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 ขบวนการกรรมกรไทย - ก าเนิดกรรมกรในประเทศไทย : “อารมณ์ พงศ์พงัน” 

 สิบประเด็นสิทธิแรงงานท่ีท้าทายในรอบปี 2564 (ตอน2) 

 สรุปประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ..... (บ าเหน็จ-บ านาญ) 

 ผลกระทบการจ้างงานแบบยืดหยุ่น ไม่ม่ันคง ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 ต ารวจท่ีผู้หญิงและคนชายขอบต้องการ 

 สถิติแรงงานมกราคม 2565 การจ้างงาน ว่างงาน เลิกจ้าง 

 เครือข่ายแรงงานจี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม - เสนอปรับค่าจ้าง 492 บาท 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน  

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

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

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

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

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

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

 

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

 

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

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

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ฉบับท่ี 64 (411) 

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์-มีนาคม 2565 นบัตัง้แต่ย่าง

เข้าปี 2022 ตามปฏิทินสากล สถานการณ์โลกยงัคง

ปกคลมุไปด้วยเร่ืองของโรคระบาดโควิด-19 ซึง่หลาย

ประเทศรวมทัง้ประเทศไทยก าลังจะเ ข้าสู่การ

ประกาศจากโรคระบาดไปสู่การเป็นโรคประจ าถ่ิน 

แต่แล้วจู่ๆ ก็เกิดสถานการณ์ใหม่ท่ีสร้างความต่ืน

ตระหนกให้แก่ชาวโลกขึน้มาอีก จากการท่ีประเทศ

สหพนัธ์รัฐรัสเซียบุกยึดประเทศยูเครนบางสว่นและ

ก าลงัท าสงครามกับรัฐบาลยูเครนเพื่อยึดยูเครนทัง้

ประเทศ 

สงครามครัง้นีมี้ผลกระทบต่อประเทศไทย

หรือไม่? ในทางเศรษฐกิจเฉพาะหน้านีคื้อการ

สญูเสยีรายได้จากนกัทอ่งเท่ียวชาวรัสเซียและยูเครน 

โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวรัสเซียซึ่งเป็นลกูค้ารายใหญ่

ท่ีเพิ่งกลบัมาเท่ียวเมืองไทยภายหลงัการผ่อนคลาย

มาตรการโควิด-19 ในระยะยาวราคาสนิค้าบางอย่าง

ย่อมต้องสงูขึน้จากผลกระทบของสงครามและการ

แซงก์ชัน่สนิค้าจากรัสเซียของชาติอเมริกาและยโุรป 

ในทางความคิด ในยุคท่ีการสื่อสารทาง

สังคมออนไลน์เป็นไปอย่างกว้างขวาง สงคราม

รัสเซียบุกยูเครนก่อให้เกิดการปะทะทางความคิด

เลก็ๆ ขึน้ในสงัคมไทยระหว่างฝ่ายท่ีประณามรัสเซีย

ซึ่งบุกยูเครนโดยไม่สนใจต่อชีวิตประชาชนชาว

ยูเครนและทหารรัสเซียท่ีต้องสูญเสียไปและความ

เดือดร้อนแสนสาหัสท่ีเกิดกับประชาชนยูเครน 

ในขณะท่ีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเกลียดสหรัฐอเมริกาด้วย

สาเหตบุางอยา่ง เช่ือว่าเป็นความผิดของผู้น ายูเครน

เองท่ียอมเป็นเคร่ืองมือของสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ตะวันตกคุกคามรัสเซียก่อน ในหมู่ผู้น าของสหภาพ

แรงงานไทยระดบัตา่งๆ เช่ือว่าในความคิดของแต่ละ

คนมีจุดยืนในการตดัสินความถูก ผิดของเร่ืองท่ีเกิด

ขึน้อยูแ่ล้วแม้วา่จะดเูหมือนเป็นเร่ืองท่ีห่างไกลตวัอยู่

บ้าง 

ส าหรับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ

ไทยท่ีมีผลต่อคนไทยและแรงงานโดยตรง ขณะนีว้นั

เลอืกตัง้ผู้วา่ราชการกรุงเทพฯมหานครถูกก าหนดขึน้

แล้วในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2565 พร้อมกับการ

ปรากฏตัวของผู้สมัครหน้าใหม่หลายคนท่ีมาพร้อม

กับการน าเสนอนโยบายท่ีน่าสนใจส าหรับการแก้ไข

ปัญหาของก รุ ง เทพฯ ท่ีสะสมมา เ กื อบ  10  ปี

ตลอดเวลาภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าฯ ท่ีได้รับ
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การแต่งตัง้จากรัฐบาล คสช.หลงัรัฐประหาร 2557 

เป็นต้นมา  

การเมืองในระดบัชาติก็ปรากฏความคึกคัก

ของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเพื่อเตรียมความพร้อม

ส าหรับการเลอืกตัง้ท่ีคาดว่าจะมาถึงเร็วกว่าก าหนด 

ภายในขบวนการแรงงานคาดว่าจะมีการเตรียมการ

ของผู้น าแรงงานหลายคนเพื่อเข้าสูก่ารเมืองในระบบ

รัฐสภา ทัง้การตระเตรียมสร้างหรือสานต่อพรรคของ

แรงงานให้ทันต่อการเลือกตัง้สมัยหน้า หรือการ

พิจารณาวา่จะเข้าร่วมสมคัรรับเลือกตัง้ในนามพรรค

การเมืองใหญ่พรรคใดท่ีมีอยูแ่ล้ว 

ในขณะเดียวกัน ขบวนการเคลื่อนไหวภาค

ประชาสังคมรวมถึงขบวนการแรงงานท่ีก าลัง

ขบัเคลือ่นประเด็นตา่งๆ อยูใ่นเวลานีก็้มีภารกิจท่ีต้อง

ขบคิดข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีจะผลักดันให้พรรค

การเมืองต่างๆน าไปบรรจุเป็นนโยบายหาเสียงของ

พรรคเพื่อแลกกบัการได้คะแนนเสยีงจากภาคประชา

สงัคม และผลกัดนัให้เป็นจริงหลงัการเลือกตัง้ไม่ว่า

จ ะ ไ ด้ เ ป็ น รั ฐ บ าลห รื อ ฝ่ า ย ค้ า น ก็ ต าม  ห า ก

ประชาธิปไตยไม่ถูกท าให้สะดุดหยุดลงเหมือนใน

อดีต ประชาชนย่อมมีความหวงัท่ีจะร่วมกันพฒันา 

“ระบอบประชาธิปไตยท่ีเห็นหวัคนจน”ให้เกิดขึน้จริง 
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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

 

2. ขบวนการกรรมกรไทย 

ก าเนิดกรรมกรในประเทศไทย 

 ความคิดในการท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบทางด้าน

การเมืองภายในประเทศไทยบางประการในรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนัน้

เกิดขึน้เพื่อผลกัดนัระบบการบริหารงานของประเทศ

ในขณะนัน้ให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศ

ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 ได้

ทอดพระเนตรมาจากตะวนัตก 

 เป็นความจ าเป็นอีกประการหนึ่งในขณะนัน้

ท่ีจะต้องปรับปรุงสงัคมของประเทศไทยให้เหมือน

หรือคล้ายคลึงกันกับของตะวันตก เพื่อจะได้ช่ือว่า

อารมณ์ พงศ์พงัน : ชีวิตและงาน
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เป็นประเทศอารยะเช่นเดียวกัน จะได้น าเอาความ

เป็นอารยะ นี ไ้ปคบหาสมาคมกับมหาอ านาจ

ตะวันตกผู้ก าลงัคลัง่ไคล้มัวเมาอยู่ในผลประโยชน

แหง่ลทัธิลา่อาณานิคม และนัน่ก็ย่อมหมายความถึง

นโยบายหลกัทางด้านการเมืองประการหนึ่งท่ีจะท า

ให้เอกราชของชาติสามารถอยูร่อดได้ 

 การเข้ามาสูป่ระเทศไทยพร้อมกับการลงทุน

เล็ก  ๆ  น้อย ๆ ในขณะนัน้ของชาวตะวันตกมี

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีชาวตะวันตกไม่สามารถ

ทนได้อยู่หลายต่อหลายประการ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท่ีชาวตะวนัตกเห็นว่าป่าเถ่ือนเหลา่นีไ้ด้ถูก

ยกเลิก ไปในรัชสมัยของพระบาทสมเ ด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัแทบทัง้สิน้ 

 โดยเฉพาะผลงานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุอีกผลงาน

หนึง่ของพระองค์ก็คือการประกาศเลกิทาส 

 แต่เดิมนัน้ในสงัคมไทยการใช้แรงงานทาส 

แรงงานไพร่ฟ้าโดยรัฐ รัฐถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะเป็นท่ี

ทุกคนซึ่งเป็นประชาชนจะต้องปฏิบติัในบางยุคบาง

สมัย อย่างเช่นในรัชการท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ประชาชนท่ีไม่ต้องการที่จะถูกเกณฑ์ไปท างานให้แก่

รัฐ ต้องจ่ายเงินให้แก่รัฐเพื่อท่ีว่ารัฐจะได้น าเอาเงิน

จ านวนนีไ้ปวา่จ้างประชาชนคนอ่ืน ๆ มาท างานแทน

ตอ่ไป 

 การเลิกทาสแม้ว่าจะมีเหตุผลอ่ืนประกอบ

อยู่ ด้ วย  แต่ ก็ ต้อ งนับว่า เ ป็นก้าวแรกของการ

ปลดปล่อยแรงงานท่ีรัฐใช้อ านาจเกาะกุมบังคับ

เอาไว้ตลอดเวลานานนบัเป็นศตวรรษๆ ให้เป็นอิสระ 

และถึงแม้ว่าภายหลังการประกาศเลิกทาสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 5 แล้ว การ

จ้างแรงงานท่ีเป็นรูปแบบเป็นระบบจะยงัไม่มีเกิดขึน้ 

(นอกจากในงานราชการ) แต่ต่อมาภายหลงัเม่ือเร่ิม

มีการลงทนุภายในประเทศไทยอย่างจริงจัง การจ้าง

งานท่ีเป็นระบบก็ได้เกิดขึน้ 

 ถึงแม้ตามประวัติจะระบุเอาไว้ว่าประเทศ

ไทยมีกรรมกรเกิดขึน้เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ.2401 

(รัชกาลท่ี 4) โดยชาวอเมริกันได้เข้ามาตัง้โรงสีและ

วา่จ้างกรรมกรเข้าท างานในโรงสีเป็นจ านวนมากถึง

สามร้อยคน แต่การว่าจ้างนัน้สว่นใหญ่แล้วเป็นการ

วา่จ้างผา่นเจ้าขนุมลูนาย เป็นการเกณฑ์แรงงานทาส

เสยีเป็นสว่นใหญ่ 

กฎหมายเก่ียวกับแรงงานของไทยยุคสมัยแรกๆ 

 กฎหมายท่ีถือกันว่าเป็นกฎหมายเก่ียวกับ

การใช้แรงงานฉบบัแรกของไทยคงจะได้แก่ ข้อบงัคบั

ของกรมต ารวจท่ีออกมาเพื่อควบคุมคนใช้ชาวไทยท่ี

ไปท างานอยู่ตามบ้านของชาวต่างชาติ เม่ือปี พ.ศ. 

2444 ซึ่งเป็นปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กฎหมายฉบับนีจ้ะมีผลต่อ
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การใช้แรงงานของคนงานไทยโดยตรงก็จะเป็นไป

ไม่ได้ เพราะไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขกฎเกณฑ์อะไร

เก่ียวกบัสภาพการจ้างงานท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์เอาไว้ 

 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 (2457-2461) และ

ผลจากการปฏิวติัใหญ่ของคอมมิวนิสต์ในรัสเซียเม่ือ

ปี พ.ศ.2460 ล้มอ านาจของพระเจ้าซาร์ลงไปได้

ส่งผลกระทบกระเทือนแก่ระบบการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสทิธิราชย์ของไทยในสมัยนัน้ระดบัหนึ่ง

เ ช่ น เ ดี ย ว กั น  รั ฐ บ า ล ภ า ย ใ ต้ ก า ร น า ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัได้พยายามท่ี

จะประคบัประคองสภาพการเมืองท่ีก าลงัด าเนินอยู่

ให้เป็นปกติ วิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจท่ีตกต ่า

ภายหลงัสงครามทั่วโลกสร้างความยากล าบากให้

เกิดขึน้กับประชาชนไทยในสมัยนัน้มาก ในปี พ.ศ.

2470 รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายอุตสาหกรรมและ

กรรมกรออกมา โดยเหตผุลท่ีวา่ต้องการที่จะคุ้มครอง

ความปลอดภัยให้แก่คนท่ีท างานอยู่ตามโรงงาน

อุตสาหกรรมตา่ง ๆ การออกกฎหมายฉบบันีมี้ผลต่อ

สวสัดิภาพของคนงานไทยเพิ่มมากขึน้ และก็เป็นการ

ผ่อนคลายทางด้านการเมือง  ประการหนึ่งท่ีรัฐบาล

พงึพอใจ 

 ช่วงเวลาในขณะนัน้มีการรวมตัวกันของ

กรรมกรบ้างประปราย สว่นใหญ่แล้วเป็นการรวมตวั

กันของกรรมกรชาวจีนท่ีกระจัดกระจายท างานอยู่

ตามโรงงานตา่ง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ การรวมตวัก็เป็น

การรวมตัวในรูปแบบของสมาคมหรือของอัง้ยี่ ให้

ความคุ้ มครองทางด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ

กันเองไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับกฎหมายบ้านเมือง 

และโดยข้อเท็จจริงแล้ว การรวมตัวกันในลักษณะ

เช่นนีถื้อวา่เป็นการผิดกฎหมายบ้างเมืองด้วยซ า้ 

 ในปี พ.ศ. 2457 (1914) เป็นปีท่ีมีการออก 

พ.ร.บ.กฎอยัการศึกออกมาเพื่อให้อ านาจแก่รัฐบาล

ท่ีจะสามารถประกาศบังคับใช้แก่ประชาชนได้โดย

ข้อเท็จจริงและ พ.ร.บ.กฎอัยการศึกนีเ้ป็นเร่ืองของ

ระบบทหารโดยเฉพาะ และท่ีมีการประกาศใช้กันใน

ประเทศอ่ืนนัน้ก็เน่ืองจากภาวะสงคราม เพราะเนือ้

แท้ของ พ.ร.บ. ฉบบันีคื้อกฎห้ามรวมตวัของกรรมกร

ท่ีรัฐบาลในหลายประเทศในยุโรปเคยน ามาใช้ใน

ภาวะปกติมาก่อน ถูกระบบสหภาพแรงงานในยุโรป

เคยน ามาใช้ในภาวะปกติมาก่อน ถูกระบบสหภาพ

แรงงานในยุโรปคดัค้านต่อต้านจนต้องยกเลิกไปใน

ท่ีสดุ (Anti Combination Laws) 

ปัญหาทางด้านแรงงานปัญหาแรกของไทย 

 วิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของไทยใน

สมยัรัชกาลท่ี 7 อันเน่ืองมาจากสงครามโลกครัง้ท่ี 1 

และการใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟือยในสมัยรัชกาลท่ี 6 ได้

ท าให้เกิดปัญหาทางด้านแรงงานปัญหาหนึง่ นัน้ก็คือ 

รัฐบาลได้ปลดลูกจ้างของตนเองท่ีเป็นข้าราชการ
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ระดบัผู้ น้อยจ านวนมากออกจากงาน เพื่อแก้ไขภาวะ

ความตกต ่า ทางด้านเศรษฐกิจให้ดีขึน้ในปี พ.ศ.

