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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน  

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

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

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ฉบบัที่ 63 (410) 

ประจาํเดือนมกราคม 2565 ในเดือนแรกของปีใหม่น้ี 

“คลินิกกฎหมายดา้นแรงงาน” โดยทนายความ ชฤทธ์ิ 

มีสิทธ์ิ ซ่ึงห่างหายไปนานไดก้ลบัมาพบกบัท่านผูอ่้าน

อีกคร้ังดว้ยการสรุปสิบประเด็นสิทธิแรงงานที่ทา้ทาย

ในรอบปี 2564 ที่เพิง่ผา่นไป 

ปัญหาเศรษฐกิจที่สืบเน่ืองมาในระยะหลายปี

ที่ผ่านมาน้ี หากไม่นับเร่ืองรายได้ของประชาชนหด

หายจากพิษของโรคระบาดโควิด-19แล้ว ปัญหาค่า

ครองชีพที่สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปลายปีที่แลว้จาก

ราคาสินคา้แพงเป็นเร่ืองใหญ่อีกเร่ืองหน่ึงที่ส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชนอย่างมาก 

โดยที่รัฐบาลยงัไม่มีมาตรการที่จะควบคุมราคาสินคา้

และช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสม ที่ผ่านมา

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนและองคก์รภาค

ประชาชนอ่ืนๆได้ร่วมกันจัดการชุมนุมเพื่อยื่น

ขอ้เสนอในการแกปั้ญหาต่อรัฐบาลไดแ้ก่ การขอให้

ลดภาษี ลดค่าเล่าเรียนของนิสิต นักศึกษา ลดราคา

สินคา้ เพิม่เบี้ยยงัชีพคนชรา เพิม่ค่าจา้งขั้นตํ่า และเงิน

สงเคราะห์บุตร 

ในขณะเดียวกัน องค์กรภาคประชาชนอีก

กลุ่มหน่ึงคือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็น

ธ ร ร ม ( P-move)  ซ่ึ ง เ ป็ น อ ง ค์ ก ร เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง

ประชาชนในชนบทก็ได้เดินทางเข้ามาชุมนุมใน

กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 20 มกราคมที่ผ่านมาเพื่อติดตามขอ้

เรียกร้อง 15 ขอ้ต่อรัฐบาล ประกอบดว้ย 1). เดินหน้า

โฉนดชุมชน     2). เร่งออก พ.ร.ฎ.นิรโทษกรรมคดี

คนจน   3). ทบทวนเน้ือหากฎหมายป่าไม้ที่กระทบ

ชุมชนที่อยูม่าก่อน   4). เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินการ

รถไฟทับซ้อนที่ดินชุมชน  5). เดินหน้ากฎหมาย

คุม้ครองกลุ่มชาติพนัธุ์   6). ปฏิรูปที่ดิน กระจายการ

ถื อ ค ร อ ง ที่ ดิ น อ ย่ า ง เ ป็ น ธ ร ร ม   7) .  พัฒ น า

สาธารณูปโภคให้ชาวบ้าน  8). ตั้ งคณะกรรมการ

ติดตามโฉนดชุมชนและนิรโทษกรรมคดีคนจน  9). 

เยียวยาปัญหาเขตเศรษฐกิจแม่สอด  10). แก้ปัญหา

ที่ดินทุกประเภท   11) .  ตั้งคณะกรรมการเดินหน้า

แ น ว ท า ง คุ้ ม ค ร อ ง ก ลุ่ ม ช า ติ พัน ธุ์   12) .  ตั้ ง

คณะกรรมการแก้ปัญหาบางกลอยและยุติคดี  13). 

แก้ไขปัญหาสิทธิสถานะบุคคล  14). เดินหน้ารัฐ

สวสัดิการ และ 15). แกไ้ขปัญหาโครงการอ่างเก็บนํ้ า

ที่กระทบชุมชน 
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หากจะประเมินว่าในปัจจุบันประชาชนมี

ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลชุดน้ี

โดยเฉพาะต่อพรรคพลงัประชารัฐที่เป็นแกนนาํของ

รัฐบาลมากน้อยเพียงใด อาจดูไดจ้ากผลการเลือกตั้ง

ซ่อมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร(สส.) 3 คร้ังที่เกิดขึ้น

ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเลือกตั้ ง

ซ่อมคร้ังล่าสุดเม่ือวนัที่ 30 มกราคม ในเขตหลักส่ี-

จตุจกัร กรุงเทพฯ ซ่ึงในการเลือกตั้งคร้ังที่แลว้ สส.ใน

เขตน้ีคือคนของพรรคพลังประชารัฐ แต่ในคร้ังน้ี

ผูส้มคัรจากพรรคพลงัประชารัฐไดค้ะแนนเป็นอนัดบั 

4 โดยไดรั้บคะแนนเสียงน้อยกว่าที่คาดไวอ้ยา่งมาก 

ในขณะที่ผูไ้ด้คะแนนอันดับ 1 และ 2 เป็นคนของ

พรรคฝ่ายคา้น 

ในระบอบประชาธิปไตย การรวมพลังของ

ประชาชนบนทอ้งถนนคือการแสดงการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองผ่านประชาธิปไตยทางตรง ส่วนการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สส.เป็นการแสดงเจตจาํนง

ของประชาชนผา่นประชาธิปไตยแบบตวัแทน 
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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

 

ลัทธิสหภาพแรงงานสากล จากปี ๑๙๔๐ 

ถึงปี ๑๙๔๙ 

 สงครามโลกครัง้ ท่ี  ๒ ได้ก่อให้เ กิดการ

เปลีย่นแปลงท่ีพิถีพิถนัเป็นพิเศษ ส าหรับวิวฒันาการ

ในการเคลื่อนไหวของระบบสหภาพแรงงานด้าน

สากล 

 พัฒนาการท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้ของระบบ

สหภาพแรงงานสากลในปี ๑๙๔๑ ยังคงก้าวหน้า

ต่อไปเร่ือยๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นการก้าวไปอย่างช้าๆ ก็

ตาม IFTU ได้โยกย้ายส านกังานเลขาธิการจากปารีส

ไปยงัลอนดอน ในระหว่างสงครามนัน้ก็ยงัคงมีการ

เคลือ่นไหวทางด้านแรงงานระหว่างประเทศอยู่ บาง

แห่ง มีการเคลื่อนไหวกันอย่างลับๆ ในรูปของ

คณะกรรมการตา่งๆ ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง

อารมณ์ พงศ์พงัน : ชีวิตและงาน
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ใหม่ท่ีส าคญั อาทิเช่น คณะกรรมการสหภาพแรงงาน

อังกฤษ-ฝร่ังเศส คณะกรรมการสหภาพแรงงาน 

อังกฤษ-อเมริกัน และโดยเฉพาะคณะกรรมการ

องักฤษ-โซเวียต เป็นการจดัตัง้ขึน้โดยความพยายาม

อย่างแรงกล้าท่ามกลางสงคราม (คณะกรรมการ

องักฤษ-โซเวียต จัดตัง้ขึน้มาหลงัจากเดือนมิถุนายน 

๑๙๔๑ การจัดตัง้คณะกรรมการนีก้ระท าขึน้เม่ือโซ

เวียตเข้าสู่สงครามโดยอยู่ ข้างเดียวกันกับฝ่าย

พนัธมิตร) 

 สหภาพแรงงานของอังกฤษเป็นผู้ มีส่วน

ผลักดันอย่างส าคัญในความพยายามท่ีจะจัดตัง้

องค์การสหภาพแรงงานทางด้านสากลท่ีเป็นเอกภาพ

อย่างแท้จริง ความพยายามอันดับแรกก็คือจัดตัง้

คณะกรรมการสหภาพแรงงานอังกฤษ-อเมริกัน-โซ

เวียต ขึน้มา แต่ความพยายามนีก็้ล้มเหลว ความ

ล้มเหลวนีแ้สดงให้เห็นล่วงหน้าถึงความยุ่งยาก

มากมาย ท่ีจะเกิดขึน้ภายหลังการจัดตัง้สหพันธ์

แรงงานแห่งโลก (The World Federation of  Trade 

Union  WFTU) ความคืบหน้าในการจัดตัง้ WFTU 

ขึน้มายากจะเป็นไปได้ แม้ว่าจะมีความพยายามท่ี

ผลกัดนัอยา่งมากมายจากสหภาพแรงงานอังกฤษ ท่ี

จะรวมระบบสหภาพแรงงานรัสเซียเข้าอยู่ในองค์การ 

IFTU เก่า ซึ่งหวงักันว่าจะจัดตัง้ขึน้มาใหม่โดยเหตุท่ี

ในขณะนัน้ ILO เป็นแต่เพียงองค์การจัดตัง้ทางด้าน

สากลเพียงองค์การเดียวท่ีต้องแบกรับภาระการ

เคลือ่นไหวทางด้านแรงงานท่ีมีอยู่เป็นประจ า ดงันัน้ 

การประชุมผู้ แทนสหภาพแรงงานต่างๆ เพื่อจัดตัง้

องค์การแรงงานใหม่จึงเป็นไปได้ 

 จากผลของความพยายามเหลา่นี ้WFTU จึง

ถูกจัดตัง้ขึน้มาในการประชุมใหญ่ท่ีปารีสในเดือน

กนัยายน – ตุลาคม ปี ๑๙๔๕ แต่ในการจัดตัง้ครัง้นี ้

AFL ของสหรัฐฯไม่ได้เข้าร่วมด้วย 

 และเป็นองค์การแรงงานสากลองค์การแรก

ท่ีถือได้วา่เป็นเอกภาพอย่างแท้จริงในช่วงระยะเวลา

แรกๆ คือรวมเอาสหภาพแรงงานในโลกคอมมิวนิสต์

และในโลกเสรีเข้ามาไว้ด้วยกนั 

 การด าเนินงานในระยะต่อมาของ WFTU 

นัน้แสดงให้เห็นว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลขององค์การ 

โคมินฟอร์ม (Kominform) และด าเนินนโยบายใน

การน าสหภาพแรงงานทัง้หลายตามนโยบายของโซ

เวียต 

 เอกภาพแหง่การรวมตวัของสหภาพแรงงาน 

ได้รับความส าเร็จในเดือนตลุาคม ปี ๑๙๔๕ ระหว่าง

อเมริกัน อังกฤษ ฝร่ังเศส และรัสเซีย รัฐบาลของทัง้ 

๔ ประเทศนี ้ต่างมีนโยบายตรงกัน ช่วยเหลือเสริม

ความสมัพนัธ์ระหว่างสหภาพในสี่ประเทศท่ียิ่งใหญ่

นีเ้ข้าด้วยกัน แต่ในปี ๑๙๔๗ ความสมัพนัธ์ระหว่าง

สหรัฐฯ กับรัสเซียก็เร่ิมเขม็งเกลียวตึงเครียดขึน้
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สาเหตุยิ่ งใหญ่ท่ีก่อให้เกิดการชิงชัยกันอย่างไม่

ลดราวาศอกเน่ืองมาจากสหรัฐฯ ได้วางโครงการ

ช่วยเหลือยุโรป ภายใต้โครงการท่ีรู้จักกันทัง้ๆ ไปว่า

โครงการมาร์แชล (Marshall Plan) รัสเซียและ

ประเทศยโุรปตะวนัออกทัง้หมดปฏิเสธโครงการนีไ้ม่

ยอมรวมด้วยและเ ร่ิมต้นใช้ความรุนแรงขับไล่

โครงการมาร์แชลในไม่ช้า ความเป็นศตัรูระหว่างกัน

ของสหรัฐฯ ต้องการท่ีจะเข้าร่วมในการท างานใน

โครงการมาร์แชล และรัสเซียนีก็้ไปปรากฏขึ น้ใน 

WFTU 

 สหภาพแรงงานสหรัฐฯ ต้องการท่ีจะเข้าร่วม

ในการท างานในโครงการมาร์แชล และสหภาพ

แรงงานของสหรัฐฯ ได้ปฏิเสธการน าเอาปัญหาการ

ช่วยเหลือยุโรปตามโครงการมาร์แชลนี เ้ ข้าไป

พิจารณาใน WFTU คณะกรรมการของ WFTU ได้

คดัค้านสหรัฐ CIO แสดงรายงานเก่ียวกับเร่ืองนีแ้ละ

สหภาพแรงงานอังกฤษชักจูงให้ CIO ปฏิบัติตาม

ความเห็นนีข้องคณะกรรมการ WFTU 

ในขณะท่ีบรรดาผู้แทนประเทศคอมมิวนิสต์

ใน WFTU มีความลังเลใจในขณะท่ีมีปัญหาต่างๆ

เหลา่นีเ้กิดขึน้นัน้ สหภาพแรงงานองักฤษซึง่หนนุหลงั

โดย เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และลกัแซมเบอร์ก ก็ได้

ตดัสินใจเรียกประชุมครัง้นีไ้ด้จัดตัง้คณะกรรมการท่ี

ป รึ ก ษ า ส า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร ฟื้ น ฟู ยุ โ ร ป ขึ ้น ม า 

