือง” ในวนัท่ี 18-19 ธันวาคม 2564 
ณ อุทยานภหิูนร่องกล้า จงัหวดัพิษณุโลก 

นอกจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้ว 
แรงงานปริทัศน์ฉบับนีไ้ ด้น า เสนอข่าวสารและ
มมุมองท่ีนา่สนใจตอ่การเคลือ่นไหวของแรงงานข้าม
ชาติเม่ือไม่นานมานี ้โดยเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 
แรงงานข้ามชาติ 8 คนถูกจับกุมข้อหาเข้ามาอยู่
เมืองไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะก าลงัเคลื่อนไหว
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ ท่ีหน้ากระทรวง
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แรงงานเพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีให้ติดตามการ
แก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติหลายเ ร่ือง ท าให้
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ(MWG)ออก
แถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความ
ล้มเหลวในการบริหารจดัการปัญหาของแรงงานข้าม
ช า ติ แ ล ะ ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์  ใ น ขณ ะ เ ดี ย ว กั น
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และ
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) มี
ปฏิ กิ ริยาท่ีแตกต่างออกไปในโดยได้มีการออก
แถลงการณ์ เ ร่ือ ง  “แรงง านข้ามชา ติ คือกลุ่ม
เปราะบาง อยา่ใช้แรงงานข้ามชาติเป็นเคร่ืองมือทาง

การเมือง” รายละเอียดติดตามได้ในแรงงานปริทศัน์
ฉบบันี ้
 ต่อกรณีท่ีเกิดขึน้นีจ้ะเห็นได้ว่าทัง้องค์กร 
MWG คสรท.และ สรส. ต่างก็เป็นองค์กรแรงงานท่ี
ท างานปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติด้วยกันทัง้สิน้ 
แต่มีมุมมองท่ีเห็นแตกต่างกันซึ่งคงจะเป็นผลดีต่อ
การเคลือ่นไหวของขบวนการแรงงานหากจะได้มีการ
แลกเปลี่ยนความเข้าใจกัน เช่นเดียวกับความเห็น
ตา่งทางการเมืองในประเด็นอ่ืนๆ ของผู้น าแรงงานท่ี
ต้องการเวทีในการแลกเปลีย่นความเห็นกนัฉนัมิตร 
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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

 

ความเคล่ือนไหวทางด้านแรงงานสากลถึง

ปี ค.ศ.1919  

  

ความพยายามอนัดบัแรกท่ีจะจดัตัง้องค์การ

ประสานงานระหว่างประเทศของสหภาพแรงงาน

ตา่งๆ ในแต่ละประเทศนัน้ มาจากศูนย์กลางการค้า

ภายในแตล่ะชาตินัน่เอง 

ก่อนถึงปี 1901 ความผกูพนัระหวา่งสหภาพ

แรงงานท่ีเป็นรูปแบบองค์การระหวา่งชาติ มีอยู่เพียง

องค์การเดียวเทา่นัน้ คือ องค์การเลขาธิการทางด้าน

แรงงานระหว่างประเทศ ( The International trade 

Secretariats) องค์การแรงงานระหว่างชาติ องค์การ

นีจ้ัดตัง้ขึน้มาจากความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพ

แรงงานในประเทศตา่งๆ ท่ีอยูใ่นสาขาอาชีพเดียวกัน

อารมณ์ พงศ์พงัน : ชีวิตและงาน
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เท่านัน้  และ รักษาผลประโยชน์แต่ เฉพาะของ

ผู้ปฏิบติังานท่ีเป็นสมาชิกในสาขาอาชีพนีเ้ทา่นัน้ 

สมาชิกขององค์การเลขาธิการทางด้าน

แรงงานระหว่างประเทศนีมี้ดังต่อไปนีคื้อ สหภาพ

แรงงานผู้ท าหมวกตัง้ขึน้ในปารีสปี 1889 สหภาพ

แรงงานผู้ผลิตบุหร่ี ในแอนท์เวิร์บ ปี 1889 สหภาพ

แรงงานผู้ ผลิตรองเท้า ตัง้ขึน้ในปารีส ปี  1889  

สหภาพแรงงานคนงานเหมืองแร่ ในแมนเซสเตอร์ 

ตัง้ขึน้ในปี 1890 สหภาพแรงงานเหล็กในบรัสเซล 

ตัง้ขึน้ในปี 1891 สหภาพแรงงานคนท ากระจก ตัง้ขึน้

ในปี 1892 สหภาพแรงงานการพิมพ์ ตัง้ขึน้ในปี 

1892 สหภาพแรงงานช่างตัดเย็บเสือ้ผ้าในซูริค 

ตัง้ขึน้เม่ือปี 1893    สหภาพแรงงานคนงานรถไฟ

ในซูริค ตัง้ขึน้ ค.ศ.1893 สหภาพแรงงานคนงานใน

แมนเซสเตอร์ ตัง้ขึน้ในปี 1894 สหภาพแรงงานพิมพ์

หิน ในลอนดอน  ตั ง้ ขึ น้ เ ม่ื อ ปี 1896   สหภาพ

แรงงานคนงานต้มเหล้าในเบอร์ลิน ตัง้ขึน้เม่ือปี 

1896 สหภาพแรงงานคนงานขนส่ง ตัง้ขึน้เม่ือปี 

1897 สหภาพแรงงานคนงานช่างหล่อ ตัง้ขึน้ในปี 

1898 สหภาพแรงงานคนงานท าหินในซูริค ตัง้ขึน้เม่ือ

ปี 1902  สหภาพแรงงานคนงานก่อสร้างในเบอร์ลิน 

ตั ง้ ขึ น้ เ ม่ื อ ปี  1903   สหภาพแรงงานท าไ ม้ ใน

อัมสเตอร์ดมั ตัง้ขึน้เม่ือ 1904 สหภาพแรงงานช่าง

ปัน้ดินเผา ตัง้ขึน้ในปี 1905  สหภาพแรงงานช่าง

เพชรพลอยในแอนท์เวิร์บ ตัง้ขึน้เม่ือปี 1905  สหภาพ

แรงงานช่างท าปกหนงัสอืในนูเรมเบอร์ก ตัง้ขึน้เม่ือปี 

1907 สหภาพแรงงานช่างท าผมในสตุดการ์ท ตัง้ขึน้

เม่ือปี 1907 สหภาพแรงงานช้าราชการในเบอร์ลิน 

ตัง้ขึน้ปี 1907 สหภาพแรงงานคนงานโรงงาน ตัง้ขึน้

ในปี 1908 สหภาพแรงงานคนงานโรงแรมและ

ภตัตาคารในอมัสเตอร์ดมั ตัง้ขึน้ในปี 1911  สหภาพ

แรงงานช่างทาสี ตัง้ขึน้ในแฮมเบอร์กเม่ือปี 1911 

สหภาพแรงงานคนงานไปรษณีย์ในปารีส ตัง้ขึน้เม่ือ

ปี 1916 

ก่อนจะเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ส านักงาน

เลขาธิการแรงงานระหว่างประเทศ มีสมาชิก 33 

สหภาพแรงงานด้วยกัน งานของส านักงานนีมี้อยู่

น้อยมาก และในระยะแรกๆ ก็ท างานเก่ียวกับการ

รวบรวมสถิติต่างๆ ทางด้านแรงงานและเอกสาร

ต่างๆ ทางด้านกฎหมายในช่วงเวลาท่ีมีการสไตรค์ 

ส านักงานนีไ้ ด้ช่วยป้องกันการน าเอาคนเข้ามา

ท างานแทนให้แก่สหภาพแรงงานต่างๆรวมทัง้

สนบัสนนุทางด้านการเงินให้เป็นครัง้คราวด้วย 

ส านักงานเลขาธิการทางด้านแรงงาน

ระหว่างประเทศ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางด้าน

ความคิดของพวกสงัคมนิยมและได้เผยแพร่ความคิด

นีไ้ปสูค่นงานทัง้หลายอยา่งเป็นเอกภาพอยา่งรวดเร็ว

มาก อิทธิพลทางด้านความคิดจากระบบสงัคมนิยม

นีไ้ม่เคยมีมาก่อนในหมู่คนงานจนกระทัง่ในปี 1901 
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เม่ือคณะผู้ แทนคนงานจากประเทศต่างๆ ได้จัด

ประชุมร่วมกันขึน้ ในขณะนัน้ลทัธิสหภาพแรงงาน

แบบดัง้เดิม (Original Trade Unionism) ยังคงมีผู้

นิยมอยูใ่นยโุรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์ ยังไม่มีการจัดตัง้สหภาพแรงงาน

ในอัฟริกาและเอเซีย แต่ก็มีการเร่ิมจัดตัง้สหภาพ

แรงงานขึน้มาแล้วในอาร์เยนตินา (ทวีปอเมริกาใต้) 

ความคิดในการจัดตัง้องค์การสหภาพ

แรงงานสากลในการประชุมครัง้นี ้ได้รูปแบบมาจาก

การจดัตัง้สหภาพแรงงานของคนงานในกลุม่ประเทศ

สแกนดิเนเวีย (Scandinavian Labour Congress) 

ซึ่งไ ด้จัดตัง้ขึน้ในกรุงโคเปนเฮเกน ในปี 1901 

ความคิดอันนีไ้ด้รับการสนบัสนุนจากผู้แทนสหภาพ

แรงงานจากเดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน 

และจากคณะผู้ แทนจากเบลเยี่ยม เยอรมนี และ

อังกฤษ การประชุมครัง้นีไ้ด้ตกลงใจร่วมกันว่า มัน

เป็นความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องจัดตัง้องค์การ

แรงงานสากลขึน้มา เพื่อความสัมพันธ์พื น้ฐาน

ระหว่างส าหรับท าหน้าท่ีเป็นเลขาธิการศูนย์กลาง

ของสหภาพแรงงานตา่งๆ และเพื่อด าเนินการจัดการ

ประชุมร่วมกันส าหรับท าหน้าท่ีเป็นเลขาธิการ

ศนูย์กลางของสหภาพแรงงานต่างๆ การประชุมครัง้

แรกตามมตินีไ้ด้จัดขึน้ท่ีเมืองสตุดการ์ทประเทศ

เยอรมนี ในปี 1902 และส านักงานเลขาธิการ

ทางด้านแรงงานระหว่างประเทศได้รับการปรับปรุง

ให้ดีขึน้และใช้เยอรมนัเป็นศนูย์กลาง 

การประชุมในเมืองดับลิน เ ม่ือ ปี 1903 

ส านักงานเลขาธิการทางด้านแรงงานระหว่าง

ประเทศได้ถูกจัดตัง้ขึน้มาอย่างแน่นอนเป็นครัง้แรก 

โดยมีส านกังานใหญ่อยู่ในประเทศเยอรมัน ณ กรุง

เบอร์ลิน ดาร์ล ลีเยียน ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการคน

แรกของส านักงานเลขาธิการทางด้านแรงงาน

ระหว่างประเทศ ( International Trade Union 

Secretariat-ITUS) และเข้าอยู่ในต าแหน่งนีจ้นถึงปี 

1919 งานของ ITUS คือ การรวบรวมและแจกจ่าย

รายงานประจ าปีของงานขององค์การในชาติต่างๆ 

พิจารณาจากหลกัการแห่งความตัง้ใจท่ีจะยกระดับ

การประสานงานระหว่างศูนย์กลางของสหภาพ

แรงงานในชาติต่างๆ รวมทัง้งานทางด้านข่าวสาร

ระหวา่งกนัยงัคงเป็นลกัษณะท่ีต้องตดัสนิใจร่วมกันท่ี

ผูกพนักันอยู่ ในช่วงเวลานัน้จึงก่อให้เกิดความรู้สึก

มากว่า การประชุมของสหภาพแรงงานสากลแต่ละ

ครัง้อาจละเลยปัญหาทางด้านทฤษฎี หรือปัญหา

ส าคัญโดยทั่วๆไปได้ แม้แต่การออกกฎหมายท่ีใช้

บงัคบัในสงัคมทัว่ๆไปก็ได้น าเข้ามาพิจารณาภายใน

ท่ีประชุมของ ITUS ก่อให้เกิดความยากล าบากใน

การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน ความระแวง

เก่ียวกับความเป็นอิสระของศูนย์กลางสหภาพ

แรงงานของชาติต่างๆ ท่ีกลัวว่า ITUS จะควบคุม



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

8 
 

บังคับตนเองเอาไ ว้ใ ห้ เ กิดความขัดแย้งขึ น้มา 

ทางด้านทฤษฎีของสหภาพแรงงาน ITUS จึงถูก

เฉ่ือยงาน (Slow Down) โดยสมาชิกของ ITUS เอง 

การประชุมท่ีอัมสเตอร์ดัมในปี 1905 สมาชิกของ 

ITUS ได้ปฏิเสธท่ีจะพดูถึงข้อเสนอของฝร่ังเศส (โดย 

CGT) ท่ี ใ ห้ท าการสไตรค์อย่างกว้างขวางเพื่ อ

เรียกร้องเวลาท างานวนัละแปดชั่วโมง และต่อต้าน

ลทัธิการปกครองโดยทหาร ในปี 1907 การประชุมได้

ถูกยกเลิกเน่ืองจากการโต้เถียงกันในเร่ือง “ปัญหา

ทางด้านทฤษฎีทัง้หมดและความกงัวลเก่ียวกบัความ

เอนเอียงทางด้านยุทธวิธีต่างๆของการเคลื่อนไหว

ทางด้านแรงงานในประเทศตา่งๆ” 

ต่อมาในการประชุม ท่ี ซู ริคในปี  1913 

ส านักงานเลขาธิการสหภาพแรงงานสากลจึงได้

เปลีย่นมาเป็น สหพนัธ์สหภาพ 

แรงงานสากล International Federation of Trade 

Unions  (IFTU) ตามท่ีได้ก าหนดในธรรมนูญของ

องค์การเอง  

ความสัมพันธ์ระหว่างกันขององค์การ

สหภาพแรงงานทางด้านสากลได้ชะงักลงเ ม่ือ

สงครามได้ระเบิดขึน้ในเดือนสิงหาคม 1914 โดย

เหตุผลหลักสองประการคือ ประการแรกส านัก

เลขาธิการของ ITUS ตัง้อยู่ในประเทศคู่สงคราม 

เยอรมนี ประการท่ีสอง สหภาพแรงงานศูนย์กลาง 

(สภาแรงงาน) ของชาติต่างๆ ได้ละทิง้ความเป็น

กลางทางด้านการเมืองของตนเอง หรือแม้แต่

ประเพณีในการต่อต้านนโยบายจักวรรดินิยมไป

อยา่งสิน้เชิง หนัไปเข้าข้างรัฐบาลของตนเองเสยีหมด

สิน้ หลงัจากสงครามได้เกิดขึน้ โลกของคนงานท่ีเคย

สามคัคีกนัมาอย่างเหนียวแน่นแต่เดิมจึงเต็มไปด้วย

ความแตกแยกในระหวา่งกนัและกนัอยา่งรวดเร็ว 
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บทน า 

ณ  ปั จ จุ บั น น้ี  ( พ . ศ .  2 5 6 0 -2 5 7 0 ) 
ปรากฏการณ์ทางการเมืองหลายประการที่ก  าลัง
เกิดขึ้น ทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้น ชวนให้สงสัยและ
ขบคิดเป็นอยา่งยิง่วา่อนาคตการเมืองไทยจะเป็นไป
เช่นไร อาทิ 
 1. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีคุณค่าต่อ
ประชาธิปไตยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
อย่างแท้จริง และมากกว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
และ 2550 หรือไม่ และหากมิใช่ การแก้ไขฉบับ 
พ.ศ. 2560 บางมาตราเก่ียวกับการเลือกตั้งท่ีรัฐสภา
อนุมัติไป (25 สิงหาคม 2564) นั้นแล้ว (ในขณะท่ี
ร่างรัฐธรรมนูญท่ีประชุมชนร่วมลงช่ือน าเสนอสอง 
ฉบับ ก็ไ ม่ ผ่าน ท่ีประชุมรัฐสภา  เ ม่ือวัน ท่ี  18 
พฤศจิกายน 2563 และ 17 กันยายน 2564) ควรจะยงั 

 
มี ใน เ ร่ือ งใด อี ก บ้ าง  ห รือหากจะ ต้อง จัดท า
รัฐธรรมนูญใหม่กันแล้ว จะยงัเป็นไปได้อย่างไร? 
 2.รัฐบาลท่ีทหารกลบัเข้ามามีอิทธิพล (การ
น าโดย คสช.) ด้วยการอาศัยพรรคพลังประชารัฐจะ
ด ารงอยู่ต่อไปอีกนานเท่าใด และพรรคการเมืองท่ีมี
ความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าจะชนะการเลือกตั้ง
ในคราวหน้า (พ.ศ. 2565/2566) หรือไม่? 
 3.การเคล่ือนไหวของคนหนุ่มสาว (น าโดย
คณะราษฎร 2563 และกลุ่มเยาวชนปลดแอก) เพ่ือ
ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างเร่งร้อนจะด าเนินต่อไป
อย่างไรในความสัมพนัธ์กับข้อ 4.? 
 4.การเมืองการปกครองไทยจะเป็นไป
ในทางไหนระหว่างสามทางเลือกหลักคือ (1) การ
คงไว้ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ี
กษัตริย์เป็นประมุข (ในแบบปัจจุบัน) (2) การ

โชคชัย สุทธาเวศ 

มูลนิธินิคม จันทรวิทุร 
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เปล่ียนแปลงการปกครองไปสู่รูปแบบสาธารณรัฐ
ประชา ธิปไต ยแบบประธานา ธิบ ดีห รือ ก่ึ ง
ประธานาธิบดีก่ึงรัฐสภา (3) การเปล่ียนแปลงการ
ปกครองไปสู่ รูปแบบสาธารณรัฐสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ และพรรคการเมือง รวมทั้งขบวนการ
เคล่ือนไหวท่ีน าหรือสนับสนุนไปในทางเลือกนั้นๆ 
จะประสบความส าเร็จตามทางเลือกไหน?  
 5.คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ท่ีมีทั้งเป็นปฏิปักษ์
ต่อกันและเป็นมิตรกัน จะท าให้การเมืองไทย
พัฒนาการไปสู่ความรุนแรง หรือสามารถเป็นไป
อย่างสันติ (คือเป็นสันติภาพประชาธิปไตย)? 