2474-2475  

 ข้าราชการนัน้ก็เป็นผู้ ใช้แรงงานและเป็น

กรรมกร เช่นเดียวกนักบักรรมกรในแขนงอาชีพอ่ืน ๆ 

แตกต่างกันเพียงแต่ว่าข้าราชการมีอ านาจตาม

ระบบงานราชการมากเกินไปฐานะปัจจุบันของ

ข้าราชการจึงกลายเป็นชนอีกชัน้หนึ่งของสงัคมไป 

แต่ถ้าหากเราถือว่าข้าราชการเป็นผู้ ใช้แรงงานแล้ว

ปัญหาแรงงานปัญหาแรกของไทยท่ีเกิดขึน้น่าจะ

ได้แก่กรณีการปลดข้าราชการผู้ น้อยออกจากงานใน

ครัง้นี ้ซึง่เป็นการกระท าของรัฐบาลเอง 

 ปัญหาทางด้านแรงงานท่ีถือกันว่า เป็น

ปัญหาแรงงานปัญหาแรกของไทยก็คือการนดัหยุด

งานของกรรมกรชาวจีนตามโรงสีไฟต่าง ๆ และการ

นดัหยดุงานของคนงานรถไฟเม่ือปี พ.ศ.2477 

 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ภายในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 

คณะราษฎร์ได้วางหลกั 6 ประการท่ีย า้ถึงอุดมการณ์

ของคณะราษฎร์ขึน้มา หลกั 6 ประการนีเ้น้นให้ถึง

อุดมการณ์ท่ีจะให้สทิธ์ิเสรีภาพแก่ประชาชนชาวไทย

ตามระบบเสรีนิยมอย่างเต็มท่ี และผลแห่งการให้

สทิธิเสรีภาพแก่ประชาชนชาวไทยของคณะราษฎร์นี ้

ก็ได้ท าให้กรรมกรทัง้ชาวไทยและชาวจีนท่ีท างานอยู่

ตามสถานประกอบการต่าง ๆ สามารถรวมตัวกัน

เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้

อยา่งเต็มท่ี 

 สภาพความกดดันการใช้แรงงานอย่างไม่

เป็นธรรมในยุคสมัย ท่ีผ่านมาและจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็ได้ท าให้การเคลื่อนไว

ทางด้านแรงงานไทยในขณะนัน้เป็นไปอย่างคักคัก 

ประกอบกับรูปแบบการเคลื่อนไหวทางด้านแรงงาน

สากลเร่ิมจะแพร่หลายเข้ามายงัประเทศไทยบ้างแล้ว 

กลุ่มผลประโยชน์ใหม่ในสังคมไทย ซึ่ ง เคยถูก

ประณามมาโดยตลอดว่าเป็นคนชัน้ต ่าของสงัคมก็

ประทุออกมา จากการนดัหยุดงานครัง้แรกท่ีเป็นรูป

แบบอยา่งทางการของกรรมกรโรงสีข้าวและกรรมกร

รถไฟในปี 2477 นีเ้อง 

 แม้ว่าคณะราษฎร์จะมีอุดมการณ์ให้สิทธิ

เสรีภาพแก่ประชาชนทุกหมู่เหลา่ระดบัหนึ่ง แต่การ

นดัหยดุงานของกรรมกรโรงสีข้าว และกรรมกรรถไฟ

เม่ือปี พ.ศ.2477 ได้สร้างความกระทบกระเทือน

ให้แก่คณะราษฎร์ระดับหนึ่งเหมือนกัน ยิ่งคณะ

ราษฎร์ก าลงัถูกพายุทางด้านการเมืองกระหน ่าหนกั

ในข้อกลา่วหาท่ีมาจากกลุ่มคนท่ีสญูเสียอ านาจอัน

เน่ืองมาจากการปฏิวติัเม่ือปี 2475 โดยกลา่วหาว่า

คณะราษฎ ร์ เ ป็ นกลุ่ม ขอ งผู้ ท่ี จ ะน า เ อ าลัท ธิ

คอมมิวนิสต์มาใช้ในประเทศไทย ปี 2479 รัฐบาลจึง
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ได้ออกกฎหมายสอบสวนภาวะกรรมกรออกมาเพื่อ

จดัการให้ปัญหาตา่ง ๆลลุว่งไปได้ด้วยดี 

 ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น แ ร ง ง า น ต่ า ง  ๆ 

ภายในประเทศหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองเร่ิม

ก่อตวัขึน้เร่ือย ๆ กรรมกรผู้ใช้แรงงานซึง่เพิ่งได้รับการ

ค า้ประกันสิทธิเสรีภาพของตนเองจากการให้สิทธิ

เสรีภาพนัน้จากคณะราษฎร์ได้เร่ิมดิน้รนต่อสู้ เพื่อ

ผลประโยชน์ของตนเองบ้าง ภายหลังจากท่ีถูกกด

เอาไว้ภายใต้อ านาจสิทธ์ิขาดในระบบสมบูรณาญา

สิทธิราชมานานปี ในปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลไทยได้

ออก พ.ร.บ.เก่ียวกับใช้แรงงานออกมาอีกฉบับหนึ่ง

คือ พ.ร.บ.ควบคุมโรงงาน เป็นการออกมาโดยผล

สืบเน่ืองมาก พ.ร.บ.สอบสวนภาวะกรรมกรและ

ภาวะการลงทุนภายในประเทศท่ีก าลงัเร่ิมกระเตือ้ง

มากขึน้ 
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   ในค ร้ัง น้ีก็ จะ เ ป็น

การน าเสนอประเด็น

สิทธิแรงงานที่ทา้ทาย

ในรอบปี  2564  ต่อ

จากคร้ังที่แลว้นะครับ 

รวม 3 กรณี คือ กรณีที่ 5 กรณีที่ 6 และกรณีที่ 7 ดงัน้ี

ครับ 

 กรณทีี่ 5 

 กรณีแรงงานใชชี้วิตตามปกติ เช่น ไปตลาด 

ซ้ือของในห้างสรรพสินคา้ หรือ ไปโรงพยาบาล แต่

ปรากฏว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เส่ียง และมีการ

ติดเช้ือโควิด –19 หรือโอมิครอน ท าให้แรงงานตอ้ง

กกัตวั เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดโรค ระหว่างกกัตวั

ดงักล่าว แรงงานมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งหรือเงินช่วยเหลือ 

 

หรือไม่ ใครมีหน้าที่ต้องจ่าย และหากนายจ้างมี

ประกาศหรือค าสั่งเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว โดยให้

แรงงานแจง้ขอ้มูลให้นายจา้งทราบ หากมิได้แจง้ถือ

เป็นความผดิทางวนิยั การกระท าของนายจา้งดงักล่าว

ชอบดว้ยกฎหมาย หรือไม่  

 ก่อนอ่ืนคงตอ้งกลบัไปทบทวนความเขา้ใจ

ในเร่ืองนายจ้างกับลูกจ้างเสียก่อนว่า ในการเป็น

นายจา้งกบัลูกจา้งนั้น ตามกฎหมายแรงงานให้อ านาจ

นายจ้างในการควบคุม  ออกค าสั่ ง   ให้ความดี

ความชอบ และลงโทษลูกจ้างได้ หากเป็นเร่ืองที่

เก่ียวกบัการจา้งหรือการท างาน ดังน้ัน แม้ว่าในเวลา

ท างาน หรือเน่ืองจากการท างาน นายจ้างก็ไม่มี

อ านาจกระท าการใด ๆ ที่เป็นการมาก้าวล่วงความเป็น

ส่วนตัวของลูกจ้าง เพราะการจ้างงานไม่ได้ท าให้ชีวิต

ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ 
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ของลูกจ้างตกเป็นสิทธิขาดของนายจ้าง ลูกจา้งยงัคง

เป็นเจา้ของชีวิต มีอิสระในการก าหนดและเลือกวิถี

ในการด าเนินชีวิตของตนเอง และย ังได้รับการ

ปกป้องคุม้ครองในสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย ์

 ตอนที่โควิด –19 ระบาดใหม่ ๆ หลายคนคง

เคยประสบพบเจอ หรือได้ยินกันมาบ้างแล้วว่า 

นายจ้างหลายแห่งได้ออกประกาศและค าสั่งที่

เก่ียวกบัโควดิ-19 วา่ หากพนกังานคนใดติดเช้ือโควิด 

ใหถื้อวา่การจา้งงานส้ินสุดลง หรือจะตอ้งถูกเลิกจา้ง

ในทนัที หรือจะตอ้งพกังานเพื่อไปรับการรักษาทาง

การแพทย ์โดยนายจา้งจะไม่จ่ายค่าจา้งให้ในระหว่าง

เวลาดงักล่าว   

 แต่ต่อมาสถานการณ์ปัญหาดงักล่าวเร่ิมดีขึ้น

บา้ง เน่ืองจากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข และ

องค์กรภาคประชาสังคมที่ท  างานเก่ียวกับสิทธิทาง

สุขภาพ และสิทธิมนุษยชน ได้ส่ือสารความคิดว่า 

เก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19

นั้ น จะต้องช่วยกันสร้างความรู้และความเข้าใจ

ร่วมกัน และจะต้องร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดโรค 

 อยา่งไรก็ตาม ยงัมีนายจา้งอีกหลายส่วนที่ยงั

ด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในลกัษณะขว้างปัญหาให้พ้น

ตัว หรือแก้ปัญหาโดยการใช้อ านาจ  ค  าสั่งหรือการ

ลงโทษลูกจา้งแทนที่จะสร้างความรู้ ความตระหนัก 

เพื่อน าไปสู่ความร่วมไม้ร่วมมือกัน  ดังเช่น กรณีที่

ลูกจา้งไปในพื้นที่เส่ียง หรือพื้นที่ที่มีการติดเช้ือ แลว้

ไม่แจ้งให้นายจ้างทราบ และกักตัว ถือว่าผิดวินัย

ร้ายแรง จะตอ้งถูกเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือ

กรณีที่ต้องกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค 

นายจา้งจะไม่จ่ายค่าจา้งและสวสัดิการใด ๆ เป็นตน้ 

 

 ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือ เร่ืองน้ีมิใช่เร่ือง

ที่ เกี่ยวกับการจ้างหรือการท างานโดยตรง และ

เหตุการณ์ก็มิได้เกิดข้ึนในสถานประกอบการ หรือ

ระหว่างการท างาน หรือเน่ืองจากการท างานให้

นายจ้าง  แต่เป็นเร่ืองการด าเนินชีวิตปกติของลูกจ้าง

และครอบครัว เพียงแต่ผลจากเร่ืองดังกล่าวมันมีส่วน

ไปกระทบต่อการประกอบการหรือการท างานให้

นายจ้าง เน่ืองจากหากลูกจา้งติดเช้ือ และไม่ป้องกัน 

เม่ือกลบัเขา้ไปท างานตามปกติ ก็อาจแพร่เช้ือไปยงั

พนกังานคนอ่ืนได ้ 

 ดงันั้น หากจะมาต้ังแง่กันในทางกฎหมายว่า  

ค าส่ังของนายจ้างดังกล่าวเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการจ้าง

https://www.bangkokbiznews.com

/ 
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หรือการท างานหรือไม่  ค าส่ังน้ันชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่ หรือค าส่ังน้ันเป็นธรรมหรือไม่ ก็ต้องน าคดี

ไปสู่ศาล หรือให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ใน

การตีความหรือให้ความเห็นทางกฎหมาย ซ่ึงอาจจะ

ยิ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการแพร่ระบาดโรค ทางที่ควรในแง่การตีความ

กฎหมายก็อาจจะด าเนินการกนัไป แต่ใน        ความ

เป็นจริง ในทางปฏิบติัอันจะมีผลจริงจงัต่อปัญหาที่

เกิดขึ้น ก็คงตอ้งด าเนินการไปตาม หลักการ    การ

สร้างความรู้ ความเข้าใจ การร่วมไม้ร่วมมือ การให้

โอกาสกันและกันในการป้องกันและแก้ไชปัญหาการ

แพร่ระบาดโรค ไม่ควรด าเนินการใด ๆ ที่จะน าไปสู่

การสร้างหรือขยายปัญหาให้ลุกลาม     บานปลาย 

หรือท าให้ลูกจา้งและครอบครัวตอ้งตกอยู่ในภาวะ

ยากล าบากยิง่ขึ้น จะกลายเป็นการสร้างปัญหาซ ้ าเติม

ลูกจา้งและครอบครัว ในยามที่วิกฤติอยู่แล้ว ซ่ึงจะ

เกิดผลกระทบหรือเสียหายแก่ธุรกิจเองในระยะยาว 

 

 อีกเร่ืองหน่ึง มีข่าวกระเซ็นกระสายออกมา

ว่า หากลูกจ้างคนใดยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด –19 

นายจ้างจะเลิกจ้าง หรือจะไม่ต่ออายุสัญญาจ้าง โดย

ไม่จ่ายเงินใดๆกรณเีลิกจ้าง ก็ขอว่า อยา่ให้เป็นจริงดงั

ว่านั้นเลยครับ ถึงอย่างไรก็คงตอ้งยึดหลักสิทธิและ

เสรีภาพในชีวิตและร่างกายของแต่ละบุคคล และ

หลักความเต็มใจที่จะฉีดวคัซีน เพราะถึงฉีดวคัซีน

แลว้ ก็ทั้งแพร่เช้ือได ้และ ติดเช้ือได ้เพียงแต่ลดความ

สูญเสียหรือความรุนแรงลงไดเ้ท่านั้นเอง เขา้ใจไดน้ะ

ครับส าหรับนายจา้งที่มีท่าทีหรือความคิด หรือการ

ปฏิบตัิดงักล่าว เพราะก็ดว้ยเจตนาดี มุ่งรักษาชีวิตของ

ลูกจา้งและสงัคมส่วนรวม และเป็นไปตามนโยบายที่

ดีของรัฐบาล แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า นายจ้างมีหลายแบบ 

บางคนบางแบบก็มีเจตนาแอบแฝง เช่น ต้องการลด

ก าลังคน หรือเลิกจ้างพนักงาน จึงฉวยเอาเร่ืองวัคซีน

มาเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงในที่สุดปัญหาจะไม่จบ และเป็น

รอยมลทินติดตรึงไปตราบเท่าที่มีคนจดจ า 

 อยา่ไรก็ตาม  หากลูกจา้งที่ถูกกระท าการต่าง 

ๆ ดังกล่าว เห็นว่าไม่เป็นธรรม หรือไม่ชอบด้วย

กฎหมายดา้นแรงงาน ลูกจา้งก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

แรงงานได้ ซ่ึ งสามารถขอความช่วยเหลือทาง

กฎหมายไปย ังหน่วยงานของสภาทนายความ 

ส านกังานอยัการจงัหวดั ศูนยช่์วยเหลือทางกฎหมาย

ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัต่าง ๆ และองคก์ร

พฒันาเอกชนดา้นแรงงานไดค้รับ เพือ่เป็นคดีตวัอยา่ง 

เพื่อท าความชัดเจนทางกฎหมาย หรืออาจจะเสนอ

https://www.btripnews.net/ 
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เ ร่ืองราวต่อหน่วยงานที่ มีหน้าที่แก้ไขปรับปรุง

กฎหมายก็ได ้

 กรณทีี่ 6 

 นายจา้งในกิจการอุตสาหกรรมจา้งแรงงาน

ขา้มชาติ โดยอ้างว่าเป็นการจา้งตามมาตรา 64 แห่ง

พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคน

ต่างดา้ว พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาคราวละ 3 

เดือน และต่ออายกุารจา้งไปเร่ือย ๆ คราวละ3 เดือน 

ชอบดว้ยมาตรา 64 หรือไม่ และจะถือว่าการจา้งนั้นมี

ก าหนดระยะเวลาหรือไม่มีก าหนดระยะเวลา 

 ความเป็นมาของกรณีน้ี สืบเน่ืองจากแรงงาน

ขา้มชาติในโรงงานผลิตกางเกงในชายยีห่อ้ดงัที่อ  าเภอ

แม่สอด จงัหวดัตาก  จ  านวน 4 คน ไดมี้บทบาทเป็น

แกนน าในการยืน่ขอ้เรียกร้องเพื่อปรับปรุงสภาพการ

จา้งตามกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์  ตลอดมานายจา้ง

บอกลูกจา้งวา่เป็นการจา้งงานตามมาตรา 64  เป็นการ

จา้งงานชั่วคราว ซ่ึงต้องขออนุญาตการท างานทุก

ระยะเวลา 3 เดือน  โดยนายจ้างเป็นผูเ้ก็บเงินจาก

แรงงานและไปด าเนินการกับหน่วยราชการเอง ทุก

คร้ังที่ครบระยะเวลา 3 เดือน ไม่มีการท าสญัญาจา้งใด 

ๆ กนัอีก 

 ต่อมาภายหลังที่ฝ่ายแรงงานขา้มชาติได้ยื่น

ขอ้เรียกร้องแล้ว เม่ือใกล้ครบก าหนดระยะเวลา 3 

เดือน นายจา้งไดข้อใหแ้รงงานลงช่ือในใบสมคัรงาน

ใหม่ และท าสัญญาจ้างใหม่ ฝ่ายแรงงานเกิดความ

สงสยัวา่ ก็ตลอดเวลาที่ผ่านมา นายจา้งไม่ไดท้  าอยา่ง

น้ี จึงไม่ยอมลงลายมือช่ือในเอกสารดงักล่าว นายจา้ง

จึงไม่ยอมรับเงินค่าต่อใบอนุญาตการท างาน ฝ่าย

แรงงานจึงประสานไปยัง เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัตาก สาขาแม่

สอด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา เพราะแรงงาน     ย ัง

ตอ้งการที่จะท างานกับนายจา้ง เม่ือฝ่ายแรงงานไม่

ยอมเซ็นช่ือในเอกสารที่นายจา้งจดัให้ นายจา้งจึงไม่

อนุญาตให้แรงงานเขา้ท างาน และไม่จ่ายค่าจา้งให้

แรงงาน 

 

  หลังจากนั้ นแกนน าแรงงาน โดยการให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพ

และการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพนัธุ์ หรือเรียก

ย่อๆว่า “มูลนิธิแมป” ซ่ึงเป็นองค์กรพฒันาเอกชน

ดา้นแรงงานขา้มชาติ ไดย้ืน่ค  าร้องต่อพนักงานตรวจ

แรงงาน ขอให้มีค  าสั่งให้นายจ้าง จ่ายเงินค่าชดเชย

และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  พนักงาน
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ตรวจแรงงาน สั่งจ่ายค่าชดเชย แต่ไม่สั่งจ่ายค่าจา้ง

แทนการบอกกล่าวล่วงหนา้  

 พนักงานตรวจแรงงานวินิจฉัยว่า เน่ืองจาก

สัญญาจา้งแรงงานระหว่างแกนน าแรงงานขา้มชาติ

กบันายจา้ง เป็นการจา้งงานตามมาตรา 64 แห่งพระ

ราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่าง

ด้าว พ.ศ.  2560 จึง เป็นการจ้างงานชั่วคราว มี

ก าหนดเวลาคราวละ 3 เดือน เม่ือไม่มีการต่ออายกุาร

จ้างงาน  สัญญาจ้าง จึง ส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติ  

นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าว

ล่วงหน้าให้แก่แรงงานข้ามชาติ มูลนิธิแมป จึงให้

ความช่วยเหลือน าคดีไปสู่ศาลแรงงาน ตามความ

ประสงคข์องแกนน าแรงงาน 

 

 ข้อควรทราบในเบือ้งต้น 

 สาระส าคญัของการจ้างงานตามมาตรา 64  

 (1) บุคคลต่างดา้วที่จะมาท างานตามมาตราน้ี 

จะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนดทั้งฝ่ังประเทศพม่าและฝ่ังไทย เพราะหากมิใช่

พื้นที่ดงักล่าวแลว้ ไม่อาจมีการจา้งงานตามมาตรา 64 

ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 (2)  ต้องเป็นการจ้างงานชั่วคราว หรือชั่ว

ระยะเวลาหน่ึง หรืองานที่มีลักษณะคร้ังคราว งาน

ตามฤดูกาล หรืองานเกษตรกรรมชัว่คราว 

 (3) กฎหมายก าหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้

คนต่างดา้วท างานในราชอาณาจกัรได ้คราวละไม่เกิน 

3 เดือน 

 เดิมทีก่อนที่จะมีการจา้งงานตามมาตรา 64 ก็

มีการจา้งงานที่เรียกว่าไปเช้าเย็นกลับ การจา้งงาน

ชั่วคราว ซ่ึงมักจะเป็นงานตามฤดูกาล หรืองาน

เกษตรกรรม อยู่ก่อนแล้วตามพระราชบัญญัติการ

ท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2550 กบัอีกประเภทหน่ึง

คือการจา้งงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา ซ่ึงมกัจะ

เป็นการจา้งงานในงานอุตสาหกรรมหรืองานผลิตใน

โรงงาน แต่พอมีกฎหมายเก่ียวกับการจา้งงานตาม

มาตรา 64 ตามพระราชก าหนดการบริหารจดัการการ

ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 นายจา้งจึงหันมา

จา้งงานโดยอาศยัรูปแบบการจา้งงานตามมาตรา 64 

ท าให้เกิดความสับสนและเขา้ใจผิดว่า เป็นการจา้ง

งานชั่วคราว มีก าหนดระยะเวลาการจา้งคราวละ 3 

เดือน ทั้ง ๆ ที่งานอุตสาหกรรมในโรงงานนั้นเกือบ

ทั้งหมดหรือโดยปกติมิใช่งานชั่วคราว ส่วนเร่ือง
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ระยะเวลาสามเดือนก็อาจจะไม่ใช่ระยะเวลาการจา้ง 