คณะกรรมการชุดนีต้อ่ต้านทัง้นกัธุรกิจชาวอเมริกนั ผู้

ต้องการใช้โครงการมาร์แชลหาประโยชน์และ

ประเทศยุโรปท่ีเป็นคอมมิวนิสต์ผู้ ต้องการจะท าลาย

โครงการ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้น าใน WFTU ได้ตึง

เครียดขึน้เร่ือยๆ เพราะยิ่งนานวนัเข้า WFTU ก็ยิ่งรับ

ใช้นโยบายของมอสโคว์มากขึน้ สหภาพแรงงานของ

อังกฤษเสนอให้ยุติงานของ WFTU ทัง้หมดเอาไว้

ก่อนชั่วคราวจนกว่าทัง้สองฝ่ายจะสามารถหาทอง

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ สหภาพแรงงานสหรัฐฯและ

แคนาดาเห็นด้วยกบัข้อเสนอขององักฤษ 

ในการประชุมครัง้พิเศษ ของคณะกรรมการ 

WFTU จึงได้จดัขึน้เพื่อพิจารณาข้อเสนอของอังกฤษ

ท่ีจะให้ WFTU หยุดด าเนินงานเป็นเวลาหนึ่งปี การ

ประชุมครัง้นีจ้ัดขึน้ในปารีส ในเดือนมกราคม ปี 

๑๙๔๙ คณะกรรมการของโซเวียต ฝร่ังเศส อิตาล ี

และจีนได้คัดค้านข้อเสนอของอังกฤษ คณะผู้ แทน

ขององักฤษ ผู้ท าหน้าที่ประธานในสมัยประชุมนัน้ได้

เปิดประชุมได้สัง่ปิดประชุม และผละออกไปจากห้อง

ประชุมติดตามด้วยคณะผู้แทนของสหพันธ์สหภาพ

แรงงานเนเธอร์แลนด์ (NVV) และอเมริกัน (CIO) 

ความแตกแยกของ WFTU จึงก่อตวัขึน้อยา่งสมบูรณ์ 

ความแตกแยกท่ีก่อตัวขึน้เ ม่ือวันท่ี ๑๙ 

มกราคม ๑๙๔๙ นีไ้ด้ลกุลามตอ่เน่ืองออกไปอีก ได้มี
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ศนูย์กลางสหภาพแรงงาน (สภาแรงงาน) ประเทศ

ต่างๆ ผู้ ไม่ต้องการจะมอบความจงรักภักดีของตน

ให้แก่คอมมิวนิสต์ ได้ถอนตัวออกไปจาก WFTU 

เร่ือยๆ จากเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ๑๙๔๙ 

มีสหภาพแรงงานประเทศต่างๆ ลาออกตามกันมา 

ดังนี ้คือ ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก 

เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย สวีเดน และ สวีสเซอร์แลนด์ 

ทุกสหภาพแรงงานต่างๆ เหล่านีต้่างมีความเห็น

ตรงกันว่าควร ท่ีจะต้องจัดตัง้องค์การแรงงาน

ทา ง ด้ า นส ากล อ ง ค์ ก า ร ใหม่ ขึ น้ ม า  ซึ่ ง เ ป็ น

ประชาธิปไตยอย่างจริงจังและปกป้องผลประโยชน์

ของคนงานโดยทัว่ไปอยา่งแท้จริง 

การประชุมองค์การกรรมกรสากล (ILO) ท่ี

เจนีวา เม่ือเดือนมิถุนายนปี ๑๙๔๙ TUC ของ

อังกฤษได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดวาง

รูปแบบในการจดัตัง้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ของโลกเสรีขึน้มา ได้มีคณะกรรมการสหภาพแรงงาน 

๑๒๗ คณะเข้าร่วม คณะกรรมการทัง้ ๑๒๗ คณะนี ้

มีสมาชิกท่ีเป็นคนงานอยู่ในสงักัดจ านวน ๔๓ ล้าน

คน ใน  ๓๕ ประ เทศ การประชุมครั ้ง นี ไ้ ด้ มีผู้

สงัเกตการณ์จากสหพนัธ์แรงงานสากลของชาวคริสต์

เข้าร่วมด้วย 

โดยเหตุผลต่างๆ ท่ีเกิดจากความแตกแยก

ใน WFTU และจากการเร่ิมต้นในการประชุมท่ีเจนีวา 

เพื่อจัดตัง้องค์การแรงงานทางด้านสากลขึน้มาใหม่ 

การประชุมครัง้นีเ้พื่อการนีไ้ด้จัดขึน้อีกครัง้หนึ่งใน

กรุงลอนดอนตัง้แต่วนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี ๗ 

ธันวาคม ๑๙๔๙ สหภาพแรงงานเสรีระหวา่งประเทศ 

(The International Confederation of Free Trade 

Unions ICFTU ) ก็ได้จัดตัง้ขึน้มาด้วยความเช่ือใน

เสรีภาพทางด้านความคิดสทิธิเสรีภาพของปัจเจกชน 

และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

สถานการณ์ทางด้านแรงงานสากลในปัจจุบัน 

(ช่วงหนงัสอืพิมพ์เผยแพร่ปี 2522)  

โดยบทบาทของ ILO ในขณะนีเ้ป็นสว่นผลกั

ท่ีส าคัญท าให้การใช้แรงงานเพื่ อพัฒนาสังคม

ส่วนรวมตามเป้าหมายเดิมก้าวรุดหน้ายิ่งขึน้ไป

เร่ือยๆ ก็เป็นสว่นหนึ่งท่ีมีสว่นช่วยให้การใช้แรงงาน 

และชนชัน้กรรมการได้รับการยกยอ่งอยูใ่นอนัดบัแถว

หน้าของโลก การต่อสู้ ทางด้านชนชนตามรูป

แบบเดิม ซึง่สหภาพแรงงานรัสเซียเคยเป็นผู้ ชีแ้นะใน

อดีตได้กล่าวเป็นเร่ืองล้าหลงัไปเสียแล้ว การต่อสู้

ทางด้านชนชัน้ได้เปลี่ยนรูปแบบไปอยู่ในลักษณะ

อ่ืนๆเสียจนหมดสิน้ บางรูปแบบก็รุนแรงกลายเป็น

แบบแผนแห่งการปฏิวัติสงัคมอย่างถึงเลือดถึงเนือ้

บางรูปแบบก็อยู่ในลกัษณะแห่งการประนีประนอม

ผลประโยชน์ระหว่างกันและกันทัง้ทางด้านนายจ้าง 
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นายทนุรัฐบาลและคนงานด้วยลกัษณะของการถ้อย

ทีถ้อยอาศยัในระหวา่งกนั 

ความบีบรัดตวัทางด้านเศรษฐกิจของโลกท า

ให้โฉมหน้าความเคลือ่นไหวทางด้านแรงงานของโลก

เปลีย่นแปลงไปบ้างเล็กน้อยเหมือนกัน จริงอยู่แม้ว่า

การแบ่งกลุ่มสหภาพแรงงานตามรูปแบบลัทธิจะ

ยงัคงมีอยู ่แตค่วามส าคญักลบัไปเน้นหนกัอยู่ในการ

จัดกลุ่มตามความอ่อนแข็งของระบบเศรษฐกิจ

มากกว่า ตวัอย่างเช่น การจัดตัง้กลุม่ ๗๗ ขึน้มาใน 

ILO ของประเทศสมาชิกในโลกท่ีสามเพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์ทัง้ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของ

ประเทศยากจนให้รอดพ้นจากลทัธิการลา่อาณานิคม

แบบใหม่ของมหาอ านาจทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ง

ประเทศกลุ่มยากจนเรียกว่า ลัทธิจักรวรรดินิยม

สมยัใหม่ เป็นต้น 

ในปัจจุบันสงัคมของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว

และก าลังเร่งรีบพัฒนาอยู่ได้ให้ความส าคัญแก่

สหภาพแรงงานเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่า 

กรรมกรผู้ใช้แรงงานในหลายประเทศเหลา่นีส้ามารถ

จัดตัง้องค์กรท่ีเป็นอิสระทัง้ทางด้านความคิดและ

ด้านการเมืองของตนเองขึน้มาได้อย่างสะดวก แม้ว่า

ในหลายต่อหลายประเทศ ซึ่งยังเป็นสังคมด้อย

พฒันาอยูจ่ะถกูกดขี่ขม่เหงสิทธิเสรีภาพของกรรมกร

ผู้ใช้แรงงานอยา่งหนกั แตอ่งค์กรจดัตัง้ของกรรมกรท่ี

เป็นอิสระในประเทศอ่ืนๆ ก็ได้ใช้อิทธิพลของตน

ทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีอยู่บีบบงัคบัให้สภาพอันแสน

เลวร้ายนีผ้อ่นคลายลงไปได้เร่ือยๆ 

โดยเฉพาะงานของสหพันธ์สหภาพแรงงาน

เสรีระหว่างประเทศท่ีแสดงออกในประเทศด้อย

พฒันาแหลา่นีเ้ป็นผลดีต่อแนวทางของกรรมกรผู้ ใช้

แรงงานตามจุดมุ่งหมายของสหพนัธ์สหภาพแรงงาน

เสรีระหวา่งประเทศเป็นอย่างยิ่ง มีหน าซ า้เป้าหมาย

ในการปฏิบติังานขององค์การแรงงานระหว่างชาติได้

พุ่งเข้าหาประเทศด้อยพฒันาเป็นจุดส าคญั ก็ยิ่งท า

ให้อุ่นใจได้มากยิ่งขึน้ว่าถ้าหากปัญหาของผู้ ใ ช้

แรงงานในประเทศด้อยพฒันาเหลา่นีไ้ด้รับการแก้ไข

อยา่งถกูต้องแล้ว สงัคมท่ีด้วยพฒันานัน้ก็จะสามารถ

แก้ไขได้เช่นเดียวกัน สภาพทางด้านการเมืองซึ่งไม่

ปกติ อาทิเช่น ตกอยู่ภายใต้การปกครองระบบเผด็จ

การฟัสซิสต์ หรือระบบอ่ืนๆ ซึ่งไม่เอือ้อ านวยต่อการ

ใช้ชีวิตของประชาชนก็จะหมดตามไปด้วย 

ความเคลื่อนไหวทางด้านแรงงานใน ILO 

นัน้แม้ว่า  ICFTU (สหพันธ์สหภาพแรงงานเสรี

ระหว่างชาติ) จะมีความเคลื่อนไหวท่ีมีอิทธิพลสูง

กว่า WFTU ของฝ่ายคอมมิวนิสต์รัสเซีย แต่ก็มีสิ่งท่ี

นา่สงัเกตอยู่ประการหนึ่งคือ ในปี ๑๙๗๕ AFL-CIO 

ของสหรัฐฯ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกชอง 

ICFTU แล้ว สหรัฐฯได้ไปเพิ่มบทบาททางด้าน
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แรงงานท่ีจะเคลื่อนไหวในประเทศต่างๆ มากขึน้ใน

มูลนิธิการกุศลทางด้านแรงงานของตน คือ AAFLI 

(Asia Africa Foundation Institute) 