นอกเหนือขอ้ควรพิจารณาขา้งตน้ ส าหรับ
ขบวนการแรงงานไทยแลว้ ขา้พเจา้มีชุดขอ้ค  าถาม  
ควรขบคิดที่เก่ียวโยงกันด้วยกับค าถามขา้งตน้คือ 
“ขบวนการแรงงานไทย ควรมีท่าทีอย่างไรใน
สภาวะทางการเมืองโดยทั่วไปในปัจจุบัน รวมทั้ง
การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” “ในอนาคตแรงงานกบั
การเมืองควรด าเนินไปในทิศทางไหน ควรท าอะไร 
อย่างไร และท าไมจึงควรกระท าเช่นนั้ น” และ 
“ขบวนการแรงงานควรจดัตั้งพรรคการเมืองของ
ตนเอง (ตั้งขึ้นใหม่หรือปฏิรูปพรรคที่มีอยูแ่ลว้) ใน
แนวพรรคแบบสงัคมประชาธิปไตยหรือแนวพรรค
แรงงาน อย่างเป็นจริงเป็นจงั (อีกคร้ัง!?) หรือให้
การสนับสนุนพรรคการเมืองอ่ืนที่ เป็นมิตรกับ
แรงงาน เพือ่ปฏิรูปการปกครองแบบประชาธิปไตย
ในแนวรัฐสภาที่มีการแข่งขนัในการเลือกตั้ง  หรือ 
การเคล่ือนไหวเพื่อสร้างการเมืองของพรรคเผด็จ
การชนชั้นกรรมาชีพ ในแนวปฏิวติัสังคมนิยมเพื่อ
การปกครองในระบอบคอมมิวนิสม์ เช่น แบบการ
ปฏิว ัติใน (อดีต) โซเวียตรัสเซีย จีน คิวบา และ

เวียดนาม ฯลฯ หรือ  การสนับสนุนแนวทาง
การเมือง และพรรคการเมืองในแนวสาธารณรัฐที่
เ ป็นการปกครองในระบอบประธานาธิบดีที่
ประธานาธิบดี เ ป็นประมุขแทนกษัต ริย ์ เ ช่น 
สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย เมียนมาร์ หรือระบอบก่ึง
ประธานาธิบดี ก่ึงรัฐสภา เช่น ฝร่ังเศส รัสเซีย 
สิงคโป ร์  ที่ ไ ม่ มีกษัต ริย ์เ ป็นประ มุข  แต่ มีทั้ ง
ประธานาธิบดี  และนายกรัฐมนตรี  หรือการ
สนับสนุนให้มีพรรคการเมืองที่อยู่ในระบอบการ
ปกครองที่มีกษัตริยเ์ป็นประมุขต่อไป เช่น ไทย 
มาเลเซีย และกมัพชูา ในปัจจุบนั?”  

ในบทความน้ี ขา้พเจา้จะไม่ตอบค าถามที่
ตั้ งขึ้ นเหล่าน้ีโดยตรง แต่ใคร่ขอให้ข้อมูลและ
ค ว า ม เ ห็ น ต่ อ ท่ า น ผู ้ อ่ า น โ ด ย สั ง เ ข ป  เ พื่ อ
ประกอบการพจิารณาการเมืองของประเทศและของ
แรงงานไทยในอนาคต อนัจะเป็นการตอบค าถาม
ดงักล่าวไปโดยปริยาย (ไม่มากก็น้อย) โดยเน้ือหา
ส่วนใหญ่ที่น าเสนอ มาจากหนังสือเร่ือง “แรงงาน
กับการเมือง และสังคมประชาธิปไตย: ทฤษฎีและ
พรรค”1  ของผูเ้ขียน ตีพิมพ ์พ.ศ. 2549 ดงัต่อไปน้ี

                                                             
11

 ผลงานท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้ โดยทุนของวฒิุสภา (ท่ีมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน) ซ่ึงโครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของขบวนการแรงงานเพ่ือการคุม้ครองสุขภาพและสวสัดิการ
แรงงาน โดยการสนบัสนุนของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (ประมาณ 10 ปีท่ีแลว้) ไดช่้วยสรุปไวส่้วนหน่ึง 
และขา้พเจา้ไดป้รับปรุงในขอ้เขียนช้ินน้ีอีกบา้ง ท่านท่ีสนใจ
เน้ือหาท่ีมากกวา่ในบทความน้ี สมควรอ่านจากหนงัสือเล่มน้ี ซ่ึง
สามารถหาไดจ้ากมูลนิธิไพศาล ธวชัชยันนัท ์
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงงานกับการเมือง : มุมมองในเชิงประสบการณ์และทฤษฎ ี

ค าอธิบายในเชิงทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งระหวา่งแรงงานกบัการเมือง อยา่งนอ้ยสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ีคือ 

กรอบ ตัวละครหลัก   ค าอธิบาย 

1. แรงงาน
สมัพนัธก์บั
การเมือง 

ผูใ้ชแ้รงงาน 
สถาน
ประกอบการ 
และอ านาจ
การเมือง 

ในระบบทุนนิยม การแรงงานสมัพนัธเ์ป็นเร่ืองของ
ความสมัพนัธใ์นเชิงความขดัแยง้ และความร่วมมือระหวา่งนายจา้ง
และผูใ้ชแ้รงงาน โดยรัฐท าหนา้ที่ก  ากบักติกาและอาจเขา้มาเป็นคน
กลางในการจดัการความสมัพนัธ ์หากฝ่ายลูกจา้งมีการจดัตั้งอยา่ง
เขม้แขง็ และสามารถเช่ือมโยงการท างานกบัการเมืองระดบัชาติได ้
ยอ่มจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายแรงงานและการออก
กฎหมายดา้นแรงงาน และต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงงานกบัรัฐ
และนายจา้งในอุตสาหกรรมและการท างานของผูใ้ชแ้รงงาน 

อยา่งไรก็ดี มีผูต้ ั้งขอ้สงัเกตวา่ สหภาพแรงงานจะใชว้ิธีการ
ทางการเมืองในล าดบัต่อมา เพือ่ส าทบัใหว้ธีิการทางแรงงาน
สมัพนัธท์ี่ใชก่้อนหนา้ไดผ้ลมากขึ้น สหภาพแรงงานในบางประเทศ 
ก็อาจพฒันาอิทธิพลทางการเมืองไปเป็นการสร้างความสมัพนัธก์บั
พรรคการเมืองบางพรรคในระดบัมากนอ้ยไม่เท่ากนั ความสมัพนัธ์
ที่ใกลชิ้ดที่สุด คือ การมีพรรคการเมืองเป็นของขบวนการสหภาพ
แรงงานเอง 

2. กลยทุธแ์ละ
กลไกทางการ
เมืองของ
แรงงาน 

ฝ่ายสหภาพ
แรงงาน 

ในทางกลยทุธข์บวนการแรงงานอาจพยายามสร้าง
ความกา้วหนา้ของการเคล่ือนไหว โดยการใชก้ลยทุธแ์ละกลไก
ทางการเมืองต่างๆ เช่น 

1) การเรียกร้องโดยสงบ เช่น ยืน่หนงัสือ ขอเขา้พบผูน้ า
รัฐบาล 

2) การแสดงพลงัมวลชน โดยเดินขบวน ชุมนุมประทว้ง 
นดัหยดุงาน เป็นตน้ 

3) การล็อบบี้นกัการเมืองหรือพรรคการเมือง 
4) การมีคนเขา้เป็นที่ปรึกษาหรือคณะกรรมาธิการใน

รัฐสภา 
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กรอบ ตัวละครหลัก   ค าอธิบาย 
5) การเขา้ช่ือร่วมกบัประชาชน 
6) การเป็นพนัธมิตรกบันกัการเมืองหรือพรรคการเมืองที่

มีนโยบายสนบัสนุน 
7) การมีคนของฝ่ายแรงงานเขา้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
8) การส่งคนของตนลงสมคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง 
9) การจดัตั้งพรรคของฝ่ายแรงงานเป็นการเฉพาะ 

10) การจดัตั้งพรรคของฝ่ายแรงงานร่วมกบัพนัธมิตรอ่ืน 
3. ระบบการเมือง

การปกครอง 
เศรษฐกิจ และ
สงัคม กบั
การเมืองของ
ฝ่ายแรงงาน 

ผูใ้ชแ้รงงาน 
สถาน
ประกอบการ 
และอ านาจ
การเมือง 

ขอ้ถกเถียงอนัยาวนานในความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงงานกบั
ระบอบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสงัคม มี 2 ประการ คือ 

ประการแรก: การเปล่ียนแปลงสงัคมดว้ยแนวความคิดวา่
ควรยดึถือแนวทางใดระหวา่งการบรรลุสงัคมนิยมดว้ยแนวทางการ
ปฏิวติักบัการบรรลุดว้ยแนวทางปฏิรูป 

ประการที่สอง: สหภาพแรงงานควรผกูพนักบัการเมืองและ
พรรคการเมืองอยา่งแน่นแฟ้น หรือควรเป็นอิสระจากการเมือง 
พรรคการเมือง และรัฐ 

ในบทความน้ีจะเน้นสาระว่าด้วย “การ
เปล่ียนแปลงสังคมด้วยแนวความคิดว่าควรยึดถือ
แนวทางใดระหว่างการบรรลุสังคมนิยมด้วยแนว
ทางการปฏิวติักบัการบรรลุดว้ยแนวทางปฏิรูป” 

แรงงานกับการเมือง: การเปลี่ยนแปลงสังคมและรัฐ
ด้วยแนวทางปฏิวัติหรือปฏิรูป 

คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) นักปรัชญาสังคม
ชาวเยอรมนี และฟรีดริชค์ เองเกลส์  ( Friedrich 
Engels) บุตรของนายทุนโรงงานทอผา้ ได้ร่วมกัน
สร้างค าอธิบายในช่วงคริสตทศวรรษที่ 1840s ถึง
แน วคิ ด ข อ ง ก า รปฏิ ว ัติ สั ง ค ม นิ ยม  ( Socialist 

Revolution)  ว่ า มีความจ า เ ป็นต้อ งน าม าใช้ เพื่ อ
ปลดปล่อยการกดขี่ขูดรีดที่ฝ่ายนายทุนมีต่อชนชั้น
กรรมาชีพ และจะส าเร็จไดโ้ดยการท าให้ความมีอยู่
และความขดัแยง้ทางชนชั้น ระหว่างแรงงานและทุน
หมดไป ด้วยการปกครองแบบเผด็จการของพรรค
คอมมิวนิสตข์องชนชั้นกรรมาชีพ 

ในการปฏิวติัเพื่อล้มล้างระบบศักดินานั้ น 
ฝ่ายนายทุนควรร่วมมือกบัชนชั้นกลางและกรรมกร 
ส่วนการล้มล้างระบบทุนนิยมนั้น คนชั้นกลางควร
ร่วมมือกบักรรมกรและนายทุนน้อยต่างๆ เพื่อท าการ
สถาปนารัฐปกครองที่ปราศจากชนชั้นโดยเผด็จการ
ชนชั้นกรรมาชีพ การบรรลุเป้าหมายดงักล่าว จะตอ้ง
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เปล่ียนแปลงทางการเมืองอยา่งรุนแรงแบบปฏิวติัลม้
ลา้งชนชั้นศกัดินาและนายทุนให้หมดส้ินไป แต่การ
ปฏิวติัจะไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้โดยขบวนการ
สหภาพแรงงานเป็นหวัหอก เน่ืองมาจากปัญหาส าคญั
คือ สหภาพแรงงานยงัขาดจิตส านึกทางการเมืองที่
เพยีงพอ จึงตอ้งร่วมมือกบัชนชั้นกลางและปัญญาชน
ที่ตอ้งการเปล่ียนแปลงสังคม และจ าเป็นตอ้งจดัตั้ง
พรรคคอมมิวนิสตเ์พื่อท าหน้าที่องค์การปฏิวติัอยา่ง
ถาวร ความชัดเจนของหลักการปฏิวตัิปรากฏใน
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสตท์ี่เขียนเสร็จในปี ค.ศ. 
1848  

แนวทางปฏิว ัติได้รับการสนับสนุนและ
ต่อตา้นในประเทศต่างๆ แตกต่างกนัไป ในเยอรมนีที่
มาร์กซ์เกิด แต่ต้องล้ีภัยออกไปอยู่อังกฤษก่อน
ส้ิน ชี วิ ตนั้ น  เ อ ดู อ า ร์ด  แบ ร์นสไตน์  ( Eduard 
Bernstein) และออกุสท ์เบเบล (August Bebel) นกัคิด
สังคมนิยมคนส าคัญและผูน้ ายุคแรกๆ ของพรรค
สังคมประชาธิปไตยเยอรมนี (ที่เคยมุ่งสร้างสังคม
นิยมแนวปฏิวติัในยคุแรกๆของพรรคมาก่อน) ในช่วง
ปี 1890s ไม่เห็นดว้ยกบัการไปสู่สงัคมนิยมแบบมาร์ก
ซิสต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เอดูอาร์ด แบร์นสไตน์ สหาย
ระดบัลูกศิษยคู์่หูของฟรีดริชค ์เองเกลส์ และสมาชิก
ของกลุ่มสังคมนิยมเฟเบียนในอังกฤษ เขาเสนอให้
เปล่ียนไปสู่สังคมนิยมโดยผ่านการเปล่ียนแปลงใน
ระบอบรัฐสภา แนวทางดงักล่าวเป็นการปฏิรูปแทน
การปฏิวติั พรรคการเมืองจึงไม่ควรเป็นพรรคปฏิวติั 
แต่ขอ้เสนอน้ีถูกนักมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์โจมตีว่า
เป็นข้อเสนอของพวกลัทธิแก้ (Revisionism) และ
ความไม่ลงรอยในพรรคน้ี เกิด รุนแรงมากขึ้ นๆ 

ระหว่างฝ่ายสังคมนิยมแบบปฏิวติัรุนแรงและฝ่าย
สงัคมนิยมแบบปฏิรูป แต่อิทธิพลของแบร์นสไตน์ท  า
ให้คณะผูบ้ริหารพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมนี
ส่วนใหญ่ที่เคยติดยดึในแนวสังคมนิยมปฏิวติัค่อยๆ 
หนัมายดึมัน่กบัทฤษฎีการปฏิรูปสงัคมนิยมในที่สุด 

โรซา ลุกเซ็มเบอร์ก (Rosa Luxemburg) นัก
ทฤษฎีสงัคมนิยมแนวปฏิวติัไม่เห็นดว้ยกบัการปฏิรูป 
แต่โตแ้ยง้วา่การปฏิรูปเป็นปฏิบติัการส่วนหน่ึงที่อาจ
น าไปสู่การปฏิวติัในภาพใหญ่และส าคญักว่าได ้และ
ไดส้ร้างกลุ่มสปาร์ตาซิสตเ์พือ่ขบัเคล่ือนการปฏิวติัใน
พรรคสงัคมประชาธิปไตย แต่ไม่ไดรั้บการสนับสนุน
จากสมาชิกส่วนใหญ่ กลุ่มน้ีจึงไดแ้ยกตวัออกมาสร้าง
เป็นพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งเยอรมนีเพื่อท าการปฏิวติั
สงัคมนิยมอยา่งจริงจงั  และจากการที่เธอพยายามน า
การปฏิวติัสังคมนิยมร่วมกบัคาร์ล ลีบค์เนคท ์(Karl 
Liebknecht)  ใน เยอรม นีค ร้ั งนั้ น  ก็พบกับความ
ลม้เหลว ทั้งสองคนถูกฆ่าตายในที่สุด และนอกจาก
ทั้งสองคนน้ีแลว้ ยงัมีชาวเยอรมนัอีกร่วม 15,000 คน 
ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ ตอ้งเสียชีวิต
เพราะสงครามกลางเมืองแห่งการปฏิวติัสงัคมนิยมใน
คราวนั้น ซ่ึงเกิดขึ้นต่อเน่ืองนานเป็นเวลา 5 ปี ในช่วง 
ค.ศ. 1918-1923 แต่ความน่าอนาถใจที่สุด อนัน่าจะ
เกิดจากสถานการณ์บีบคั้นให้ต้องกระท า แต่มิใช่
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของการปราบปรามกันเอง
ระหว่างฝ่ายซ้ายด้วยกัน เพราะการไม่สามารถ
ประนีประนอมกนัได ้ในช่วง 102-103 ปี ที่ผ่านมา ก็
คือ การปราบปรามการพยายามปฏิวติัของเหล่านัก
สังคมนิยมหัวรุนแรงแนวลัทธิมาร์กซิสม์ ในช่วงปี
ปลาย ค.ศ. 1918- ตน้ ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2461-2462) 
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จนถึงแก่ความตาย เกิดขึ้นโดยรัฐบาลที่พรรคสังคม
ประชาธิปไตยมีอ านาจน าในขณะนั้น ตอ้งอาศยัก าลงั
ทหารอิสระที่ฝ่ายรัฐบาลจัดตั้ งขึ้ นเข้าจัดการ และ
ต่อมาในช่วงทา้ยของสงครามกลางเมืองแห่งการต่อสู้
ระหวา่งฝ่ายซา้ยและฝ่ายขวาที่ยดืเยือ้ดงักล่าว ในที่สุด
ก็จบลงดว้ยชยัชนะของพรรคแนวชาตินิยมที่ปรับตวั
มาจากพรรคคนงานเยอรมัน คือ พรรคนาซีที่เปิด
โอกาสให้อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ซ่ึงไม่เอาด้วยกับสังคม
นิยมแบบซา้ยๆ เป็นผูน้ า  

แม้ว่าคาร์ล มาร์กซ์ ผูใ้ห้ก  าเนิดลัทธิมาร์ก
ซิสม์ ในช่วงเป็นผูใ้หญ่เต็มตวั (อาย ุ41 ปี) จะสนใจ
ต่อการเปล่ียนแปลงสังคมในแนววิวฒันาการมากขึ้น 
อย่างที่เขาสนใจงานศึกษาวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต
ของชาร์ลส์ ดาร์วิน (งานเขียนว่าดว้ยก าเนิดของสปี
ชี ส์  ตีพิมพ์ ค .ศ .  1859  ห่ า งกัน  11  ปี  หลังค  า
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ของมาร์กซ์ที่ตีพิมพ ์
ค.ศ. 1848 สมยัที่เขาอายไุด ้30 ปี) อยา่งกระตือรือร้น 
อันแสดงถึงการปฏิรูปเพื่อเปล่ียนแปลงไปสู่สังคม
นิยมอย่างสันติวิธี ก็สามารถเป็นไปได้ รวมทั้งฟรีด
ริชค์ เองเกลส์ คู่หูที่ร่วมกนัสร้างทฤษฎีปฏิวติัสังคม
นิยม ก็ยอมรับการด าเนินแนวปฏิรูปของพรรคสังคม
ประชาธิปไตยเยอรมนัวา่สามารถกระท าได ้(แต่ก็ยงัมี
เง่ือนไข ตามประสาคนที่ยึดมั่นถือมั่นกับอนาคตที่
มองไม่เห็นและความเส่ียงต่อการลม้ตายของผูค้นใน
การคลัง่ลทัธิว่า ไม่ให้ทิ้งแนวทางการปฏิวติัในระยะ
ยาว) แต่เม่ือทั้ งคู่ตายไปแล้ว นับจากปลายคริสต
ทศวรรษ 1880s ถึง 1910s วี.ไอ. เลนิน (V.I. Lenin) 
นกัปฏิวติัชาวรัสเซียก็ไดต้อกย  ้าแนวมาร์กซิสตด์ั้งเดิม 
รวมทั้งขยายความชดัเจนเพิ่มเติมของความคิดสังคม