แต่เป็นระยะเวลาที่กฎหมายอนุญาตให้แรงงานขา้ม

ชาติหรือคนต่างดา้วท างานไดต้ามมาตรา 64 

 รูปแบบการจ้างงานที่ผิดเพี้ ยนดังกล่าวน้ี 

ส่งผลกระทบต่อสิทธิแรงงานในหลาย ๆ เ ร่ือง 

กล่าวคือ เม่ือถูกเลิกจา้งโดยไม่มีความผิด นายจา้งก็

ไม่จ่ายค่าชดเชย และไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรือไม่

จ่ายค่าจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ด าเนินการ

ให้แรงงานข้ามชาติขึ้ นทะเบียนผูป้ระกันตน ตาม

กฎหมายประกนัสังคม และไม่ขึ้นทะเลียนเขา้ระบบ

ตามกฎหมายเ งินทดแทน และตามกรณีที่  6  น้ี 

นายจ้างก็อ้างว่าเป็นการจ้างที่มีก  าหนดระยะเวลา 

สญัญาจา้งจึงส้ินสุดเองเม่ือครบก าหนดเวลา ไม่มีการ

เลิกจา้ง แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ก็ขาดความรู้ความ

เขา้ใจกฎหมายดา้นแรงงานของไทย และมีขอ้จ ากัด

ในการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย หรือการฟ้อองคดี

ต่อศาล 

 แมว้า่ตามกฎหมายดา้นแรงงาน  แรงงานขา้ม

ชาติที่ท  างานในโรงงานอุตสาหกรรม แมจ้ะอา้งวา่จา้ง

งานตามมาตรา 64 ก็จะมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองตาม

กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพนัธ ์

กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายเงินทดแทน 

รวมทั้งลูกจา้งเหล่าน้ีมีสิทธิเรียกร้องสิทธิต่อเจา้หน้าที่

ตามกฎหมายดา้นแรงงาน และฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน

โดยเท่าเทียมกบัลูกจา้งที่มีสญัชาติไทย 

 ประเด็นที่ควรพิจารณาก็คือ ในประเด็นที่

เ ก่ียวกับการจ้างงานตามมาตรา 64แห่งพระราช

ก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว 

พ.ศ. 2560  

 

 จากการไต่สวนหรือสืบพยานในคดีน้ี เห็น

ได้ว่า พนักงานตรวจแรงงาน มิได้สอบสวนให้ได้

ความจริงโดยแจ้งชัด ถูกต้องและครบถ้วนตาม

ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาค าร้อง ตามแบบ คร. 7  

ว่าการจ้างงานดังกล่าวมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข

ประการใดบ้าง เป็นไปตามมาตรา 64 ก าหนดไว้

หรือไม่ จากการสอบสวนของพนักงานตรวจแรงงาน 

ได้ความแต่เพียงว่า เป็นการจา้งงานคราวละ 3เดือน

และมีการต่ออายทุุกๆ 3 เดือนเท่านั้น  ตามค าสั่งของ

พนักงานตรวจแรงงาน ก็ไม่ปรากฏว่าได้ระบุ

หลกัการและเจตนารมณ์ของการจา้งงานตามมาตรา 

64  ทั้งมิไดร้ะบุหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของการจา้ง

งานดังกล่าวไว ้ซ่ึงถือเป็นสาระส าคัญที่พนักงาน

ตรวจแรงงานจะต้องสอบสวนและรวบรวมไวใ้น

ส านวนเพื่อประกอบการพิจารณา วินิจฉัยและออก

ค าสัง่ 

https://mgronline.com/ 
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 หัวใจส าคญัของการจ้างงานตามมาตรา 64  

คือการจา้งงานที่เป็นการชั่วคราว ซ่ึงไม่อาจปฏิเสธ

ความจริงไดว้่า  เหตุที่มีการจา้งงานชัว่คราว ก็เพราะ

ลกัษณะและสภาพของงานนั้นย่อมเป็นงานชัว่คราว

หากเป็นงานประจ า แต่กลับมาจา้งงานในลักษณะ

ชั่วคราวซ่ึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ก็จะเกิด

การจา้งงานคราวละ 3 เดือน และต่ออายกุารท างาน

คราวละ 3 เดือนไปเร่ือย ๆ ไม่รู้จบ เพราะแทจ้ริงมิใช่

งานชัว่คราว  ซ่ึงยอ่มมิใช่เจตนารมณ์ของการจา้งงาน

ตามมาตรา 64 

 

 อยา่งไรก็ตาม  ในงานประจ า หรืองานที่เป็น

กระบวนการผลิตปกติ ก็อาจมีการจา้งงานตามมาตรา 

64 ได ้แต่ก็ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขที่วา่เป็นการชัว่คราว 

หรือชั่วระยะเวลาหน่ึงแล้วก็จบส้ินกันไป มิใช่ใน

ลกัษณะที่ต่ออายุการจา้งกนัไปโดยไม่รู้จบส้ิน เช่น 

เป็นช่วงตอ้งเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบให้ทนัเวลา  เกิด

ความผิดพลาดในการผลิตจนท าให้สินค้าเสียหาย 

และจ าเป็นตอ้งจา้งแรงงานเพือ่ท  าการซ่อมหรือแกไ้ข

ความเสียหาย เพือ่จะไดส่้งสินคา้ไดท้นัเวลา หรือมีค  า

สั่งซ้ือพิเศษเขา้มาเป็นจ านวนมากในช่วงระยะเวลา

หน่ึง ซ่ึงอาจจะมากหรือน้อยกว่าระยะเวลา 3 เดือนที่

กฎหมายอนุญาตให้ท  างานในราชอาณาจักรแต่ละ

คราวก็ได ้ 

 กรณีเช่นน้ีหากงานชั่วคราวนั้นตอ้งใช้เวลา

ถึง 6 เดือน หรือจนกว่างานนั้นจะเสร็จ  นายจา้งยอ่ม

มีเหตุผลที่จะจา้งงานตามมาตรา 64 ต่อไปไดค้ราวละ 

3 เดือน จนกวา่งานนั้นจะเสร็จซ่ึงตอ้งมีจุดจบส้ินของ

การจา้งงาน มิใช่จา้งต่อกนัไปเร่ือย ๆ โดยไม่มีวนัยติุ  

แต่กรณีน้ีไม่ปรากฏว่ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หรือมี

ความจ าเป็นต้องจ้างงานชั่วคราวอย่างไร   กรณีจึง

ชดัเจนวา่ นายจา้งน างานที่เป็นกระบวนการผลิตปกติ 

เป็นงานต่อเน่ืองไม่รู้จบ ซ่ึงมิใช่งานที่มีลกัษณะคร้ัง

คราว ชัว่คราวชัว่ระยะเวลาหน่ึง แต่มาอาศยัช่องทาง

ของมาตรา 64 จา้งงานคราวละ 3 เดือนแลว้ก็ต่ออายุ

กนัไปเร่ือยๆ ไม่รู้จบส้ิน ยอ่มมิใช่เจตนารมณ์ของการ

จา้งงานตามมาตรา 64 

 เม่ือมิใช่การจา้งงานตามมาตรา 64  ก็ตอ้งถือ

ว่าสัญญาจา้งแรงงานกรณีน้ี  มิใช่การจา้งที่มีก  าหนด

ระยะเวลาแน่นอน เพราะงานมีตลอดไป ต่ออายกุัน

ตลอดไป ย่อมเป็นสัญญาจา้งหรือการจา้งแรงงานที่

ไม่มีก าหนดระยะเวลา 

https://mgronline.com/ 
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 เ ก่ี ย ว กับป ระ เ ด็ น ระ ย ะ เ วล า ต า มอ า ยุ

ใบอนุญาตการท างานกบัระยะเวลาในการจา้ง ซ่ึงเป็น

คนละเร่ืองหรือคนละประเด็นกนั 

  ความตอ้งการของนายจา้งที่จะจา้งงานตาม

มาตรา 64 อาจมีระยะเวลายาวกวา่ 3 เดือนก็ได ้เพราะ

กฎหมายมิไดห้้ามมิให้นายจา้งและลูกจา้งท าสัญญา

จา้งเกินกว่า 3 เดือน ซ่ึงเป็นเร่ืองที่นายจา้งกับลูกจา้ง

ตอ้งตกลงกันให้เกิดผลทางกฎหมายเป็นสัญญาจา้ง

แรงงานว่าจะมีการจา้งหรือท างานให้กนัจนกว่างาน

จะเสร็จหรือจนกว่าจะครบเวลาที่ก  าหนดซ่ึงอาจจะ

ยาวนานกว่า 3 เดือน แต่ต้องเป็นชั่วคราวหรือชั่ว

ระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น ส่วนน้ีย่อมเป็นระยะเวลาใน

การจา้งหรือที่ตกลงท าสญัญาจา้ง แต่กฎหมายก าหนด

ระยะเวลาในการอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานใน

ราชอาณาจกัรไดไ้ม่เกินคราวละ 3 เดือนเท่านั้น หาก

งานเดิมยงัไม่เสร็จ หรือยงัไม่ถึงก าหนดเวลาตามที่ตก

ลงกัน ก็ตอ้งด าเนินการขอต่อใบอนุญาตการท างาน

ตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นคนละเร่ืองกนั 

 ดู เหมือนว่ าในค ดี น้ีจะมีการปะปนกัน

ระหว่างระยะเวลาในการจา้งกับระยะเวลาที่อนุญาต

ให้ท  างาน หรือในท านองว่ากฎหมายอนุญาตให้

ท  างานได้คราวละไม่เกิน 3 เดือน จ าเลยที่ 2 หรือ

นายจ้างก็ขอจ้างเท่ากับระยะเวลาดังกล่าว หาก

กฎหมายอนุญาตใหท้  างานไดไ้ม่เกิน 1 ปี ก็จะจา้งกนั 

1 ปีและต่ออายกุารจา้งกนัไปเร่ือย ๆ คราวละไม่เกิน 1 

ปี โดยไม่มีวนัยุติในการจ้าง ซ่ึงมิใช่ความมุ่งหมาย

ของกฎหมายและการจา้งงานตามมาตรา 64 

 

 คดีน้ีแรงงานขา้มชาติไดรั้บความช่วยเหลือ

ทางคดีจากมูลนิธิแมป  และต่อมามูลนิธิแมปได้

ร่วมกบัมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ซ่ึง

เป็นองค์พัฒนาเอกชนที่ไ ม่แสวงหาก าไร และ

ด า เนินงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

แรงงานขา้มชาติ ไดร่้วมกนักบัแรงงานขา้มชาติและ

องค์กรชุมชนชาวพม่า คือ  อารกัน และ ยังชีอูล 

ร่วมกันด าเนินการทางกฎหมายเพื่อเป็นคดีตัวอย่าง 

หรือคดี เ ชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน

บรรทัดฐาน การตีความ และการบังคบัใช้กฎหมาย  

 ความคบืหน้าคดีในขณะนี้คือ ภายหลงัจากที่

แรงงานแพค้ดีในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน เพราะ

พนกังานตรวจแรงงาน จ. ตาก วนิิจฉัยว่า การจา้งงาน

ตามมาตรา 64 เป็นสัญญาจา้งที่มีก  าหนดระยะเวลา 3 

เดือน แต่แรงงานข้ามชาติมาชนะคดีในชั้ นศาล

https://www.chiangmainews.co.th/ 
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แรงงานภาค 6 โดยศาลไดว้ินิจฉัยสรุปประเด็นส าคญั

ไดด้งัน้ี 

 (1) สัญญาจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้าง

ไว้แน่นอน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541  มาตรา 17 วรรคหน่ึง จะต้องเป็นสัญญา

จ้างที่มีก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้นและส้ินสุดสัญญา

เอาไว้แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและจะต้องเลิก

จ้างตามก าหนดระยะเวลาน้ันด้วย  

 เมื่อพิจารณาสัญญาจ้างในคดีเร่ิมต้นเป็นการ

จ้างตามมาตรา 64 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร

จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560งมี

ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน แต่ปรากฏว่ามีการต่ออายุ

สัญญาจ้างคราวละ 3 เดือนต่อมาอีกหลายคร้ัง 

 

 (2 )  ข้อ สัญญาก็ก าหนดใ ห้ทั้ งสองฝ่ าย

สามารถตกลงกันต่ออายุสัญญาจ้างได้ ระยะเวลาการ

จ้างจึงไม่แน่นอน  

 (3)  หลังปี 2560 แรงงานข้ามชาติในไลน์การ

ผลิตส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างคราวละ   3 เดือนตาม

มาตรา 64  แสดงว่านายจ้างใช้ช่องทางการจ้างงาน

ตามมาตรา 64 ให้ท างานตามปกติของธุรกิจ มิใช่งาน

ช่ัวคราวตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว และ 

 (4) การที่นายจ้างต่อใบอนุญาตท างานให้

คราวละ 3 เดือน ก็เป็นเพียงขั้นตอนการปฏิบัติให้

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่าน้ัน   

 จึงเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา

การจ้างไว้แน่นอน นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าใน

การเลิกจ้าง หรือต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าว

ล่วงหน้าตามกฎหมาย        (ค าพิพากษาของศาล

แรงงานภาค 6 คดีหมายเลขด าที่ ร 1185-1188/2563 

และคดีหมายเลขแดงที่ ร 349-352/2564) 

 ที่ศาลแรงงานภาค 6 พิพากษา เพียงค่าจา้ง

แทนการบอกกล่าวฯ เพยีงกอ้นเดียว ก็เพราะพนกังาน

ตรวจวินิจฉัยให้จ่ายค่าชดเชยและนายจ้างก็ยอม

จ่ายเงินค่าชดเชยแลว้ คดีพพิาทกนัเร่ืองตอ้งบอกกล่าว

หรือจ่ายค่าจา้งแทนการบอกกล่าวฯ หรือไม่ เพียง

กอ้นเดียว  

 อยา่งไรก็ตาม ถือว่าเป็นค าพิพากษาของศาล

แรงงานช้ันต้น  ที่มีความก้าวหน้าในการตีความ

เจตนารมณ์ของกฎหมาย ยงัไม่ทราบว่าฝ่ายนายจา้ง

https://www.77kaoded.com/news 
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จะใช้สิทธิอุทธรณ์คดีหรือไม่ คาดว่าน่าจะอุทธรณ์ 

เพราะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่มีการจา้งงานตามมาตรา 

64 อยา่งมากในงานกระบวนการผลิต   หากกรณีน้ีถึง

ที่สุดแล้วศาลสูงเห็นพ้องด้วย แรงงานข้ามชาติที่

ท  างานอยูใ่นกระบวนการผลิต หรืองานธุรกิจการคา้ที่

เป็นงานปกติ ย่อมมิใช่งานคร้ังคราวที่จะจา้งกนัตาม

มาตรา 64   

 หากมีการจ้างก็ต้องถือว่า เป็นการจ้างแบบ

ไม่มีก าหนดระยะเวลา เมื่อมีการ     เลิกจ้าง หรือไม่

ต่ออายุสัญญา นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย  โดยนับ

รวมระยะเวลาการท างานทั้งหมด ต้องบอกกล่าว

ล่วงหน้า หรือจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามกฎหมาย และอาจเข้าข่ายการเลิกจ้างโดยไม่เป็น

ธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธี

พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 อีกด้วย 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

20 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

สรุปประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขพระราชบัญญตัิประกนัสังคม พ.ศ. ..... 