และในปลายปี ๑๙๗๗ สหรัฐฯ ได้ลาออก

จากการเป็นสมาชิกของ ILO  (International 

Labour Organization) โดยอ้างเหตุผลว่า ILO ใน

ปัจจุบันกลายเป็นองค์กรทางด้านการเมืองไปแล้ว 

แทนท่ีจะเป็นองค์กรช านาญพิเศษตามจุดหมายเดิม

ท่ีจัดตั ง้ ขึ น้มาตามสนธิสัญญาแว ร์ซายน์หลัง

สงครามโลกครัง้ท่ี ๑ 

การลาออกของสหรัฐฯ นัน้อาจถือได้ว่าเป็น

เร่ืองของผลประโยชน์มากกว่าอย่างอ่ืนโดยเฉพาะ

การรวมกลุ่มกันของประเทศโลกท่ี 3 ในองค์กร

สหประชาชาติ และใน ILO ท าให้สหรัฐฯ ต้องลด

อิทธิพลของตนเองลงไปมากทีเดียว 

แม้ว่าสหรัฐฯ จะลาออกจากทัง้การเป็น

สมาชิกของ ILO และ ICFTU แตก่ลุม่ประเทศในโลก

เสรียงัคงเป็นผู้ก าหนดการเคลือ่นไหวภายในองค์การ

แรงงานระหวา่งชาติทัง้สองแหง่นีอ้ยูเ่ช่นเดิม 
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ก่อนอ่ืนต้อง

ขอกราบสวสัดีมิตรรัก

แฟนคลับของมูลนิธิ

อารมณ์ทุกท่านครับ 

และขอถือโอกาสน้ี

กราบขออภัยทุกท่าน ที่ผูเ้ขียนว่างเวน้การส่ือสาร

ขอ้มูลและความคิด ภายใตค้อลมัน์ “คลินิกกฎหมาย

ด้านแรงงาน” ในนามมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ไป

นานร่วมปีเศษ คร้ังสุดทา้ยที่ส่ือสารถึงกัน คือ เม่ือ

เดือนเมษายน 2564 เม่ือประเทศไทยเร่ิมเผชิญกบัโรค

โควิด- 19 ซ่ึงผู ้เขียนได้ส่ือสารในหัวข้อ  “สิทธิ

แรงงานในภาวะวิกฤติโรคโควิด –19”  บัดน้ีเดือน

มกราคม 2565 การแพร่ระบาดโรคสายพนัธุ์โควิด ก็

ยงัอยูก่บัประเทศไทย และหลายประเทศทัว่โลก  หาก

ท่ า น ใด ย ัง เผ ชิญ อ ยู่กับ ปั ญ ห า สิท ธิแ ร ง ง า น ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค ก็สามารถกลับไป

ศึกษา ทบทวน  เพือ่นาํไปปรับใชไ้ดน้ะครับ 

 ส าหรับการส่ือสารคร้ังที่  26  (ประจ าเดือน

มกราคม 2565) ขอนาํเสนอประเด็นสิทธิแรงงานใน

รอบปี 2564 ซ่ึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ หรือที่ทา้ทาย

ต่อผูใ้ชแ้รงงานและองคก์รแรงงานที่กาํลงัขบัเคล่ือน

สิทธิแรงงานทั้ งมวล  รวมทั้ งภาคส่วนต่าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นแรงงาน ทั้งน้ี

ตามที่ผูเ้ขียนและทีมทนายความได้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

ดงัน้ีครับ 

 กรณทีี่ 1  

ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ 
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 ลูกจา้งยืน่คาํร้องตามแบบ คร. 7 เรียกร้องเงิน

ตามขอ้บงัคบัเก่ียวกับการทาํงาน ซ่ึงมิใช่เงินตามที่

บัญญัติไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พนักงาน

ตรวจแรงงานมีอาํนาจวนิิจฉยัและออกคาํสัง่หรือไม่ 

 กรณทีี่ 2  

 นายจา้งมีอาํนาจหักเงินค่าจา้ง ค่าชดเชย ค่า

พกัร้อน และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่

นายจ้างมีหน้าที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างเม่ือเลิกจ้าง ตาม

พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541แลว้โอน

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย ์ที่ลูกจา้งเป็นสมาชิกและ

เป็นหน้ีเงินกูส้หกรณ์ ฯ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 นั้น ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ 

 กรณทีี่ 3  

 นายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเก่ียวกับ

สภาพการจา้งอันเกิดจากการเรียกร้องตามกฎหมาย

แรงงานสัมพนัธ์ในสถานการณ์โควิด – 19 หรือไม่  

เช่น การจัดเล้ียงปีใหม่  กีฬาสี การท่องเที่ยวและ

ทศันะศึกษา โดยนายจา้งเป็นฝ่ายออกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 

 กรณทีี่ 4  

กรณีขอ้ตกลงเก่ียวกับสภาพการจา้งอนัเกิด

จากการเรียกร้องยงัมีผลใช้บังคบั ซ่ึงตามกฎหมาย

แรงงานสัมพันธ์ ห้ามมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยื่นข้อ

เรียกร้องเพือ่แกไ้ขปรับปรุงสภาพการจา้ง  แต่เม่ือเกิด

สถานการณ์โควิด –19 ฝ่ายนายจา้งหรือฝ่ายลูกจา้งมี

สิทธิยืน่ขอ้เรียกร้องเฉพาะที่เก่ียวกบัปัญหาโควิด –19 

โดยไม่ เ ก่ียวข้องกับสภาพการจ้างอ่ืนใดเลย ได้

หรือไม่ (มีสิทธิยื่นได้ตามกฎหมายหรือไม่) 

 กรณทีี่ 5 

 กรณีแรงงานใชชี้วิตตามปกติ เช่น ไปตลาด 

ซ้ือของในห้างสรรพสินคา้ หรือ ไปโรงพยาบาล แต่

ปรากฏว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เส่ียง และมีการ

ติดเช้ือโควิด –19 หรือโอมิครอน ทาํให้แรงงานตอ้ง

กกัตวั เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดโรค ระหว่างกกัตวั

ดังก ล่าว  แรงงานมี สิทธิได้รับค่ าจ้าง  หรือ เ งิน

ช่วยเหลือหรือไม่ ใครมีหน้าที่ต้องจ่าย และหาก

นายจ้างมีประกาศหรือคาํสั่งเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว 

โดยให้แรงงานแจง้ขอ้มูลให้นายจา้งทราบ หากมิได้

แจง้ถือเป็นความผิดทางวินัย การกระทาํของนายจา้ง

ดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย หรือไม่  

 กรณทีี่ 6 

 นายจา้งในกิจการอุตสาหกรรมจา้งแรงงาน

ขา้มชาติ โดยอ้างว่าเป็นการจา้งตามมาตรา 64 แห่ง

พระราชกาํหนดการบริหารจดัการการทาํงานของคน

ต่างดา้ว พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลาคราวละ 3 

เดือน และต่ออายกุารจา้งไปเร่ือย ๆ คราวละ 3 เดือน 

ชอบดว้ยมาตรา 64 หรือไม่ และจะถือว่าการจา้งนั้นมี

กาํหนดระยะเวลาหรือไม่มีกาํหนดระยะเวลา 
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 กรณทีี่ 7 

 ลูกจา้งซ่ึงเป็นแรงงานขา้มชาติใชสิ้ทธิยืน่คาํ

ร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ (ครส.) กรณี

ถูกนายจา้งเลิกจา้งเพราะเหตุยืน่ขอ้เรียกร้อง และอยู่

ในระหว่างขอ้ตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างมีผลใช้

บงัคบัตามมาตรา 121 และมาตรา 123 ตามกฎหมาย

แรงงานสัมพันธ์ ค ร้ันลูกจ้างจะฟ้องคดี ต่อศาล

แรงงานใหเ้พิกถอนคาํสั่งของคณะกรรมการแรงงาน

สัมพนัธ์ สาํนักงานแรงงานสัมพนัธ์กลับไม่อนุญาต

ใหแ้รงงานขา้มชาติคดัถ่ายเอกสารในสาํนวนคดีของ 

ครส. อ้างว่า ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ

ทางราชการ พ.ศ. 2540 ได้บญัญติัห้ามแรงงานต่าง

ดา้วเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว อีกทั้งตามกฎหมายดงักล่าว 

นายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผูรั้กษาการกฎหมาย ยงัมิได้

ออกกฎกระทรวงในเร่ืองดงักล่าว การกระทาํดงักล่าว

น้ีชอบดว้ยกฎหมาย หรือเป็นธรรม หรือไม่ 

 กรณทีี่ 8 

 ลูกจา้งร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ขอรับ

เงินค่าชดเชยจากการเลิกจ้างเพราะลูกจ้างมิได้ท ํา

ความผิด ร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติ คุ ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 และได้รับเงินไปแลว้ ลูกจา้งมา

ร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ (ครส.) ว่า

นายจ้างเลิกจ้างอันเป็นการกระทาํอันไม่เป็นธรรม 

ตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์ขอกลบัเขา้ทาํงานหรือ

ใหช้ดใชค้่าเสียหายแทนการกลบัเขา้ทาํงาน ศาลฎีกา

เคยวินิจฉัยว่า ลูกจา้งใชสิ้ทธิสองทาง เป็นการขดักัน 

ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่มีสิทธิมาร้อง ครส.  

 กรณทีี่ 9  

 ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพนัธ์ พ.ศ. 2543 กําหนดให้รัฐวิสาหกิจหน่ึงมี

สหภาพแรงงานได้เพียงองค์กรเดียว และข้อตกลง

เก่ียวกับสภาพการจ้างที่สหภาพแรงงานทาํไวก้ับ

รัฐวสิาหกิจผกูพนัเฉพาะลูกจา้งที่เป็นสมาชิกสหภาพ

แรงงานเท่านั้น แต่ในทางปฏิบติันายจา้งให้สวสัดิการ

ตามข้อตกลงฯแก่ลุกจ้างทุกคน ไม่ว่าเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงาน หรือไม่ และตามขอ้ตกลงเก่ียวกับ

สภาพการจา้งก็กาํหนดใหป้ฏิบติัต่อลูกจา้งทุกคนตาม

หลกัความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั อีกทั้งสอดคลอ้ง

กบัจรรยาบรรณขององคก์รรัฐวสิาหกิจดว้ย  

 กรณีน้ีทั้งศาลแรงงานชั้นตน้และศาลอุทธรณ์

คดีชาํนัญพิเศษ(ด้านแรงงาน) พิพากษาว่าสิทธิตาม

ขอ้ตกลงเก่ียวกับสภาพการจา้งผูกพนัเฉพาะสมาชิก

สหภาพแรงงานเท่านั้น นายจา้งจึงสามารถปฏิบติัต่อ

ลุกจ้างเข้าใหม่ หรือลูกจ้างเก่าที่ไ ม่เป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานแตกต่างจากข้อตกลงฯ ได้ ฝ่าย

สหภาพแรงงานขออนุญาตฎีกา ซ่ึงศาลฎี กาได้

อนุญาตใหฎี้กาได ้รอฟังคาํพพิากษาของศาลฎีกา 

 กรณทีี่ 10 
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 เกณฑใ์นการพจิารณากาํหนดค่าเสียหายกรณี