นิยมคอมมิวนิสต์สากลในลัทธิมาร์กซ์ เช่น การ
น าเสนอเร่ืองจกัรวรรดินิยมของทุนนิยมผูกขาดและ
การปฏิวติัสงัคมนิยมสากล และยนืยนัวา่จะตอ้งเป็น 
การปฏิวติัที่รุนแรงด้วยการจดัตั้งกองก าลังติดอาวุธ
ของตนเองเท่านั้น จึงจะสามารถบดขยี้และล้มล้าง
กลไกรัฐเดิมลงได ้และการปกครองโดยเผด็จการชน
ชั้นกรรมาชีพจะตอ้งมีอยู่เพื่อเป็นเพียงการปกครอง
ชั่วคราวเพื่อจดัการสังคมให้ไปถึงการบรรลุสังคม
นิยมที่ปราศจากชนชั้นของสังคมในที่สุด สหภาพ
แรงงานจะตอ้งเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิวติั 
และจดัองคก์รที่เป็นส่วนหน่ึงของพรรคการเมืองที่ท  า
หน้าที่น าการปฏิวติั รวมทั้งคนงานจะต้องเข้าเป็น
สมาชิกพรรคปฏิวติั โดยจดัตั้งในสาขาพรรคตามเขต
เมืองต่างๆ เลนินเปล่ียนพรรคสังคมประชาธิปไตย
แบบสายกลาง (น าโดยกลุ่มเมนเชวิค) ให้มีปีกปฏิวตัิ 
(น าโดยกลุ่มบอลเชวิค) เพิ่มขึ้นมา และต่อมาแยกตวั
ออกมาตั้งเป็นพรรคบอลเชวิคท างานปฏิวติัไดส้ าเร็จ 
การปฏิว ัติ รัสเซีย จีน คิวบา เวียดนาม และอ่ืนๆ 
สะทอ้นถึงความเป็นจริงในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะการลม้
ลา้งผูป้กครองเดิม 

การปฏิวตัิสังคมนิยมของมาร์กซ์และเลนิน
ได้รับการขยายความเพิ่มเติมโดยลีออน ตรอทสกี 
(Leon Trostsky)  ด้ว ยหลักก า รปฏิ ว ัติ ถ า วร 
(Permanent Revolution) ว่าชาวสังคมนิยมจะต้อง
สร้างสังคมนิยมสากลให้เกิดขึ้นดว้ยตนเองและจาก
การร่วมมือของชนชั้นกรรมาชีพทั่วโลก มิใช่การ
ปฏิวตัิสังคมนิยมในประเทศเดียวซ่ึงเลนินสนับสนุน 
อนัเป็นหลกัการที่แตกต่างจากหลกัการของสตาลินผู ้
ครองอ านาจสหภาพโซเวียตหลังเลนินและน าพา
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สหภาพโซเวียตไปในทางที่ตรงกันข้ามกับเลนิน
และตรอทสกี ดว้ยการเน้นการรักษาการปฏิวติัสังคม
นิยมแบบโซเวยีต และมีลกัษณะอ านาจนิยมจากเบื้อง
บนมากกว่าการปฏิว ัติ จากการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนขา้งล่าง จนเกิดสภาพการครอบง าเบ็ดเสร็จ
ทั้งสังคม (Totalitarianism) และทุกวนัน้ี แม้สหภาพ
โซเวยีตจะล่มสลายไปแลว้ ตั้งแต่เม่ือ 30 ปีก่อน (พ.ศ. 
2534) หลงัจากด ารงความเป็นรัฐคอมมิวนิสตไ์ด ้74 
ปี นบัจาก พ.ศ. 2460 เม่ือเลนินน าการปฏิวตัิไดส้ าเร็จ 
แต่จีนแผ่นดินใหญ่นับจากเหมา เจ๋อตุง กระทัง่จน
ปัจจุบัน ก็ยงัคงใช้แนวทางการไปสู่สังคมนิยมที่มี
ลกัษณะเฉพาะแบบจีนคลา้ยคลึงกนัตลอดมา 

ประวัติศาสตร์ที่ ผ่านมาถึงปัจจุบัน การ
กลายเป็นสังคมนิยมที่เป็นจริง (real socialism) มิได้
เป็นไปตามลทัธิคอมมิวนิสตอุ์ดมคติของมาร์กซ์ ทั้ง
ในสหภาพโซเวียตและที่อ่ืนๆ เช่น รัฐมิไดสู้ญสลาย
ไปเอง (The state will wither away.) แบบที่ทฤษฎี
กล่าวถึง แม้ว่าคนงานจะเขา้ร่วมทางการเมืองอย่าง
เป็นประชาธิปไตยกบัรัฐอยา่งกวา้งขวางในช่วงและ
หลงัการปฏิวตัิระยะเวลาหน่ึงแลว้ของระบบเผด็จการ
ชนชั้นกรรมาชีพ การปรากฏสภาพการควบคุมสังคม
โดยรัฐใหม่อันมิได้มีแนวโน้มว่ารัฐจะค่อยๆ สูญ
สลายไป (ก่อนที่เลนินจะจากโลกไป) ในสมยัสตาลิน
เกิดกลุ่มผูมี้อภิสิทธ์ิและความไม่เท่าเทียมกัน เผด็จ
การชนชั้นกรรมาชีพถูกแทนที่ดว้ยชนชั้นขา้ราชการ
อยา่งมัน่คงถาวร การตอ้งการรักษาอ านาจรัฐใหม่และ
การรักษาสภาพการปฏิว ัติเอาไว้ให้ได้ ท  าให้เกิด
ตรรกะการครอบง าจากเบื้องบนไปทัว่สังคม และมี
ผลต่อการสูญเสียเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

และบทบาทของชนชั้นกรรมาชีพใหก้บัรัฐสังคมนิยม
แบบโซเวียตที่ขา้ราชการเป็นปฏิปักษ์และมีอ านาจ
เหนือกรรมกรไปในที่สุด สภาพเช่นน้ีมิไดเ้กิดเฉพาะ
ในรัสเซีย แต่เกิดในประเทศสังคมนิยมอ่ืนๆ เช่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียตนาม คิวบา รวมทั้ง
กลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออกภายใตก้ารครอบง าของ
รัสเซีย (แต่มิไดห้มายถึงวา่การด าเนินไปสู่สังคมนิยม
จะครอบง าทัว่โลกและน าโดยสหภาพโซเวียตรัสเซีย
ได้ทั้ งหมด ประเทศยูโกสลาเวีย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นตัวอย่างประเทศที่พยายามสร้าง
แบบอย่างของตนเอง แม้ว่าบางส่วนจะรับจาก
สหภาพโซเวียตรัสเซียบา้ง) การปฏิวติัสังคมนิยมทัว่
โลกอันเป็นการบงัคบัสังคมให้เป็นไปตามภาพฝัน
และเป้าหมายที่ตั้งไวล่้วงหน้ามากกว่าการท าให้เกิด
อย่างสมัครใจจึงเป็นการทดลองปรับเปล่ียนสภาพ
สงัคมอยา่งรวดเร็วและมโหฬารที่โลกสูญเสียมากกว่า
ได ้การเปล่ียนแปลงที่ดูจะเป็นความกา้วหนา้ของมวล
มนุษยชาติอาจมีให้เห็นบ้างในประเทศเหล่าน้ี แต่
ตั้งอยูไ่ม่นานและตอ้งแลกดว้ยความทุกขย์ากและชีวติ
ของคนท างานอย่างมหาศาล อุทาหรณ์ที่ได้คือนัก
ปฏิวติัอาจท าให้เกิดการปฏิวติัขึ้นได ้ซ่ึงดูน่ายกย่อง
อย่างสูง แต่การบริหารสังคมหลังการปฏิวติัให้เป็น
จริงตามภาพฝันนั้ น นักปฏิว ัติมักประสบความ
ลม้เหลว ค  าวา่ “เผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ” ตามแนว
ของมาร์กซ์และเลนิน จึงเป็นเพียงสโลแกนที่ดูสวย
หรู แต่อนัตรายต่อความกา้วหน้าและความมีชีวิตชีวา
อนัแทจ้ริงของแรงงานเองและสงัคม 

การปฏิวตัิสังคมนิยมอาจด าเนินโดยวิธีการ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ข อ ง ค นข้ า ง ล่ า ง  (Democratic 
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Revolution) หรือการปฏิวติัโดยอ านาจเบื้องบนก็ได ้
(Autocratic Revolution) และในขณะที่แนวทางสงัคม
นิยมปฏิว ัติไม่ได้ให้อิสระแก่ขบวนการสหภาพ
แรงงาน แต่รวมมันเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการ
ปฏิวติันั้ น แนวความคิดการปฏิรูปสังคมหรือการ
บรรลุสงัคมนิยมโดยแนวทางรัฐสภากลบัยอมรับการ
ด ารงอยู่อย่างเป็นอิสระและมีพลังของขบวนการ
สหภาพแรงงาน โดยที่พรรคการเมืองในแนวสังคม
ประชาธิปไตย หรือสังคมนิยมประชาธิปไตยจะ
พยายามสร้างความร่วมมือกบัสหภาพแรงงาน และ
ในทางกลับกัน หากมีพรรคแรงงานของกรรมกร
จดัตั้งขึ้นก็จะใชแ้นวความคิดสังคมประชาธิปไตยใน
การด าเนินการงานการเมืองมากกว่าแนวทางปฏิวติั 
อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงว่านับจากอดีตจนสมัย
ปัจจุบนัในหลายๆ ประเทศ พรรคการเมืองที่ท  างาน
กบัฝ่ายแรงงานในรัฐสภาก็มิใช่มีเพียงพรรคหลกัๆ ใน
แนวพรรคแรงงานหรือพรรคสังคมประชาธิปไตย
เท่านั้ น พรรคในแนวซ้ายจัดหรือสังคมนิยมปฏิว ัติ 
และพรรคแนวมาร์กซิสตด์ั้งเดิมก็มีการท างานร่วมกบั
ฝ่ายแรงงาน เน่ืองจากยงัไม่สามารถท าการปฏิวติัตาม
สมการดั้ งเดิมหรือปรับใหม่ได้ และหลายพรรค
แตกแถวจากพรรคใหญ่ที่เน้นการปฏิรูปสังคมนิยม
เพราะไม่สามารถทนอยู่ร่วมกันได ้ดังเช่นใน สวีเดน 
อังกฤษ บราซิล แต่พวกที่แยกตวัออกไปไม่สามารถ
สร้างพลงัการขบัเคล่ือนอนัยิง่ใหญ่ไดเ้ลย และหากไม่
อยู่อย่างอับเฉาก็สร้างพันธมิตรฝ่ายซ้ายจัดด้วยกัน
อยา่งสะเปะสะปะ หรือไม่เช่นนั้นก็ยบุพรรคในที่สุด 

ในปัจจุบันขบวนการปฏิว ัติสังคมนิยม
ภายหลังการล่มสลายของสังคมนิยมที่ครอบง าโดย

รัสเซียภายใตอ้  านาจของสตาลินก าลังเกิดการฟ้ืนฟู
ขึ้ น  คื อ  ใน รูปสากล นิ ยมที่ ส่ี  (The Fourth 
International) และแนวทางที่กลับมามีชีวิตชีวาอีก
คร้ังคือ แนวทางที่ผสมกนัของกรัมช่ีนักสังคมนิยม
ชาวอิตาลี ตรอทสกีอิสต์ และอนาร์คิสต์ เน่ืองจาก
ขบวนการของนักสังคมนิยมซ้ายจดัแบบมาร์กซิสต์-
เลนินนิสต-์ตรอทสกีอิสต ์รวมทั้งกลุ่มมาร์กซิสตใ์หม่ 
(Neo-Marxist) แบบกรัมเช่ียน ขบวนการน้ีเช่ือว่า
สภาพหลังปฏิวตัิรัสเซียโดยเลนินก่อนที่เขาจะจาก
โลกไป เป็นสภาพอันพึงประสงค์ที่สุดของสังคมที่
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นประชาธิปไตยและ
ก าลงัด าเนินไปสู่สงัคมคอมมิวนิสตแ์ลว้  

ขอ้เสนอของอันโตนิโย กรัมช่ี ในเร่ืองการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาจิตส านึกปฏิวติัโรงงานสู้กับการ
จั ด ก า ร อ ย่ า ง เ ป็ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ( Scientific 
Management)  ของฝ่ายทุนนิยมโดยสภาคนงาน 
ขอ้เสนอของตรอทสกีที่ให้มุ่งมั่นต่อการร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศในการปฏิวติัสังคมนิยมร่วมกนัทัว่
โลก และการเคล่ือนไหวของกลุ่ม/องคก์ร/ขบวนการ
ประชาชนระดบัฐานล่างและชุมชนนิยมที่ปฏิเสธทุน
นิยมและรัฐตามแนวอนาร์คิสต์ล้วนเป็นเร่ืองส าคญั 
(แมจ้ะขดักันอยูใ่นรายละเอียดบา้ง) ที่จะตอ้งยดึมั่น
ต่อไป 

ในบรรดาขบวนการสังคมนิยมทั้งหลายนั้น 
เราอาจวาดภาพการเกาะเก่ียวกนัของขบวนการสังคม
นิยมหลกัๆ ห้าขบวนการภายใตส้ามขบวนการใหญ่ 
คือ  สังคมนิยมอุดมคติ (ก าลังหลัก:  ขบวนการ
สหกรณ์) สังคมนิยมปฏิรูป (ก าลังหลัก: ขบวนการ
สหภาพแรงงานอิสระ) สงัคมนิยมปฏิวติั (ก าลงัหลกั: 
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สากลนิยมที่ส่ี – มาร์กซิสต ์เลนินนิสต ์ตรอทสกีอิสต ์
อนาร์คิสต ์และกรัมเช่ียน)  

แผนภาพแสดงการเกาะเกี่ยวกันของแกนกระบวน
ทัศน์สังคมนิยม (ภาพจากปกหนังสือ) 

 

บนสายธารของสังคมนิยม เราจึงพึง
พิจารณาแยกแยะให้ถ้วนทัว่ และเห็นเป็นองค์รวม
ของความหลากหลายแห่งสังคมนิยม ดว้ยสังคมนิยม
มีวิวฒันาการมาอย่างยาวนาน และมิใช่มีเพียงแต่
สังคมนิยมแบบมาร์กซิสต์ที่มาทีหลัง (แต่ดังกว่า) 
เท่านั้น! 
 

หม า ย เ ห ตุ :  ต อ น ต่ อ ไ ป ซ่ึ ง เ ป็ น ก า ร จ า แ น ก
แนวความคิดทางการเมือง เปรียบเทียบพรรค
การเมืองฝ่ายซ้ายและขวาตามแนวอุดมการณ์ (ตอน
จบ)ในจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ฉบับเดือน
ธนัวาคม2564 น้ีดว้ย 
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สรุปการสมัมนา เร่ือง “แรงงานแพลตฟอร์ม 

: เส้นทางสู่การจัดต้ังและสถานภาพทางกฎหมาย" 

เม่ือวนัที่  4-5 พฤศจิกายน 2564 เป็นการประชุม

ออนไลน์ จดัโดย คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภา

ผู ้แทนราษฎร สถาบัน เอ เ ชียศึกษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย สถาบนัแรงงานและเศรษฐกิจท่ีเป็น

ธรรม และ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) 

Anja Bodenmüller-Raeder ผูป้ระสานงาน

โครงการสหภาพแรงงานในเอเชีย    มูลนิธิ ฟรีดริค 

เอแบร์ท กล่าววา่ ธุรกิจแพลตฟอร์มท าให้เกิดการจา้ง

งาน และคนท างานต้องท างานมากขึ้น และถูกเอา

เปรียบทางสภาพการท างาน ค่าจ้างและสวสัดิการ 

ธุรกิจแพลตฟอร์มเข้ามาในธุรกิจปัจจุบัน ซ่ึงได้มี

การศึกษาเพือ่ไม่ใหมี้การเอาเปรียบการจา้งงาน และมี

การท ากรณีศึกษาทัว่โลก  

 ดิจิทลัเทคโนโลยีท  าให้เกิดความยากล าบาก

ในหมู่แรงงาน มีการประทว้งกัน โดยแรงงาน และ

สหภาพแรงงาน ซ่ึงมีแหล่งอ านาจ 4 แหล่ง หน่ึงใน

บริษทัว่ามีใครมีอ านาจต่อรองแบบใดบา้ง เป็นเร่ือง

อ านาจในองค์กร เร่ืองเก่ียวกับกฎหมาย กฎองค์กร

ต่างๆว่าเป็นอย่างไร และอ านาจทางสังคมท่ีมีการมี

ส่วนร่วมในการเคล่ือนไหว 4 อ านาจมีการเช่ือมต่อ 

และมีผลในการเปล่ียนแปลงดา้นอ านาจดว้ย  

 กรณีที่ศึกษามา จะท าใหเ้ห็นวา่อ านาจทั้ง 4 มี

ความเก่ียวข้องกับตัวสหภาพการค้า หากพบกับ

นายจา้งที่มีอ  านาจมากๆ แรงงานเองจะมีความล าบาก 

2 แบบ คือคนที่ไม่อยากให้มีการเปล่ียนแปลงอยาก

ให้ทุกอย่างเป็นแบบเดิม หรือคนที่อยากได้ความ

เปล่ียนแปลง และการขยายสิทธิ และปกป้องแรงงาน 

และน าไปสู่การรวมตวัของแรงงานเพื่อให้มีอ านาจ

โดย วาสนา ล าดี
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การต่อรองมากขึ้น องคก์รที่เป็นผูแ้ทนการรวมตวัมี

มากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานรากหญา้เพื่อให้ตนเองมี

สิทธิในการเรียกร้องรวมตัวมากขึ้ น และให้มีการ

ปรับเปล่ียนองคก์รสหภาพแรงงานแบบเดิม  

 ผลลัพธ์ย ังมีสภาพเศรษฐกิจที่ไ ม่ เป็นใจ

เท่าไร ในส่วนของเดลิเวอร่ี ไม่ค่อยมีกฎมีเกณฑ์ว่า

แพลตฟอร์มมีรูปแบบๆไหน เขาจะใช้ค  าว่า พาร์ท

เนอร์ มีการเก็บคะแนนการท างานเพื่อให้โบนัส และ

ท าให้สภาพการท างานที่แย่ลง และมีความเส่ียงต่อ

ระบบสุขภาพ และชีวิต เป็นการท างานที่ท  าให้

สุขภาพไม่ดี ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีส่วนของ

แกร็บ(Grab) ในประเทศเกาหลีมีการรวมตัวกัน

เรียกร้องในการจดัการให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และตวั

แรงงานไม่ ถือว่า เป็นลูกจ้างของบริษัท เหล่า น้ี 

หลังจากมีการรวมตวักนัได้ก็ขอให้เพิ่มค่าแรง และ

เขื่อนไขท างานต้องมีความปลอดภัย การประกัน

อุบติัเหตุ มีประกนัสังคม และตอ้งไม่โดนยกเลิกงาน

กระทันหัน ต้องการันตีเ ร่ืองงานที่ เขาต้องได้ท  า 

แสดงถึงความสัมพนัธ์ของคนท างาน กับนายจา้งมี

ความสมัพนัธก์นัอยา่งไร  

 ในประเทศเกาหลี จะมีกฎหมายที่เก่ียวกับ

เร่ืองการท างาน ท าให้เกิดความทา้ทายใหม่ๆ เม่ือมี

ระบบการท างานแบบเทคโนโลยีเข้ามาและมีการ

ท างานรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น  

 การรวมตวัใหม่ๆของคนท างานแพลตฟอร์ม 

จากตัวอย่าง เช่นแรงงานแพลตฟอร์มในประเทศ

อินโดนีเซีย ประเทศอาเจนตินาที่ทุกคนมีส่วนร่วมกบั

สหภาพแรงงาน การรวมตวัของแรงงานในรูปแบบ

ใหม่จะเป็นยุค “นิว นอร์มอล” ('New Normal') และ

การรวมตัวต้องหาบทบาทตนเองให้พบเพื่อการ

ต่อรองแบบพาร์ทเนอร์ (พันธมิตรทางธุรกิจ)ที่ มี

อ  านาจมากขึ้ น รวมถึงฟรีแลนซ์(ผูท้ี่มีอาชีพรับจา้ง

อิสระ ที่ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงาน หรือองค์กร หรือ

บริษทัใด)ด้วย ซ่ึงมีเว็บไซต์ที่มีการส่ือสารตวัอย่าง 

เพือ่การใหข้อ้มูลเพิม่เติม 

 Fahmi Panimbang,   ศูนย์ทรัพยากร

แรงงานซีดาน อินโดนีเซีย นกัวจิยัจากอินโดนีเซีย ได้

ยกตวัอยา่งการจดัตั้งแรงงานแพลตฟอร์มในประเทศ

อินโดนีเซีย ดงัน้ี ไรเดอร์ที่จากาตา้ร์จะมีจ านวนมาก

ที่สุดในประเทศ จากการส ารวจคนที่เป็นผูแ้ทนของ

ไรเดอร์ จะมีการอยู่อาศยักันในชุมชนที่เป็นไรเดอร์ 

รวมถึงปริมณฑลอ่ืนๆรอบๆเมืองจาการ์ตา ซ่ึงการ

รวมตวัมีการจ่ายค่าสมาชิก เป็นการรวมตวักันของ

ชุมชนผูข้ ับขี่เอง เป็นการจัดเก็บเพื่อช่วยเหลือกัน 

หรือสร้างผลประโยชน์หรือก าไรเพื่อตนเอง เช่นการ

ที่ตอ้งรออยูข่า้งถนนตอ้งมีการตั้งร่ม หรือจุดชาร์ตไฟ

มือถือ เป็นการอ านวยความสะดวกของเขาเอง หรือ

วา่ ตวัสมาชิก หรือครอบครับตอ้งไดรั้บบาดเจ็บ ทาง

กลุ่มจะน าเงินตรงน้ีมาช่วยเหลือกนัเองได ้เช่นตอนที่
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ไม่มีงานก็น าเงินน้ีมาช่วยเร่ืองรายได้ให้กับสมาชิก

กลุ่มด้วย ทั้งน้ียงัมีสมาชิกบางคนท างานในโรงงาน

แลว้มาท าอาชีพเสริมในการเป็นไรเดอร์ดว้ย ท าให้มี

รายไดเ้พิ่มขึ้นบา้งดีกว่าบางส่วนที่เป็นไรเดอร์อาชีพ

เดียว 

 การรวมตวัเป็นสมาคมผูข้บัขี่ก็มีผูข้บัขี่ที่เป็น

อิสระมาร่วมรวมกลุ่มด้วย ซ่ึงก็มีตัวแทนในหลาย

ระดบั เช่น ระดบัชุมชน ระดบัเมือง และภูมิภาคดว้ย 

ซ่ึ งบ าง ชุมชน มีทั้ ง ระดับ  10  คน  ถึ ง  100  คน 

เช่นเดียวกันสมาคมผูข้ ับขี่จะมีวงที่กวา้งขึ้น มีการ

รวมตวักนัขนาดใหญ่ และมีการรวมตวัเป็นรูปแบบที่

ไม่เป็นทางการ แต่ในส่วนของชุมชนสมาคมจะมี

ความชดัเจนกวา่ มีผูแ้ทนที่ดูแลเจรจาต่อรองดว้ย 

 รูปแบบที่ 3 มีการจดัตั้งรูปแบบสหภาพดว้ย 

แต่ยงัมีน้อยอยู่ มีความพยายามที่รวมตวักันมากขึ้น 

และมีการจดทะเบียนการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงาน

ตอ้งมีระเบียบมากขึ้น เช่นตอ้งมีบริษทัใดบริษทัหน่ึง 

หากบริษัทอ่ืนก็จะไม่สามารถมีส่วนร่วม การตั้ ง

สหภาพท าให้มีโครงสร้างที่จับต้องได้ หากไม่มี

รูปแบบที่ไม่เป็นทางการก็จะไม่เหมาะกนั การรวมตวั

ในชุมชนไม่ได้ดูว่าท างานในรูปแบบแพลตฟอร์ม

ไหนและไม่ขึ้ นอยู่กับต้นสังกัด สหภาพแรงงานก็

พยายามที่จะปรับเปล่ียนตนเองเพือ่รองรับการท างาน

หลากหลายสงักดัใหไ้ดเ้ช่นกนั 

 การจัดตั้ งกลุ่มคนท างานบนแพลตฟอร์ม

ขึ้นมาและเป็นหน่ึงในผูน้ าที่ท  างานบนแพลตฟอร์ม 

ซ่ึงมีความทา้ทายในการที่มีคนมาจดัการ และคนมา

ท างานอยา่งไร ผูข้บัขี่ตอ้งการรวมตวัผูข้บัขี่มากกว่า

การเป็นรูปแบบสหภาพ ซ่ึงมีทีมที่ท  างานจัดการ

ประทว้ง หรือผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ 

ซ่ึงมีทีมผูข้บัขี่แต่ละชุมชน 3-4 คนต่อวนัในการมา

รวมตัวกันเพื่อให้มีความพร้อมในการให้ความ

ช่วยเหลือหากผูข้ ับขี่ประสบอุบัติเหตุ หรือว่าเกิด

ปัญหาต่างๆ เป็นทีมที่ตอบสนองอยา่งรวดเร็วบนทอ้ง

ถนน เป็นกิจกรรมการช่วยเหลือ จึงตอ้งมีผูแ้ทนจาก

ชุมชน เป็นทีมท่ีส่ือสารกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือ

หากเกิดปัญหา หรือเกิดอุบติัเหตุอยู ่เป็นหลกัการใน

การช่วยเหลือทุกคน ซ่ึงจะมีการประสานงานความ

ช่วยเหลือของผูข้บัขี่กนัเอง แต่ละชุมชนที่ขบัขี่ก็จะมี

ตราสญัลกัษณ์ของแต่ละชุมชน หากมีการประชุมก็จะ

มีการแลกเปล่ียนสติกเกอร์ของแต่ละชุมชนกนัเพือ่ให้

เห็นถึงการรวมตวักนั  

 ส่ิงที่ได้เรียนรู้คือการรวมตวักัน การเรียนรู้ 

ร่วมกนั การช่วยเหลือกนั ซ่ึงเป็นวฒันธรรมร่วมกัน 

และการเรียนรู้ในการให้ความช่วยเหลือคนอ่ืนที่

ตอ้งการความช่วยเหลือดว้ย และสองเร่ืองโครงสร้าง

อ านาจ และการแทรกแซง ของผูข้บัขี่ ซ่ึงก็มีกลุ่มผูข้บั

ขี่ มีการรวมตวักันปิดแพลตฟอร์มโดยไม่ท างานให้

แพลตฟอร์ม แต่ก็เป็นความทา้ทาย ของการที่มองไม่
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เห็นสถานะการจา้งงาน ว่าเป็นพาร์ทเนอร์การท างาน

ไม่ใช่ลูกจา้ง  ซ่ึงเจา้หนา้ที่แพลตฟอร์มให้ท  างานตาม

กฎระเบียบกัน จึงเป็นการแทรกแซงด้วยและการ

ผลกัดนัขององคก์รต่างๆ 

 ประเด็นแลกเปล่ียน เร่ือง “บทเรียนจาก

ต่างประเทศและแนวทางการท างานของไทย” 

 มณฑิตา ประดิฐพล  ตัวแทนแรงงานหญิง

บนแพลตฟอร์ม (มุก ไรเดอร์หญิง)  กล่าวว่า มีการ

รวมกลุ่มและมีผูติ้ดตามเพจมากขึ้ น ซ่ึงพบปัญหา

ขอ้ผดิพลาดในการท างานก็จะส่งค  าถามเขา้มาในเพจ 

และเม่ือไรเดอร์ถูกลดค่าแรง เม่ือเดินทางไปเรียกร้อง

ที่น่าบริษัทก็ไม่ได้รับการตอบรับ จึงเกิดกลุ่มมา

ช่วยเหลือกนัขึ้นมา ซ่ึงมีการรวมตวัเพื่อเรียกร้องกับ

บริษัทก็ท  าให้ไรเดอร์ได้รับการดูแลด้านค่าจ้าง 

สวสัดิการ ซ่ึงไดย้ืน่ขอ้เสนอ แต่ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข

ปัญหาแบบจริงจงั และล่าสุดมีการปรึกษาหารือกนัว่า 

จะรวมตวักนัไปยืน่ขอ้เรียกร้องอีกคร้ัง การรวมกลุ่มก็

เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือกนัในการต่อรองกบัต ารวจเม่ือ

เกิดปัญหา หรือช่วยเหลือกนัเม่ือเกิดอุบติัเหตุบา้ง ซ่ึง

เป็นกลุ่มเคล่ือนที่เร็วของไรเดอร์ ยงัไม่ได้เรียกร้อง

เพือ่ใหเ้กิดกฎหมาย แค่ตอ้งการเรียกร้องสวสัดิการมา

รองรับไรเดอร์ เช่น สวัสดิการประจ าอย่างกรณี

เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติ เหตุได้รับการดูแลจาก

บริษทับา้ง กลุ่มตอ้งการชีวติการท างานที่ดีขึ้นเท่านั้น 

หรือรับแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีไป Grabเคล่ือนที่

เร็วก็มีทั้งในหอ้งไลน์ 2 พนัคน หน้าเพจมี 6 หม่ืนคน 

ไม่รวมคนที่ดูเท่านั้น 

 การเรียกร้องแต่ละคร้ังของกลุ่มเคล่ือนที่เร็ว 

ในการชุมนุมก็จะมีระบบการจดัการมากขึ้นตอนหลงั

การพูดคุยปรึกษากับบริษัทมากกว่า ด้วยเร่ืองโรค

ระบาดโควดิ-19 เป็นปัญหาหลกัท าให้รวมตวักนัยาก

ขึ้น และตอ้งมีการมาปรับกระบวนการ การรวมตวักนั

และยงัพอใจกับการรวมตวัเป็นกลุ่มเคล่ือนที่เร็วอยู่

แบบปัจจุบนัน้ี 

 อนุกูล ราชกุณา เลขาธิการสหภาพไรเดอร 

( เรย์)  เ ล่าว่า  การท างาน หรือภารกิจอะไรบ้าง  

สหภาพไรเดอร์ เกิดขึ้นหลงัจากบริษทัแห่งหน่ึงมีการ

เรียกเก็บเงินประกนัคนละ 200 บาท โดยอา้งว่า เป็น

การน าเงินมาจ่ายเร่ืองค่าเสียหายจากสินคา้ไรเดอร์ท า

ใหเ้กิดความเสียหาย ตามความจริงทั้งที่บริษทัก าหนด

อยูแ่ลว้วา่หากไรเดอร์มีการท าของเสียหายตอ้งจ่ายเอง 

แต่บริษทักลบัมาหกัเงินตรงน้ี จึงสร้างความไม่พอใจ

ใหก้บัแรงงานไรเดอร์อยา่งมาก จึงไดมี้การสร้างเพจ

มาแกปั้ญหาของแรงงานไรเดอร์ ซ่ึงก็ไม่ไดแ้กปั้ญหา

เพียงแค่ไรเดอร์กลุ่มเดียว หรือบริษทัเดียวกนัเท่านั้น 

ซ่ึงเขา้ใจวา่ การเรียกร้องตอ้งเปิดกวา้งกบัไรเดอร์กลุ่ม

อ่ืนๆที่เป็นพาร์ทเนอร์ ไม่ควรติดอยู่กบัมายาคติที่ว่า

เป็นหุน้ส่วนกบับริษทั  
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 ตอนน้ีเป้าหมายคือ ต้องการกฎหมายมา

คุม้ครองคนท างานแพลตฟอร์มที่มีความเติบโตทาง

รายได้ ขณะน้ีมีสมาชิกสหภาพพนักว่าคนแล้ว และ

คนติดตามเพจสหภาพไรเดอร์ราว 4-5 หม่ืนคน ซ่ึง

สหภาพมีการท างานเพื่อคุม้ครองต่อรองให้สมาชิกมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และปัจจุบนัได้มีการรวมตวักัน 

40 จังหวัด และมีความคิดลงพื้นที่ ให้มีสหภาพ

แรงงานระดบัจงัหวดัในปีหนา้ใหม้ากขึ้น 

 มงคล ยางงาม ผูน้ าสหภาพแรงงาน กล่าวถึง 

ปัญหาต่างๆท าให้คนมารวมกันของไรเดอร์เป็นทั้ง

โอกาสที่คนที่มีปัญหาใกล้เคียงกัน เช่นปัญหาปาก

ทอ้ง เป็นตน้ การรวมตวัก็แกปั้ญหาร่วมกันได ้อยา่ง

การรวมก ลุ่มมองเพียงปัญหาของตนเอง เพื่ อ

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ปัญหาใกลต้วั พอแกแ้ลว้ก็ไม่มี

การรวมตวักนัเพือ่เรียกร้องทางนโยบาย ซ่ึงนายจา้งก็

ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพือ่โจมตีกลุ่มไรเดอร์ที่ออกมารวมกลุ่ม

เพือ่เรียกร้องดว้ย 

 การรวมกลุ่มปัจจุบันยงัไม่ได้มีการเก็บค่า

สมาชิก โดยการรวมกลุ่มต้องมีการรวมคน รวม

ความคิด  รวมเงินกนั คือตอ้งมีการรวมกลุ่มกนัพฒันา

แนวคิดใหเ้ติบโตขึ้น และอยากเร่ิมจากการรวมตวักนั

เป็นการช่วยเหลือกันไปก่อน หรือการที่จะให้คนมี

ความคิดทางชนชั้นตอ้งใชเ้วลา ภายใตส้ังคมอุปถมัภ์

ที่คลุมอยู่ของคนไทยท าให้ยงัเป็นปัญหาอยู่ของ

แรงงานในกลุ่มไรเดอร์ดว้ย บทเรียนของไรเดอร์ควร

มีการท างานกับร้านค้า ผูบ้ริโภคล้วนถูกกดขี่จาก

นายทุน หรือบริษทัดว้ย หากสร้างความเขา้ใจให้ได้

ทั้งสามกลุ่มก็จะท าให้การรวมกลุ่มเพื่อต่อรองกับ

แพลตฟอร์มไดดี้และเขม้แข็งยิง่ขึ้น กลุ่มเคล่ือนที่เร็ว

เขาท างานร่วมกนัดีมากเป็นการรวมตวัแนวระนาบ

ไปดว้ยกนัดีถือวา่เป็นอีกจุดแข็งที่เอาการรวมกลุ่มมา

ช่วยเหลือกนั แต่หากสามารถที่จะขบัเคล่ือนอ่ืนๆได้

ดว้ย 

 ความพยายามในการขอระดมทุนจาก

สหภาพแรงงาน ในสถานประกอบการได้ความ

ช่วยเหลือมา 6 พันบาท เพื่อการท าผ้าป้าย และ

สต๊ิกเกอร์ในการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงการเก็บค่าบ ารุง

ของไรเดอร์จะเก็บอยา่งไรเพื่อให้ไดมี้งบประมาณใน

การขบัเคล่ือนประเด็น 

 โดยวันที่  5 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการ

น า เสนอบทเรียน “มาตรฐานระหว่างประเทศ: 

ค ว า ม สั มพั น ธ์ ใ น ก า ร จ้ า ง ง า น ขอ ง แ ร ง ง า น

แพลตฟอร์ม” สรุปไดด้งัน้ี 

 Alain Pelce ผูแ้ทนองคก์ารแรงงานระหว่าง

ประเทศ(ILO) กล่าววา่ การแกปั้ญหาการจา้งงานแบบ

น้ีต้องแก้ทางนโยบายของรัฐ ซ่ึงต้องมีการให้

สัตยาบนัรับรองอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่าง

ประเทศ (ILO) ฉบบัที่198 เร่ือง ความสัมพนัธ์ในการ

จา้งแรงงาน ฉบบัที่ 189 ว่าดว้ยงานที่มีคุณค่า ฉบบัที่ 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