 

 

บทความน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงวิชาการ

เก่ียวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. .... ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่างๆต่อไปน้ี 

(1) การเปิดทางใหเ้ลือกรับเงินบ าเหน็จชราภาพไดใ้น

กรณีที่ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่น้อยกว่า 

180 เดือน (2)  การเพิ่มทางเลือกเงินบ านาญจ่าย

ล่วงหน้า (เงินที่จ่ายให้ก่อนรับเงินบ านาญชราภาพ) 

และ (3) การเพิม่ทางเลือกให้สามารถน าเงินบางส่วน

ไปเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินที่มีความตกลง

กบัส านกังานประกนัสงัคมเพือ่ใชใ้นการด ารงชีพของ

ผูป้ระกนัตน) 

 

 

 1. การเปิดทางให้เลือกรับเงินบ าเหน็จชรา

ภาพได้ในกรณทีี่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่

น้อยกว่า 180 เดือน 

 1.1 ส่งผลให้ความมัน่คงทางรายไดย้ามชรา

ภาพลดลง เน่ืองจากสมาชิกรับเงินเป็นกอ้นแลว้ตอ้ง

บริหารจดัการดว้ยตนเองไปจนถึงวนัสุดทา้ยของชีวิต 

แมว้า่สมาชิกจะไดเ้งินกอ้นใหญ่ในปัจจุบนัไป แต่ไม่

ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ 

Centre for Social Health Protection Study 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม มหิดล 

 

www.isranews.org 
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มีอะไรการันตีได้ว่าเงินนั้นจะเพียงพอไปจนถึงวนั

สุดทา้ยของชีวิต หากมีอายยุนืเกินกว่าที่คาดไวจ้ะท า

ให้ขาดหลักประกนัที่มัน่คงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงบั้น

ปลายได้ รวมทั้งความเส่ียงจากการเลือกเอาเงินไป

ลงทุนทั้งโดยตัวเองหรือครอบครัวแล้วไม่ประสบ

ผลส าเร็จการมีทางเลือกให้สามารถรับเงินบ าเหน็จ

ชราภาพจึงท าใหห้นา้ที่ของบ านาญดา้นการขจดัความ

ยากจนยามชราภาพ การก าจดัความเส่ียงจากความไม่

แน่นอนของอายขุยั และการเกล่ียทรัพยากรระหว่าง

เวลา (consumption smoothening) หายไปโดยส้ินเชิง 

 1.2 การใหรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพยงัน าไปสู่

การเพิม่ภาระทางการคลงัของรัฐบาลในระยะยาว เม่ือ

ผูสู้งอายุที่ไม่มีรายได้ในยามชราภาพจะท าให้เกิด

ปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซ่ึงในที่สุดรัฐบาล

ตอ้งจดัหางบประมาณมาช่วยเหลือ 

 1.3 การเปิดให้มีทางเลือกให้รับเงินบ าเหน็จ

ชราภาพแทนการรับเงินบ านาญชราภาพ เป็นการท า

ให้ระบบบ านาญไ ม่แตกต่ างจาก  “การออม” 

โดยทัว่ไป ถ้าเปิดให้มีทางเลือกน้ี (และหากสมาชิก

ส่วนใหญ่เลือกทางเลือกน้ี) อาจจะสะทอ้นให้เห็นถึง

วิธีคิดและพฤติกรรม “การมองระยะสั้น” (myopic) 

ของประชาชน ให้ความส าคญัสถานการณ์ปากทอ้ง

ของตนเองในระยะสั้น ไม่ค  านึงถึงความมั่นคงทาง

รายได้ยามชราภาพในระยะยาว ซ่ึงในทางหลักการ

หากเป็นเช่น น้ี  รัฐบาลควรที่จะเข้ามาคิดแทน/

วางแผนแทนประชาชน โดยการแทรกแซงตลาดจดั

ให้มีบ  านาญเพื่อบังคับให้ประชาชนมีบ านาญเพื่อ

ประกนัความมัน่คงทางรายไดร้ะยะยาว  

 1.4 การเปิดโอกาสใหรั้บบ าเหน็จชราภาพได้

ด้วย เป็นส่ิงที่ไม่ควรด าเนินการอย่างยิ่ง กองทุน

ประกันสังคมควรเป็น Defined Benefits หรือ 

Defined Contributions อยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่ควรที่จะ

เป็นทั้งสองรูปแบบในขณะเดียวกนั การเปิดโอกาส

ให้ รับบ า เห น็ จชราภ าพอ าจจะ ดู เห มื อน ช่วย

ผูป้ระกันตนในระยะสั้ นได้ แต่จะขาดความมั่นคง

ทางด้านรายได้ยามชราภาพในระยะยาวซ่ึงเป็น

เป้าหมายหลกัของการออกแบบกองทุนประกนัสังคม

ตั้งแต่เร่ิมตน้  

 2. การเพิ่มทางเลือกให้สามารถน า เงิน

บางส่วนไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่มี

ความตกลงกับส านักงานประกันสังคมเพื่อใช้ในการ

ด ารงชีพของ ผู้ประกันตน ในกรณีที่ เกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์อื่นใดฯ 

 2.1 เป็นแนวทางที่ไม่เป็นธรรมและขดัต่อ

หลกัการ “การประกันสังคม” ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของ

การเฉล่ียทุกข์เฉล่ียสุขกันระหว่างสมาชิก ในกรณี

ปกติโดยการท างานของกองทุนอย่างที่เป็น เงินใน

ส่วนที่กองทุนเตรียมไวจ่้ายใหส้มาชิกเป็นบ านาญชรา

ภาพ สมาชิกที่เสียชีวิตเร็ว (ดึงเงินออกจากกองทุน
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นอ้ยกวา่) จะช่วยสมาชิกที่เสียชีวติชา้ (ดึงเงินออกจาก

กองทุนมากกว่า) การท างานในลักษณะน้ีช่วยให้

กองทุนประกนัสงัคมอยูไ่ด ้ซ่ึงถา้ไม่มีการปฏิรูปใดๆ 

กองทุนเองก็ก าลังจะประสบปัญหาในระยะยาวอยู่

แล้ว หากมีการอนุญาตให้ สมาชิกที่น าเงินบางส่วน

ไปเป็นหลักประกันการกู้ยมื หากเสียชีวิตก่อนเวลา

อนัควร ไม่สามารถใช้คืนเงินกู้ยืมของตนได้ ท  าให้

สถาบนัการเงินสามารถมายึดเงินค ้ าประกันได้ นั่น

หมายความวา่ หนา้ที่การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัระหว่าง

สมาชิกที่เสียชีวติเร็วกบัเสียชีวิตชา้ก็จะลดบทบาทลง

ไป รวมทั้งสมาชิกที่ไม่ไดมี้ส่วนไดจ้ากการกูย้มื แต่

ต้องมารับความเส่ียงที่อาจต้องเพิ่มเงินสมทบเข้า

กองทุนประกันสังคมที่ตอ้งมีภาระการชดเชยเงินกู ้

ท  าให้การด าเนินการในลกัษณะน้ีท าให้ฟังก์ชั่นการ

ประกนัสงัคมสูญเสียไปและไม่เป็นธรรม 

 2.2 เป็นแนวทางที่ข ัดต่อการค านวณทาง

คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับการจ่ายเงินบ านาญ

แบบก าหนดผลประโยชน์บ  านาญ (Defined Benefit) 

ทั้ งน้ี การเปิดทางเลือกให้สมาชิกในพื้นที่ที่ได้รับ

ผลกระทบจากภยัพิบติัที่รุนแรงหรือเกิดโรคระบาด

สามารถน าเงินบางส่วนไปเป็นหลักประกันธุรกิจ

การเงินฯจะท าให้ไม่สามารถประมาณการทาง

คณิตศาสตร์การประกันภยัเพื่อดูสมดุลของรายได้

รายจ่ายของบ านาญชราภาพได ้เน่ืองจาก 

 (1)ไม่สามารถประมาณวงเงินที่เป็นของ

ผูป้ระกันแต่ละคนได้ ความไม่แน่นอนน้ีเกิดจาก 

รูปแบบกองทุนประกนัสังคมเป็นการสมทบเงินจาก

ผูป้ระกนัตนเขา้กองกลาง (Collective finance) ไม่ได้

เป็นบญัชีเฉพาะตวั จะทราบว่ามีสิทธิได้เงินบ านาญ

เท่าใดนั้นก็ต่อเม่ือถึงอายเุกษียณหรือออกจากการเป็น

สมาชิก มีความไม่แน่นอนของเงินบ าเหน็จบ านาญที่

จะได ้ตั้งแต่ไม่ไดส้กับาท เน่ืองจากส่งไม่ครบ หรือถา้

อยู่จนเกษียณตอ้งค านวณยอ้นหลังตามสูตรบ านาญ 

(Define Benefit formula: DB) ถึงจะรู้วา่จะไดบ้  านาญ

เท่าใด การค ้ าประกนัเงินกู้โดยมีความไม่แน่นอนว่า

ผูป้ระกนัตนจะมีเงินในอนาคตที่เป็นสิทธิประโยชน์

ชราภาพของตนเองเท่าใด อาจเกิดการค ้าประกนัหน้ี

เกินวงเงินบ า เหน็จบ านาญที่จะได้รับ ซ่ึงจะเป็น

ปัญหาทางกฎหมายต่อด้วยว่าเป็นความผิดของใคร 

ไล่เบี้ยความเสียหายจากใคร 

 ซ่ึงต่างจากรูปแบบการสะสมเงินแบบบญัชี

ส่วนตวัของกองทุนเงินออมหรือProvident fund ที่

เงินที่ ส่งจะเก็บเป็นบัญชีส่วนตัวและจ่ายบ าเหน็จ

บ านาญโดยดูเพียงเงินที่ออมบวกผลตอบแทนการ

ลงทุน (Define contribution: DC) 

 (2) มีความไม่แน่นอนจากการที่อาจมีหน้ีสูญ

จากการที่กองทุนประกันสังคมเป็นผูค้  ้ าประกันแล้ว

ถูกยึดเงินค ้ าประกัน เพราะผู ้กู ้ไ ม่ช าระหน้ีตาม

เง่ือนไขที่ก  าหนด 
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 (3) ไม่สามารถค านวณวงเงินที่จะใชใ้นการ

ลงทุนของกองทุนได้อย่างถูกต้อง เพราะความ

ยากล าบากในการค านวณความน่าจะเป็นของเงินเขา้

เงินออกของกองทุนประกนัสงัคมได ้และไม่สามารถ

ไล่เบี้ยได ้เพราะประมาณการหน้ีสูญไม่ถูก มีโอกาส

ที่ สู ต ร ใ ห ม่ ใ นก า ร ค า น วณ เ งิ น บ า น า ญข อ ง

ผูป้ระกนัตนจะไดเ้งินบ านาญลดลง เพราะตอ้งกนัเงิน

ไวส้ าหรับหน้ีสูญ (ซ่ึงคาดประมาณไดย้ากมาก เพราะ

หลกัการของประกนัสังคมเป็นแบบ DB จะเสียชีวิต

ชา้หรือเร็ว จึงไม่สามารถคาดการณ์เงินบ านาญที่คาด

วา่จะไดต้ลอดชีวติของแต่ละคนไดไ้ม่แน่นอน) 

 2.3 เป็นนโยบายที่อาจมี Quick win แต่ Long 

term loss ทั้งในเชิงบริหารจดัการ ทางเศรษฐกิจ และ 

ทางการเมือง 

 (1) ระยะสั้นมีปัญหาการบริหารจดัการของ

ประกนัสงัคม และอาจน าไปสู่การไร้เสถียรภาพของ

กองทุนประกันสังคม เน่ืองจากมีโอกาสเกิดปัญหา 

moral hazard ขึ้น โดยที่สมาชิกที่ตอ้งการจะกู ้น าเงิน

ดงักล่าวไปค ้าประกนั แลว้ทา้ยที่สุดเบี้ ยวหน้ี เงินค ้ า

ประกันจากกองทุนประกันสังคมตอ้งโดนยึดไป มี

การฟ้องร้องไล่เบี้ยกันมากมาย และยิ่งหากธนาคาร

เห็นว่า มีกองทุนประกันสังคมเป็นผูค้  ้ าประกันที่มี

ความน่าเช่ือถือ ปล่อยกู้โดยไม่พิจารณาจริงจงั เกิด

ปัญหา principal-agent ตามมาอยา่งเล่ียงไม่ได ้

 (2) อาจเป็นประเด็นทางกฎหมายที่เส่ียงต่อ

การถูกฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง 

โดยประเด็นที่จ  าเป็นตอ้งท าให้กระจ่างคือ รัฐบาล

โดยกองทุนประกันสังคมสามารถออกกฎหมายใช้

เงินกองทุนประกันสังคมไปค ้ าประกันหน้ีสินของ

บุคคลไดห้รือไม่ โดยประเด็นส าคญัที่ตอ้งพิจารณา

คือ เงินในกองทุนนั้นส าหรับกองทุนประกันสังคม

แล้วเป็นสินทรัพย์หรือเป็นหน้ีสิน เน่ืองจากเงิน

เหล่านั้นเป็นภาระผูกพนัระยะยาวที่จะตอ้งน ามาจ่าย

เป็นเงินบ านาญชราภาพให้กบัสมาชิกตามขอ้ตกลงที่

วางไว ้

 (3) นอกจากจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ

ทางการเงินของกองทุน ย ังจะมีผลกระทบทาง

การเมืองต่อรัฐบาลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แมว้่า

สิทธิประโยชน์ชราภาพตามมาตรา 33 จะมีรูปแบบ

เป็นกองทุนส ารองแบบไม่เต็มวงเงิน (partial fund) 

ไม่ตอ้งค  านวณสมดุลของรายได้รายจ่าย (actuarial 

balance)  เต็มรูปแบบ เปิดโอกาสให้มีการปรับสูตร

สิทธิประโยชน์บ านาญชราภาพได้ โดย ผลกระทบ

ทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะไม่ใช่สมาชิกทุกคนจะได้

ประโยชน์ (better off) จากแนวคิดน้ี แต่สมาชิกส่วน

ใหญ่จะเสียประโยชน์ (worse off) เพราะคนได้

ประโยชน์คือคนใชเ้งินบ านาญชราภาพไปค ้าประกนั 

แต่ทุกคนจะเสียประโยชน์เพราะต้องถูกปรับสูตร
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ค านวณบ านาญใหม่เพือ่ take care คนกลุ่มส่วนนอ้ยที่

จะไปกู ้

 3. การเปิดทางเลือกให้สมาชิกในพื้นที่ที่

ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย 

หรือเหตุการณ์อื่นใดสามารถน าเงินบางส่วนไปเป็น

หลักประกันกับสถาบันการเงินที่มีความตกลงกับ

ส านักงานประกันสังคมเพื่อใช้ในการด ารงชีพของ

ผู้ประกันตน สามารถใช้แนวทางอื่นที่อาจช่วยเหลือ

เหมาะสมกว่า เช่น 

 - มีทางเลือกเชิงนโยบายอ่ืนที่รัฐบาลสามารถ

ให้ความช่วยเหลือแก่ผูท้ี่ประสบปัญหาดงักล่าว เช่น 

การใหเ้งินช่วยเหลือ การตั้งกองทุนช่วยเหลือเป็นการ

เฉพาะกิจ เป็นตน้ 

 - ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่เปิด

โอกาสให้กองทุนประกันสังคมสามารถลงทุนได ้

อาจจะใช้วิธีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกโดยตรงบน

พื้นฐานของการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เหมาะสม ซ่ึง

ก า ร เ ปิ ด โอก าสให้สม า ชิกกู้ เ งิ น จ ากกอ งทุ น

ประกนัสงัคมไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งศึกษาอยา่งรอบคอบ 

 4. โดยหลักการ การเปิดทางเลือกให้สมาชิก

ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ สา

ธารณภัย  หรือเหตุการณ์อื่นใดสามารถน า เงิน

บางส่วนไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินที่มี

ความตกลงกับส านักงานประกันสังคมเพื่อใช้ในการ

ด ารงชีพของผู้ประกันตน เป็นแนวคิดที่อ ยู่บน

พื้นฐานวิ ธีคิดของระบบบ านาญแบบ Defined 

Contribution เจา้ตวัออมเงินมาในระบบเท่าไหร่ มี

ผลตอบแทนจากการบริหารเงินออมนั้ นเพียงไร 

สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน หากใช้เงินนั้ นเป็น

หลกัประกนัเงินกูไ้ด้คงจะไม่แปลกอะไร แต่การน า

แนวคิดการน าเงินบ านาญแบบ Defined Benefits มา

ค ้ าประกันเงินกู้ยืมคงจะไม่เหมาะสมตามเหตุผลที่

กล่าวไป หรือหากประกนัสังคมตอ้งการที่จะเน้นให้

ความส าคญักบัสิทธิประโยชน์ใหม่แบบน้ี คงจะตอ้ง

จ าเป็นต้องปรับหลักการของระบบบ านาญไปสู่

แนวคิด Notional Defined Contribution หรือ 

Defined Contributions ซ่ึงนั่นแปลว่า ตอ้งยกเลิก

ระบบประกันสังคม (Social Insurance) ที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันทั้ งหมด การเปล่ียนแปลงน้ีมีนัยต่อความ

จ าเป็นในการด ารงอยูข่องกองทุนประกนัสงัคมดว้ย  

………………………… 

Version: วรเวศม์-ถาวร ยกร่าง แก้ไข 8 พฤศจิกายน 

2564 แกไ้ขคร้ังท่ี 2 2 กุมภาพนัธ์ 2565 
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 วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2565 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์

แรงงานไทย ในภารกิจสถาบนัแรงงานเพื่อการศึกษา 

คน้ควา้วิจัย และฝึกอบรม จัดโครงการศึกษาอบรม

เสริมสร้างศกัยภาพแกนน าแรงงานแบบออนไลน์คร้ัง

ที่ 3 เร่ือง “ม.11/1 VS AI :ใครอยู่?ใครไป?” ผ่าน

แอพพลิเคชั่น zoom ซ่ึงมีการบรรยายวิชาการเร่ือง 

“ผลกระทบการจา้งงานแบบยืดหยุ่น แต่ไม่มั่นคง” 

และการเสวนาเร่ือง “ ม.11/1 VS AI ส่องอนาคตการ

จา้งงานและคุม้ครองแรงงาน” 

 

 อาจารย์สุ นี  ไชยรส รองประธานมูลนิ ธิ

พิพิธภณัฑแ์รงงานไทย กล่าวว่า การจดัการศึกษาคร้ัง

น้ีเป็นคร้ังที่ 3 ซ่ึงเป็นการช่วยลงขนัเพือ่ใหง้บประมาณ

สมทบกนั การต่อสูข้องขบวนการแรงงานเพือ่การต่อสู้

เพื่ อ สั ง คมและ เพื่ อ แ รง ง านทุ กก ลุ่ มด้ว ย  ช่ ว ง

สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ท าให้การจดัการศึกษามี

การจดัผ่านระบบออนไลน์ท  าให้มีการสานกันเขา้มา

ในการศึกษา และยงัมีการหยบิยกเร่ืองประเด็นแรงงาน

ขึ้นมาวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน

ความรู้กนั 

บรรยายวิชาการและแลกเปล่ียน หัวข้อ 

“ผลกระทบการจ้างงานจากการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน

โลก” โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ  อดีตกรรมการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต สรุปไดด้งัน้ี 

โดย วาสนา ล าดี
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แนวโน้มเศรษฐกิจโลก เม่ือมีการผลิตน ้ ามัน

ลดลงซ่ึงทวนกระแสความตอ้งการน ้ ามันของโลกที่

เพิ่มขึ้ น ด้วยการเดินทางที่ เป็นปกติเช่นการใช้รถ

ส่วนตวับนทอ้งถนนราคาน ้ ามันที่ปรับตวัขึ้นไม่หยุด 

และเร่ืองของสงครามรัสเซียกับยูเครนซ่ึงกระทบกับ

เศรษฐกิจโลกกระทบแน่นอน  

 