การเลิกจา้งโดยไม่เป็นธรรมของศาลแรงงาน ตาม

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี

แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 และมาตรา 48 กบักรณี

การเลิกจา้งอนัเป็นการกระทาํอันไม่เป็นธรรม ตาม

พ ร ะ ร า ช บัญ ญัติ แ ร ง ง า น สัม พัน ธ์  พ . ศ .  2 51 8 

เหมือนกนั หรือต่างกนั หรือไม่ อยา่งไร 

 ขออนุญาตไล่เรียงกรณีเป็นล าดับไป ในคร้ัง

นี้ขอเป็นส่ีกรณนีะครับ  

 กรณแีรก  

 กรณีที่พนักงานการบินไทยถูกเลิกจ้างชุด

แรก 508 คน  และชุดที่สอง 854 คน เม่ือราวกลางปี 

2564 อ้างเหตุสําคญัคือ สถานการณ์โควิด- 19  การ

ประสบภาวะขาดทุนต่อเน่ือง  และจาํเป็นตอ้งฟ้ืนฟู

กิจการ โดยการลดจํานวนพนักงานลง ต้องปรับ

โครงสร้างองคก์รใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขนัในทาง

ธุรกิจการบินไดใ้นอนาคต  

 การบินไทยได้เตรียมเงินค่าชดเชย ค่าจ้าง

เดือนสุดทา้ย ค่าจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และ

ค่าจา้งสาํหรับวนัหยดุพกัร้อน รวมทั้งสิทธิประโยชน์

อ่ืน ๆ ตามที่ก ําหนดวาตามข้อบังคับเก่ียวกับการ

ทาํงาน ตามจาํนวนที่พนักงานมีสิทธิได้รับ แต่มิได้

จ่ายให้แก่พนักงาน การบินไทยกลับโอนเงินจาํนวน

ดงักล่าวทั้งหมดไปให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ เพื่อ

เป็นการใช้หน้ีเงินกู้ของพนักงาน  ทาํให้พนักงาน

ไดรั้บความเดือดร้อนอยา่งมาก เพราะตอ้งตกงานและ

ไม่มี เ งินสําคัญที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แ ก่

พนักงานตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 หรือที่ผูใ้ชแ้รงงานเรียกกนัว่ากฎหมายคุม้ครอง

แรงงานนัน่แหละครับ เพือ่ใชจ่้ายในการดาํรงชีพและ

ดูแลครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่

ยากลาํบากยิ่ง เน่ืองจากตอ้งเผชิญทั้งวิกฤติโรคและ

วกิฤติเศรษฐกิจ 

 

 พนกังานจึงไปใชสิ้ทธิตามกฎหมายคุม้ครอง

แรงงาน ซ่ึงผูใ้ชแ้รงงานจะคุน้เคยกนัดี คือการไปยืน่

คาํร้องตามแบบ คร. 7 ต่อพนักงานตรวจแรงงาน  

เพื่อให้มีคาํสั่งให้นายจา้งจ่ายเงินและสิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ ตามกฎหมาย 

 

https://mgronline.com/ 
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 ประเด็นที่น่าสนใจ หรือท้าทาย 

 (1) พนักงานตรวจแรงงาน ซ่ึงเป็นเจา้หน้าที่

ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน วินิจฉัยว่า ตนเองมี

อาํนาจสอบสวนและออกคาํสัง่ไดเ้ฉพาะที่เป็นตวัเงิน

ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไวเ้ท่านั้ น 

แปลว่าต้องเป็นเงินตามมาตรา ต่าง ๆ ที่กฎหมาย

คุม้ครองแรงงานบญัญติัไวเ้ท่านั้น  ไม่รวมถึงเงินอ่ืน

ใด หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัการทาํงาน ซ่ึงมิใช่เงินที่กาํหนดไวใ้นมาตรา

ต่าง ๆในกฎหมายคุม้ครองแรงงาน เช่น เงินเบี้ยขยนั 

เงินค่าทาํงานกะ ค่าขา้ว ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล 

เงินประกนัชีวิต  เงินบาํเหน็จ เป็นตน้ เงินดงักล่าวน้ี 

พนักงานตรวจแรงงานไม่มีอ านาจวินิจฉัย แปลว่าถ้า

พนักงานจะเรียกร้องเงินดังกล่าวน้ี จะต้องไปฟ้องคดี

ต่อศาลแรงงานเท่าน้ัน 

 

 ปั ญ ห า ข้ อ นี้  เ ป็ น ปั ญห า ก า ร ตี ค ว า ม 

พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 

123 ในเร่ืองการเรียกร้องสิทธิที่ เป็นตัวเงินตาม

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ว่า

หมายถึงเฉพาะเงินตามมาตราต่าง ๆ เท่านั้ น หรือ

รวมถึงเงินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กาํหนดไว้

ในขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานดว้ย เพราะขอ้บงัคบั

เก่ียวกับการทาํงาน เป็นเร่ืองที่นายจา้งมีหน้าที่ตอ้ง

จัดทาํตามกฎหมายฉบับน้ีอยู่แล้ว  และนายจ้างก็

มักจะกําหนดเงินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไวใ้น

ขอ้บงัคบั ฯ 

 หากมองว่า กลไกพนักงานตรวจแรงงาน 

เป็นกลไกที่เป็นกระบวนการยติุธรรมขั้นตน้  แรงงาน

เข้าถึงได้โดยง่าย บริหารจัดการได้รวดเร็วสะดวก 

และเป็นการแบ่งเบาภาระงานของศาลแรงงาน ก็

สามารถแกไ้ขกฎหมายใหค้รอบคลุมไดค้รับ 

 กรณทีี่ 2 

 มีประเด็นที่ซับซ้อนที่เกี่ยวเน่ืองกับประเด็น

ที่ 1 อีกเร่ืองหน่ึง คือ เม่ือพนกังานยืน่คาํร้อง ตามแบบ 

คร. 7 ว่าการบินไทยยงัไม่จ่ายค่าชดเชย ค่าจา้งแทน

การบอกกล่าว ค่าพกัร้อน และเงินต่างๆ ตามกฎหมาย

คุม้ครองแรงงาน กรณีมีประเด็นว่าเหตุผลที่นายจา้ง

มิไดจ่้ายใหพ้นกังาน เพราะนาํไปใชห้น้ีสหกรณ์ฯ ซ่ึง

พนักงานเป็นหน้ีอยู่ โดยอา้งว่า เป็นการปฏิบติัตาม

ขอ้บงัคบัสหกรณ์อออมทรัพย ์ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์  พ.ศ. 2542 กล่าวคือ ตามกฎหมายสหกรณ์ 
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ฯ  มาตรา 42/1 เก่ียวกบักรณีสมาชิกสหกรณ์ฯ ไดท้าํ

ความยินยอมเป็นหนังสือไวก้ับสหกรณ์ ให้นายจา้ง

หกัเงินค่าจา้ง หรือเงินอ่ืนใดที่ถึงกาํหนดชาํระ ตามที่

สหกรณ์แจง้ใหน้ายจา้งทราบ เพือ่นาํส่งสหกรณ์ฯเพื่อ

ใช้หน้ีได้  พนักงานตรวจแรงงานจึงวินิจฉัยว่า เมื่อ

นายจ้างอ้างว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ฯ กรณี

จึงไม่อยู่ ในอ านาจของพนักงานตรวจแรงงานที่จะ

สอบสวนและออกค า ส่ั งตามกฎหมายคุ้มครอง

แรงงานได้ 

 กรณีมีปัญหาโต้เถียงกันว่า เงินที่ลูกจา้งใช้

สิทธิเรียกร้อง เป็นเงินประเภทสําคญัตามกฎหมาย 

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

ซ่ึงเป็นกฎหมายเก่ียวด้วยความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน เป็นกฎหมายเชิงมหาชนหรือเชิงสังคม ไม่

อาจตีความพระราชบญัญัติสหกรณ์ฯ ให้มาลบล้าง 

หรือตัดสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้างตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานได้ หรือคาํว่า “เงินอ่ืนใด”  ตาม

กฎหมายสหกรณ์ ฯ หมายความรวมถึงเงินประเภท

สาํคญัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานดว้ยหรือไม่ 

 นอกจากน้ี กรณีสมาชิกสหกรณ์ฯ ทาํความ

ยนิยอมเป็นหนังสือกบัสหกรณ์ ฯ ให้นายจา้งหักเงิน

ลูกจา้งนั้น นายจา้งกบัลูกจา้งตอ้งทาํความยนิยอมเป็น

หนังสือกับนายจ้าง ตามหลักการของกฎหมาย

คุม้ครองแรงงานอีกดว้ยหรือไม่ 

 

 อยา่งไรก็ตามในส่วนประเด็น (2) น้ี ไดมี้การ

นําคดี ไปสู่ ศาล แรง งาน แล้ว  คา ดว่า คงจะต้อ ง

ดาํเนินคดีกนัจนถึงชั้นศาลฎีกา  หากมีความคืบหน้า

ประการใด ก็จะมาส่ือสารใหทุ้กท่านไดรั้บทราบและ

ถกเถียงกนัต่อไปครับ เวน้เสียแต่วา่ จะมีกระบวนการ

ในชั้นการขับเคล่ือนขององค์กรแรงงาน หรือสภา

ผูแ้ทนราษฎรในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย หรือการ

วางแนวทางการตีความและการบังคับใช้กฎหมาย

เพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรม 

 กรณทีี่ 3 

 กรณีสืบเน่ืองจากสถานการณ์โควิด – 19 ทาํ

ใหน้ายจา้งยงัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงเก่ียวกบั

สภาพการจ้างอันเกิดจากการเรียกร้องของลูกจ้าง 

หรือสหภาพแรงงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงาน

สัมพนัธ์ 2518 ได้ เช่น การจัดเล้ียงสังสรรค์ปีใหม่

ให้กับพนักงาน  การแข่งกีฬาสี รวมทั้ งการจัด

ท่องเที่ยวหรือทัศนะศึกษา โดยนายจา้งเป็นผูอ้อก

ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 

 ประเด็นที่ต้องพิจารณามีหลายประเด็นคอื  

https://mgronline.com/ 
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 มีกรณใีดบ้างที่ไม่อาจจัดงานได้เลย เน่ืองจาก

โควิด – 19  

  ตามหลกักฎหมายที่ว่า การชาํระหน้ี 

คือการจดังานโดยนายจา้งออกค่าใช้จ่ายให้เป็นพน้

วสิยั คือไม่สามารถกระทาํไดเ้ลย โดยที่มิใช่ความผิด

ของฝ่ายนายจา้งหรือฝ่ายลูกจา้ง กฎหมายใชค้าํว่าตก

เป็นพบั คือนายจา้งไม่ตอ้งจ่าย  แต่ถา้นายจา้งลูกจา้ง

บริษทัใด หรือโรงงานใด สามารถบริหารจดัการได ้

โดยป้องกนัความเส่ียงการแพร่ระบาดโรคได ้หรือไม่

เป็นพื้นที่ตอ้งหา้ม  หรือสามารถปฏิบติัตามมาตรฐาน

การควบคุมโรคได้ เช่น หลกัฐานการฉีดวคัซีน ก็ยงั

ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการ

จา้ง 

 

 นอกจากน้ี เม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาด

โรค ยงัไม่มีวี่แววว่าจะยุติลงในระยะเวลาหน่ึงหรือ

สองปีน้ี ฝ่ายลูกจา้งหรือฝ่ายสหภาพแรงงาน  ซ่ึงมัก

เป็นฝ่ายที่ยืน่ขอ้เรียกร้องเพื่อปรับปรุงสภาพการจา้ง

ต่อฝ่ายนายจา้ง ก็ควรปรับปรุงการทาํขอ้ตกลงสภาพ

การจ้างในเร่ืองดังกล่าว ให้มีความยืดหยุ่น หรือ

สามารถปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ได ้

เช่น จ่ายเป็นเงินแทนการจัดงาน เรียกว่า  “เงิน

สังสรรคปี์ใหม่” หรือให้ส่ิงของทดแทนโดยกาํหนด

วงเงิน หรืออ่ืน ๆ  

 กรณทีี่ 4 

 ในสถานการณ์โควิด สิทธิในการยื่นข้อ

เ รี ย ก ร้ อ ง เพื่ อ ป รั บป รุ ง สภ าพก าร จ้ า ง  ต า ม

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ยัง

สามารถกระท าได้อยู่   กรณีการจดัประชุมเพื่อทาํขอ้

เรียกร้อง เลือกตวัแทนเจรจาขอ้เรียกร้อง หรือกรณี

สหภาพแรงงานยืน่ขอ้เรียกร้องตอ้งอาศยัมติที่ประชุม

ใหญ่สมาชิก ก็สามารถใชว้ิธีประชุมออนไลน์ได ้ซ่ึง

สามารถศึกษาข้อมูลระเบียบต่าง ๆ ที่กระทรวง

แรงงานกําหนดได้ เพียงแต่ไม่สามารถใช้สิทธินัด

หยุดงานหรือปิดงานได้ เพราะกฎหมายห้ามไว ้

นอกจากน้ีตามกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน 

กาํหนดให้ขอ้พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ เขา้สู่

การช้ีขาดโดยคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ ์

 แต่ในกรณข้ีอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอัน

เกิดจากการเรียกร้องตามกฎหมาย ยังมีผลใช้บังคับ

อยู่  คือยังอยู่ ในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ แล้วเกิด