23 
 

87 และ98 วา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวัและ

เจรจา ต่อรอง ร่วม  และ อีกหลายฉบับ  ซ่ึง เ ป็น

อนุสญัญาดา้นการคุม้ครองดูแลสิทธิแรงงาน ซ่ึงตอ้ง

มีกฎหมายแรงงานที่ชัดเจนในการรองรับ และ

ข้อ เสนอ น้ีย ัง ไ ม่ ถูกน าม าปฏิบัติ  ส่ิ งที่ เ กิ ดขึ้ น 

ผลประโยชน์ตอ้งเป็นของแรงงานดว้ย ไม่ใช่ของคน

ใดคนหน่ึง และแหล่งรายได้ของแรงงานมาจากการ

จ่ายเงินจากบุคคลที่สามที่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง

ของไรเดอร์ และเก่ียวขอ้งด้านการเงินของแรงงาน

ด้วย โดยข้อเสนอที่แนะน า  เป็นแนวทางที่ ดี ต่อ

แรงงานบนแพลตฟอร์ม ใชเ้ป็นเคร่ืองมือพื้นฐานใน

การดูแลการจา้งงานแบบน้ีท าให้แรงงานมีอ านาจใน

การต่อรองมากขึ้น และกฎหมายแรงงานใดๆก็ตามที่

เกิดขึ้น ส าหรับประเทศไทยอาจเป็นความทา้ทาย  

 อุปสรรคในประเทศไทยมีกฎหมายแรงงาน

ที่คอ้นขา้งคบัแคบ ดว้ยตวัแรงงานแพลตฟอร์มไม่ได้

มีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในการคุ้มครองการ

รวมตวั ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งมีกฎหมายคุม้ครองแรงงาน

แพลตฟอร์มอีก ด้วยตอนน้ีไม่มีกฎหมายปกป้อง

คุม้ครองแรงงานกลุ่มน้ีอยา่งชดัเจน เม่ือตอ้งไปสู่ศาล

หากมี ปัญหา ในข้อ เสนออนุสัญญา 198 เ ร่ือง 

ความสมัพนัธใ์นการจา้งแรงงานที่มี ก็เป็นค าแนะน า

เพื่อให้เ กิดประโยชน์ในการที่ ให้ระดับประเทศ

สามารถมาดูแรงงานได้ ซ่ึงองคก์ารแรงงานระหว่าง

ประเทศมีการออกอนุสัญญาน้ีมานับร้อยปี แต่ว่าก็

เป็นกฎบัตรที่ควรมีการรับรองสิทธิการรวมตัวที่

รัฐบาลไทยควรให้สัตยาบัน และไม่เห็นด้วยที่จะ

เขียนกฎหมายเพือ่จ  ากดัสิทธิการรวมตวั 

 Dr. Melisa Serrano ส านักแรงงานและ

อุตสาหกรรมสัมพนัธ์University of the Philippines

การยกระดบัการท างานแพลตฟอร์มที่มีการท างานใน

สถานท่ีจริง  และ ท่ีต้องไปเจอลูกค้าท างานกับ

แอพพลิเคชั่นและกลุ่มที่ท  างานที่ไหนก็ได้ เป็น

สัญญาการท างานที่เป็นอิสระ ท าให้คนท างานบน

แพลตฟอร์มท างานมีรายไดท้ี่ไม่เพยีงพอ การรองานก็

ไม่ไดเ้งิน และการลงทุนดว้ยตนเอง ทุนมือถือไม่ได้

รับการจ่าย และบริษัทก็จะเป็นคนสั่งว่าจะได้งาน

หรือไม่อยู่ที่บริษัทอย่างเดียว และเ ร่ืองเวลาการ

ท างานไม่มีการได้พกั และไม่มีประกันทางสังคม 

ประสุขภาพ ประกนัชีวติเขา้ไม่ถึง  

 อัลกอ ริทึมขั้ นตอนวิ ธีก ารท า ง านของ

แอพพลิเคชัน่ที่ควบคุมแรงงาน และท าให้ไม่สามารถ

ที่จะไปต่อรองกบับริษทัอยา่งไร แรงงานท างานโดย

ได้รับค าสั่งอย่างเดียว และการจา้งงานเขาจะได้รับ

สิทธิต่างๆได้ไหม สถานะเม่ือเกิดคดีความก็เป็น

ประเด็น เพราะเขาตอ้งมีสถานะการจา้งงานก่อน การ

จา้งงานในระบบแพลตฟอร์มซ่ึงตอนน้ีมีจ านวนมาก

ขึ้นมีความหลากหลายมาก มีทั้งการจา้งงานตนเอง

และการจ้างงานสถานะปกติที่มีนายจา้ง และที่อยู่

ระหว่างกลางของเทรนการจา้งงานแบบน้ี สามารถ
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มองไดจ้าก 4 มุม กฎหมายการจา้งงาน คือสร้างการ

ควบ คุมที่ ท  า ไ ด้ จ ริ ง  ก า ร จ้า ง ง า นผ่ า นร ะบบ

แพลตฟอร์มที่น ามาใชง้านไดจ้ริง ในทางปฏิบตัิตอ้ง

ไดจ้ริง และสถานะความเป็นลูกจา้ง นายจา้งนั้นบาง

บริษทัไม่จดัเป็นพนักงานจะได้ค่าจา้งขึ้นต่อกับการ

รับงานขอ้ตกลงกนั การลางานโดยไดรั้บเงินเดือนอยู่

ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย และที่เดินสายกลาง 

คือการจา้งงานโดยระบุบางแพลตฟอร์มจะเป็นการ

จา้งงานและคนงานมีสิทธิในการเลือกว่าจะท างาน

แบบไหม มีการก าหนดขอบเขตงาน ค่าจ้าง และ

สวสัดิการ  

 แนวปฏิบติัอยา่งไรที่จะคุม้ครองแรงงานใน

ระบบแพลตฟอร์มได้ คนงานทั่วโลกมี ปัญหา

เหมือนกัน และจากการศึกษามี  6 ทางที่คนงาน

สามารถท าได้ คือ 1)  ใช้โซเซียลรวมตัวกันทาง

อินเตอร์เน็ตก่อน 2) การรวมตวัแบบไม่เป็นทางการ 

3)การตั้งสมาคมคนงานที่รวมตวักนัที่จริงจงัมากขึ้น 

หรือจดทะเบียน หรือแบบที่ไม่เป็นทางการ 4)เป็น

รูปแบบสหกรณ์ เช่นสหกรณ์แท็กซ่ี เป็นการรวมตวั

จริงจงัมากขึ้น  5) สหภาพแรงงาน ที่มีการน าสมาชิก 

ที่มีในประเทศอินโดนีเซียที่มีการท าออนไลน์ ไดร

เวอร์ 6) ความร่วมมือบนแพลตฟอร์มที่คนงานเป็น

คนน า สามารถซ้ือรถ เช่ารถ มีการรวมตวัได้หลาย

รูปแบบ และเวลาเดียวกันมีการกระท าร่วมกัน ซ่ึง

ได้รับการแทรกแซงทางกฎหมาย เช่นการรณรงค ์

การฟ้องคดีความ ตัวแทนทางกฎหมาย ทั้ งระดับ

เทศบาล  

 สุดทา้ยคือ การเจรจาต่อรองสาธารณะ อยา่ง

ที่ รั ฐ นิว เซาท์ เ วลส์ ที่ มี ก ารพูด ถึ งก ารจ้า ง งาน 

สวสัดิการ ซ่ึงมีปัญหาทางนโยบายใหมี้สถานะลูกจา้ง

ซ่ึงมีปัญหากนัทั้งโลกและมีการประทว้งของฟู้ดเดลิ

เวอร่ีใน 36 ประเทศ 527 เหตุการณ์ที่ เ กิดขึ้ น 17 

เปอร์เซนตเ์กิดขึ้นในอเมริกา และที่เป็นคนงานจริงๆ

จดัการประทว้งเร่ือง สถานะการจา้งงาน และปัญหา

สุขภาพ ซ่ึงรัฐบาลหลังการเรียกร้องที่ เกิดขึ้ นใน

ประเทศเกาหลี สภาเศรษฐกิจสังคมไดป้ระกาสให้มี

สัญญาที่เป็นธรรมในการจา้งงาน เพื่อจดัสวสัดิการ 

และประเทศสิงคโปร์มีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

โดยให้อ านาจแรงงานต่อรองกบัแพลตฟอร์มไดม้าก

ขึ้น อีกกรณีที่รัฐบาลออกนโยบายเร่ืองสุขภาพความ

ปลอดภยั ช่วยด้านการเงินหากเกิดอุบติัเหตุจากการ

ท างานของไดรเวอร์ โดยมีการนิยามกฎหมายที่กวา้ง

ขึ้น เพื่อให้เกิดความครอบคลุมการจา้งงานแบบน้ี 

และประเทศอินเดียมีการดูแลทั้งจุดรับส่งผูโ้ดยสาร 

และการท างานต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน ซ่ึง

ประเทศเกาหลีก็ออกกฎหมายมาเร่ืองไดรเวอร์เพื่อให้

ถือวา่ เป็นงานและไดรั้บการคุม้ครองเหมือนกนั ส่วน

ประเทศจีนใหมี้บริษทัออกมาเพือ่คุม้ครองคนงาน ซ่ึง

ประชุมเวลิด์อีโคโนมิคฟอร่ัมที่ผา่นมาซ่ึงแรงงานตอ้ง

ออกมาเรียกร้องก่อนเพื่อให้รัฐบาลออกกฎหมายมา
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ดูแล การยกตวัอยา่งเกาหลีที่ออกกฎหมายมาคุม้ครอง

มากขึ้น  

 Niels van Doorn, มหาวทิยาลยัอมัสเตอร์ดมั 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า อยากรู้ว่าคนไทยจะ

ถอดบทเรียนจากเนเธอแลนด์ได้หรือไม่ดว้ยมีความ

ท้าทาย ด้วยระบบไม่เหมือนกันซะทีเดียว เพราะ

เนเธอร์แลนด์มีการเคล่ือนไหวเร่ืองน้ีเพื่อให้เกิดการ

ปรับเปล่ียนการจ่างงานกรณีแอพพลิเคชัน่ ส่วนใหญ่

การจา้งไรเดอร์ เร่ิมจากประเทศองักฤษพนักงานไร

เดอร์ เม่ือมีกฎหมายเปล่ียนไรเดอร์ใหเ้ป็นการจา้งงาน

อิสระแทน ซ่ึงคนงานไม่พอใจจึงไดมี้การรวมตวัเป็น

สหภาพแรงงาน  และประท้วง เ รี ยก ร้อง  โดย

ส่ือมวลชนให้ความสนใจน าเสนอ ท าให้สหภาพ

แรงงานไรเดอร์ที่รวมตวัคร้ังแรกรวมตวักนัใหญ่ขึ้น 

 การเขา้มาร่วมกนัของแรงงานหลายกลุ่มท า

ให้เกิดเป็นองค์กรใหญ่ และหลายคนก็ไม่พอใจใน

การที่มาร่วมของSME และไรเดอร์เร่ิมไม่พอใจและ

ออกไป แอพพลิเคชั่นเดลิเวอรูเร่ิมมีการปรับตวัและ

เห็นไรเดอร์แบบใหม่ที่เป็นคนต่างชาติเขา้มาหางาน

ท า จึงกลายเป็นเร่ืองที่แตกตางกันจากเดิมที่เป็นชาว

ดตัช ์เป็นชาวเนเธอร์แลนด ์ 

 ยงัมีการฟ้องศาลมีการอุทธรณ์ ของกรณีดิลิ

เวอรูที่ศาลตดัสินวา่ มีสถานะเป็นพนกังานของบริษทั 

แต่หากไรเดอร์ตอ้งการสถานะพนักงาน ไรเดอร์ตอ้ง

ไปต่อรองยืน่เร่ืองเอง ซ่ึงไม่ใช่วา่แต่ละคนจะทราบว่า

เดินเร่ืองยืน่เร่ืองอย่างไร จึงได้มีการรวมรวบรายช่ือ

เพือ่ยืน่ โดยในความเป็นจริงใช่วา่ทุกคนจะไดส้ถานะ

พนกังานโดยพนกังานจะไดค้่าแรงขั้นต ่า ซ่ึงน้อยมาก

และหากอยากไดค้วามคุม้ครองให้แรงงานไปท างาน

ที่จา้งผา่นสถานะอ่ืนแทน หากตอ้งการค่าแรงที่สูงขึ้น 

 การที่ไดคุ้ยกบัไรเดอร์เขาตอ้งการรายไดม้าก

ขึ้น หากเป็นพนักงานจะตอ้งท างานตามค าสั่ง ตอ้ง

เปิดรับลูกคา้ตลอดเวลาและไม่สามารถปฏิเสธงานได ้

ดว้ยดิลิเวอรูไม่สามารถจา้งงานทุกคนไดอ้ยู่แลว้ ซ่ึง

ท าให้มีการให้ไรเดอร์ออกจากงานเกินคร่ึง คนสั่ง

มากก็กลวัวา่ ท  างานมากรายไดต้  ่า และเด็กนักเรียนที่

ตอ้งการเงินเพือ่เรียนท าให้ตอ้งหางานอ่ืนมากท าและ

มีการดูว่า เป็นคนยุโรปหรือไม่ ส าหรับคนต่างชาติ

การเป็นพนักงานก็จะไดค้่าแรงที่ไม่เพียงพอส าหรับ

เขา  

 เ ร่ืองขนบธรรมเนียมปฏิบัติ  ความเป็น

นายจา้งลูกจา้ง และคนที่จา้งส่วนใหญ่ไม่ใช่คนดกัเอง

อีก ประเด็นของเนเธอร์แลนด์หลกัๆคือกฎหมาย จึง

อยากถามว่าการพาไปสู่ตอนจบหรือไม่ และจบได้

อยา่งไร ค  าพพิากษาดูดีแต่วา่ในที่สุดเกิดอะไรกบัการ

จา้งงานแบบขั้นต ่า และการจา้งงานแบบถูกๆ หาก

บอกว่าไรเดอร์เป็นพนักงาน มีการจา้งงานกบับริษทั

ขนส่ง เป็นการจา้งคนผา่นคนอีกหน่ึงทอด และบริษทั

คนกลางก็จะมีรถมอเตอร์ไซค ์มีความซับซ้อนกว่าน้ี
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ดว้ย หากมีการปรับจริงก็ตอ้งหาทางด้ินรนเพือ่หาทาง

ออกที่อาจไม่ดีจริงส าหรับไรเดอร์  

 อนัแรกคือตอ้งฟังคนงานโดยเร่ิมจากล่างสุด 

โดยให้คนที่เป็นเจา้ของเร่ืองมีส่วนร่วม หากเร่ืองน้ี

เป็นเร่ืองที่ใหญ่ขึ้นและมีหลายส่วนที่เขา้มาเก่ียวขอ้ง

ก็ตอ้งเร่ิมจากคนงาน และขอขั้นต่อที่จะได ้แต่ไม่ใช่

เพดานวา่สูงสุดไดแ้ค่น้ีและการตอ้งดูแล ไม่ใช่อยูดี่ๆ

ใหอ้อกโดยไม่เป็นธรรม หรือตดัสิทธิโดยไม่ยติุธรรม 

การให้จา้งไรเดอร์มีจ  านวนมากไปก็ไม่ดี สัญญาจา้ง

งานเป็นทางเลือกหน่ึงแต่ก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียว และมี

คนอ่ืนๆมาเก่ียวขอ้งด้วยอย่างร้านคา้หรือผูร่้วมทุน 

เป็นต้น การจะให้เป็นแค่คนงานกับแอพพลิเคชั่น

ไม่ได้ตอ้งมีคนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งเขา้มาด้วย และตอ้งมี

การน าแรงงานขั้นต ่าเพยีงอยา่งเดียว 

 วาสนา แก้วพิลา ผูแ้ทนแรงงานแพลตฟอร์ม

(ไหม)เล่าว่า เป็นอีกหน่ึงคนที่ท  างาน แต่ละคนมี

แอพพลิ เคชั่น 5  แอพ เพื่อ รับงานผ่านแอพ ใช้

โทรศัพท์หลายเค ร่ือง ซ่ึงทางแอพพลิเคชั่นก็ มี

นโยบายดูแล มีการเสนอการประกนัสุขภาพ และให้

แม่บา้นเขา้มาในระบบแอพพลิเครชัน่น้ีมากขึ้น และ

การพบลูกคา้ที่ไม่เหมือนกนั และลูกคา้แต่ละคนก็ไม่

เหมือนกนั ดา้นความสะอาด ซ่ึงคนท างานอาจท าไม่

ถึงมาตรฐานลูกคา้ก็มีการร้องมาที่แอพฯ ซ่ึงจะถูกหัก

เงิน แต่หากลูกค้าล่าช้าก็ไม่เห็นมีการลงโทษเป็น

ความเหล่ือมล ้ าในระบบ ตอนน้ีมีแอพพลิเคชั่นตัว

ใหม่มาอีก ซ่ึงเขามีการจดัสวสัดิการให้ดว้ย แต่ยงัไม่

แน่ใจว่าจะใช้สวสัดิการได้จริง จึงยงัไม่ได้เข้าไป

อบรม การที่จะเขา้ไปอยูใ่นแอพพลิเคชัน่แต่ละตวันั้น

มีการควบคุมจากแอพฯคือตอ้งใส่ชุดฟอร์มของเขาซ่ึง

คนท างานตอ้งซ้ือเองดว้ย 

 ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หัวหน้าศูนย์

ศึกษากฎหมายกบัเทคโนโลยมีหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กล่าววา่ การจา้งงานที่ไม่เป็นธรรม และไม่มัน่คง การ

ที่ไม่มีการประกนัค่าแรงขั้นต ่าท  าใหเ้กิดปัญหาในการ

ที่จะไม่ไดรั้บการคุม้ครอง และมีการผลกัความเส่ียง

ให้คนท างานต้องรับผิดชอบเอง การจ้างงานแบบ

แพลตฟอร์มเป็นการจา้งงานในระบบ แต่กลบัถูกให้

เป็นแรงงานนอกระบบ ซ่ึงก็ มีการเ รียกร้องให้

ฟ้อง ร้อง  แต่ปัญหาการฟ้องร้องก็ เ ป็นภาระกับ

แรงงาน คนท างานอีก และแนวโนม้ประเทศไทยจะมี

การฉีกแบ่งแรงงานออกมาเป็นสองส่วน  

 หน่ึงคือ ถา้ไดรั้บการดูแลดา้นสิทธิว่าจะเป็น

อะไร กระทรวงแรงงานก าลังแบ่งเป็นการดูแล

แรงงานนอกระบบ คนที่หลุดไปเลยคือนายจา้ง ท าให้

กลายเป็นคนท างานกบัรัฐในการลงทุนร่วมกนักบัรัฐ

ในการดูแลสวสัดิการ  

 สองสัญญาที่มีการจ้างงานว่ามีความเป็น

ธรรมหรือไม่ในการดูแล โดยอาจยกให้กบักระทรวง

เศรษฐกิจดิจิตอล ท าให้คนท างานกบัแพลตฟอร์มไม่
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เป็นธรรมก็ฟ้องร้องเอา และไม่ไดเ้สียไปทั้งหมด ส่ิง