 หากมองระบบทุนนิยมโลก ซ่ึงในความเป็น

จริงไกลตอนน้ีคือระบบเศรษฐกิจการตลาด และระบบ

ทุนนิยมโลกครอบโลกอยู่ในปัจจุบันที่บีบคั้นทาง

เศรษฐกิจอยู่  มีคนรวยน้อยคนจนทั่วโลก มีการ

เป ล่ี ยน แปล งอ ย่ า ง ม า กทา ง เ ศรษฐ กิ จ ซ่ึ ง ก า ร

เปล่ียนแปลงน้ีหากใครเปล่ียนแปลงไดก้็จะเดินหน้า

ต่อไดแ้ต่หากไม่ปรับตวัก็จะหายไปจากระบบทุนบน

โลกน้ี เช่นทางการเงินก็มีการปรับตวัเปล่ียนแปลงเป็น

ระบบใหม่รูปแบบเดิมจะหายไปจากระบบ อยา่งระบบ

รถยนต์ก็เช่นกันมีการปรับตัวตั้ งเป้าในการที่จะลด

รถยนตส์นัดาปภายในแบบเก่าใหห้มดไป โดยประเทศ

ไทยรับจา้งผลิตรถยนตส์ันดาปภายในที่มีการจา้งงาน

จ านวนมาก การปรับเปล่ียนมีผลกระทบต่อการจา้ง

งานแน่นอน 

 ท าไมประเทศไทยควรมีการปรับขึ้นค่าแรง

ขั้นต ่า ปรับขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจได ้

ซ่ึงในหลายประเทศมีการปรับขึ้ นค่าแรงขั้นต ่าแบบ

กา้วกระโดด เพือ่ใหมี้การกระตุ่นเศรษฐกิจในประเทศ 

ซ่ึงการมองการขึ้นค่าแรงขั้นต ่าว่าเป็นผลกระทบต่อ

การลงทุนก็จะเป็นปัญหาทางการพฒันาเศรษฐกิจ

ประเทศ ซ่ึงทางสหรัฐเองก็มีการรับแรงงานอพยพ มี

การจา้งงานเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่การสูญเสียงาน แต่เป็น

การกระตุ่นการจ้างงานและเพิ่มเศรษฐกิจด้วย แต่

ประเทศไทยไม่มองเร่ืองการจา้งงานเป็นการเพิ่มJob 

building แต่การที่มีการเพิม่ขึ้นของAI หรือเทคโนโลยี

ซ่ึงเป็นการฆ่าแรงงาน ควรตอ้งมองว่าการปรับตวัของ

แรงงานและการพฒันาระบบใหม่น้ีเพื่อให้แรงงานมี

คุณภาพชีวติที่ดีอยา่งไรให้คนท างานน้อยลงแต่รายได้

เพิ่มขึ้ น โดยคนท างานกับเทคโนโลยี คนท างานกับ

หุ่นยนต์ AI มีการเพิ่มโปรดักส์ขึ้ นคนมีรายได้เพิ่ม

พฒันาคนใหมี้คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

 ส่วนของระบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นเป็น

สภาวะที่เกิดขึ้นมาหลาย 10 ปีแลว้พื้นฐานคือ องคก์ร

ทุนไม่ตอ้งการที่จะรับภาระการจา้งงานและสวสัดิการ

แรงงาน การจ้างงานที่ยืดหยุ่นท าให้การท างานที่มี

ความรวดเร็วลดตน้ทุนมีความหลากหลายด้วย แล้ว

การจา้งงานแบบยดืหยุน่เป็นเอาเปรียบแรงงานหรือไม่ 

การจา้งงานนั้นมีความเปล่ียนแปลงรูปแบบไปมาก 

เดิมอาจเป็นการจ้างงานในงานที่สกปรก งานที่ไม่
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ปลอดภัยซ่ึงตอนน้ีมีการเปล่ียนไปเม่ือมีการต่อสู้

เพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัและเป็นธรรมขึ้น เกิดระบบ

สามแปดและแนวคิดในประเทศคอมมิวนิสตเ์องก็เห็น

ถึงความไม่สอดคลอ้งมีการพฒันามาเร่ือย และมีการ

ปรับเร่ืองการจา้งงานท าอยา่งไรให้เกิดตน้ทุนต ่าไดผ้ล

ก าไรมากขึ้ น เช่นการปรับตัวด้านเทคโนโลยีให้

สามารถท างานที่ไหนก็ได้ อย่างการจ้างงานไม่

จ า เ ป็น ต้อ งจ้า งคนในประ เทศก็ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ช่ น

โอเปอเรเตอร์ เป็นตน้ 

 ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่รับจา้งผลิตท าให้

มีคู่แข่งในการลงทุนโดยเดิมไทยก็ไปลงทุนที่ประเทศ

จีนเพื่อค่าแรงต ่า แต่เม่ือจีนมีการพฒันานโยบายของ

ประธานาธิบดี สีจ้ินผิง มีการเพิ่มค่าแรงที่สูงขึ้นท าให้

สงัคมจีนเป็นสงัคมค่าจา้งสูงเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต

ประชาชน แม้จีนมาที่หลังไทยเดิมรับจ้างผลิตแต่

ตอนน้ียกระดับตัวเองจนสามารถมีเทคโนโลยีปรับ

ทกัษะแรงงานให้สูงและผลิตเองแทนการรับจา้งผลิต

ได ้ส่วนประเทศไทยยงัคงอยูท่ี่เดิมคือรับจา้งผลิต และ

เม่ือเกิดโควิดท าให้เกิดการจา้งงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น 

เช่นการท างานที่ไหนก็ไดแ้ละการท างานทางไกลคือ

ส่วนหน่ึงในการจา้งงานที่ยดืหยุน่ ซ่ึงการจา้งงานแบบ

น้ีเป็นการจา้งงานที่ไม่มีมาตรฐานคือจา้งเท่าไรก็ได ้แต่

อาจไม่ เป็นธรรมต่อลูกจ้าง และองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศก็มองว่าเป็นการจ้างงานที่ไม่ได้

มาตรฐาน การจา้งงาน Outsource (เอา้ท์ซอร์ส) ไลน์

แมน แกร็บ โรบินฮูด้ ซ่ึงการที่จะให้เกิดการจา้งงานที่

เป็นธรรมจะตอ้งมาจากการเรียกร้องไม่ใช่ไดม้าโดยไม่

มีการเรียกร้อง ซ่ึงการเรียกร้องตอ้งมีเห็นผลมีขอ้มูล

ไม่เช่นนั้นการต่อสู้ก็จะดูไม่มีพลัง การจา้งงานแบบ

ยดืหยุน่ อยา่งงานพาร์ทไทม์ซ่ึงคนรุ่นใหม่ท างานแบบ

น้ีจ านวนมาก ด้วยอุตสาหกรรมน้ีท างานแบบshort-

term แต่งานนั้นเป็นแบบงานประจ า หรือแบบหลาย

คนรับงานวิจยัแบบที่ไม่ชอบสอนเป็นตน้ และการที่

น าเอามหาวทิยาลยัออกนอกระบบก็มีการจา้งงานแบบ

สญัญาจา้งระยะสั้นหากไม่พอใจก็ไม่ต่อสญัญาอาจารย์

ได ้การจา้งงานแบบสัญญาจา้งในส่ือมวลชนก็เพิ่มขึ้น 

หรือในเอกชนจ านวนมากก็มีการใชก้ารจา้งงานแบบน้ี

ดว้ย หรือหากน ามาตรฐานการจา้งงาน เช่นเร่ืองรายได้

ค่าจา้งและสวสัดิการที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงมีการ

ออกมาต่อสู้ของแรงงานทัว่โลกด้วยไม่ใช่เฉพาะใน

ประเทศไทย 

 ส่ิงที่เป็นปัญหาท างานในหลายประเทศคือ 

ประเทศไทย อินเดีย คือการรับงานมาท าที่บา้นที่เป็น 

ปัญหาเป็นการรับงานเป็นช้ินๆ  ซ่ึงไม่มีการดูแล

มาตรฐานการจา้งงานขั้นต ่า ตอนน้ีการจา้งงานมีการ

กินหัวคิวแรงงานด้วย ต่อไปที่จะเกิดมากขึ้น คือการ

ท างานแบบ Remote Working การจ้างงานข้าม

ประเทศเป็นการน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการท างาน

อยูท่ี่ไหนก็ท  างานได้ มีการจา้งงานแบบB2Bเป็นการ

จา้งงานแบบไม่ประจ า คือจา้งงานแบบไหนก็ได้แต่
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ตอ้งเป็นการจา้งงานที่เป็นธรรมโดยรัฐตอ้งเขา้มาดูแล

และรัฐส่วนใหญ่ไม่ดูแลแรงงาน จะเข้าขา้งนายจา้ง

อยา่งประชานิยมส่วนใหญ่ก็สนบัสนุนทุน 

การเสวนา “ม.11/1 ปะทะ AI ส่องอนาคตการ

จ้างงานและคุ้มครองแรงงาน” สรุปไดด้งัน้ี  

 

 ปิยะ พวงเพชร ประธานสหภาพแรงงาน

รถยนตมิ์ตซูบิชิ แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการปรับตวั

กระบวนการผลิตนั้นวา่ มีมาตั้งแต่หลงัวกิฤติเศรษฐกิจ

ปี 2540 และมีการปรับมาตลอด มีการน าโรบอทเขา้มา

ท างานร่วมกบัคนงาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ของงาน และลดจ านวนแรงงานลงไปราว 20% และยงั

มีการจ้างงานสัญญาการจ้างงานแบบชั่วคราว งาน

Outsource (เอ้าทซ์อร์ส) เป็นตน้ เม่ือมาถึงช่วงวิกฤติ

โควดิ-19 ท าใหก้ารปรับตวัของนายจา้งเพิ่มขึ้น ทั้งการ

ขอลดสวสัดิการและยืดระยะเวลาในการจ่ายสิทธิ

สวสัดิการออกไป รวมถึงการลดจ านวนคนท างาน

ประจ าลง และการใชม้าตรการทางกฎหมายมาปราม

เพือ่เป็นการจดัระบบแรงงานสัมพนัธ์เชิงรุก อยา่งการ

ใช้พรบ.แกเฉินท าให้แรงงานมีความเดือดร้อนไม่

สามารถที่จะด านินกิจกรรมได ้และยงัมีการให้คนงาน

หยดุงานใชม้าตรา 75 และมีการจา้งงานเอาซ๊อตเขา้มา

แทน และมีการจา้งงานระยะสั้นเขา้มาทั้ง 3 เดือน และ 

11 เดือน เป็นการจา้งงานที่มีระยะเวลาที่ชดัเจน 

 ระบบราชการเองก็มีการจา้งงานที่ไม่มั่นคง 

ดว้ยรูปแบบการจา้งงานแบบสญัญาจา้งอยู ่และการเกิด

การจา้งงานแบบน้ีเพราะนายทุนตอ้งการรักษาอัตรา

ตน้ทุนการจา้งงานให้คงที่ ซ่ึงภาครัฐเองก็ไม่ได้ให้

ความส าคญัในการคุม้ครองการจา้งงานที่ให้เกิดความ

เป็นธรรม ในอุตสาหกรรมยานยนตเ์องก็มีการจา้งงาน

ระยะสั้ น และการรับฝึกงานนักศึกษาที่ มีการให้

ปฏิบัติงานในรูปแบบลักษณะเดียวกับการจ้างงาน

ประจ าอยู่กระบวนการผลิตจ านวนมาก โดยสภา

องค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ฯเองได้มีการยื่น

หนังสือต่อภาครัฐเพื่อให้เขา้มาดูแลว่าเขา้ข่ายการจา้ง

งานที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ 

 ก า รจ้ า ง ง า น ใน กิ จก า รย านยนต์ที่ เ ป็ น

ลูกจา้งประจ ามีตวัเลขไม่ถึงแสนคนที่ว่ามีการจา้งงาน

สูงปัจจุบนันั้นส่วนใหญ่ยงัเป็นแรงงานเหมาช่วงเหมา

ค่าแรง และนกัศึกษาฝึกงาน ซ่ึงเป็นแรงงานที่ไม่ไดรั้บ

การดูแลดา้นสวสัดิการเช่นเดียวกบัลูกจา้งประจ า ซ่ึง

ขบวนการแรงงานต้องช่วยกันขับเคล่ือนผลักดัน

ภาครัฐใหแ้กปั้ญหาเร่ืองน้ีดว้ย 
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 ดร.พงศฐิ์ติ พงศศ์ิลามณี รองเลขาฝ่ายวิชาการ  

สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) กล่าวว่า 

การจา้งงานที่มีการเปล่ียนไป และรูปแบบการจา้งงาน

แบบเสรีนิยม เช่นการจ้างงานประจ าที่มีการลดลง

ไม่ใช่เพราะงานที่ท  านอ้ยลงหรือความตอ้งการแรงงาน

ลดลงมีการจ้างงานแบบชั่วคราวมากขึ้ น มีการน า

เทคโนโลยี ใหม่ เข้าม า เส ริมศักยภ าพ เพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกปัจจยัคือความตอ้งการงานที่

ลดลงของผูใ้ชบ้ริการที่มีความตอ้งการที่เปล่ียนไปตาม

ยคุสมยัดว้ย 

 ซ่ึงรูปแบบการจ้างงานก็มีการเปล่ียนแปลง

เม่ือแรงงานมีอายุมากขึ้น การจา้งงานก็มีการปรับตวั

จา้งแรงงาน Outsource เขา้มาท างานแทนตอบสนอง

ความต้องการของงานที่ เป็นช่วงๆตามสัญญางาน

ลักษณะไม่ประจ า แบบช่วงไหนที่ตอ้งการแรงงาน

มากก็ Outsource เขา้มาท าแทนรวดเร็วกว่า ขณะน้ี

รูปแบบการจา้งงานรัฐวิสาหกิจมีการปรับตวัภายใน

อย่างมาก การที่เอกชนจะตอบสนองการท างาน ทนั

สถานการณ์ความตอ้งการรวดเร็วทนัสถานการณ์ความ

ต้องการของผูใ้ช้บริการ ท าให้เกิดการปรับตัวของ

รัฐวิสาหกิจเน่ืองจากการจา้งงานภายในรัฐวิสาหกิจมี

พนกังานจ านวนมาก มีการใชง้บประมาณการจา้งงาน

มากแต่วา่ไม่มีประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้มีการ

ใชร้ะบบการจา้งงานแบบ Outsource เขา้มาเป็นตน้  

 ทางองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ก็

มองว่า การจา้งงานแบบ Outsource นั้น ยงัไม่ใช่การ

จา้งงานแบบเลือกปฏิบติั ดว้ยการเลือกปฏิบติัต่อการ

จา้งงานนั้นเป็นเร่ืองสีผวิ เช้ือชาติ ศาสนา 

การจะใชป้ระโยชน์จากรัฐวิสาหกิจในการท างานดา้น

การจดัตั้งสหภาพแรงงานในประเภทกิจการเดียวกัน

ไดอ้ยา่งไรนั้น ดว้ยพระราชบญัญติัแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สมัพนัธ์ พ.ศ. 2543มีการแยกท าให้แรงงานเอกชนกบั

รัฐวิสาหกิจไม่สามารถรวมตัวกันแบบแรงงาน

อุตสาหกรรมเดียวกนัได ้และการที่รัฐวิสาหกิจถูกแยก

ออกจากเอกชนมานานจึงท าให้ไม่สนใจแรงงานใน

ภาคเอกชน และการมองว่าแรงงานรัฐวิสาหกิจเองก็มี

สวสัดิการและสภาพการจา้งที่ดีกวา่จึงไม่ใส่ใจแรงงาน

ในภาคเอกชนเลย น่ีก็เป็นอีกประเด็น ส่วนเร่ืองการ

ช่วยกันให้ความรู้หรือจัดตั้งสหภาพแรงงานเอกชน 

ทางสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจในส่วนขนส่งไดมี้การ

จัดตั้ งสหภาพแรงงานให้กับบริษัทลูกเพื่อให้มีการ

ต่อรองร่วมกนั  

 ในส่วนของไรเดอร์ก็เป็นอีกหน่ึงประเด็นใน

ต่างประเทศมีการท างานร่วมกัน แต่ประเทศไทย

กฎหมายไม่เอ้ือในการให้รัฐวิสาหกิจเขา้ไปร่วมหรือ

จดัตั้งเป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเดียวกนั ตอนน้ี

มีการจดัตั้งสหภาพแรงงานในสนามบิน โดยตอนน้ีมี

การเปิดรับสมัครสมาชิกในแรงงานสนามบิน และมี
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การรวมตัวกันจ านวนมาก มีการจัดตั้ งแรงงานใน