สถานการณ์โควิด หากจะยื่นข้อเรียกร้องเฉพาะที่

เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด – 19 เท่าน้ัน เช่น  

https://www.ryt9.com/ 
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 การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด
โรค  

 การได้รับวัคซีน  
 การฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้และการปฏิบัติ  
 เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน  กรณีต้อง

กักตัว หรือต้องพักรักษาตัว   
 ไม่ด่วนเลิกจ้างพนักงาน อันมีสาเหตุมาจาก

โควิด – 19 หรือความบกพร่องใด ๆ เกี่ยวกับ
การป้องกันการแพร่ระบาดโรค แต่ต้อง
ช่วยกันให้ความรู้ ให้โอกาสในการแก้ไข
ปรับปรุง และรักษาการงานของแรงงานไว้ 
เป็นต้น 
 ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสภาพการจ้างที่เคย

ตกลงกันไว้ หรือตามกฎหมาย ยังจะสามารถ

ยื่น ข้อ เ รียก ร้องตามกฎหมายแรงงาน

สัมพันธ์ได้หรือไม่  ลองถกเถียงกันดูนะครับ  

 แต่ถ้า เป็นกรณีในระหว่างอายุข้อตกลง

เก่ียวกบัสภาพการจา้ง คือขอ้ตกลงฯยงัมีผลใชบ้งัคบั

อยู่ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยื่นขอ้เรียกร้องทั้งเก่ียวกับโควิด

และเร่ืองอ่ืน ๆ รวมดว้ย คือเก่ียวกบัขอ้ตกลงเก่ียวกบั

ส ภ า พ ก า ร จ้ า ง ที่ ไ ด้ ต ก ล ง กั น ไ ว้ แ ล้ ว ด้ ว ย  

คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ ไดว้ินิจฉัยช้ีขาดแลว้

ว่า ไม่มีสิทธิยื่นขอ้เรียกร้อง เพราะขัดต่อกฎหมาย

แรงงานสมัพนัธ ์
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 ช่วงกลางเดือนมกราคม 2565 หลงัราคาสินคา้

อุปโภค บริโภคปรับขึ้นราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนและผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงส่วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่า จึง

มีองคก์รแรงงานและนักศึกษาออกมายื่นขอ้เรียกร้อง

เพื่อให้รัฐบาลทาํตามสัญญาที่หาเสียงไวด้ว้ยการปรับ

ขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่าวนัละ 425 บาท โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  
วนัที่ 18 มกราคม 2565 ที่หน้าทาํเนียบรัฐบาล 

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน, กลุ่ม 24 มิถุนา

ประชาธิปไตย, เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี, องคก์าร

บริหาร องค์การนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ และกลุ่มทะลุ

ฟ้า รวม 5 เครือข่ายร่วมกันจดัการชุมนุมเพื่อติดตาม

การยืน่ขอ้เสนอแกปั้ญหาปากทอ้ง เรียกร้องมาตรการ

เร่งด่วนเพือ่ชีวติใหม่ที่ดีกวา่เดิม พร้อมแฮชแทก็ #ม็อบ

18มกรา65 นาํ โดยมีขอ้เสนอ 3 ประการ ดงัน้ี 

 1.  ล ดค่ า ใช้จ่ า ย  ล ดภาษี มูลค่ า เพิ่ม  ภา ษี

สรรพสามิตนํ้ ามนั ลดค่าเทอม 50 เปอร์เซ็นต ์

 2. เพิ่มรายได ้เบี้ยคนชราเดือนละ 3000 บาท 

เพิ่มค่าจา้งขั้นตํ่าวนัละ 425 บาทสงเคราะห์บุตรเดือน

ละ1200 บาท 

 3. ลดราคาสินคา้ แกปั้ญหาผูกขาด ตรวจสอบ

การปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมูและกักตุนสินค้า 

เยยีวยาค่าเสียหายใหเ้กษตรกร 

 

โดย วาสนา ล าดี

http://thaipost.net 
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 2. 
วนัที่ 20 มกราคม 2565 สมัชชาแรงงานแห่ง

ประเทศไทย พร้อมเครือข่ายไดเ้ขา้ยืน่หนังสือต่อ นาย

สุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภา

ผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชี

รายช่ือเครือข่ายปีกแรงงาน พรรคก้าวไกล และนาย

ทวีศกัด์ิ ทกัษิณ โฆษกกรรมาธิการการแรงงาน สภา

ผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชี

รายช่ือเครือข่ายปีกแรงงาน พรรคกา้วไกล เพื่อขอให้

ผลกัดนัให้รัฐบาลปรับขึ้นเพิ่มค่าแรงขั้นตํ่าวนัละ 425 

บาท เท่ากนัทั้งประเทศ พร้อมกบัควบคุมราคาสินคา้ที่

ปรับขึ้นทุกวนัในขณะน้ี 

 

 นายอมรฤทธ์ิ แสงยะรักษ ์เลขาธิการสมัชชา

แ ร ง ง า น แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ก ล่ า ว ว่ า  เ น่ื อ ง จา ก

สถานการณ์ปัจจุบนั ราคาสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น

ราคานํ้ ามัน ค่าไฟฟ้า ค่า เดินทาง ค่าขนส่ง ราคา

เน้ือสัตว ์อย่างเน้ือหมู ไก่ และพืชผกัปรับราคาสูงขึ้น

ส่งผลใหค้่าครองชีพที่สูงขึ้นกระทบต่อประชาชน ผูใ้ช้

แรงงานที่ตอ้งแบกภาระหนักภายใต้สภาพค่าจา้งตํ่า

เพียงวนัละ 320 บาท ซ่ึงเป็นอัตราค่าจา้งขั้นตํ่าที่ทั้ ง

ประเทศก็มีความแตกต่างกนัดา้นค่าจา้งขั้นตํ่าอยูแ่ล้ว 

และรัฐบาลไม่ได้ปรับขึ้ นค่าจ้างมากว่าหน่ึงปีแล้ว

ท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้ นมากกว่ารายได้ทาํให้

แรงงานตอ้งอยูภ่าวะยากลาํบากมากคุณภาพชีวิตตกตํ่า

ไร้คุณภาพ 

 แมว้า่ช่วงที่มีการหาเสียงลงสมคัรเลือกตั้งผูน้าํ

รัฐบาลชุดน้ีได้มีการหาเสียงไวก้ับผูใ้ช้แรงงานว่าจะ

ปรับขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่าให้แรงงานวนัละ 425 บาทแต่ว่า

ไม่มีการปรับตามทีป่ระกาศหาเสียงไวจ้นบดัน้ี 

 สมชัชาแรงงานแห่งชาติพร้อมเครือข่าย จึงมี

ขอ้เสนอดงัน้ี 

 1. ให้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมราคาสินค้า

อุปโภคบริโภคที่จาํเป็นต่อชีวติประชาชนทุกคน ในแต่

ละวนัมีการประกาศขึ้นราคาขา้วของทุกวนั เป็นราคา

สินคา้ราคาอาหารสดที่นํามาปรุงเป็นอาหาร รวมถึง

นํ้ ามัน ไฟฟ้า ราคาแก็สหุงตม้ที่จ่อขึ้นราคาทุกวนั ซ่ึง

ความจาํเป็นของแรงงานหน่ึงคนไม่ใช่เพียงการกินอยู่

มีชีวิตเพียงหน่ึงคน แต่ว่าแรงงานหน่ึงคนทาํงานตอ้ง

รับผดิชอบอีกหลายคน หรือหลายคนว่างงานแน่นอน

ยอ่มกระทบกันกบัคนทาํงานหน่ึงคนที่ทาํหน้าที่เล้ียง

ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ซ่ึงในช่วงวิกฤตโรคระบาดอีก

หน่ึงความจาํเป็นดา้นค่าใชจ่้ายคือ เจลลา้งมือ หน้ากาก

อนามยั และแอลกอฮอล์ที่กลายเป็นส่วนหน่ึงของค่า

https://voicelabour.org

/ 
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ครองชีพที่ตอ้งใช้ทุกวนั การที่รัฐไม่มีมาตรการการ

ควบคุมหรือตรวจสอบราคาสินคา้ทาํให้ราคาสินค้า

ขยบัปรับตวัขึ้นทุกวนั 

 2. เสนอให้รัฐปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่า เพื่อเป็น

มาตรฐานเดียวกันให้กับแรงงานทุกคนเท่ากันทั้ ง

ประเทศ วนัน้ีตน้ทุนการดาํเนินชีวิตที่ไม่ได้แตกต่าง

กนัเลยของประชาชนและผูใ้ชแ้รงงานไม่ว่าจะซ้ือของ

ในร้านสะดวกซ้ือที่ไหนราคาเท่ากนัทั้งประเทศ ราคา

อาหารตามสั่งราคาเท่ากันทั้งประเทศ หรือปริมาณ

ลดลงเพื่อคุมให้สมราคาเดิม เร่ืองคุณภาพชีวิตของ

ผูบ้ริโภคจึงถือเป็นปัญหาความเหล่ือมลํ้าไม่เท่ากนัของ

ประชาชน จึงจาํเป็นในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่าขึ้ น 

425 บาทขึ้ นให้เท่ากันทั่วประเทศเป็นมาตรฐาน

คุณภาพชีวติขั้นพื้นฐานคนเท่ากนั 

 นายสุเทพ อู่อ้น ปธ.กมธ.แรงงาน กล่าวว่า 

สภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู ้ใช้

แรงงานที่ร้องมานั้นด้วยสภาพปัญหาส้ินคา้ที่มีการ

ปรับขึ้นราคาทั้งประเทศ และค่าจา้งที่ปรับขึ้นมานั้น

และไม่มีการประกาศปรับขึ้ นอีกเลยทําให้ค่าจ้าง

แรงงานที่มีไม่ทันค่าครองชีพที่สูงขึ้นมาหลายสิบปี

แล้ว ในฐานะสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเครือข่าย

แรงงาน และการที่เคยเป็นแรงงานทาํงานในโรงงานที่

มีค่าจ้างขั้ นตํ่ า จึง รู้ สึกเข้าใจและเห็นใจถึงความ

เดือดร้อนของผูใ้ช้แรงงานและประชาชนที่มี เพียง

ค่าจา้งขั้นตํ่า 

 “เพราะฐานค่าจา้งขั้นตํ่านั้นไม่ไดห้มายเพียง

แรงงานในโรงงาน ในสถานประกอบการเท่านั้น แต่

เป็นฐานในการจา้งแรงงานรายวนัที่เป็นแรงงานนอก

ระบบดว้ย วนัน้ีมีแรงงานอยา่งแม่บา้นออนไลน์ หรือ

ว่าการจ้างงานแบบแรงงานนอกระบบเป็นวันๆมี

จาํนวนมากและใช้ฐานการจา้งโดยใช้ค่าจา้งรายวนั

เป็นตัวกําหนด การไม่ปรับขึ้ นค่าจ้างขั้นตํ่าจึงเป็น

ผลกระทบต่อผูใ้ช้แรงงานทุกกลุ่มจริงๆ จึงพร้อมทาํ

หน้าที่ในการนําเร่ืองความเดือดร้อนของประชาชน

ผูใ้ชแ้รงงานเสนอรัฐบาลให้มีการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่า 

เพือ่ใหแ้รงงานมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น” 

 นายทวีศักด์ิ ทักษิณ โฆษก กมธ.แรงงาน 

แถลงวา่ในฐานะกรรมาธิการการแรงงานไดมี้การเชิญ

ผูเ้ก่ียวขอ้งมาปรึกษาหารือ รวมทั้งไดเ้ชิญผูน้าํแรงงาน

องคก์รต่างๆในแต่ละพื้นที่ยา่นนิคมอุตสาหกรรม เพื่อ

หาทางออกและรับฟังสภาพปัญหาค่าครองชีพของ

แรงงานด้วย และในส่วนของรัฐบาลโดยผู ้แทน

กระทรวงแรงงานมานําเสนอถึงแนวคิดว่าทาํไมไม่

ปรับขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่าในปี 2564 เชิญกระทรวงพาณิชย์