ที่เป็นประโยชน์คือใช้ให้เกิดความโปร่งใส ว่าด้วย

การรับงับข้อพิพาทที่ไม่เป็นธรรม ซ่ึงมีการยกเลิก

บัญชีของคนที่ ร้องเรียนจะร้องที่ไหน กระทรวง

แรงงานก็อาจมองว่าไม่ใช่หน้าที่  หรือว่า ร้องที่

กระทรวงDE ซ่ึงก็อาจมองวา่ไม่เก่ียวกนัอีก  

 การท างานของแรงงานแพลตฟอร์มคนตัว

เล็กที่ตอ้งฟ้องศาล เพื่อให้ศาลบงัคบัว่าสัญญาจา้งที่

ไม่เป็นธรรม เม่ือศาลตดัสินจึงหาทางเขา้สู่การไดรั้บ

สิทธิหรือที่รัฐไทยท าอยูเ่พื่อให้เกิดความโปร่งใสท า

ได้จริงหรือไม่ เป็นการจ้างงานที่หาคนรับผิดชอบ

ไม่ได้ สวสัดิการแรงงานกลายเป็นรัฐกับแรงงาน

จดัการกนัเองโดยนายจา้งหรือเจา้ของแพลตฟอร์มไม่

ตอ้งรับผดิชอบหรือ ซ่ึงเป็นหน้าที่ของรัฐไทยที่จะให้

มีการฟ้องร้อง  เม่ือมีการชุมนุมประทว้งหน้าบริษทั 

รัฐไทยก็ไม่พอใจมองวา่จะกลายเป็นปัญหาการลงทุน

ระหวา่งประเทศ มาดูกฎหมายแรงงานสมัพนัธเ์พือ่ให้

มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กร โดยให้มีผู ้แทนในการ

เจรจาต่อรองหวงัให้เกิดการดูแลคุ้มครองแรงงาน

แพลตฟอร์ม การที่ให้คนท างานตอ้งหาทางพิสูจน์

สัญญาจา้งว่าเป็นลูกจา้งบริษทัแพลตฟอร์มหรือไม่ 

ทั้งที่ควรเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่คนท างานตอ้งเป็น

คนพสูิจน์ตนเองมิใช่หรือ 

 พรสุดา เจียมพัฒนาตระกูล กองคุ้มครอง

แรงงานนอกระบบ กล่าวว่า ทางกระทรวงแรงงานก็

ได้รับการร้องเรียนจากไรเดอร์จ านวนมาก เร่ือง

สถานะการจา้งงานว่าเป็นอยา่งไร ซ่ึงในต่างประเทศ

ก็ยงัมีประเด็นน้ีเช่นกนั ซ่ึงขอ้มูลที่ทางกรมศึกษามาก็

คือผู ้ท  างานในประเทศไทย ไรเดอร์นั้ น ด้วยการ

ท างานในระบบแพลตฟอร์มนั้นมีหลากหลายรูปแบบ

มากขึ้น อยา่งไรเดอร์ในประเทศองักฤษเป็นผูรั้บจา้ง 

แต่เนเธอร์แลนด์มองว่าเป็นลูกจา้ง แต่จากการศึกษา

มาของออสเตรเลียก็มีคดีฟ้องร้องขึ้นศาลกันของดิลิ

เวอรูคณะกรรมการตดัสินเป็นลูกจา้ง แต่อีกบริษทัที่

ตดัสินว่าเป็นการจ้างงานอิสระซ่ึงทั้ งที่อยู่ประเทศ

เดียวกันตรงน้ีก็ เป็นปัญหา ด้วยประ เทศไทยมี

ก าหนดการคุ้มครองแรงงานอยู่อย่างสัญญาจ้าง

แรงงานไดค้ือมีการควบคุมการท างานมีเวลาเขา้ออก

งานตามก าหนด และมีการบงัคบับญัชาลูกจา้ง ซ่ึงการ

ท างานบนแพลตฟอร์มเป็นปัญหาวา่จะท าตอนไหนก็

ไดห้รือเลิกงานตอนไหนก็ไดท้  าใหศ้าลมองวา่ไม่ไดมี้

การควบคุม สญัญาจา้งเป็นการจา้งท าของไรเดอร์แต่

ละคนท างานแตกต่างกนั บางคนท างานเต็มเวลาหรือ

บางคนท างานเม่ือเวลาว่าง ซ่ึงมีความต่างอยูมี่บริบท

ต่างกันในการท างานและศาลเคยมีค  าตัดสิน ฎีกา

สมยัก่อนกรณีช่างตดัผม ที่ไปท างานร้านมีการหาเงิน

กบัเจา้ของร้าน ลกัษณะการท างานอิสระไม่มีการตอก

บตัรเขา้ออกงาน จึงเป็นการจา้งท าของ หรือสัญญา

จา้งท าของหากจะคุยสถานะการจา้งงานดว้ยลกัษณะ

การท างานมีความเป็นอิสระจึงยงัคงเป็นลักษณะ

รับจา้งท าของอยู ่
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 ดร. เก รียงศักดิ์  ธีระโกวิทขจร  สถาบัน

แรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม กล่าวว่า การจะ

วเิคราะห์ว่าเป็นการจา้งงานแพลตฟอร์มเป็นรูปแบบ

การจา้งงานแบบไหนนั้น ซ่ึงตอ้งดูว่ามีการควบคุม

ตั้งแต่เปิดแอพพลิเคชัน่แลว้ เม่ือรับงานหากผิดพลาด

ก็จะถูกท าโทษโดยเรียกว่าเป็นการควบคุมอยู่แล้ว 

และที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั้งในงานวิจัยที่เคย

ส ารวจไวห้ลายปี พบว่า แนวทางในการแกไ้ขปัญหา

ไ ม่ มี ค  า ตอบ เ ดี ยว  ด้ว ย ปั จจัยส า คัญคื อ คว า ม

หลากหลายในการจ้างงานของแพลตฟอร์ม และ

ความคุม้ครองที่หลากหลายของแต่ละประเทศ ส่วน

ประเทศไทยย ังมี ปัญหาเร่ืองกฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน การแกฎ้หมายแรงงานสัมพนัธ์เพื่อคุม้ครอง

แรงงานในการรวมตวัเจรจาต่อรอง และทศันคติของ

แรงงาน และประสบการณ์การท างานของแรงงานใน

บริบทของการท างาน  

 ด้วยเร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่เป็นความท้า

ทายระบบของรัฐ การที่อยู่ในการจา้งงานในระบบ

แพลตฟอร์มมานานกว่า 5 ปี และแรงงานก็มีความ

พยายามในการสู้เร่ืองสถานะการจา้งงานที่คลุมเครือ  

และเทคโนโลยทีี่เกิดขึ้นท าให้เกิดความไม่มัน่คงใน

การจา้งงานเพิม่ขึ้น เกิดความเหล่ือมล ้าในการจา้งงาน

ที่ไม่สมดุลเกิดความเส่ียง ความไม่สมดุลของการ

กระจายรายได้ และเศรษฐกิจของรายได้ มันถูก

ก าหนดโดยแพลตฟอร์มฝ่ายเดียวโดยที่ไม่มีแรงงาน

เขา้ไปมีส่วนร่วมในการทกัทว้ง ถือว่าเป็นความท้า

ทายเช่น การทบทวนสถานะการยอมรับทางกฎหมาย

ที่จะเป็นการจ้างงาน โดยไม่ก าหนดว่าเป็นคนงาน 

หรือไม่เป็นคนงาน แต่ความยอมรับทางกฎหมายการ

ก าหนดกรอบการมีแพลตฟอร์มที่มีอยูล่น้เกิน ควรมี

คนเขา้มาดูแล และในประเทศไทยยงัจ ากดัอยูใ่นวงที่

แคบของแนวคิดรัฐที่ล่าสมัย คือแรงงานไม่อยู่ใน

ระบบก็ตอ้งอยู่นอกระบบ มีกรอบคิดแยกเป็นสอง

แบบ ซ่ึงตัวแทนแรงงานแพลตฟอร์มพูดมีความ

น่าสนใจที่ตอ้งมองแพลตฟอร์มที่มีความสัมพนัธ์กบั

คนท างาน ผูบ้ริการและร้านคา้ น ามายกยา้ยในรายได้

ซ่ึงงานไรเดอร์นั้นมีความควบรวมกนัถึง 5 กระทรวง

ไม่ใช่กระทรวงแรงงานอยา่งเดียว จึงมีหลายขอ้เสนอ

ที่ควรมีคณะกรรมการที่ มีหลายฝ่ายมาร่วมกัน 

ประกอบดว้ยตวัแทนแพลตฟอร์ม ลูกคา้ ผูค้า้ ร้านคา้ 

แรงงาน รัฐซ่ึงเป็นคนกลางท่ีย ังไม่ทราบว่าจะมี

ตวักลางอยา่งไร  

 อยา่งประเทศเกาหลีใตท้ี่ฝ่ายบริหารเห็นเร่ือง

น้ีเป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึงกรอบกติกาต้องผ่านเป็น

กฎหมาย และคณะกรรมการท่ีจะยอมรับทุกฝ่ายดว้ย  
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 สรุปเสวนา เร่ือง การบริหารจดัการแรงงาน

ขา้มชาติหลงัเปิดประเทศ – สถานการณ์และขอ้เสนอ  

วนัพธุที่17 พฤศจิกายน 2564 จดัโดย ศูนยว์ิจยัการยา้ย

ถ่ินแห่งเอเ ชีย สถาบัน เอ เชียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของ

แรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP)  เครือข่ายเพื่อสิทธิ

แรงงานขา้มชาติ และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) 

โดยสรุปไดด้งัน้ี  

อรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า สมาคนเป็นผู ้ใช้

แรงงานขา้มชาติจ  านวนมาก ซ่ึงสมาคมมี สามชิก 26  

ราย และส่งออกทั่วโลก และใช้แรงงานไทย และ

แร ง ง านข้ า ม ช า ติ จ  า น วน ม า ก  โ ด ย มี ก า ร ใช้

จรรยาบรรณทางการคา้และความรับผดิชอบทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงัคม ไม่มีการใชแ้รงงานเด็กหรือไม่มีแรงงานบงัคบั 

และท างานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

(ILOX จดัท าคู่มือ GLP(Good Labour Practices) 

ส านักพัฒนามาตรฐานแรงงานและมีการตรวจ

แรงงาน มาเยีย่มเยอืนและเก็บขอ้มูลสมัภาษณ์คนไทย 

และแรงงานข้ามชาติ  เพื่อสรุปผลให้ทราบ และ

สมาชิกไดน้ าไปใช ้เพร้อมทั้งมีการท างานร่วมกบัทาง

กระทรวงแรงงานด้วย และให้ความส าคัญกับ

คณะกรรมการสัมพนัธ์เน่ืองจากเป็นการเจรจาพูดคุย

กบัแรงงานโดยตรงถึงความตอ้งการ  

 ปัญหาที่เกิดขึ้ นในช่วงโควิด-19 เน่ืองจาก

โรงงานเป็นสถานที่ปิดจึงมีการจดัการเร่ืองโควิดได ้

และโรงงานของเราเป็นโรงงานท่ีตอ้งส่งอาหารออก

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ จึ ง มี ก า ร ค วบ คุ ม ดู แ ล แ ล ะ เ ข้ า

โดย วาสนา ล าดี
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ระบบบบัเบิ้ลแอนดซี์ล มีการจดัระบบในการตรวจหา

เช้ือโควดิและกกัตวัหากพบเช้ือมีการเตียงให้การดูแล

แรงงานจนกวา่จะหาย 

 การที่กระทรวงแรงงานมีการประกาศให้มี

การจัดการ  ก ารขาดแคลนแรงงาน  เ น่ือ งจาก

อุตสาหกรรมประมงต่อเน่ืองขาดแคลนแรงงานอยา่ง

มาก การท่ีให้น าแรงงานเข้าสู่การคุ ้มครองทาง

กฎหมายใหถู้กตอ้งโดยการขึ้นทะเบียนจึงเป็นเร่ืองที่

ดี ปัญหาที่พบอยู่ตอนน้ีคือเร่ืองการท าMOUตามที่

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน(รมว.)ประกาศเร่ือง

การน าเขา้แรงงานขา้มชาติแบบถูกตอ้ง แต่ว่ายงัติด

ปัญหาเร่ืองสถานที่กกัตวัสถานที่ไหนจะกกัก่ีวนั และ

ประเทศตน้ทางจะฉีดวคัซีนป้องกนัโควิดให้หรือไม่ 

ประเทศไทยจะฉีดให้กบัแรงงานหรือไม่ หากฉีดจะ

ฉีดที่ไหน หากฉีดแล้วจ า เป็นต้องกักตัวอย่างไร

หรือไม่ ซ่ึงปัญหายงัไม่มีขอ้มูล  

 การที่จะท าMOU เป็นเร่ืองที่ดี แต่ขั้นตอนไม่

ควรมีมากหนัก ลดขั้นตอนได้หรือไม่ เพื่ออ านวย

ความสะดวกในการที่จะไดแ้รงงานที่ถูกกฎหมายเขา้

มาท างาน หยดุวงจรการน าเขา้แรงงานที่ผิดกฎหมาย 

และก็ทราบกันดีอยูแ่ล้วว่า แรงงานไทยไม่ท างานน้ี 

ทั้งที่แรงงานไทยตกงานจ านวนมาก จะท าอยา่งไรให้

แรงงานไทยเขา้มาท างานน้ี หรือหากเป็นแรงงานขา้ม

ชาติก็ตอ้งช่วยอ านวยให้นายจา้งได้ใช้แรงงานท่ีถูก

กฎหมายดว้ย  

 สุชาติ ตระกูลหูทิพย์ มูลนิธิ MAP กล่าวว่า 

ช่วงก่อนโควดิ แรงงานขา้ชาติเป็นปัจจยัส าคญัในการ

พัฒนา เศรษฐกิจในประเทศไทยและอยู่ในทุก

อุตสาหกรรม การที่แรงงานข้ามชาติเข้าไม่ถึงสิทธิ

และเขา้ไม่ถึงดา้นสุขภาพที่ยงัมีบางอาชีพอาจเขา้ได ้

แต่บางอาชีพเข้าไม่ได้ นั้ นคือระบบประกันสังคม 

หรือที่แรงงานเข้าได้เพราะนายจ้างมีการน าเข้าสู่

ระบบแต่หากนายจา้งไม่น าเขา้ระบบแรงงานก็เข้า

ไม่ได้ ซ่ึงท าให้แรงงานที่ได้รับอันตรายจากการ

ท างานไม่ได้รับการคุ้มครองดูแลจากเงินกองทุน

ทดแทน ซ่ึงนายจา้งตอ้งส่งเงินสมทบเขา้กองทุนดว้ย 

และปัญหารัฐเองจัดการแรงงานขา้มชาติซอยแยก

กฎหมายอีก อยา่งเช่นพระราชกฤษฎีการ(พรก.)การ

จดัการแรงงานขา้มชาติ ดว้ยแรงงานขา้มชาติท  างาน

อยูทุ่กอาชีพ ทั้งที่แมก้ฎหมายจ ากดัอาชีพการท างาน 

ท าใหแ้รงงานขา้มชาติที่ท  างานในอาชีพตอ้งห้ามตอ้ง

หลบซอ้น ซ่ึงการที่มีมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพือ่ผอ่น

ผนัออกมาเป็นช่วงๆ อยา่งช่วงโควิด-19จะมีมติครม.

ออกมาจ านวนมาก แต่วา่กลบัแกปั้ญหาแรงงานไม่ได้

เลย เน่ืองจากยงัมีการจบั หรือการขึ้นทะเบียนแรงงาน

เพือ่อยูท่  างานต่อบางพื้นที่ก็ปิดแลว้ท าให้แรงงานไม่

สามารถขึ้นทะเบียนไดท้นั  

 การที่แรงงานขา้มชาติถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่

ก่อนท่ีจะเกิดการระบาดของโควิด เม่ือโควิดระบาด 

เขาจึงไม่ไดรั้บการดูแลและถูกเลือกปฏิบติัซ่ึงในการ
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ที่ไม่มีมาตรการในการดูแล เยียวยา เม่ือตอ้งถูกปิด