ประเภทกิจการประมงดว้ย 

 โลกเปล่ียนไวมากในการพฒันา ซ่ึงขบวนการ

แรงงานต้องมีการเรียกร้องเพื่อให้มีการคุ้มครอง

แรงงานทุกกลุ่ม และมีการพฒันาตนเองเพื่อให้เพิ่ม

ทกัษะงานในการที่จะเตรียมความพร้อมให้สอดคลอ้ง

กับการจา้งงานในอนาคตด้วย ซ่ึงคงมีการใช้ระบบ

ดิจิตอลมากขึ้น 

 ชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ ทนายความนักสิทธิแรงงาน 

กล่าวว่า รูปแบบการจา้งงานที่อยูใ่นประเทศไทยเป็น

การจ้างงานแบบนายจ้างกับลูกจ้าง หากใครไม่อยู่

ภายใตล้กัษณะน้ีก็ถือว่าไม่ใช่นายจา้งลูกจา้ง จึงมีการ

จา้งงานหลายรูปแบบ อยา่งที่ว่าเป็นรูปแบบการจา้งท า

ของ อยา่งเกษตรพนัธสญัญา เป็นตน้  

 หลงัวกิฤติเศรษฐกิจตม้ย  ากุง้ก็เกิดการจา้งงาน

ในรูปแบบจา้งท าของเพิม่มากขึ้นและมีการเคล่ือนไหว

ของภาคประชาชนจ านวนมากในการที่ตอ้งการให้เกิด

การคุม้ครอง รูปแบบการจา้งงานมีการปรับตวัอย่าง

มากอย่างกรณีไรเดอร์ก็เป็นรูปแบบการจา้งงานแบบ

ยืดหยุ่น การจ้างงานแบบเหมาค่าแรงเป็นรูปแบบ

สมัพนัธอี์กรูปแบบหน่ึงของการจา้งท าของ เป็นการน า

ลูกจา้งของบริษทัรับเหมาค่าแรงมาท างานในบริษัท

ที่ว่าจ้างท าของ มาท างานในกระบวนการผลิตของ

ตนเอง ซ่ึงก็มีเง่ือนไขการจดัหางาน และบริษทัเหมา

ค่าแรงก็มาใช้รูปแบบการเป็นนายจ้างลูกจ้าง และ

กฎหมายแรงงานมาเขียนเสริมเพื่อรับรองให้มีการจา้ง

งานแบบน้ี อีกหลังสถานการต้มย  ากุ ้ง  และย ัง มี

แนวความคิ ดให้ก าร เค ล่ือนไหวสองแบบ คื อ

เคล่ือนไหวใหย้กเลิกไม่มีให้มีการจา้งงานแบบน้ี และ

อีกรูปแบบคือเห็นวา่ยกเลิกไม่ไดแ้ต่อยากให้มีการจา้ง

งานให้เป็นธรรมมีการดูแล เพราะว่ารูปแบบการจา้ง

งานแบบน้ีมีทั่วโลก ท าให้เราได้กฎหมายคุ้มครอง

แรงงานมาตรา 11/1 เกิดขึ้นมาซ่ึงไม่พอ ได้เห็นการ

คุม้ครองแบบนายจา้งสองคน เช่น มีนายจา้งจ่ายค่าจา้ง 

หากเลิกจา้งก็มีการจ่ายค่าชดเชยจากนายจ้างอีกคน

หน่ึงจึงท าเกิดปัญหาอยู่ หรือการจ้างงานสวสัดิการ

ตอ้งมีความเท่าเทียมกนั จากกฎหมายแบบน้ีจึงเป็นว่า

ใครมีก าลังมากก็ต่อรองได้มากใครมีน้อยก็ได้น้อย 

การจา้งงานแบบเหมาช่วงก็มีการจา้งรับเหมาช่วงกัน

เป็นทอดๆไป และตอ้งมีการรับผิดชอบกันเป็นช่วงๆ 

ซ่ึงกฎหมายก็ใหร่้วมรับผดิแต่ไม่ไดใ้หเ้ป็นนายจา้ง 

 ปัญหาที่เป็นอยู่ตอนน้ี ที่รับหลักการไวใ้น

กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 11/1คือ ความเท่า

เทียมกันในการดูแลยงัไม่มีการปฏิบติัเท่าไร ในส่วน

ของธุรกิจที่จดัหาแรงงานที่เขา้ไปท าในธุรกิจตอ้งมี

มาตรฐานแค่ไหนไม่ใช่ใครก็ได้ ซ่ึงตอนน้ีมีนายจา้ง

เปิดรับสมคัรงานผา่นคอมพวิเตอร์ ระบบออนไลน์ใคร

ก็ได้กฎหมายไม่มีมาตรฐานพอในการดูแล และการ

จา้งงานเหมาค่าแรงมีเท่าไรที่ไหนบา้งไม่มีขอ้มูลเลย 
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และไม่มีระบบบริหารจดัการในส่วนน้ีเร่ืองสภาพการ

จา้งหรือมาตรฐานเลย ท าใหก้ฎหมายเขียนไวเ้ป็นหลกั

แต่ไม่มีหลกัฐานการบงัคบัใชเ้ลย  

 เม่ือกฎหมายมีผลบงัคบัใช้แต่ก็อยู่ที่แรงงาน

ในการมีอ านาจในการต่อรองให้มีผล  จริงเรา มี

กฎหมายแรงงานตั้งแต่ปี2541 ในการดูแลแรงงานใน

การที่นายจ้างมีการปรับปรุงเทคโนโลยีต้องจ่าย

ค่าชดเชยแลว้ แต่ว่า กฎหมายที่ปรับแกท้  าให้นายจา้ง

ท าได้มากขึ้ นในการเลิกจ้าง ลูกจ้างเ น่ืองจากน า

เทคโนโลยเีขา้มาใชไ้ดอ้ยา่งชอบธรรมมากขึ้น หากใช้

มาตรา 121 ในการเลิกจา้งว่ากรณีน้ีเป็นธรรมหรือไม่

เป็นธรรม การจา้งงานแบบยดืหยุน่เป็นวาทะกรรม จา้ง

ได้แต่ต้องมีมาตรฐานที่เป็นธรรม ม.11/1 เป็นการ

ท าลายสหภาพแรงงาน เป็นการจา้งงานที่ไม่เท่าเทียม 

และไม่เป็นธรรมแน่ การจา้งงานตอ้งมีมาตรฐานและ

เป็นธรรม ซ่ึงตอ้งเคล่ือนไหวทางสังคมดว้ย การจะให้

แรงงานรับเหมาค่าแรงมาต่อสู้คงไม่ได้ และมีการ

กล่าวถึงเร่ืองการเรียกร้องไม่ครอบคลุมแรงงานเหมา

ค่าแรง แต่จริงศาลเคยตดัสินแลว้ว่าครอบคลุมลูกจา้ง

เหมาค่าแรงดว้ย กรณีมาตรา 11/1ไม่ไดมี้ผลแค่การจา้ง

งานในแรงงานเอกชน แต่ว่าครอบคลุมการจา้งงานใน

ระบบรัฐวสิาหกิจดว้ย 

 อรรคณัฐ วนัทนะสมบตัิ ศูนย์ประสานงาน

เพือ่การวจิยัแรงงาน จุฬาฯกล่าวว่า งานวิจยัที่ท  าอยูค่ือ

การส ารวจสภาพการท างานของกลุ่มไรเดอร์ และเร่ือง

การคา้ปลีก หลงัมีธุรกิจการการคา้แบบออนไลน์เขา้มา 

งานในภาคผลิตแบบเทคโนโลยีดิจิตอล มีทั้ งต้นน ้ า 

กลางน ้ า และปลายน ้ า เร่ิมจากต้นน ้ า คือฮาร์ดแวร์ 

ซอฟตแ์วร์ หรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ มี WiFi Module โดย

เฉพาะที่เป็นโปรแกรมเมอร์ ซ่ึงอาจกระทบน้อยใน

วิกฤติน้ี การผลิตยอดซ้ือและยอดขายไม่ได้ลดลง 

รูปแบบการจา้งงานมีการปรับตวัรวดเร็วและมีการดี

เบตกนัเร่ืองเทคโนโลยทีี่มีการเปล่ียนไป ซ่ึงมีคนกลุ่ม

หน่ึงกล่าววา่ เป็นการน ามาซ่ึงโอกาสมากกว่า เม่ือโลก

ที่เปล่ียนเป็นดิจิตอลมากขึ้นก็มีการน าเทคโนโลยีใช้

มากขึ้นเกือบทุกช้ินส่วนแล้ว และเม่ือเทคโนโลยเีป็น

ฐานเขา้มาทดแทนในการจา้งงาน ซ่ึงมีการกล่าวถึงมี

การปรับสกิลแรงงานใหม่ มีการพฒันาทกัษะซ่ึงคิดว่า

ยากมากที่จะมีการปรับตวัใหเ้กิดการสมดุลขึ้น 

 การจา้งงานแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาและแรงงาน

ถูกมองว่าเป็นแรงงานนอกระบบ ซ่ึงเดิมมีอยู่แล้วแต่

ตอนน้ีถูกท าใหมี้แรงงานนอกระบบมากขึ้น ปัจจุบนัที่

มีการจา้งงานแบบเดิมก็เร่ิมมีการสร้างอาชีพที่หน่ึง 

อาชีพที่สองและสามมารองรับ ซ่ึงเป็นการท างานเพิ่ม

มากขึ้ นของแรงงานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มีการใช้

เทคโนโลยมีากขึ้นในการปรับอาชีพโดยคนกลุ่มน้ีเป็น

กลุ่มคนที่ใชเ้ทคโนโลยไีดดี้จึงไม่สนใจเร่ืองสวสัดิการ

ทางสงัคมมากนกั เพราะคิดวา่ตนมีทางเลือกทางอาชีพ

สร้างรายไดไ้ดม้ากขึ้น แต่คนที่เร่ิมสูงวยัก็จะสนใจมาก

ในเร่ืองสวสัดิการสังคมโดยเม่ือเร่ิมป่วยหรือเมีผลบ
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กระทบกับตนเองจึงตอ้งการมีหลกัประกนัทางสังคม

เพิม่มากขึ้น เช่นการเขา้สู่กฎหมายประกนัสงัคมมาตรา 

40 ซ่ึงก็ไม่ได้สนองตอบความต้องการของแรงงาน

นอกระบบกลุ่มน้ี โดยเฉพาะแรงงานวัยรุ่นมองว่า

สวสัดิการที่ได้ไม่ได้เอ้ือที่จะเขา้สู่ระบบ และยิ่งใช้

ความสมคัรใจดว้ย  

 การต่อสู้ตอนน้ีในกลุ่มของไรเดอร์จ านวน

มากที่ออกมาบอกถึงความเติบโตของธุรกิจแบบน้ีมาก

ขึ้น ซ่ึงตอนน้ีก็มีกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆเร่ิมเขา้สู่ตลาดน้ีและ

ตลาดที่มีการแข่งขนัสูงเขามองว่าเป็นโอกาสของงาน 

และผูบ้ริโภค แต่วา่ ไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น ภายใตต้ลาดที่

แข่งขนัสูงขึ้นมีการกควบคุมเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทน 

ซ่ึงในต่างประเทศเร่ิมมีการรวมตวักนัเพื่อต่อรองเร่ือง

ค่าตอบแทน และรัฐหรือขบวนการแรงงานในประเทศ

ไทยก็ไม่ได้เข้าไปดูแลแรงงานกลุ่มน้ี ขบวนการ

แรงงานไม่ได้เข้าไปเรียกร้องในรูปขบวนจริงๆ ซ่ึง

ตอนน้ีการเขา้ไปของแรงงานการต่อสู้ที่ดูจะเขม้แข็งก็

เร่ิมมีการแทรกแซงจากรัฐเขา้มาควบคุมดว้ย  

 การท างานรูปแบบการท างานด้วยกันเป็น

เพื่อนกันและยงัเป็นขู่แข่งกันเองด้วยการกดรับงาน 

และข้อเรียกร้องของแรงงานไรเดอร์ก็ยงัไม่ เป็น

เป้าประสงคร่์วมกนั ซ่ึงการจา้งงานแบบน้ีในอนาคตก็

จะมีการเพิม่มากขึ้น ดว้ยแรงงานในระบบวนัน้ีออกมา

ก็เขา้สู่แรงงานนอกระบบกลุ่มน้ีจ านวนมากขึ้นดว้ย  

 จากแรงงานที่มีระบบดูแลมีมาตรฐาน และ

สวสัดิการมาเป็นแรงงานที่ไม่มีระบบในการดูแลซ่ึง

อาจเป็นบทบาทหนา้ที่ของขบวนการแรงงานในการที่

จะมีการออกมาเรียกร้องต่อรองมาตรฐานการจา้งงาน

ในกลุ่มน้ีดว้ย 
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เม่ือวนัพุธที่ 4 มีนาคม 2565  การเสวนาใน

โอกาสวนัสตรีสากล 2565 “ต ารวจที่ ผู้หญิงและคน

ชายขอบต้องการ” ณ โรงแรมพูลแมน ซอยรางน ้ า 

กทม.และทางออนไลน์ จดัโดย มูลนิธฺฟรีดริค เอแบร์ท 

ร่วมกบัเครือข่ายผูห้ญิง 

 

 เป้าหมายการจดัเสวนาคร้ังน้ีก็เพื่อการพฒันา

ที่ย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) 

ขององคก์ารสหประชาชาติ ขอ้ 5 เรียกร้องให้มีความ

เสมอภาคทางเพศ โดยมีเป้าหมายยอ่ยที่ส าคญัคือตอ้ง

ขจดัความรุนแรงและการเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิงและ

เด็กหญิง และ SDG ขอ้16 เรียกร้องให้มีความยตุิธรรม 

โดยการสร้างกระบวนการยตุิธรรมที่ทุกคนเขา้ถึงไดมี้

ประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ ในการที่จะบรรลุ

SDGs ทั้งสองประการได ้องคก์รต ารวจเป็นหน่วยงาน

หน่ึงที่ มี คว ามส าคัญมาก  แ ต่ต้อ ง มี ก ารพัฒนา

องค์ประกอบและวฒันธรรมบางประการ กล่าวคือ 

การป รับองค์ประกอบของก าลังคนให้ม าจาก

หลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีผูห้ญิงเป็น

ตวัแทนอยูใ่นโครงสร้างองคก์รทุกระดบั เพราะน่ีเป็น

ปัจจัยส าคัญในการก าหนดวัฒนธรรมองค์กรที่จะ

ตอบสนองต่อความต้องการความมั่นคงและความ

ปลอดภยัที่หลากหลายของประชาชนกลุ่มชายขอบทุก

กลุ่ม อันรวมถึง ผูห้ญิง เด็ก ผูมี้ความหลากหลายทาง

เพศ กลุ่มชาติพนัธุ์ แรงงานขา้มชาติ และชนกลุ่มน้อย

ทางศาสนา ในประเทศไทย ยงัมีผูห้ญิงในองค์กร

ต ารวจนอ้ยมาก โดยเฉพาะในภารกิจส าคญัขององคก์ร

คืองานสอบสวน ซ่ึงปัจจุบัน มีพนักงานสอบสวน

ทั้งหมดประมาณ 12,000 คน แต่มีพนักงานสอบสวน

โดย วาสนา ล าดี



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

34 
 

หญิงเพียง 700 คน หรือ ร้อยละ 5.8 ในขณะที่มีสถานี

ต ารวจทัว่ประเทศกว่า 1,400 แห่ง นั่นหมายความว่ามี

สถานีต ารวจเกินคร่ึงที่ไม่มีพนักงานสอบสวนหญิงอยู่

ประจ า  

 ดังนั้ น เ ม่ือ เ กิด เหตุความรุนแรงทางเพศ 

ผูเ้สียหายจ านวนมากจึงไม่กลา้แจง้ความเพื่อน าคดีเขา้

สู่ 

กระบวนการยตุิธรรม ผลลพัธ์ที่ตามมาคือ สถิติความ

รุนแรงทางเพศที่ยงัคงสูงมาก และความรุนแรงทาง

เพศเหล่าน้ีคืออุปสรรคส าคัญที่ขวางกั้นความเสมอ

ภาคทางเพศในทุกมิติทั้ งด้านสังคม การเมืองและ

เศรษฐกิจในช่วงสองสามปี ที่ผา่นมา  

 เวสน่า  โรดิช มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) 

กล่าวว่า การเสวนาวนัน้ีเป็นเร่ือง ต  ารวจที่ผูห้ญิงและ

คนชายขอบตอ้งการ มูลนิธิฯมีความสนใจ และท างาน

เร่ืองความเท่าเทียมและความเสมอภาคมาชา้นานแลว้ 

เร่ืองความรุนแรงทางเพศ การคุกคามการล่วงละเมิด

ทางเพศเป็นส่ิงที่ เกิดขึ้ นทั่วโลก ประเด็นน้ีหลาย

องค์กรที่ท  างานด้านผู ้หญิงได้ร่วมกันขับเคล่ือน

รณรงค์ร่วมกัน มีการจดัท าขอ้มูลเพื่อให้ความรู้และ

สร้างความเขา้ใจตระหนักรู้ถึงสภาพปัญหาและแนว

ทางแก้ไขการประชุมคร้ังน้ีเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม 

และมีผูห้ญิงเกิดขึ้นในอาชีพต ารวจมากขึ้นและมีงานที่

เหมาะสมกบัความสามารถของผูห้ญิงดว้ย 

 เพศภาพในงานต ารวจ-ท าไมตอ้งมีและจะเพิ่ม

ไดอ้ยา่งไร? 

 

 ปนดัดา วงศผ์ูดี้ นักแสดง/พิธีกรกล่าวว่า จาก

การเขา้ไปช่วยเหลือกรณีสมุทรปราการกรณีพ่อแท้ๆ

ข่มขืนลูกสาวสองคน ซ่ึงคนขา้งห้องที่เด็กไปขออาศยั

หลบพ่อไดม้าขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิ การที่คน

ขา้งบา้นมาขอความช่วยเหลือจากเราเพราะคิดว่า หาก

ต ารวจจบัพ่อแล้วเด็กจะอยู่อยา่งไร และเม่ือเราพาไป

แจง้ความ แต่ต ารวจบอกคนขา้งบา้นว่าไม่ควรบอกเรา

เพราะจะเป็นข่าวซ่ึงวันที่ไปแจ้งความมีนักข่าวมา

จ านวนมากไปรอ ซ่ึงเขา้ใจว่าเม่ือเป็นข่าวแลว้เร่ืองคดี

จะไดรั้บการแกไ้ขเร็วมาก  

 กรณีที่สองที่เขาคอ้ เด็กถูกข่มขื่นมา 10 ปี จาก

เจา้ของร้านของช าซ่ึงถือเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่ และ

ยงัมีการล่วงละเมิดเด็กชายอีก 3 คน ต ารวจไม่รับแจง้

ความ และเม่ือเราพาไปแจง้ความต ารวจบอกว่าไหน

หลักฐาน ซ่ึงเด็กตอ้งจ ายอมให้ถูกล่วงละเมิดอีกคร้ัง 

เพือ่ให้เพื่อนเก็บหลกัฐานแจง้ความด าเนินคดี จงัหวดั
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ต่อมาเหตุเกิดที่จงัหวดัสระบุรี เป็นกรณีพ่อเล้ียงข่มขืน

ลูกเล้ียง ซ่ึงแม่อ้างว่าหากแจง้ความลูกอีกคนใครจะ

เล้ียงลูกอีกคนที่เกิดกบัสามีคนใหม่น้ี  

 อีกกรณีเกิดที่หาดใหญ่ การเดินทางล าบาก

มากเพราะยงัมีโรคระบาดโควิด-19 ท  าให้ล าบากเพิ่ม

อีก และการที่ตอ้งหาหลักฐานเพื่อแจง้ความซ่ึงเป็น

ปัญหามาก กรณีสมุทรสาครก็เป็นประเด็นที่น้าสาวพา

หนีจากพ่อ แม่ และถูกแจ้งความว่าน้าสาวลักพาตัว

และต ารวจเองก็มีการด าเนินคดีกบัน้าสาวให้เดินทาง

กลบัไปในทอ้งที่เพื่อด าเนินคดีดว้ย ซ่ึงจริงแล้วอยาก

ใหต้  ารวจเขา้ใจดว้ยวา่ทอ้งที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นถ่ินของผู ้