มาเพือ่รับฟังแนวทางการควบคุมราคาสินคา้ กระทรวง

พฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยม์าเพื่อช้ีแจง

แนวทางดูแลประชาชนด้านสวสัดิการขั้นพื้นฐาน  

องคก์รนายจา้งและอีกหลายองคก์รที่เก่ียว เพื่อร่วมกนั

หาข้อมูลข้อเท็จจริงในการนําเสนอรัฐบาลในการ

แกไ้ขปัญหาร่วมกนั รวมทั้งขอใหรั้ฐบาลมีการปรับขึ้น
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ค่าจา้งให้สอดคล้องกบัค่าครองชีพ ซ่ึงจริงแล้วพรรค

ผูน้าํรัฐบาลไดห้าเสียงไวก้็ควรทาํการตามนโยบายที่หา

เสียงไวด้ว้ย 

 

 ทั้ ง น้ี ใ น ช่ ว ง บ่ า ย วั น เ ดี ย ว กั น ท า ง

คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแ้ทนราษฎรได้มี

การจดัประชุมเพื่อพิจารณา เร่ืองการแกไ้ขปัญหาการ

ขึ้ นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชน และ

ปัญหาค่าจ้างแรงงานในปัจจุบัน เป็นการรับฟัง

ข้อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ข้อ เ ส น อ แ น ะ  โ ด ย ที่ ป ร ะ ชุ ม

ประกอบด้วยผู ้นําสหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพ

แรงงาน และเครือข่ายสหภาพแรงงาน พร้อมด้วย

ภาครัฐ ประกอบด้วย ผู ้แทนกระทรวงแรงงาน 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และ

ผูแ้ทนนายจา้งสถานประกอบการ เขา้ร่วม ที่ประชุมมี

มติเสนอให้มีการตั้ง “คณะท างานเพื่อศึกษา ระบบ

มาตรฐานค่าจ้างขั้นต ่าเพื่อให้เกิดการปรับค่าจ้างขั้นต ่า

ที่ถูกต้องเป็นธรรม” ขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อ

เสนอต่อรัฐบาลภายในเดือนกุมภาพนัธ์2565ในสมัย

ประชุมน้ี 

 ในวนัเดียวกนั(วนัที่ 20 ม.ค.65เวลา 11.00 น. 

https://www.thairath.co.th/news) ในการประชุมสภา

ผูแ้ทนราษฎร นายจรัส คุม้ไข่นํ้ า สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรจงัหวดัชลบุรี ส.ส.เครือข่ายปีกแรงงาน พรรค

กา้วไกล ได้ลุกขึ้นตั้งกระทูถ้ามนายกรัฐมนตรี เร่ือง

ปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้ น สวนทางกับค่าแรงของ

ประชาชนที่ยงัต ํ่าและขยบัขึ้นนอ้ยมากในช่วงหลายปีที่

ผา่นมา จนไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ขณะน้ีวา่  

 

 “ในขณะที่บ้าน เ มืองกําลังวิกฤติ  พี่น้อง

ประชาชนทั้งประเทศกาํลังอดอยากจากปัญหาปาก

ทอ้ง ขา้วของแพง ค่าแรงถูก เสนอให้รัฐบาลแกปั้ญหา

ปากทอ้งพี่น้องประชาชนบา้ง เพราะทุกอย่างมนัเเพง

ขึ้นมาก ราคานํ้ ามนัก็ปรับขึ้นตั้งแต่ปลายปี รัฐบาลคุม

ราคาดีเซลก็จริง แต่คนทั่วไปใช้เบนซินหรือแก๊ส

โซฮอล์ ปกติเงิน 100 บาท เติมนํ้ ามันรถมอเตอร์ไซค์

ไดเ้ตม็ถงั แต่ในขณะน้ีไม่ไดเ้เลว้ คนขบัรถยนตเ์คยเติม

เต็มถัง 500-600 บาท ตอนน้ีเติม 1,000 บาท ก็ไม่เต็ม

ถงั แต่ละเดือนๆ หน่ึงตอ้งเสียค่านํ้ ามนัแพงมากอีกทั้ง

ตอนน้ีลามมาถึงค่าอาหารที่แพงขึ้ นทุกอย่าง ทั้ ง

เน้ือสัตว ์ซ่ึงที่เป็นประเด็นสําคญั คือ ราคาเน้ือหมู ที่

Facebook ส.ส.จรัส คุ้มไขน่ า้ 

https://voicelabour.org

/ 

https://www.thairath.co.th/news
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ปรับขึ้นจาก 120 เป็น 200 กวา่บาท เป็นการปรับที่กา้ว

กระโดดจนประชาชนปรับตวัไม่ทนัและขยายไปดึง

ราคาเน้ือสัตวอ่ื์นๆ ไข่ไก่ นํ้ ามนัปาล์ม รวมไปถึงซีอ๊ิว

ขาวจนสูงขึ้นตาม 

 เสนอว่า “ท่านตอ้งไปกินขา้วจากอาหารตาม

สั่งบ้าง เขายิ่งเจอผลกระทบที่ราคาปรับขึ้ น ทาํให้

ประชาชนมีค่าใชจ่้ายเพิม่ขึ้นอีกจากค่าอาหาร สวนทาง

กบัค่าเเรงขั้นตํ่าที่ไม่ไดเ้พิม่ขึ้นตาม ผลกระทบน้ีพ่อคา้

แม่คา้ก็กระทบ เด๋ียวก็จะมีค่าไฟที่เพิม่สูงขึ้นในฤดูร้อน 

ยิ่งท ําให้ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของพี่น้อง

ประชาชนทั้งประเทศ ผิดกบัคนที่อยูบ่า้นหลวง ใชน้ํ้ า

ฟรี ใช้ไฟฟ้าฟรี แบบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เท่านั้นที่คงไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ” 

 ตอนน้ีส่ิงที่แบกรับคือ ค่าเดินทางเพิ่มขึ้ น

เดือนละ 1,000 บาท ค่าอาหารเพิ่มขึ้น 3,000-5,000 

บาท จ.ชลบุรี ค่าแรงเท่าเดิม 336 บาท ถือว่าสูงสุดของ

ค่าแรงในประเทศแลว้ แต่หน่ึงเดือนทาํงาน 27 วนั ยงั

ไดรั้บเงินไม่ถึง 9,000 บาทมาหลายปี ที่รัฐบาลเคยบอก

ว่าปัญหาเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ ขา้วของราคาเเพงขึ้น 

เพราะเศรษฐกิจมนัดีขึ้น แต่อยากจะบอกว่าเศรษฐกิจ

มนัไม่ไดดี้ขึ้น มนัไม่ไดเ้ติบโตขึ้นอยา่งที่ท่านพูดทั้งน้ี 

ทุกคร้ังที่สินค้ามีราคาสูงขึ้ น รัฐบาลอ้างว่าเป็นเร่ือง

ของตลาดโลก เขา้ใจดีว่าเป็นขอ้จาํกดัของรัฐบาล แต่

ถ้าจะโทษว่าเป็นเร่ืองของตลาดโลกเพียงอย่างเดียว

โดยไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วจะมี รัฐบาลไว้ท ําไม 

รัฐบาลควรตอ้งมีมาตรการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อ

แบ่งเบาภาระพีน่อ้งประชาชน จึงขอถามว่า รัฐบาลได้

คิดมาตรการเเก้ไขปัญหาดังกล่าวเเล้วหรือไม่ จะ

ประกาศใช้เม่ือไหร่ และรัฐบาลจะปรับขึ้ นค่าแรง

หรือไม่ เม่ือไหร่ เพราะพรรครัฐบาลเองมีนโยบายขาย

ฝันวา่จะปรับค่าแรงใหสู้งขึ้นเป็น 425 บาท แต่ปัจจุบนั

ก็ยงัคงค่าแรงขั้นตํ่ าไม่ได้เพิ่มขึ้ นตามที่รัฐบาลให้

สญัญาไว ้

 ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรีมอบให้ นายสุชาติ ชม

กล่ิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผูช้ี้แจง

แทนในประเด็นการตั้ งกระทู ้คร้ังน้ี โดยนายสุชาติ 

ช้ีแจงวา่ ภาพรวมสินคา้แพง ในส่วนของสินคา้อุปโภค

บริโภคตั้ งแต่เกิดโควิด-19 มาสินค้าต้องขึ้ นตาม

จุดคุ้มทุนทางการค้า มีการปรับราคาขึ้ นลง ขณะที่

สินค้าการเกษตรมีการปรับราคาขึ้ นลงตามฤดูกาล 

รวมถึงมีผลกระทบจากตลาดโลก ในเร่ืองของการ

แกไ้ข มีการขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ตรึงราคา

สินคา้และไข่ไก่ รัฐบาลยงัมีมาตรการในส่วนของการ

กาํหนดราคา ควบคุม จดัสายตรวจดูแลทั้งส่วนกลาง

เเละภูมิภาค 

 “ในส่วนของค่าครองชีพ ค่าแรงไม่ได้ปรับ 

เรามีไตรภาคีเก่ียวกบัค่าแรง แบ่งเป็นจงัหวดัส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค ซ่ึงในเร่ืองค่าแรงที่ผ่านมาเราเปิดให้

นําเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามา แรงงานค่าแรงขั้นตํ่ า

ส่วนมากจะมาจากแรงงานเพื่อนบ้าน เพราะเป็น
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แรงงานที่ไม่มีฝีมือ ไม่มีทกัษะ ส่วนแรงงานคนไทยเรา

ใหลู้กหลานไดเ้รียนสูง มีความรู้ความสามารถ จบเป็น

วิศวกร สถาปนิก หรือเป็นช่าง บญัชีต่างๆ ที่มีฝีมือมี

ทกัษะมากกว่าปกติ ในสายอาชีวะจบมาก็ได้ทาํงาน

ดา้นอาชีวะ กระทรวงแรงงานได้ผสานความร่วมมือ

คร้ังแรกกบักระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาบณัฑิต

ให้จบมามีรายได้สูงขึ้น ไปปรับพฒันาหลักสูตรด้าน

อาชีวะ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทางรัฐบาล

ไม่ได้น่ิงนอนใจ ได้มีมาตรการในการเพิ่มค่าแรง

ให้กับผูใ้ชเ้เรงงาน ทั้งในสวสัดิการและคุณภาพชีวิต

ผูใ้ชแ้รงงาน” 

3. 

วันที่  24  มกราคม 2565 คณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  และสมาพันธ์

แรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) ไดร้วมตวักนัเพื่อ

ยืน่ติดตาม ขอ้เรียกร้องเสนอการปรับขึ้นค่าจา้งขั้นตํ่า" 

ที่ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์ทาํเนียบรัฐบาล นาํโดยนาย

สาวทิย ์แกว้หวาน ประธาน คสรท.และที่ปรึกษา สรส.