งานในช่วงการระบาดการขาดรายได ้เร่ืองวคัซีนก็มี

ปัญหาไม่ชดัเจนยงัมีแรงงานขา้มชาติอีกจ านวนมากที่

ยงัไม่ไดรั้บวคัซีนในหลายจงัหวดัและหลายอาชีพ ยงั

มี จุดช่องว่างในการที่จะ เข้า ถึงวัคซีน อย่างเด็ก

ลูกหลานผูต้ิดตามแรงงานข้ามชาติเขายงัไม่เขา้ถึง

วคัซีนเน่ืองจากเป็นมาตรการที่มองไม่คอบคลุม

ปัญหาแรงงานขา้มชาติ และเขาก็ไปท างานอ่ืนไม่ได ้

การอยูไ่ดผ้่อนผนัได ้แต่ไม่ไดจ้ริงดว้ยยงัมีการจบัอยู่

อยา่งกรณีที่แรงงานที่ไปร้องทุกขก์ลบัถูกจบัเป็นตน้  

 การที่จะมีการเปิดประเทศตามนโยบาย 

ภายใตค้วามตอ้งการแรงงานขา้มชาติ การจ ากดัเร่ือง

ของอาชีพทั้งที่มีความตอ้งการแรงงานจ านวนมาก จะ

มีการเปิดหรือไม่ มีการน าเขา้แรงงานมาจ านวนมาก 

หรือมีการกลบัไปเพือ่ต่อใบอนุญาตก็ถูกจบั การผ่อน

ผนัที่จะมีการขึ้ นทะเบียนในประเทศไทยจะมีการ

จัดการเอกสาร ขั้นตอนต่างๆจะจัดการอย่างไร 

ขั้นตอนที่ซ ้ าซอ้นจะตอ้งแกไ้ข และท าใหแ้รงงานขา้ม

ชาติเข้าถึงระบบประกันสังคม ด้วยประกันสังคม

น่าจะรองรับปัญหาความเหล่ือมล ้ าเม่ือเกิดวิกฤติได ้

ไม่ใช่จะมาก าหนดเร่ืองอาชีพเพือ่ท  าใหเ้ขาเขา้สู่ระบบ

การเขา้ถึงระบบสุขภาพท าให้แรงงานขา้มชาติไดรั้บ

การดูแลได้อย่างถูกกฎหมาย การพัฒนากองทุน

ออกมาดูแลคนในสถานะวกิฤติชาติ และควรมีการจดั

งบประมาณในการที่จะออกมารองรับตรงน้ีเพื่อให้

คนทุกคนได้รับการดูแลเยยีวยา รวมถึงแรงงานขา้ม

ชาติดว้ย เน่ืองจากเปิดประเทศแลว้โควิดยงัอยูไ่ม่ได้

หายไปไหน รัฐตอนน้ีอยูใ่นฐานะลอยตวัในการดูแล

แรงงาน จึงควรได้รับการแก้ไขปัญหาในฐานะผูท้ี่มี

ส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจดว้ย 

 อ านาจ สังข์ศรีแก้ว  นักวิชาการแรงงาน

ช านาญการพเิศษ กรมการจดัหางาน กล่าววา่ ประเทศ

ไทยมีความตอ้งการแรงงานจ านวนมาก ซ่ึงในส่วน

ของแรงงานขา้มชาติ ประเทศไทยจะมีการการน าเขา้

แรงงานไร้ฝีมือจาก 3 ประเทศเพื่อนบา้น และมีการ

ออกมติครม.เพื่อการขึ้ นทะเบียนแรงงานขา้มชาติ 

และมติครม.เดือนสิงหาคม 2562 ที่จะให้แรงงานขา้ม

ชาติถูกกฎหมายทั้งหมด แต่เม่ือเกิดเหตุการณ์ระบาด

ของโควดิท าใหเ้กิดการปิดประเทศ แต่ความตอ้งการ

แรงงนขา้มชาติซ่ึงตอ้งการที่จะให้แรงงานอยูต่่อ มติ

ครม.ช่วงแรกก็ออกมาทุกเดือนเพื่อให้แรงงานขา้ม

ชาติอยูต่่อได ้ 

 ตอนน้ีเราปิดประเทศมา 1.5 ปีแล้ว และ

ต่อมานายจา้งอา้งเร่ืองการออกมติครม.ทุกเดือนท าให้

จดัการวางแผนการลงทุนไม่ได ้จึงได้มีการขอให้มี

การเปิดจดทะเบียนแทนการผ่อนผนัระยะสั้น และ

เพื่อให้ตอบโจทยค์นที่มาไม่ถูกต้องให้ถูกตอ้งตาม

กฎหมายด้วยการน าขึ้นมาจดทะเบียน ซ่ึงปัญหาคือ

เร่ืองค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน โดยมีการตรวจโค

วดิ ท าทะเบียนประวตัิและเอกสารประจ าตวั ซ่ึงเก่ียว
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ของกบัประเทศตน้ทาง โดยมีมติครม.จ านวนมากที่

รัฐไดอ้อกมา และการจดทะเบียนล่าสุดถึง 30 พ.ย. 64 

เพื่อให้ขึ้นทะเบียนแรงงานขา้มชาติที่อยู่ในประเทศ

อยู่แล้วไ ม่ใช่การน า เข้ามาใหม่  ด้วยต้องอยู่ใน

จงัหวดัๆนั้นๆโดยห้ามเคล่ือนยา้ยขา้มจงัหวดั และมี

นายหน้าที่ มีการส่ือสารเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ

ตนเองเพื่อให้สอดรับกับการเปิดประเทศ เพื่อให้

แรงงานขา้มชาติเดินตามกติกาที่ประเทศไทยเปิดไว ้

ตอนน้ีถึงปี 2566 จะคงอยูห่ากเดินตามขั้นตอนปกติ  

 ส่ิงที่คน้พน้ คือประเทศไทยใชม้ติครม.คอ้น

ขา้งบ่อยมาก แกปั้ญหาไดท้นัทีทนัใดและขบวนการที่

จะวางไปถึงเป้าหมายท าให้ถูกลดขั้นตอนไป แต่เกิด

การเรียนรู้วา่ภาครัฐใชม้ติครม.เพื่อให้คนอยูต่่อไปได้

เร่ือยๆ แรงงานข้ามชาติก็มีการเดินเขา้มาทั้ งมีการ

น าพา หรือนายจา้งตอ้งการ หรือนายหน้าหลอกลวง

บา้ง แต่การที่มีมติครม.ในการขยายท าใหแ้รงงานขา้ม

ชาติที่ท  าดีอยู่แล้ว มาคิดหรือไม่ว่า การเข้ามาตาม

MOU ตอ้งจ่ายสูง จึงมาใช้ตามมติครม.ที่มีการผ่อน

ผนัอยูบ่่อยคร้ังหรือไม่ การเขา้มาสูงของแรงงานขา้ม

ชาติตอนน้ีและการท่ีมีการเข้ามาตามMOU เพื่อให้

เป็นระบบ ซ่ึงตอ้งเป็นนายจา้งที่มีก  าลงัใจถึงจะท าได ้

ดว้ยระบบน้ีตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก ตอนน้ียอดการติด

เช้ือ 7 พนักวา่คน คนอาจไม่ตกใจเหมือนตอนนั้นที่มี

การระบาดของโควิด ซ่ึงหากมีการจดัการระบบการ

น าเข้าตามMOU มีการตรวจ กักตัว ฉีดวคัซีน เพื่อ

ไม่ให้เกิดการระบาดจากแรงงานกลุ่มน้ีอีก เป็นการ

สร้างความมัน่ใจใหก้บัสงัคมดว้ย 

 มนตรี  มณี รัตน์  ผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้าน

คุ ้มครองแรงงาน  กอง คุ้มครองแรงงาน  กรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า  การที่

แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย ซ่ึงกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานมีกฎหมายหลายฉบบั

ที่เก่ียวกบัแรงงาน ซ่ึงทีทเก่ียวกับแรงงานขา้มชาติ มี 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความ

ปลอดภัยในการท างานฯ ซ่ึงกฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน จะให้การคุม้ครองแรงงานขา้มชาติไม่ว่าจะ

ถูกหรือผิดกฎหมาย เพื่อให้แรงงานได้รับการ

คุ้มครอง เช่นค่าจ้างขั้นต ่า  การเลิกจ้างก็ให้ได้รับ

ค่ าชดเชยเท่ ากับแรงงานไทย คณะกรรมการ

สวสัดิการแรงงานขา้มชาติก็มีสิทธิในการเข้าเป็น

ตวัแทนได ้และแรงงานขา้มชาติได้รับการคุม้ครอง

เทียบเท่ากบัแรงงานไทยไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมาย 

หรือไม่ทุกคนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

คุม้ครองแรงงาน  

 ในช่วงที่มีการลกัรอบเขา้มาของแรงงานขา้ม

ชาติผิดกฎหมายท าให้แรงงานขา้มชาติไม่ไดรั้บการ

ดูแล นายจา้งมีการละเมิดสิทธิแรงงานอยา่งการจ่าย

ค่าจ้างที่ต  ่ากว่ากฎหมาย มีการละเมิดสิทธิแรงงาน

จ านวนมากจนท า ให้ประ เทศไทยถูกประเทศ

สหรัฐอเมริกาจดัล าดับในเทียร์สองสีเหลือง จากแดง



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

33 
 

มาเป็นเหลืองซ่ึงเราไดมี้การเปิดพื้นที่ให้แรงงานขา้ม

ชาติแจง้ ร้องเรียนได้ เพื่อให้แรงงานขา้มชาติได้รับ

การคุ้มครอง และมีมาตรฐานในการดูแลคุ้มครอง

เร่ืองแรงงาน คือห้ามเลิกจ้างแรงงานหญิงตั้ งครรภ ์

การดูแล เร่ืองแรงงานหญิงด้วย และย ังมีความ

เคร่งครัดเ ร่ืองการส่งออก จะมีการก าหนดเร่ือง

มาตรฐานการใช้แรงงาน และมีการดูแล เ ร่ือ ง

มาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน และยงัมีการ

ส่งเสริมเร่ืองการจดัการดูแลเร่ืองมาตรฐานการสร้าง

ที่พกัให้กับแรงงานข้ามชาติ ก่อสร้าง และกิจการ

ทัว่ไป เพื่อให้ปลอดจากการติดเช้ือโควิด และมีการ

จดัให้กิจการท่ีมีแรงงานหญิงมีครรภ์ท  างานท่ีบ้าน 

หรือหลีกเล่ียงในการที่จะให้แรงงานหญิงมีครรภ์

ท  างานที่อันตรายด้านสุขภาพความปลอดภัย เม่ือ

ไม่ใหติ้ดเช้ือโควิด หรือกรณีหากลูกจา้งติดเช้ือให้ลา

หยดุไดด้ว้ย  

 ในกรณีที่สถานการณ์โควิดตั้ งแต่ปี 2563 

เป็นตอ้นมาไม่ว่าจะอุตสาหกรรมที่ไดรั้บผลกระทบ

จ านวนมาก ทั้งช้ินส่วนยานยนต ์ยานยนต ์ก่อสร้าง 

และท่องเท่ียวมีหลายประกอบกท่ีได้รับผลกระทบ

และไม่ได้รับการเยียวยา ทางกรมฯก็ มีกองทุน

สงเคราะห์ลูกจ้างมาจ่ายช่วยเหลือแรงงานอยู่ และ

กลุ่มลูกจา้งบางกลุ่มที่เรียกร้องว่าประเทศไทยควรมี

การตั้งกองทุนประกนัความเส่ียงเม่ือมีการเลิกจา้ง ปิด

กิจการ กรณีนายจา้งหนีไม่จ่ายค่าจา้ง ค่าชดเชย จึงมี

การตั้ งคณะท างานขึ้ นมาเพื่อการพิจารณา โดย

ประกอบหลายส่วน หลักการเบื้องต้น เก็บจาก

นายจา้งเป็นหลกั ส่วนลูกจา้งไม่เห็นดว้ยการที่จะมา

เก็บดว้ยการเลิกจา้งมาจากนายจา้ง ส่วนของกรมฯ เรา

ใชห้ลกัความเท่าเทียมไม่เหลือปฏิบติั 

 สมหมาย อิโชว์ แรงงานขา้มชาติ กล่าวว่า 

แรงงานขา้มชาติชาวเมียนมาไดรั้บผลกระทบมากทั้ง

การกินการเดินทาง การที่ติดโควิดรอบแรก รอบสอง

หรือรอบต่อไป โควิดไม่ได้มาจากพวกเราแรงงาน

ขา้มชาติ และไม่ตอ้งการให้เกิดเหตุการณ์แบบน้ี ไม่

ตอ้งการให้ใครติดเช้ือโควิด ตอนน้ีการท างานและ

การใช้ชีวิตไปมาล าบากมากโดยเฉพาะแรงงานขา้ม

ชาติ ชาวเมียนมา อย่างที่ตลาดกุ้งในสมุทรสาครที่

ท  างานอยู ่แรงงานขา้มชาติไดรั้บความช่วยเหลือจาก

คนไทย นายจา้ง และมูลนิธิต่างๆ แต่เราเสียใจมากที่

โดนดูถูกเหยยีดหยามเรารู้สึกแยม่ากในตอนนั้นที่ถูก

กล่าวหาว่าน าเช้ือโรคมาติดคนไทย รวมถึงปัญหา

การเมืองในประเทศเมียนมาที่หนกัมากพวกเราเสียใจ 

เราไม่มีงานท าเราขาดรายไดแ้ละไม่ไดรั้บการเยยีวยา

ดูแลเลย แถมย ังถูกรังเกียจดูถูกอีกด้วย การเม่ือ

แรงงานขา้มชาติเจบ็ป่วยเราอยากไดรั้บการดูแลรักษา

อยา่งเท่าเทียมกนั แมรู้้วา่ตอนน้ีที่มีปัญหาเร่ืองการเขา้

มาแบบผดิกฎหมายอยูแ่ละการที่รัฐไทยจะมีการดูแล

ท าให้แรงงานข้ามชาติ ท่ีท างานอยู่ ถูกกฎหมาย 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายสูงแต่เขาก็อยากต่อให้เขาถูก
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กฎหมาย แต่ตอนน้ีที่ผ่านมาแรงงานขา้มชาติได้รับ

การดูแลดีมาก เจ็บป่วยก็ไดรั้บการรักษา กฎหมายมี

การดูแลดีมากขึ้นแลว้ 

 อ า จ า ร ย์ สื บสกุ ล  กิ จ นุ ก ร  ส า นั ก วิ ช า

นวตักรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า 

เรามองแรงงานขา้มชาติเป็นคนอ่ืน และมองวา่เป็นภยั

คุกคามอีก รัฐสังคมไทยอาจไม่พอ ตอ้งมีสังคมโลก

มามองดว้ย โควดิตอกย  ้าว่าเร่ืองการคุม้ครองแรงงาน

เป็นเร่ืองใหญ่ซ่ึงเม่ือเกิดการระบาดใหญ่ในเมียนมา ที่

มีการสร้างภาพที่น่าหวาดกลวัมากให้กบัแรงงานขา้ม

ชาติ ภาพของแรงงานขา้มชาติอพยพกลบับา้น แต่ส่ือ

มาส่ือว่าเขาอพยพมาไทย และมีการตอกย  ้าให้ดูเป็น

ภาพที่เลวร้ายมาก แถมยงัมองเขาแบบไม่เท่ากับเรา 

ทั้ งที่โรคไร้พรมแดนแต่เราสร้างพรมแดนปิดกั้ น

แรงงานทั้งที่เขาคือคนที่ดูแลและพฒันาเศรษฐกิจ 

 การที่ มีการเลิกจ้างแรงงานจ านวนมาก 

แรงงานข้ามชาติไม่ได้รับค่าชดเชยแม้กฎหมายจะ

คุ้มครองแต่เขาเข้าไม่ถึงการเยียวยา รวมถึงเร่ือง

หน้ากากอนามัยที่ไม่เพียงพอดว้ย ในช่วงแรกแมแ้ต่

คนไทยก็ไม่มีเช่นกนั ที่จงัหวดัเชียงรายเม่ือแรงงาน

ขา้มชาติติดโควิด ดว้ยปัญหาทางภาษาการส่ือสารท า

ให้เข้าไม่ถึงการบริการสาธารณสุข หรือสิทธิตาม

กฎหมาย จึงไดมี้การสร้างศูนยค์อลเซ็นเตอร์ในการที่

ช่วยท าให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบการดูแลได ้

ตอนน้ีก็มีการสอบสวนโรคเพื่อให้เขาเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสาร และมีการตั้งช่ือไทยให้เขาอีกหากเขาไปใช้

ช่ือของเขาก็ตอบช่ือของเขาในภาษาของเขาก็

กลายเป็นคนละช่ือเป็นความสบัสน  

 การที่แรงงานเขามีบตัรหรือไม่นั้นไม่ส าคญั 

แต่เขาต้องได้รับการดูแล มีการร่วมมือกับอนามัย

จงัหวดัเชียงรายและได้มีการอบรมอาสาสมัครใน

ชุมชนเพื่อให้รู้จักกัน เพื่อให้จัดการง่ายหากมีการ

ระบาดของโควดิ และเป็นการลดการหวาดระแวงใน

ชุมชน วคัซีนไม่มีให้ในส่วนของแรงงานขา้มชาติใน

เชียงราย ก็จะมีการดูว่า ที่ไหนมีวคัซีนซ่ึงก็จะมีวนั

ส าคัญๆนายจ้างจะต้องพยายามหาวัคซีนให้กับ

แรงงานขา้มชาติ บางคนก็พยายามหาซ้ือเอง ในทาง

ปฏิบติัมีการท าร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการ

กรอกขอ้มูล บตัรคิวให้ขอ้มูลเซ็นยนิยอมเพื่อให้เขา

ไดเ้ขา้ถึงวคัซีน ดว้ยรัฐบาลไม่เคยมองคนเท่ากนัและ

ไม่วา่รัฐบาลจะมีการเปิดประเทศให้แรงงานขา้มชาติ

เขา้มาอยา่งไร แต่ว่าเราก็ยงัมองแรงงานขา้มชาติเป็น

ภยัคุกคามอยูดี่ และหากยงัไม่เปิดมิติดา้นมุมมองคน

เท่ากัน และแม้ว่าจะบอกว่ามีกฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน แต่ก็ไม่ได้มีการคุม้ครองจริง รวมถึงที่พกั

อาศยัที่ยงัไม่ได้คุณภาพการมีที่อยู่ที่แออัด ห้องน ้ า 

ห้องส้วมก็ยงัคงเป็นปัญหา และเกิดโรคระบาดอยู่ดี 

การที่ต้องดูแลสิทธิและวัฒนธรรม มองแรงงาน

เท่ ากันไ ม่มองแรงงานข้ามชาติ เ ป็น อ่ืน เท่ านั้ น
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จ านวนการประกันสังคม และผู้มีงานท าและผู้ว่างงาน เดือน ตุลาคม 2564 
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 สถิติแรงงานรายเดอืน ตุลาคม 2564  จดัท าโดย ศูนยว์จิยัและนวตักรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการ

แรงงาน ส านกัปลดักระทรวงแรงงาน 
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คสรท. และ สรส. ออกแถลงการณ์  “ แรงงาน
ข้ามชาติ  คือ  กลุ่ ม เปราะบาง  อย่า ใ ช้ เ ป็น
เคร่ืองมอืทางการเมอืง” 

 เม่ือวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และ สมาพนัธ์
แ ร ง ง าน รั ฐ วิ ส า ห กิ จสัม พัน ธ์  ( ส รส . )   อ อ ก
แถลงการณ์   เ ร่ือง “แรงงานข้ามชาติ คือ  ก ลุ่ม
เปราะบาง อย่าใชแ้รงงานขา้มชาติเป็นเคร่ืองมือทาง
การเมือง”  โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 ปัญหาเร่ืองแรงงานขา้มชาติมีปัญหามาอยา่ง
ยาวนานในประเทศไทย ซ่ึงแรงงานขา้มชาติที่เขา้มา
ท างานในประเทศไทยกลุ่มใหญ่ ๆ มีสามกลุ่ม คือ 
เมียนมาร์ ลาว และ กมัพชูา ซ่ึงขบวนการแรงงานต่าง
ทราบดี และมีความพยายามในการแกไ้ขปัญหาของพี่
นอ้งแรงงานขา้มชาติเสมอมาทั้งที่ขบวนการแรงงาน
ไทย เ ป็นปาก เ สียงให้ ใน ช่วงแรก  ๆ  ของกา ร
เคล่ือนไหวเน่ืองจากทศันะ ความเช่ือความเขา้ใจที่ผิด 
ๆ ของขา้ราชการ นักการเมือง ประชาชนทัว่ไป หรือ
แมแ้ต่ผูน้ าแรงงานบางคนบางกลุ่ม แต่จากการท างาน
หนกัของคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย (คส
รท.) และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์
(สรส.) ในการรณรงค์ทั้ งเ ร่ืองการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อแรงงานข้ามชาติ ควบคู่กับการ