ที่กระท าต่อเด็กการกลบัไปที่นัน่อาจท าใหเ้กิดความไม่

ปลอดภัยได้ ท  าไมต ารวจจึงไม่ด าเนินคดีนอกพื้นที่ 

และท าไมแต่ละเคส ผูท้ี่ถูกกระท าหรือผูแ้จง้ความตอ้ง

เป็นผู ้หาหลักฐานเอง อาจเป็น เพราะพนักงาน

สอบสวนส่วนใหญ่เป็นผู ้ชายใช่หรือไม่ หากเป็น

ต ารวจผูห้ญิงในการสอบสวนจะท าให้ผูห้ญิงที่เป็น

ผูถู้กกระท าสามารถที่จะบอกได้ว่าเจ็บตรงไหน ซ่ึง

หากเป็นหมอสอบถามคนไข้จะกล้าพูดด้วยว่าเป็น

อยา่งไร ซ่ึงต ารวจจะพดูเหมือนกนัหมด 

 ต ารวจหญิงมีความน่ิมนวลกว่าในการที่จะ

สอบสวนกรณีดงักล่าว ซ่ึงจริงๆก็เขา้ใจว่าต  ารวจมีงาน

มากและทุกเ ร่ืองก็ต  ารวจมีทั้ งขโมย เมายา ปล้น 

สาระพดัเร่ืองเขา้มา แต่เม่ือมีกรณีผูห้ญิงถูกข่มขืนมา

แจ้งความจึงอาจพบเจอกับท่าทีน ้ า เ สียงที่อ าจดู

หงุดหงิดล าคาญใจ ซ่ึงในความตอ้งการของผุท้ี่ไดร้นับ

ผลกระทบก็ตอ้งการให้ต  ารวจที่มีความเห็นอกเห็นใจ 

โดยมีทกัษะเฉพาะด้าน ด้วยผูเ้สียหายอาจตอ้งมีการ

ตรวจร่างกาย ตอ้งเป็นแบบวนัสตอ็บเซอร์วสิได ้ 

 

 ทิชา ณ นคร ผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กและอบรม

เด็กและเยาวชนบา้นกาญจนาภิเษก กล่าววา่ เรายอมรับ

ใช่ไหมว่าต  ารวจผูห้ญิงท างานได้เทียบเท่ากับผูช้าย

และเม่ือปี 2552 มีการรับนักเรียนผูห้ญิงเป็นนายร้อย

ต ารวจ และปี 2562 มีการยกเลิกไป ครบ 10 ปีไม่รับ

ผูห้ญิงเป็นนายร้อยต ารวจการที่ไม่มี คือความลา้หลัง 

และการที่ มี แล้วท าให้ไ ม่ มี  นั่นคือการหักหลัง

ประชาชนซ่ึงส านักงานต ารวจแห่งชาติตอ้งตอบ และ

ผูห้ญิงตอ้งการต ารวจแบบไหน ผูห้ญิงตอ้งการต ารวจ

มืออาชีพซ่ึงเกิดขึ้นลอยๆไม่ได ้ตอ้งมาจากเบา้หลอมที่

ดี โรงเรียนต ารวจยงัไม่ใช่เบา้หลอมที่ดีพอ เพราะเป็น

โรงเรียนอ านาจนิยม นอกจากโครงสร้างอ านาจนิยม

แลว้ยงัมีแนวคิดที่ลา้หลงั 
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 โครงสร้างในประเทศน้ียงัมีเพียงสองเพศ ซ่ึง

มีความลา้หลังและเป็นความอปัยศของประเทศ และ

อาชีพต่างๆ ซ่ึงเม่ือหลายปีก่อนบ้านกาญจนาพิเศษ

ไดรั้บนักเรียนนายร้อยมาและส่ิงที่เราท ากิจกรรมเป็น

ปกติ และพบวา่นักเรียนต ารวจไม่เคยดูหนังกรณีเชอร่ี

แอนเลยทั้ งที่ น่ี เป็นกรณีอัปยศของกรมต ารวจเป็น

ความผิดพลาดของต ารวจ เม่ือโรงเรียนต ารวจเป็นเบา้

หลอมที่ไม่ดี และควรเป็นเบา้หลอมที่ดี มีคุณภาพเพื่อ

การพฒันาต ารวจที่มีคุณภาพ ระบบไม่ดีไม่เปิดกวา้ง

พอใหค้นเขา้ถึงกระบวนการยตุิธรรมได ้ 

 มีกรณีหน่ึงที่เด็กถูกละเมิดทางเพศเกิดขึ้นอยู่

กบัเด็ก แต่ผูท้ี่ละเมิดเป็นผูมี้อ  านาจและยงัมีต  ารวจที่

เป็นผูมี้อ  านาจ ซ่ึงเป็นอ านาจนิยมเสียดว้ยการสอบการ

หาวตัถุพยานในศาลดว้ย เด็กตวัเล็กๆที่ไม่ไดมี้อ านาจ

แต่ตอ้งพบกบัคนที่มีอ  านาจ อยา่นอ้งที่มุกดาหาร เด็ก 3 

คนที่ถูกละเมิดทางเพศจากครู และเพื่อนอีก เราพาเขา

เขา้สู่กระบวนการเอ็มพาเวอร์ ท าให้เขามีพลงัในการที่

จะลุกขึ้นมาสู้ และเขา้สู่กระบวนยุติธรรมอยา่งมั่นใจ 

กล้าที่จะท าให้เกิดความยุติธรรมเอาคนร้ายตวัจริงมา

ลงโทษ 

 ค าถาม หากมีเงิน 4 พนัล้านจะเลือกไปฝาก

ใครระหว่างวดัสัญลักษณ์ของคนดี กับธนาคาร หาก

คิดได้ นั่นแหละเราก็จะมีการปฏิรูปต ารวจได้อย่าง

แทจ้ริง 

 

 อญัชนา หีมมิหน๊ะ  กลุ่มด้วยใจ (องค์กร

ประชาสงัคมชายแดนใต)้ เล่าวา่ ปัญหาคนชายขอบใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เน่ืองจากเป็นผูห้ญิงแล้วยงั

เป็นมาลายแูละมีความเป็นมุสลิมอีกดว้ย หากตกเป็น

เหยือ่ของการถูกละเมิดทางเพศ จะมีคนในชุมชนและ

กรอบของศาสนาเข้ามาตัดสิน ท าให้ เขา เข้า ถึง

กระบวนการยตุธรรม และมีความส าคญัในความเช่ือ

ทางศาสนาและกลไกสงัคมชุมชนท าใหเ้ขา้ไม่ถึงความ

ยติุธรรม และมีกลไกทางสังคมที่ไม่มีผูห้ญิงเขา้ไปมี

ส่วนร่วมเลย ส่วนใหญ่จะเป็นผูน้ าทางศาสนา มีการใช้

อ านาจทางวฒันธรรม ศาสนามาจัดการใช้แนวการ

ตัด สินและโรงพักไ ม่ ได้ใช้กระบวนการมีการ

ตรวจสอบ การจบักุมใชก้ลไกภายใตก้ฎหมายพเิศษ ใช้

กลไกการไกล่เกล่ีย ซ่ึงเขา้สู่ความเป็นธรรมไม่ได ้

 ผูห้ญิงถูกด าเนินการภายใตก้ฎหมายพิเศษท า

ให้กลไกน้ีไม่มีผูห้ญิงเขา้มาได้เลย และผูห้ญิงที่ไม่

สามารถใหเ้ปิดเผยแมแ้ต่เสน้ผมให้ชายที่ไม่ใช่พ่อดูได้

เลย และการที่ผูห้ญิงมาลายไูม่สามารถส่ือสารภาษาได ้
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และบางทีใช้กลไกทหารผูห้ญิงมาควบคุมผูห้ญิงเขา้

ค่ายทหาร  

 ผู ้หญิ ง ช า ย แดนใต้ ถู ก กดทับ เข้า ไ ม่ ถึ ง

กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการกลไกต่าง

ต่างๆทางนโยบายไม่มีผูห้ญิงเขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่

มีผูห้ญิงที่เป็นผูเ้สียหายในกระบวนการต่างๆเขา้ไปมี

ส่วนร่วม และท าให้ผู ้หญิงถูกลดค่าด้อยค่า แม้แต่

ทหารหญิงก็ถูกกระท าให้เห็นภาพที่อ่อนโยนดูแลแต่

ในความจริงคือผูช้ายที่อยู่ข ้างหลัง และยงัมีความ

ตอ้งการของผูห้ญิงทื่ตอ้งการอาหารอาชีพเยบ็ผา้ ผูช้าย

ตอ้งการเล้ียงสัตว ์ซ่ึงต่างกนั แต่ว่ากระบวนการรับฟัง

การมีส่วนร่วมแบบน้ีไม่มีและเป็นการใชค้วามเมตตา

เขา้มาใช้ท  าให้มุมมองการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้

ไม่ไดรั้บการดูแล 

 “เราจะส่งเสริม เ ร่ืองน้ีในระดับนโยบาย

อยา่งไรดี?” 

 

 ส.ส.อาดิลนั อาลีอิสเฮาะ พรรคพลงัประชารัฐ 

กล่าววา่ จะมีการเพิม่อตัราก าลงัต  ารวจหญิงเพิ่มขึ้นแต่

ตอนน้ีมีการระบาดโควิด-19 และภายในมีการเปิดเพื่อ

รับการอบรม400 คนนั้นมีผูห้ญิงเขา้มาในอตัราก าลัง

ส่วนหน่ึงจ านวน28 คน กรณีโรงพกัที่เรียกว่าเป็น

โรงพกัประชาชนในส่วนนโยบายนั้นมีการเสนอมา

หลาย 10 ปีแลว้ และตอ้งการที่มีการแกไ้ขปัญหา ซ่ึง

วนัน้ียงัเป็นปัญหาอยู่อยากให้กลุ่มผูห้ญิงยื่นหนังสือ

ต่อกรรมาธิการ สภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อน าเสนอเชิง

นโยบายให้กรรมาธิการการฯมีการเสนอแก้กฎหมาย

ต่อสภาฯ เป็นการใช้สภานิติบัญญัติในการแก้ไข

ปัญหา ในอดีตไม่เคยใช้ช่องทางสภาผูแ้ทนราษฎร 

ดว้ยเป็นนกักฎหมายก็ตจะใชช่้องทางกฎหมาย แต่เม่ือ

มาเป็นส.ส.ก็เป็นวา่ช่องทางน้ีก็เป็นอีกช่องทางในการ

ที่จะเสนอเพือ่การแกไ้ขกฎหมาย สามารถเสนอขอ้มูล

ต่อกรรมาธิการการฯเพือ่แกเ้ชิงนโยบาย ขอให้กลุ่มมา

ยืน่ขอ้เสนอกบัทางกรรมาธิการการฯเพือ่แกไ้ขปัญหา 

 พ.ต.อ.ฉัตรแก้ว วรรณฉวี ประธานชมรม

พนักงานสอบสวนหญิง กล่าวว่า ปัญหาน้ีที่ท  าให้เกิด

พนกังานสอบสวนหญิงแลว้ แต่ก็ยงัไม่มีความคืบหน้า

ไปอีกหรือ แต่ก็มีความคืบหน้าไปบ้างแล้ว แต่ว่า

ผูห้ญิงตอ้งสอบปากค า และตอ้งเอ็มเพาเวอร์ สอบสวน

หาหลกัฐาน กระบวนการที่จะเร่งรัดบางทีก็ไม่ได ้จาก

ประสบการท างานเร่ืองล่วงละเมิดทางเพศ แล้วทาง

ส านกังานต ารวจแห่งชาติมองว่าใครก็ท  าไดน้ั้นไม่จริง

หากวา่มีมุมมองแบบน้ีนั้นก็แกปั้ญหาไม่ได ้จะมาอา้ง

ถึงการด าเนินคดีมามากมายอย่างลักชิงวิ่งปล้น คดี
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เหล่าน้ีมนัเร่ืองเล็กกว่าเร่ืองการล่วงละเมิดทางเพศ ซ่ึง

การสอบสวนนั้นสอบที่ไหนก็ไดห้ากเขาไม่ตอ้งการ

ขึ้นโรงพกัหากไม่สบายใจ  

 ดว้ยเป็นเร่ืองภาพลกัษณ์การแต่งกาย รูปแบบ

ที่ท  าให้ต  ารวจต้องดูเข้มแข็ง งานสอบสวนแบบน้ี

ไม่ใช่ต  ารวจคนไหนก็ท  าได ้และรูปแบบการสอบสวน

รับแจง้ความท าที่ไหนก็ได้ต่างประเทศเขาเปล่ียนกัน

แล้ว และพนักงานสอบสวนหญิงที่ถูกหล่อหลอมมา

ชุดหน่ึงที่เขาสามารถท าได ้การเพิม่พนกังานสอบสวน

หญิงเป็นเร่ืองดี แต่ว่าการมีใจในการท างานตรงน้ีดว้ย 

คือตอ้งมีคุณภาพ การรับต ารวจหญิงนั้นตอ้งให้อยูไ่ด้

ทุกที่ไม่ใช่แค่เสิร์ฟกาแฟนั่งหน้าห้องอย่างเดียว แต่

ผูห้ญิงสามารถท างานอะไรก็ได้อาจออกไปท างาน

จราจร ท างานไล่จับผู ้ร้ายก็ได้ ต้องมีการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับต ารวจหญิงการสอบสวน

สอบปากค าเหยือ่เขามีความสามารถ การยกระดบัภาพ

จ าต  ารวจหญิงใหม่ ควรมีการส่งเสริมเขา และต ารวจ

หญิงท างานไดเ้ท่าเทียมกบัผูช้าย 

 ควรดูความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่

ด้วยภาพลักษณ์ของต ารวจหญิงที่ ถูกท าให้เป็นแค่

ต  ารวจหนา้หอ้ง ซ่ึงรัฐควรมีการให้ความรู้ต  ารวจหญิง

ในความเป็นผูน้ าดว้ย 

 

 ส.ส.นัฐวุฒิ บวัประทุม พรรคก้าวไกล กล่าว

ว่า เม่ือก้าวเข้าสู่สนามการเมือง ก็จะขอถามเร่ือง

โรงเรียนนายร้อยชุมชนตรงน้ียงัอยูห่รือไม่ และมีกรณี

นอ้งผูห้ญิง ที่ศาลตดัสินวา่ผูก้ระท าไม่มีรอยสักอยา่งที่

นกัเรียนหญิงร้องเรียนอยู ่และนักเรียนนายร้อยรู้สึกว่า

หากเขาเป็นคนท าคดีเขาจะท าใหดี้กวา่น้ี ขณะน้ีรัฐสภา

ไดมี้การร่างกฎหมายปฏิรูปต ารวจเกือบแลว้เสร็จแลว้ 

พนักงานสอบสวนต า รวจหญิ ง  องค์ประกอบ

กรรมาธิการมีก่ีคนที่เป็นผูห้ญิง และคณะกรรมการ 7 

คนอยา่งนอ้ยตอ้งมีผูห้ญิง 

 ต ารวจที่มีเพศภาพหลากหลายจะมีการเขา้สู่

ต  าแหน่งที่ สูงขึ้ นหรือไม่ และการพิจารณาความดี

ความชอบ ตอ้งห้ามการน าผูมี้เพศภาพที่หลากหลาย

และเพศวถีิในการมาปรับต าแหน่งดว้ย  

 อคติ ความรวยความจนในการตัดสิน และ

แตกต่างกนัอยา่งไร หลกัทรัพยก์ารประกนัตวั คนรวย

คนจนมีการแตกต่างกันอย่างไร พรรคกา้วไกลก าลัง

เสนอเร่ืองการปรับ อคติดา้นการศึกษาสูงต ่า อยา่งที่มี
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การน าไมต้ีกอลฟ์ตีภรรยาตาย อคติ ชายหญิง และอคติ

ความเป็นไทย ความเป็นชาติพนัธ ์ส่ิงเหล่าน้ียงัไม่ไดมี้

การปรับอคติได้อย่างไร ในสภาผูแ้ทนราษฎร กรณี

กรรมาธิการชุดต่างๆควรมีการก าหนดสัดส่วนการมี

ส่วนร่วมของผูห้ญิงและผูมี้ความหลากหลายทางเพศ 

 สังคมไทยจะเป็นการขับเคล่ือนด้วยการด่า 

จริงๆ หลายเคสที่เกิดการล่วงละเมิดในครอบครัวตอ้ง

ผา่นการขบัเคล่ือนแกปั้ญหา ซ่ึงส านกังานต ารวจตอ้งมี

การปรับการท างาน ซ่ึงสถานีต ารวจควรมีคนที่จะ

ท างานสอบสวน และเป็นรายช่ือในการที่จะให้คน

สามารถร้องทุกข ์การน าตุก๊ตามาใชแ้ทนผูห้ญิงเม่ือถูก

ละเมิดทางเพศ ซ่ึงตอ้งซ้ือจากต่างประเทศ 

 ส.ส.มีการตั้งกลุ่มเพศภาพในสภาฯมีกลุ่มส.ส.