เป็นผูแ้ทนอ่านแถลงการณ์เร่ือง “สินคา้ราคาแพง ขอ

ปรับค่าแรงและให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้า” ว่า 

ตามที่ไดรั้บทราบกนัโดยทัว่กนัในสถานการณ์ปัจจุบนั

ว่า รา ค าสิ นค้า อุป โภ ค  บ ริ โภ ค ส าธาร ณู ปโ ภ ค 

สาธารณูปการได้ปรับราคาสูงขึ้ นอย่างมาก โดย

เฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วติของพี่น้องคนงานและ

ประชาชนทุกสาขาอาชีพ หมู ไก่ ไข่ เน้ือ ข้าวสาร 

นํ้ ามันพืช ก๊าซหุงต้ม นํ้ ามันเช้ือเพลิง ค่าพาหนะ

เดินทาง ค่าทางด่วน และอ่ืนๆ เกือบทุกรายการ และ 

 

 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโค

วดิ-19 รัฐบาลไดมี้นโยบายสัง่การให้หน่วยงานของรัฐ 

เอกชน ปรับวิธีการทํางาน โดยพนักงาน ลูกจ้าง 

ขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จาํนวนมากทาํงานที่

บา้น (Work from Home)และให้นักเรียน นักศึกษา

เรียนออนไลน์ ทาํให้ภาระทั้งหมดไปตกที่ประชาชน 

ครอบครัว ทาํให้ตอ้งแบกรับภาระ ค่านํ้ า ค่าไฟฟ้า ค่า

อินเตอร์เน็ต และอ่ืนๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก บางส่วนก็

ถูกเลิกจา้ง ตกงาน ขาดรายได ้ไร้อาชีพ อยูใ่นภาวะที่

เดือดร้อนกันอยา่งถว้นหน้าทัว่ประเทศ แมว้่ารัฐบาล

จะเยยีวยาช่วยเหลือแต่ก็เป็นเพียงระยะสั้นๆ เกษตรกร

รายยอ่ยเองก็ตอ้งเผชิญภยัพิบติัธรรมชาติไม่สามารถ

เก็บเก่ียวผลผลิตได้ รวมทั้งราคาผลผลิตเองที่พอจะ

ผลิตขายเล้ียงชีพได้ราคาก็ตกตํ่ าโดยเฉพาะราคา

ขา้วเปลือก ความหวงัเดียวที่เหลืออยูค่ือรอเงินจากสามี 

ภรรยา ลูก หลาน ที่ เข้ามาทํางานขายแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม และบริการ แต่ทว่าค่าจา้งแรงงานที่

https://voicelabour.org/ 
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ราคาตํ่า การทาํงานระยะสั้น ไม่มัน่คง ไม่ปลอดภยั ไร้

หลักประกัน ทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบ จึงไม่

สามารถจุนเจือเล้ียงดูครอบครัวไดเ้พยีงพอ 

 น่ีคือความเป็นจริงในชีวิตลูกจ้างคนทาํงาน 

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 

สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.) จึงไดย้ืน่

ข้อ เสนอให้แก่ รัฐบาลแก้ไขปัญหา เ ม่ือวันที่  21 

ธนัวาคม 2564 ที่ครอบคลุมในเร่ือง ใหรั้ฐบาลประกาศ

ปรับค่าจา้ง พร้อมกบัการควบคุมราคาสินคา้ไม่ให้แพง

เกินไป สร้างหลักประกันการทํางาน ความมั่นคง 

ความปลอดภยัในการทาํงาน มาตรการประกนัสังคมที่

เป็นธรรมแก่คนทาํงาน ใหใ้ชรั้ฐวสิาหกิจเป็นเคร่ืองมือ

แก้ไขปัญหาความยากจน ความเหล่ือมลํ้ า ให้รัฐบาล

วางนโยบายในการจ้างงาน พร้อมกับให้ช่วยเหลือ

เกษตรกร และผูป้ระกอบการรายยอ่ย เป็นตน้ แต่ที่สุด

แล้วรัฐบาลยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่กล่าวมา

ทั้งหมดได ้ซ่ึงประชาชน ส่ือมวลชน ก็ต่างรับรู้ทัว่กนั

ดงัที่ปรากฏเป็นข่าวทุกวนัจนเป็นคาํกล่าวว่า “ขา้วของ

แพง แต่ ค่าแรงแสนจะตํ่า” 

 เม่ือไม่มีทางเลือกอ่ืนขอ้เสนอที่จาํเป็นตอ้งทาํ 

คือ การขอให้รัฐบาลประกาศปรับค่าจา้งขั้นตํ่า โดย

ค่ า จ้า ง ที่ เ ส น อ ใ น ปี น้ี เ ป็ น ตัว เ ล ข แ ล ะ ข้อ มู ล ที่

คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) ไดท้าํ

การสาํรวจจากคนงานในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมภูมิภาค

ต่างๆ ทัว่ประเทศประมาณ 3,000 คน ประกอบไปดว้ย

ค่าใชจ่้ายรายวนัที่เป็นค่าอาหาร 3 ม้ือ ค่าเดินทาง และ

ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ประกอบด้วย ค่านํ้ าประปา ค่า

ไฟฟ้า ค่าเช่าบา้น ผ่อนบา้น ผ่อนรถ ค่าโทรศพัท์ ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าเล้ียงดูครอบครัว บุพการี เป็นตวัเลข

เฉล่ียอยู่ที่วนั 492 บาท แต่หากจะให้มีรายได้เพียง

พอที่จะเล้ียงครอบครัวได้ตามหลักการขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จะอยูท่ี่ 712 บาทต่อ

วนั ซ่ึงขอ้มูลตวัเลขที่กล่าวมาเป็นของปี 2560 แต่ดว้ย

ขอ้กงัวลในเง่ือนไขและสถานการณ์ต่างๆ 

 คสรท. และ สรส. ไดป้ระชุมร่วมกนัจึงเสนอ

ตวัเลขการปรับค่าจา้งขั้นตํ่าในปี 2565 ในราคาวนัละ 

492 บาท ใหเ้ท่ากนัทั้งประเทศและให้รัฐบาลประกาศ

โครงสร้างค่าจา้งเพือ่สะทอ้นการปรับค่าจา้งในแต่ละปี

อยา่งเป็นระบบ 

 แม้ว่าการเสนอการปรับค่าจ้างอาจจะทาํให้

เกิดขอ้วติกกงัวลจากภาคส่วนธุรกิจแต่การปรับค่าจา้ง

ก็ไม่ได้มีกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจดังที่

นักวิชาการจากมหาวิทยาลยัในสหรัฐอเมริกาไดว้ิจยั

จนไดรั้บรางวลัโนเบล และการปรับค่าจา้งจะเป็นการ

สร้างรายได ้สร้างกาํลงัซ้ือ สร้างกาํลงัการผลิต เกิดการ

ไหลเวียนทางเศรษฐกิจ รัฐบาลก็สามารถเก็บภาษีได้

ตามเป้าหมายนาํไปเป็นงบประมาณพฒันาประเทศได ้

นั้นหมายถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายจึงเป็นเหตุผล

สมควร “ปรับค่าจา้ง 492 บาทเท่ากันทั้งประเทศเพื่อ

ความเป็นธรรมและเท่าเทียม” 
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 ทั้งน้ี ยงัมีกลุ่มต่างๆได ้ออกมากล่าวถึงสภาพ

ปัญหาแรงงานในพื้นที่ พร้อมทั้งมีการหอบขา้วเหนียว 

ปลาร้าสบั โครงไก่ทอด และกางปลาเค็มมาลอ้มวงกิน

เพือ่ประทว้งราคาหมูแพง ไข่แพง สินคา้อาหารการกิน

ที่แพงขึ้น แต่ค่าแรงยงัต ํ่า บางท่านกว่าว่า ถือเงินหน่ึง

พนับาทไปตลาดอาจไดห้มูกลบับา้นเพียง 3 กิโลกรัม

เท่านั้น เป็นตน้ 

 

 ในวนัเดียวกนั ทาง คสรท. ไดเ้ขา้ไปพบ นาย

สุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อ

นาํเสนอประเด็นปัญหาการเรียกร้องใหรั้ฐบาลปรับขึ้น

ค่าจา้งขั้นตํ่า 942 บาทเท่ากันทั้งประเทศ พร้อมด้วย

แกปั้ญหาสินคา้แพงดว้ยการควบคุมราคาสินคา้ ลดค่า

ครองชีพประชาชนด้วย รวมทั้งให้แก้ปัญหาการเลิก

จา้งแรงงานหญิงตั้งครรภท์ี่เกิดขึ้นในช่วงน้ีดว้ย  

 ดา้นนายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน กล่าวว่า 

จากการหารือในวนัน้ี ตามที่คณะกรรมการสมานฉันท์

แรงงานไทย (คสรท.) สมาพนัธ์แรงงานกิจสัมพนัธ ์

(สรส.)ได้ยื่นขอ้เสนอให้รัฐบาลประกาศปรับค่าจา้ง 

นั้นไดใ้หส้าํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน ไปพจิารณา

ศึกษาในรายละเอียดถึงการจัดทาํโครงสร้างอัตรา

ค่าจา้งขั้นตํ่าว่ามีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้มาก

น้อยแค่ไหน ส่วนประเด็นแนวทางการช่วยเหลือ

ลูกจา้งหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 

เ ป็ นก ร ณี เ ร่ ง ด่ วน นั้ น  ผ มไ ด้มอ บห ม ายให้ก ร ม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานดาํเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือตามขั้ นตอนของ

กฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook คสรท. 
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ขอ้มลูสถติกิารเดนิทางไปท างานต่างประเทศ 2564 

ตารางประมาณการรายได้คนหางาน(แรงงานไทย)ในต่างประเทศส่งกลับโดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย 

และตารางจ านวนคนหางาน(แรงงานไทย)ท่ีได้รับอนุญาตไปท างานต่างประเทศ 
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ท่ีมา:  https://www.doe.go.th/prd/overseas/statistic/param/site/149/cat/81/sub/0/pull/category/view/list-label 
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มติ ครม.จดับริการศูนย์เลีย้งเด็กอายุต ่ากว่า 3ปี 
ส่วนผู้ชายลาช่วยภรรยาคลอด15 วัน ให้สิทธิ
ราชการก่อน 
 
 วนัที่ 11 มกราคม 2565 ทาํเนียบรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติ เห็นชอบในหลักการ
มาตรการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสําคัญทาง
เศรษฐกิ จ (มา ตรการ สนับสนุ นสตรีฯ )  ตาม ที่
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
(พม.) เสนอร่างมาตรการสนับสนุนให้สตรีเป็นพลัง
สําคัญทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วยมาตรการย่อย 
จาํนวน 3 มาตรการ ไดแ้ก่  
 1) จดับริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอายตุ ํ่ากว่า 3 
ปี โดยขยายบริการของศูนยเ์ด็กเล็ก/สถานรับเล้ียงเด็ก 
ใหรั้บอาย ุ0 - 3 ปี และขยายเวลาเปิด - ปิดศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก/สถานรับเล้ียงเด็กให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
คนทาํงาน ตามบริบทของพื้นที่  
 2) ส่งเสริมการลาของสามีเพื่อช่วยภรรยา
ดูแลบุตรหลังคลอด (Paternity Leave) โดยปรับแก้
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ขา้ราชการ พ.ศ. 2555 (ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี
วา่ดว้ยการลาฯ) โดยให้ขา้ราชการชายสามารถลาไป
ช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร จากเดิม ลาคร้ังหน่ึง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วนัทาํการ เป็น ให้ลาได้ 15 
วนัทาํการ เป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกนัจนครบวนัลา  