น าเสนอประเด็นปัญหา และแนวทางการแกไ้ข ทั้งใน
เวทีเสวนา การลงพื้นที่ หรือแม้แต่การน าปัญหา
แรงงานขา้มชาติลงบนทอ้งถนนเพื่อรณรงคใ์ห้สังคม
รับรู้ เขา้ใจในประเด็นปัญหาแรงงานขา้มชาติว่า คน
เหล่า น้ี มี ส่วนส าคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
อย่างไร และปัญหาต่าง ๆ ที่เขาไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ถูกกระท า ถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงก็เป็นพฒันาการ
เชิงบวกที่ในปัจจุบนัแรงงานขา้มชาติรวมกลุ่มดูแล
กัน ช่วยเหลือกันแม้ว่ากฎหมายแรงงานจะยงัไม่
ยอมรับ  

 แต่เง่ือนไขการรวมกลุ่มกัน การสมาคมกัน
เป็นหลกัการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานขององคก์าร
สหประชาชาติ (UN) และองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) จนท าให้ขบวนการปกป้องสิทธิ และ
การเขา้ถึงสิทธิของแรงงานข้ามชาติมีการพฒันาขึ้น 
แมว้า่ยงัมีปัญหาอีกมากมายหลายประการโดยเฉพาะ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะพบว่า
จ านวนไม่น้อยท่ีเข้าไม่ถึงการป้อง การรักษา การ
ฟ้ืนฟู และการเยียวยา ซ่ึง คสรท. และ สรส. ก็
พยายามผลักดันให้แรงงานขา้มชาติเขา้ถึงสิทธิเฉก
เช่นเดียวกบัพี่น้องแรงงานไทย ดงัปรากฏในเอกสาร
ในวนักรรมกรสากล 2563 และ 2564 (May Day) 
แมก้ระทัง่ในวนังานท่ีมีคุณค่าสากล (Decent work) 
โดยก าหนดให้เป็นประเด็นเร่งด่วน และในช่วงที่มี
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นโยบายปิดแคมป์ก่อสร้าง คสรท. และ สรส. ก็ไดจ้ดั
ถุงยงัชีพ อุปกรณ์ป้องกันไปช่วยเหลือพี่น้องคนงาน
กวา่ 20 แคมป์ 

 จากประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้ นที่กระทรวง
แรงงานที่มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องปกป้องสิทธิของ
แรงงานข้ามชาติ ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ดีที่พี่น้องแรงงาน 
องค์กรต่าง ๆ เห็นความส าคญัและพยายามที่จะยื่น
ขอ้เสนอเพื่อให้กระทรวงแรงงานและรัฐบาลแก้ไข
ปัญหา เพยีงแต่การน าแรงงานขา้มชาติไปร่วมชุมนุม
นั้ นเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนอย่างมาก แม้แต่คนที่ มี
เอกสารการเดินทาง (Passport) มีใบอนุญาตการ
ท างาน(Work permit) ถูกตอ้งก็เป็นการเส่ียงที่จะท า
ใหเ้ขาถูกจบักุม ถูกด าเนินคดี ถูกถอนใบอนุญาตการ
ท างาน รวมถึงการส่งตวักลับประเทศ ยิ่งคนที่ไม่มี
เอกสารใด ๆ ก็ยิง่แลว้ใหญ่ที่จะถูกด าเนินคดีในฐานะ
ลบหนีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย และอาจสืบลึกไปถึง
คนน าพา คนให้ที่พกัพิงที่จะมีความผิดมีโทษหนัก 
ซ่ึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีน่าห่วงใย ท่ีส าคญัใครจะ
ดู แลพวก เขา  ใครจะ ช่ วยพวก เข า  และยิ่ ง ใน
สถานการณ์ที่ล่อแหลมทางการเมืองซ่ึงมีข่าวบ่อยคร้ัง
ว่า ว่าแรงงานขา้มชาติเขา้ร่วมการชุมนุม แม้ว่าจะมี
การปฏิเสธจากผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ที่สุดแล้วก็ไม่เป็นผลดี
อนัใดเลยต่อพี่น้องขา้มชาติ และอาจท าให้ประเด็น
ปัญหาแรงงานขา้มชาติแกไ้ดย้ากมากขึ้น หรืออาจท า
ให้องค์กร บุคคลที่ท  างานเก่ียวกับแรงงานขา้มชาติ
รวมทั้งผูส้นบัสนุนท างานไดย้ากมากขึ้น 

 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คส
รท.) และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์

(สรส.)  ในฐานะที่เป็นองคก์รของพี่น้องผูใ้ชแ้รงงาน 
มีขอ้เสนอดงัน้ี 

 1. คสรท. และ สรส. เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอท่ี
จะให้กระทรวงแรงงานและรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา
ของพี่น้องแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติที่
หมักหมมสะสมมาอย่างยาวนานซ่ึงเป็นขอ้เสนอที่
เกิดขึ้นจากการท างานหนกัขององคก์รต่าง ๆ ในพื้นที่
ท างานจริง ทั้งเร่ืองการเขา้มาในประเทศเพื่อท างาน 
ค่าใชจ่้ายในการขออนุญาตการท างาน เร่ืองสิทธิขั้น
พื้นฐาน เร่ืองสุขภาพ เร่ืองหลักประกันทางสังคม ที่
ท  าให้พี่น้องแรงงานขา้มชาติท างานอยา่งมีความสุข 
สร้างผลผลิต ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยทั้งเร่ืองการ
บริโภค การจ่ายภาษี และอ่ืน ๆ ดังท่ี คสรท. และ 
สรส. เคยเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและ
รัฐบาลไปแล้ว และควรด า เนินการอย่างจริงจัง 
เร่งด่วน 
 2. ใหต้รวจสอบขบวนการน าพาแรงงานขา้ม
ชาติท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และเอาผดิกบัคนเหล่านั้น
อยา่งจริงจงัทุกคน ไม่ว่าจะมีอ านาจ อิทธิพลแค่ไหน 
เพราะเป็นเ ร่ืองการหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
แรงงานขา้มชาติ และอาจเขา้ข่ายการคา้มนุษย ์ที่ตอ้ง
ลงโทษอย่างหนัก เพราะนอกจากไม่เคารพศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยแ์ล้วยงัเป็นการท าให้ประเทศชาติ
เสียหายทั้งในเร่ืองการเมือง และการค้า การลงทุน
ระหวา่งประเทศดว้ย 
 3. ส าหรับบุคคลที่ถูกจบักุมในลกัษณะที่เขา้
ประเทศที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรืออ่ืน ๆ ที่เกิดจาก
การกระท าที่ประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ควรปฏิบติัต่อ
เขาดว้ยดี และตอ้งใหเ้ขาเขา้ถึงสิทธิตามกฎหมายของ
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ไทย และกฎหมาย กติกา ระหวา่งประเทศโดยยดึหลกั
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิก
และประเทศร่วมก่อตั้ง 
 4. ไม่ว่ากรณีใด คสรท. และ สรส. ไม่เห็น
ดว้ยกบัการน าแรงงานขา้มชาติไปชุมนุมประทว้งใน
ลกัษณะที่สุ่มเส่ียงต่อสิทธิ เสรีภาพของแรงงานขา้ม
ชาติเอง และ หากบุคคล องค์กรใดน าแรงงานขา้ม
ชาติไปเคล่ือนไหวเพื่อหวงัผลทางการเมืองโดยมิได้
ค  านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และผลที่จะตามมาต่อแรงงาน
ขา้มชาติเหล่านั้น ก็ขอประณาม…!!! 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 
 

MWG แถลงรัฐล้มเหลวต่อการแก้ปัญหา

ค้ามนุษย์ หลังต ารวจจับแรงงานข้ามชาต ิ8 
คนไม่มีเอกสาร 

 เม่ือวนัที่ 31 ตุลาคม 2564 เครือข่ายองคก์ร
ดา้นประชากรขา้มชาติ แถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาล 
เปล่ียนตวัผูด้  ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน เพือ่แสดงความรับผิดชอบ ต่อความลม้เหลว
ต่อการบริหารจดัการการท างานของคนต่างชาติทั้ง
ระบบและปัญหาการค้ามนุษย์ เน่ืองจากวนัที่  29 
ตุลาคม 2564 ตวัแทนลูกจา้งที่เป็นแรงงานขา้มชาติ
และเครือข่ายช่วยเหลือผู ้ใช้แรงงาน จากสหภาพ
คนท างาน (Workers’Union) เครือข่ายองค์กรด้าน
ประชากรขา้มชาติ (Migrant Working Group) และ
เค รือข่ า ยแรงงานเพื่อ สิท ธิประชาชน  (Labour 
Network for Peoples Rights) ได้เดินทางไปยงั 

กระทรวงแรงงาน เพื่อยืน่หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เร่ือง ติดตามการด าเนินการตาม
ขอ้เสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง
และแรงงานขา้มชาติระหวา่งการระบาดของโควิด 19 
รวมทั้งเรียกร้อง ใหมี้การแกไ้ขปัญหาอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 
อาทิ 

 การเรียกรับสินบนจากคนงาน ค่าใชจ่้ายอัน
เน่ืองมาจากการเขา้สู่ กระบวนการขึ้นทะเบียนตาม
นโยบายของรัฐที่ขาดความชดัเจน และแนวทางการ
ด าเนินการให้แรงงานข้ามชาติ เข้าสู่ระบบการขึ้ น
ทะเบียนของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 28 
กันยายน 2564 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://m.facebook.com/labornetworkforpeoplesrigh
t/posts/398840005277170 ) ในระหว่างที่มีการยื่น
หนงัสือและหารือกบัเจา้หนา้ที่ของกระทรวงแรงงาน
อยูน่ั้น ปรากฎว่ามีพนักงาน ต ารวจ พนักงานต ารวจ
ตรวจคนเขา้เมือง และกลุ่มชายไม่ทราบสังกดัแต่สวม
เส้ือ “รมต.แรงงาน สุชาติ ชม กลิ่น” เขา้ตรวจเอกสาร
แรงงานขา้มชาติพร้อมทั้งถ่ายรูปไวภ้ายในบริเวณของ
กระทรวงฯ  

 จากนั้ นได้มี  การน าตัวแรงงานข้ามชาติ
จ านวน 8 ราย ไปท่ีสน.ดินแดงทันที ซ่ึงต่อมา
พนักงานต ารวจไดท้  าบนัทึก ซ่ึงจดัท าที่ ส านักตรวจ
คนเขา้เมือง กล่าวหาว่าแรงงานขา้มชาติ 8 รายที่ถูก
ควบคุมตัวมีแรงงานจ านวน 7 รายที่  การจับกุม 
กล่าวหาว่า เป็นบุคคลต่างดา้วเดินทางเขา้มา และอยู่
ในราชอาณาจกัรโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
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 ทั้งน้ีในขณะที่ถูก ควบคุมตัว แรงงานขา้ม
ชาติถูกปฏิเสธสิทธิในการเขา้ถึงที่ปรึกษากฎหมาย
และล่ามที่ตนเองไวว้างใจไดจ้ากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรขา้มชาติและองค์กร
ภาคี ขอประณามเหตุการณ์จับกุมแรงงานขณะอยู่
ระหว่างการยืน่หนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน เพือ่หาทางออกถึงปัญหาที่ แรงงานขา้มชาติ
ตอ้งเผชิญกบันโยบายการบริหารจดัการแรงงานขา้ม
ชาติ  เพื่อมิให้ตนต้องกลายเป็นแรงงานที่  อยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยและท างานโดยมิได้รับอนุญาต 
และไม่ให้ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ทาง
เครือข่าย ฯ จึงมีขอ้คิดเห็นและขอ้เรียกร้องเร่งด่วน 
ดงัน้ี 

 1. กระทรวงแรงงาน ซ่ึงเป็นเจา้ภาพของการ
น าเสนอนโยบายบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติเป็น 
ระยะเวลาหลายสิบปี ไร้ความจริงจังในการสรุป
บทเรียนด้านการบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติ ให้
เกิดความย ัง่ยนื จนกลายเป็นตน้เหตุให้ประเทศถูกลด
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นการ ส่งเสริมการยา้ย
ถ่ินอย่างปลอดภัย เป็นต้นทางของการของการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การค้ามนุษย์ และ
แรงงานเด็ก เช่น การจับกุมแรงงานขา้มชาติช่วงที่
ประเทศไทยประสบวิกฤติ ดา้นการเมืองช่วงปี 2557 
ที่เกิดจากการที่ผูน้  าไม่รู้และไม่มีนโยบายที่ชดัเจนใน
การต่อใบอนุญาตท างาน ให้กับแรงงานขา้มชาติที่
วาระการจา้งงานครบก าหนด เป็นเหตุให้แรงงานขา้ม
ชาติเกรง กลวัต่อการปราบปรามจึงตอ้งเดินทางกลบั
สู่ประเทศตน้ทางนบัแสนราย และท าให้ประเทศไทย 

ถูกลดล าดับในความพยายามตอบสนองต่อการค้า
มนุษยท์ี่ต  ่าสุด (Tier 3-TIP report) 

 2. จากวิกฤติการบริหารจัดการแรงงานที่
เกิดขึ้นเม่ือปี 2557 รัฐบาลท าเพียงการเน้นไปที่การ
ออก กฎหมายบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติ ในปี 
2560 แต่การบังคับใช่กฎหมายหรือการก าหนด 
นโยบายให้ เ กิดการจ้างงานที่ เ ป็นธรรม ย ังไ ม่
ก่อให้เกิดการส่งเสริมการยา้ยถ่ินท่ีปลอดภยัได้จริง 
อีกทั้ งการก าหนดตัวบุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู ้น า
กระทรวงแรงงาน ของรัฐบาลชุดปัจจุบนั เครือข่ายฯ
พบวา่ ผูน้ ากระทรวงยงัขาดวิสัยทศัน์องคค์วามรู้และ
ภาวะของการเป็นผูน้ าเพื่อการ ยกระดบัคุณภาพชีวิต
คนท างาน โดยเฉพาะในช่วงการเกิดวิกฤติของ
ประเทศคร้ังส าคญัเน่ืองจาก การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 แมก้ระทรวงแรงงานจะเป็นเจา้ภาพเสนอ
แผนแก้ไขปัญหาวิกฤติ การบริหารจดัการแรงงาน
ขา้มชาติ แต่ผูน้ ากระทรวงแรงงานไม่สามารถป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการ จบักุมแรงงานขา้มชาติอนัเน่ืองมาจาก
การการไดรั้บผลกระทบจากการจา้งงานในหลายภาค 
กิจการ ดังกรณีที่เกิดการจบักุมแรงงานขา้มชาติใน
บริเวณของกระทรวงแรงงานเอง หรือที่เกิดขึ้น ก่อน
หน้าน้ีกรณีของนางสาวป.ที่ถูกจบักุมตวัโดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย และต่อมาไดรั้บการปล่อยตวั ภายหลงั
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจากภาคประชา
สงัคม (รายละเอียดเพิม่เติม 
 http://hrdfoundation.org/?p=2649 ) 

 3.  เครือข่ายฯ ขอเรียกร้องให้กระทรวง
แรงงาน ปล่อยตวัแรงงานขา้มชาติที่ถูกควบคุมตวัไว้
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ทั้ง 7 รายทนัที โดยเร่งแกไ้ขปัญหาช่องว่างของการ
บงัคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เน่ืองจาก การเสนอแผนด้านการบริหารจัดการ
แรงงานข้ามชาติ โดยการขออนุมัติในที่ประชุม 
คณะรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานจะต้องเร่ง
ท างานร่วมกบัหน่วยราชการที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ใน การ
เร่งด า เนินการออกประกาศตามที่ได้ระบุไว้ใน
เอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เช่น ผล
การประชุมล้าสุดเม่ือวนัที่ 28 กันยายน 2564 ได้
อนุมตัิในหลกัการบนเป้าหมายเพือ่การ บริหารจดัการ
แรงงานขา้มชาติในภาวะวิกฤติ เพื่อน าไปสู่การเฝ้า
ระวงัป้องกันโรค โดยก าหนด มาตรการผ่อนผนัให้
แรงงานขา้มชาติที่ท  างานอยา่งไม่ถูกตอ้ง สามารถอยู่
และท างานได ้ 
(https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2564/P
_404607_7.pdf ) ความล่าช้าของ การออกประกาศ
และการจบักุมแรงงานขา้มชาติที่กระทรวงแรงงาน
คร้ังน้ีจนเป็นสาเหตุให ้แรงงานขา้มชาติตอ้งถูกจบักุม 

 4.  เค รื อข่ า ยฯ เ ห็นว่ า  ก า รจัดก า รขอ ง
กระทรวงแรงงาน มีผลต่อภาพลกัษณ์และการลงทุน
ในประเทศ ไทยที่ยงัถูกมองว่าไม่ส่งเสริมให้เกิดการ
ย ้าย ถ่ินอย่างปลอดภัย  อันน าไปสู่การแสวงหา

ประโยชน์ โดยมิชอบ การคา้มนุษยแ์ละแรงงานเด็ก 
จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาปรับเปล่ียนผู ้
ด  ารง ต  าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดย
จัดให้ มีการสรรหาผู ้น ากระทรวงแรงงาน ที่ ม่ี 
วสิยัทศัน์องคค์วามรู้และมีภาวะของการเป็นผูน้ าเพื่อ
การยกระดับคุณภาพชีวิตคนท างานเพื่อให้ เกิดการ
ส่งเสริมการขบัเคล่ือนและพฒันาเศรษฐกิจของชาติ 
ภายใตพ้ื้นฐานความเขา้ใจเร่ือง เป้าหมายการพฒันาที่
ย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals-SDGs) และ
การเคารพสิทธิของแรงงานตามกรอบกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และมาตรฐานด้านแรงงานสากล 
รวมทั้งที่ให้ ค  ามัน่ของการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติ 
โดยไม่เลือกปฏิบติัของผูแ้ทนรัฐบาลไทยในเวทีต่างๆ
ของ โลก เช่น เวทีประชุมขอ้ตกลงเพื่อการโยกยา้ย
ถ่ินฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ (Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration-

GCM)  และ เวทีที่ เ ก่ี ยวข้องกับการ ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (National Actional Plan on Business and 
Human Rights) 

(รายงานโดย เครือข่ายประชากรขา้มชาติ) 

 