 
 3) ขยายวนัลาคลอดของแม่โดยไดรั้บค่าจา้ง 
(Maternity Leave with Pay) โดยแกไ้ขระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการลาฯ โดยแกไ้ขวนัลาคลอด
บุตรของขา้ราชการ จากเดิม 90 วนั เป็น 98 วนั และ
เสนอประเด็นแกไ้ขระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่า
ดว้ยการลาฯ โดยใหข้า้ราชการที่ลาคลอดบุตรแลว้ 98 
วัน สามารถลาได้อีกไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับ
เงินเดือน ร้อยละ 50 ของเงินเดือนปกติ และให้ พม. 
ร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งพิจารณาในรายละเอียด 
โ ด ย นํ า ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ  ไ ป
ประกอบการพิจารณาให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ก่อน
ดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 สาระสาํคญัมีดงัน้ี 
 1. จากขอ้มูลสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจพบว่า 
ผูห้ญิงมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าผูช้าย 
(ผูห้ญิงมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานน้อยกว่าผูช้าย 
(ผูช้าย 20.56 ล้านคน ผูห้ญิง 17.36 ล้านคน) ทั้ ง
แรงงานในระบบ (ผูช้าย 9.35 ลา้นคน ผูห้ญิง 8.20 
ลา้นคน) และแรงงานนอกระบบ (ผูช้าย 11.20 ลา้น
คน ผูห้ญิง 9.16 ล้านคน)) และผูห้ญิงมีอัตราการ
ว่างงานที่สูงกว่าผูช้าย ถึงแม้ว่าสัดส่วนประชากร
ผูห้ญิงจะมีมากกว่าประชากรผูช้ายก็ตาม เน่ืองจาก
ผูห้ญิงถูกกาํหนดให้มีบทบาทเป็นผูรั้บภาระทาํงาน
บา้นและงานนอกบา้น ส่งผลให้ผูห้ญิงขาดโอกาสใน
การพฒันาตนเอง และต้องใช้เวลาการทาํงานส่วน
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หน่ึงไปกบัการตั้งครรภแ์ละการคลอดบุตร ทาํให้ถูก
มองว่ามีประสิทธิภาพในการทาํงานน้อยกว่าผูช้าย 
อีกทั้งตลาดแรงงานยงัเห็นว่าการตั้งครรภข์องผูห้ญิง
เป็นการเพิม่ตน้ทุนใหแ้ก่สถานประกอบการ 
 2. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
การพฒันาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) (นายจุริ
นทร์ ลกัษณวิศิษฏ ์เป็นประธาน) ในการประชุมคร้ัง
ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 11 มิถุนายน 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบมาตรการสนับสนุนสตรีฯ ซ่ึงเป็นมาตรการ
ที่ก ําหนดขึ้ นเพื่อคุ ้มครองและสนับสนุน รวมถึง
อาํนวยความสะดวกใหผู้ห้ญิงสามารถเขา้มามีบทบาท
ทางดา้นเศรษฐกิจ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผูช้าย
ในการเล้ียงดูบุตร และสร้างกลไกการพฒันาเด็กเพื่อ
ลดภา ระให้แ ก่ผู ้ห ญิงที่ ท ํางา น ซ่ึง จะส่ง ผลให้
กลุ่มเป้าหมายตามมาตรการที่ประกอบด้วย กลุ่ม
แรงงานหญิง กลุ่มแม่เล้ียงเด่ียว และกลุ่มผู ้หญิง
สูงอายทุี่ตอ้งเป็นผูเ้ล้ียงดูเด็กทัว่ประเทศ สามารถเขา้
มามีส่วนร่วมและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงสามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อการมีงานทาํ การมีรายได้ ความก้าวหน้าที่ควร
ไดรั้บของผูห้ญิง ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกวา้งต่อ
ความเสมอภาคเท่าเทียม การพฒันาสถาบนัครอบครัว
และภาพลกัษณ์อนัดีของประเทศในระยะต่อไปอยา่ง
มีนยัสาํคญั รวมทั้ง พม. (กรมกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว) ได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับมาตรการ
ดว้ยแลว้  
 ทั้งน้ี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 

 (1) กลุ่มแรงงานหญิง จ ํานวน 17,366,400 
คน 1 จ ําแนกเป็นแรงงานหญิงในระบบ จํานวน 
8,205,700 คน และแรงงานหญิงนอกระบบ จาํนวน 
9,160,700 คน เป็นกลุ่มที่ตอ้งคาํนึงถึงอยา่งเร่งด่วน 
เ น่ืองจากกระแสการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) เน้นไปที่การแข่งขันทางทักษะเป็นอย่างสูง 
แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ทํา ง า น ข อ ง แ ร ง ง า น ส ต รี เ กิ ด
ประสิทธิภาพ จึงตอ้งแบ่งเบาภาระเร่ืองงานบา้น การ
เล้ียงดูบุตร และการดูแลบุพการี เพื่อให้ไดใ้ชเ้วลาใน
การพฒันาศกัยภาพตนเองให้สูงขึ้น เพื่อให้มีความ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและสามารถขับเคล่ือน
เศรษฐกิจที่ เน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมได ้
 (2) กลุ่มแม่เล้ียงเด่ียว จาํนวน 1,061,182 คน2 
เป็นกลุ่มที่ต้องรับภาระการเป็นหัวหน้าครอบครัว
เล้ียงดูบุตรที่ยงัเล็กทาํให้ไม่สามารถทาํงานในระบบ
ได้อย่างเต็มศกัยภาพ ขาดความก้าวหน้าตอ้งทาํงาน
เหมาช่วง 3 หรือเป็นแรงงานนอกระบบที่ขาด
หลักประกันทางสังคม จึงจําเป็นต้องได้รับการ
ช่วยเหลือเพือ่ใหส้ามารถทาํงานและพึ่งพาตนเองได ้

                                                             
1 ขอ้มลูการสาํรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 (สาํนกังาน
สถิติแห่งชาติ) 
2

 ขอ้มลูจากรายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2561 
(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ) 
3 การทาํงานเหมาช่วง เป็นการดาํเนินการทาํงาน การผลิต
สินคา้หรือบริการตามสัญญาท่ีไดก้ระทาํไวก้บัผูว้่าจา้งตาม
ช่วงเวลาท่ีกาํหนดไว ้โดยไดรั้บค่าตอบแทนตามสัญญาจา้ง 
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 (3) กลุ่มผูห้ญิงสูงอายุที่ตอ้งเป็นผูเ้ล้ียงดูเด็ก 
จาํนวน 379,347 คน4 เป็นกลุ่มที่ตอ้งเป็นผูดู้แลเด็ก
ใหก้บัพอ่แม่ที่อพยพไปทาํงานในเขตเมือง ซ่ึงบางคน
ยงัตอ้งทาํงานเพื่อหาเล้ียงชีพอยู ่เกิดผลในทางลบทั้ง
กับตัวผู ้หญิงสูงอายุและเด็กในเร่ืองสุขภาพและ
พฒันาการของเด็ก 

 (รายงานโดย วาสนา ลาํดี) 

คสรท. ร้องนายจ้าง เลิก จ้างแรงงานหญิง

ตั้งครรภ์ 

 เม่ือวนัที่ 24 มกราคม 2565 คณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทยได้เขา้ร้องทุกข์กับทางรอง

อธิบดี กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง

แรงงาน เพื่อให้ ช่ วยเหลือ แรงงาน หญิงแผน ก

สายไฟฟ้าในกิจการรถยนต์ยี่ห้อดัง โดยผุ ้แทน

สหภาพแรงงาน บีเอ็มดบัเบิ้ลย ูประเทศไทยไดเ้ล่าว่า 

เม่ือวนัที่ 27 ธันวาคม 2564 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากร

มนุษยข์องบริษทัดงักล่าวไดมี้การเรียกคนงานขึ้นไป

เซ็นยอมรับหนงัสือเลิกจา้งโดยอา้งว่า “บริษทัมีความ

จาํเป็นตอ้งบอกเลิกสญัญาจา้งงาน ระหวา่งคนงานกบั

บริษัท เน่ืองจากต้องมีการปรับโครงสร้างอัตรา

กาํลงัคนของแผนกสายไฟฟ้าสาํหรับรถยนต(์ES)และ
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(สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

(สศช.) 

 

แผนกช้ินส่วนภายในรถยนต ์(IS) เพื่อให้สอดคลอ้ง

กับกําลังการผลิต อันเน่ืองมาจากการลดของการ

สั่งซ้ือจากลูกค้าหลัก ซ่ึงกระทบโดยตรงกับทาง

บริษทัเป็นเหตุใหก้าํลงัการผลิต และยอดขายลดลง50

เปอร์เซนต ์โดยประมาณ”  

 ดังนั้ นจึงมีความจาํเป็นตอ้งเลิกจา้งคนงาน 

ซ่ึงตรงน้ีทางคนงานอา้งว่าไม่ทราบว่าใชห้ลกัเกณฑ์

ใดในการเลิกจา้งเพราะเม่ือประเมินผลงานคนงานที่

ถูกเลิกจ้างแล้วเกรดในการประเมินอยู่ในระดับ B 

เท่ากบั 100 เปอร์เซนต ์คือไม่เคยไดรั้บหนังสือเตือน 

ซ่ึงคาํกล่าวอา้งในการเลิกจา้งนั้นทางสหภาพแรงงาน

ไดท้าํหนงัสือเพือ่ขอปรึกษาหารือกรณีเลิกจา้งคนงาน

หญิงตั้งครรภแ์ลว้ ซ่ึงทางผูจ้ดัการฯจึงถึงการเลิกจา้ง

วา่ใชรู้ปแบบเท่าเทียมกนั คือการประเมินผลยอ้นหลงั 

3 ปี วนัทาํงาน และคุณภาพงาน ซ่ึงสหภาพแรงงาน

ไดข้อให้ทางบริษทัดังกล่าวรับคนงานหญิงตั้งครรภ์

กลับเขา้ทาํงานทนัที โดยให้เหตุผลว่า ทางบริษทัมี

คนงานประจาํ และคนงานเหมาค่าแรงอีกมากซ่ึง

ตามปกติแลว้บริษทัควรใหค้วามสาํคญักบัคนงาน ซ่ึง

ผลจากนั้ นทางผูแ้ทนบริษทัเสนอว่า จะรับคนงาน

ทอ้งกลบัเขา้ทาํงานต่อเม่ือมีคนงานลาออกจากงานซ่ึง

ทางสหภาพฯยงัไม่รับขอ้เสนอดังกล่าว โดยเห็นว่า 

อยากใหท้างบริษทัรับคนงานหญิงที่ตั้งครรภก์ลบัเขา้

ทาํงานพร้อมกัน เน่ืองจากเป็นประเด็นผิดต่อข้อ

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่ให้การคุ ้มครองต่อ
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คนงานหญิงที่ตั้งครรภ ์ซ่ึงตอนน้ีทางบริษทัประกาศ

รับกลับแลว้ 4 คน ยงัเหลืออีก 2 คน ซ่ึงการเลิกจา้ง

คร้ังน้ีรวม 21 คน และหญิงตั้งครรภ ์6 คน 

 ด้านภาครัฐโดยรองอธิบดี สวสัดิการ และ

คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดม้อบหมายให้

ฝ่ายกองแรงงานสัมพนัธ์ เขา้ไปดูแลประเด็นปัญหา

ดงักล่าว เพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรม ทั้งน้ีอยากให้ทาง

สหภาพแรงงานพาแรงงานไปเขียนคร.7ที่แรงงาน

จงัหวดั เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน แต่ในส่วนกลางก็

จะเร่งเขา้ไปดูแลในกรณีน้ีโดยเร่งด่วน 

 ส่วนนางอภนัตรี เจริญศกัด์ิ รองประธานคระ

กรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า 

อยากให่ทางกระทรวงฯช่วยเร่งดาํเนินการช่วยเหลือ

แรงงานหญิงตั้งครรภโ์ดยเร่งด่วน เน่ืองจากภาวะการ

ระบาดของโควิด -19 ตอนน้ียงัระบาดหนักอยู่ หาก

ตอ้งตกงานในช่วงที่ตั้งครรภต์อนน้ีจะหางานทาํใหม่

ก็คงไม่ได้ คนงานต้องลําบากมากในการดูแลทั้ ง

ตนเอง และเด็กที่จะคลอดในอนาคต หมายถึง

ความเครียดของความเป็นแม่ดว้ย และคนงานหญิงอีก

คนที่ ถูกเลิกจ้างนั้ นเป็นคนงานที่เพิ่งสูญเสียสามี 

เน่ืองจากสามีของเธอเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ เม่ือเสร็จ

จากงานศพสามีกลบัมาทาํงานก็ไดข้่าวร้ายซํ้ าถูกเลิก

จา้ง เธอตอ้งเล้ียงดูลูกสองคนที่กาํลงัเรียนหนังสืออยู่

ชั้นประถมปีที่  5 และประถมปีที่  6 ตอนน้ีไม่ รู้ว่า

อนาคตจะเป็นอยา่งไร อยากใหท้างกระทรวงแรงงาน

ช่วยกรณีเหล่าน้ีเป็นประเด็นเร่งด่วน 

 จากนั้นทาง คสรท. ไดเ้ขา้พบรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกล่ิน เพื่อหารือ

ประเด็นปัญหาแรงงานด้านค่าครองชีพที่ สูงขึ้ น 

พร้อมเสนอปรับขึ้ นค่าจ้าง  492 บาทเท่ากันทั้ ง

ประเทศ และนาํกรณีการเลิกจา้งคนงานหญิงตั้งครรภ ์

ปัญหาการเลิกจา้งที่ไม่เป็นธรรมเขา้หารือดว้ย 

(รายงานโดยวาสนา ลาํดี) 

 

 

 