หลายคนที่มาคุย และสนับสนุนข้อมูลกันและกัน 

ประเด็นที่ มีการสร้างเครือข่าย ซ่ึงเป็นประเด็นที่

ผิดปกติที่ท  าเป็นปกติ การที่ต้องเดินไปโรงพกั หา

หลกัฐานเอง หาทนายเอง เป็นความปกติที่ไม่ปกติใน

กระบวนการเข้าถึงความยุติธรรม การที่คนๆหน่ึง

จะตอ้งมีการเขา้ถึงกฎหมาย  

 หากให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการร่าง

รัฐธรรมนูญใหม่จะท าให้เกิดการแกไ้ขปัญหา เร่ืองน้ี

ไม่ไดแ้ตกต่างกบัสมรสเท่าเทียม และประเด็นอ่ืนๆเลย 

เร่ืองเบา้หลอมทางระบบของต ารวจ รวมถึงองคาพยพ

ต่างๆในระบบราชการและอ านาจรัฐในประเทศไทยที่

เป็นปัญหาอย่างมาก การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเชิง

นโยบายจึงต้องมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าลืมใช้

กลไกของสภาในการแกไ้ขปัญหาดว้ย 
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เครือข่ายแรงงาน จี้กระทรวงแรงงานจัด
เลอืกตั้งบอร์ดประกนัสังคม 

 เม่ือวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2565 เครือข่ายผูใ้ช้

แรงงาน ประกอบดว้ยกลุ่มสหภาพแรงงานยา่นรังสิต

และใกล้เคียง เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน 

สหพนัธแ์รงงานอุตสาหกรรมสิงทอการตดัเยบ็เส้ือผา้

และผลิตภัณฑ์หนังแห่งประ เทศไทย กลุ่มผู ้ใช้

แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง และ พร้อมดว้ยผูแ้ทน

ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้

เขา้ยืน่หนังสือถึงนายสุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้มีการก าหนดการจดัการ

เลือกตั้งคณะกรรมการประกนัสังคม หลังถูกดองมา

นานตั้งแต่ยคุคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่

หนา้กระทรวงแรงงาน 

 

 

 ส่ือมวลชน  https: / /www.matichon.co. th/

รายงานว่า นายธนพงศ์ เช้ือเมืองพาน ประธานกลุ่ม

สหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง กล่าวว่า 

นับตั้ งแต่การประกาศพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เม่ือวนัที่ 20 

ตุลาคม 2558 ซ่ึงในมาตรา 8 ไดก้ าหนดให้ผูแ้ทนฝ่าย

นายจ้างและผูแ้ทนฝ่ายผู ้ประกันตนให้มาจากการ

เลือกตั้ง โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของ

ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผูป้ระกันตนสัดส่วนระหว่าง

หญิงและชาย รวมทั้งมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ

ของคนพิการและผู ้ด้วยโอกาสส าหรับเกณฑ์และ

วิธีการเลือกตั้ ง แต่ต่อมามีค  าสั่ง คสช.ที่  40/2558 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัสังคม (บอร์ด) ชุดใหม่ 

โดยใหชุ้ดเก่าหยดุปฏิบติังาน พร้อมกบัค าสั่งหัวหน้า 

คสช.ที่ 9/2562 วนัที่ 9 กรกฎาคม 2562 ก าหนดให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จดัท าระเบียบว่า

ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเลือกตั้งผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง

และผูแ้ทนฝ่ายผูป้ระกนัตนตามมาตรา 8 วรรคสาม 

แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2558 ให้

เสร็จใน 2 ปี จนกระทัง่ เม่ือวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามเห็นชอบ

ระเบียบฯ และได้ส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

https://voicelabour.org/wp-content/uploads/2022/02/273207468_1323754278048207_8778793905659950226_n.jpg
https://voicelabour.org/wp-content/uploads/2022/02/273207468_1323754278048207_8778793905659950226_n.jpg
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(ครม.) เพือ่ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา แต่จนถึง

ขณะน้ียงัไม่มีการจดัการเลือกตั้งขึ้น ดงันั้น เครือข่าย

ผูใ้ชแ้รงงานจึงตอ้งทวงถาม และเรียกร้อง ดงัน้ี 

                1.ใหเ้ร่งก าหนดวนัและประชาสัมพนัธ์การ

เลือกตั้งบอร์ด สปส.ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ให้

เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

เลือกตั้งผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งและผูแ้ทนฝ่ายผูป้ระกนัตน

เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม 

ประกาศเม่ือ 8 กนัยายน 2564 

                2.ให้แก้ไขก าหนดให้ผูป้ระกันตนที่ไม่มี

สัญชา ติ ไทย  มี สิท ธิ เ ลื อ กตั้ งทั้ งน า ยจ้า ง และ

ผูป้ระกันตน การก าหนดไวใ้นขอ้ที่ 16 ย่อมขดัแยง้

กบัหลักการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงของฝ่ายนายจา้ง

และฝ่ายผูป้ระกันตนตามมาตรา 8 วรรคสาม ได ้

เพราะ พ.ร.บ.ประกันสังคม ไม่มีขอ้ก าหนดสัญชาติ

ไทยไว ้ขณะที่กฎหมายบญัญตัิให้ผูเ้ป็นนายจา้งและ

ผูป้ระกนัตนตอ้งจ่ายเงินสมทบโดยเท่าเทียมกนั 

                3. ให้แก้ไขก าหนดสัด ส่วนผู ้แทน

ผูป้ระกนัตนสอดคลอ้งกบัจ านวนผูป้ระกนัตน มาตรา 

33, 39, และ 40 

                4.ให้แกไ้ขการก าหนดให้มีหน่วยเลือกตั้ง

จงัหวดัละ 1 หน่วย ในขอ้ 14 ให้สอดคลอ้งเหมาะสม

ตามสัดส่วนผูป้ระกันตนที่มีในแต่ละจังหวดั เพื่อ

อ านวยความสะดวกและลดอุปสรรคในการใชสิ้ทธิ

ของผูป้ระกนัตน 

                5. ค ว รจัด ให้ มี ก า ร เ ลื อ กตั้ ง แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ

อ านวยความสะดวกในการเลือกตั้ง 

 

 นางสาวธนพร วิจันทร์ ผู ้แทนเครือข่าย

แรงงานเพือ่สิทธิประชาชน กล่าววา่ เป็นเวลากว่า 7 ปี

แลว้ ที่ไม่ไดมี้การเลือกตั้งบอร์ด สปส.ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย แม้กระทั่ง มีการออกระ เบียบว่าด้วย

หลกัเกณฑก์ารเลือกตั้งฯ แลว้เม่ือวนัที่ 8 กรกฎาคม 

2564 แต่จนถึงตอนน้ีก็ยงัไม่มีการประกาศวนัเลือกตั้ง

ออกมา ขณะที่บอร์ดชุดปัจจุบันเหลือสัดส่วนภาค

ประชาชนเพียง 2 คน เท่านั้น อยา่งไรก็ตาม ทราบมา

วา่มีแนวโนม้ที่รัฐมนตรีวา่การแรงงานจะใชห้ลกัการ

สรรหาและแต่งตั้ง ซ่ึงกลบัไปอยูใ่นระบบที่ล้าหลัง 

เครือข่ายแรงงานไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการสืบทอด

อ านาจเช่นน้ี จึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงานเร่งประกาศวนัเลือกตั้ง ให้สิทธิผูป้ระกนัตน 

https://voicelabour.org/wp-content/uploads/2022/02/273193451_1323753138048321_4199951556443162765_n.jpg
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1 สิทธิ 1 เสียง ในการเลือกผูแ้ทนของตวัเองเขา้ไป

เป็นบอร์ด รวมถึงควรปรับแก้กฎหมายให้สิทธิ

ผูป้ระกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติมีสิทธิในการ

เลือกตั้งด้วย เพราะผูป้ระกันตนที่เป็นแรงงานขา้ม

ชาติก็ จ่ าย เ งินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

เช่นเดียวกัน ก็ควรมีสิทธิในการเลือกผู ้แทนของ

ตวัเอง 

 ทั้งน้ี  ผู ้เข ้าร่วมชุมนุมได้หอบโหลยาดอง 

“บอร์ดประกนัสงัคม” เป็นสัญลกัษณ์ไปยงักระทรวง

แรงงาน พร้อมชูป้ายขอ้ความ อาทิ หยุดดอง! เร่งจดั

เลือกตั้ ง บอร์ดประกันสังคม แรงงานข้ามชาติใน

ระบบประกนัสงัคม ควรมีสิทธิเลือกตั้งบอร์ด เป็นตน้ 

(เรียบเรียงโดย วาสนา ล าดี) 

ไอแอลโอ ปรับลดประมาณการการฟ้ืนตัวของ
ตลาดแรงงานปี 2565 

 เม่ือวนัที่ 18 มกราคม 2565 ส านกัข่าวไอแอล

โอ (เจนีวา) รายงานแนวโน้มการจา้งงานทัว่โลกและ

ประเด็นสังคม 2565 (World Employment and Social 

Outlook Trends 2022) ของไอแอลโอ เตือนการฟ้ืน

ตัวเป็นไปอย่างช้าและไม่แน่นอน เน่ืองจากการ

ระบาดใหญ่ย ังคงส่งผลกระทบต่อ เน่ืองอย่าง มี

นัยส าคัญต่อตลาดแรงงานทั่วโลก โดย องค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ได้ปรับลด

ประมาณการการฟ้ืนตวัของตลาดแรงงานในปี 2565 

โดยคาดการณ์จ านวนชัว่โมงการท างานทัว่โลกลดลง

เทียบเท่ากบังานเต็มเวลาจ านวน 52 ลา้นต าแหน่งซ่ึง

เป็นระดับที่ ใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ของปี 2562 

ประมาณการก่อนหน้าน้ี เม่ือเดือน พฤษภาคม 2564 

ไดค้าดการณ์การลดลงของงานเทียบเท่ากบังานเต็ม

เวลาจ านวน 26 ลา้นต าแหน่ง   

 แม้ว่าตัวเลขประมาณการล่าสุดเป็นการ

ปรับปรุงจากสถานการณ์ในปี 2564 แต่ประมาณการ

ล่าสุดน้ียงัคงต ่ากว่าจ  านวนชัว่โมงการท างานทัว่โลก

ช่วงก่อนการระบาดใหญ่ เ กือบร้อยละ  2 ต าม 

แนวโนม้การจา้งงานทัว่โลกและประเด็นสังคม 2565 

(WESO Trends) ของไอแอลโอ 

 มีการคาดการว่าการว่างงานทัว่โลกจะยงัคง

สูงกว่าระดบัก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 

19 จนถึงปี 2566 เป็นอย่างน้อย มีการประเมินว่า

ระดับการว่างในปี 2565 อยู่ที่ 207 ล้านคน เทียบกับ 

186 ล้านคนในปี 2562 รายงายของ ไอแอลโอ ยงั

เตือนด้วยว่าผลกระทบโดยรวมต่อการจ้างงานมี

มากกว่าตวัเลขที่แสดงไวอ้ย่างมีนัยส าคญั เน่ืองจาก

หลายคนได้ออกจากก าลงัแรงงาน มีการคาดการว่า

อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานทั่วโลกในปี 

2565 จะยงัต  ่ากวา่อตัราในปี 2562 ที่ 1.2 จุดร้อยละ 

 การปรับลดการประมาณการในปี 2565 ใน

ระดับหน่ึงสะทอ้นผลกระทบที่ไวรัสสายพนัธุ์ใหม่
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ของโรคโควิด 19 อาทิ สายพนัธุ์เดลตา้และสายพนัธ์

โอมิครอน มีต่อโลกของการท างานรวมถึงความไม่

แน่นอนอยา่งมากเก่ียวกบัระยะเวลาการระบาดใหญ่

ในอนาคต 

 รายงานแนวโน้มการจ้างงานทั่วโลกและ

ประเด็นสังคม (WESO Trends)  เตือนถึงความ

แตกต่างอยา่งส้ินเชิงในแง่ผลกระทบที่วิกฤตการณ์มี

ต่อกลุ่มแรงงานและประเทศต่างๆ  ความแตกต่าง

เหล่าน้ีท  าให้ความเหล่ือมล ้ าทั้งภายในและระหว่าง

ประเทศมากขึ้ นไปอีก และท าให้โครงสร้างทาง

เศรษฐกิจ การเงิน และสังคมของเกือบทุกประเทศ

อ่อนแอลง ไม่วา่จะอยูใ่นสถานภาพแห่งการพฒันาใด 

ความเสียหายน้ีอาจต้องใช้เวลานานนับปีในการ

ซ่อมแซมซ่ึงอาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการมี

ส่วนร่วมของก าลงัแรงงาน รายไดค้รัวเรือนและความ

สมานฉนัทท์างสงัคมและ เป็นไปได ้ทางการเมือง 

 ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ า ง ๆ  เ ป็ น ที่ รู้ สึ ก ไ ด้ ใ น

ตลาดแรงงานในทุกภูมิภาคทัว่โลก แมจ้ะสังเกตเห็น

ความแตกต่างอย่างมากของรูปแบบการฟ้ืนตัว 

ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือก าลังมีสัญญาณการ

ฟ้ืนตวัที่ดีที่สุด ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้ละตินอเมริกาและแคริบเบียนมีแนวโน้มเชิงลบ

ม ากที่ สุ ด  ในระดับประ เทศ  ก า ร ฟ้ืนตัวขอ ง

ตลาดแรงงานแข็งแกร่งที่สุดในประเทศที่มีรายไดสู้ง 

ในขณะที่เศรษฐกิจที่มีรายไดป้านกลางระดบัต ่ามีการ

ฟ้ืนตวัของตลาดแรงงานนอ้ยที่สุด 

 รายงานระบุว่าผลกระทบของวิกฤตซ่ึงมีผล

ต่อการจา้งงานแรงงานหญิงเป็นอยา่งมาก คาดว่าจะ

คงอยู่ต่อไปอีกในปีต่อๆ ไป ในขณะที่การปิด

สถาบันการศึกษาและการอบรม “จะมีผลกระทบ

ระยะยาวต่อเน่ือง” ส าหรับเยาวชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่

กลุ่มที่ไม่สามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต   

 “สองปีที่ เ ข้า สู่ วิกฤต น้ี  แนวโน้มย ังคง

เปราะบางและเส้นทางสู่การฟ้ืนตวัยงัคงเป็นไปอยา่ง

ช้าและไม่แน่นอน” นายกาย ไรเดอร์ ผูอ้  านวยการ

ใหญ่ องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศกล่าว “เราเห็น

ความเสียหายที่อาจจะคงอยูก่ ับตลาดแรงงาน ควบคู่

ไปกบัการเพิ่มขึ้นของความยากจนและความเหล่ือม

ล ่าแล้ว แรงงานหลายคนจ าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบ

การท างานใหม่เพื่อ - ยกตวัอย่างเช่น รับมือกับการ

ตกต ่ายาวนานของการเดินทางระหว่างประเทศและ

การท่องเที่ยว” 

 “มนัไม่สามารถมีการฟ้ืนตวัอยา่งแทจ้ริงจาก

การระบาดใหญ่  โดยปราศจากการฟ้ืนตัวของ

ตลาดแรงงานในวงกวา้ง และเพื่อความย ัง่ยนื การฟ้ืน

ตวัน้ีจะตอ้งตั้งอยูบ่นฐานของหลกัการต่างๆ ของงาน

ที่มีคุณค่าซ่ึงรวมถึง ความปลอดภยัและสุขภาพ ความ
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เท่าเทียม การคุม้ครองทางสังคมและการเจรจาทาง

สงัคม” 

 รายงานแนวโน้มการจ้างงานทั่วโลกและ

ประเด็นสังคม (WESO Trends) รวมการประเมิน

ตลาดแรงงานที่ครอบคลุมส าหรับปี 2565 และ 2566 

รายงานให้การประเมินการฟ้ืนตวัของตลาดแรงงาน

ว่ า เ กิ ดขึ้ น ทั่ว โ ลกอ ย่ า ง ไ ร  ส ะท้อ นแนวทา ง

ระดบัประเทศที่ต่างกนัต่อการฟ้ืนตวัจากการระบาด

ใหญ่และการวเิคราะห์ผลกระทบต่อกลุ่มแรงงานและ

ภาคการผลิตต่างๆ   

 ร า ยง าน  ไ อ แอ ลโอ  แสด งให้ เ ห็น ว่ า 

เช่นเดียวกบัวกิฤตคร้ังก่อนๆ การจา้งงานชัว่คราวเป็น

ตัวกันชนจากแรงกระแทกของการระบาดใหญ่

ส าหรับบางคน แมว้่างานชั่วคราวหลายต าแหน่งได้

ถูกยกเลิกหรือไม่ได้รับการต่อสัญญาใหม่ แต่ก็เกิด

ทางเลือกอ่ืน รวมถึงกลุ่มแรงงานที่ตกงานจากงาน

ประจ าด้วย โดยเฉล่ีย อุบติัการการท างานชั่วคราว

ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง 

 รายงานแนวโน้มการจ้างงานทั่วโลกและ

ประเด็นสังคม (WESO Trends) ยงัเสนอบทสรุปที่

เป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายที่ส าคญัที่มุ่งไปที่การ

สร้างการฟ้ืนตวัจากวิกฤตทั้งในระดบัชาติและระดบั

นานาชาติอยา่งครอบคลุมและเน้นคนเป็นศูนยก์ลาง 

ขอ้เสนอเหล่าน้ีอิงตาม หลักการด าเนินการเพื่อการ

ฟ้ืนตวัจากวิกฤตโควิด 19 โดยเน้นคนเป็นศูนยก์ลาง 

ครอบคลุม ย ัง่ยืนและยดืหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง ที่

ไดรั้บการรับรองจากประเทศสมาชิกของ ไอแอลโอ 

187 ประเทศ เม่ือเดือนมิถุนายน 2564 

----------------------------------------- 

This electronic message may contain confidential, 

proprietary or privileged information intended solely 

for the use of the named recipient. The ILO is not 

liable for any error or virus connected with this 

transmission. 

----------------------------------------- 

Ce message électronique peut contenir des 

informations confidentielles, ou spécialement 

protégées, à la seule intention du destinataire. L'OIT 

ne peut être tenue responsable des erreurs ou des 

virus qui s'y trouveraient. 

----------------------------------------- 

Este mensaje electrónico puede contener 

información confidencial o especialmente protegida 

para el uso exclusivo del destinatario indicado. La 

OIT no se responsabiliza en caso de error o virus. 

----------------------------------------- 

ส านกัข่าวไอแอลโอ รายงาน 
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คสรท.- สรส. เสนอคลังสนับสนุนปรับขึ้น
ค่าจ้าง 492 บาท 

 วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)และสมาพันธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ยื่นเร่ือง 

ขอ้เสนอเพือ่ความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืของประชาชน ถึง

นา ยอาคม  เ ติมพิทย า ไพ สิฐ  รั ฐมนต รีว่ าก า ร

กระทรวงการคลงั โดยหนงัส่ือดงักล่าวมีเน้ือหาดงัน้ี 

 

 สมาพันธ์แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์

(สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย 

(คสรท.) ไดติ้ดตามสถานการณ์เก่ียวกบัการปรับตวั

ของค่าครองชีพที่พี่น้องประชาชนตอ้งแบกรับภาระ

นั้น เพิม่สูงขึ้นอยา่งมากในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นราคา

เน้ือสัตว ์โดยเฉพาะเน้ือสุกรที่ปรับตวัสูงสุดในรอบ 

10 ปี ราคาไข่ไก่ ราคาน ้ ามันพืช สินค้าในหมวด

อาหาร ราคาพลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่าเดินทางรวมถึง

สินคา้อุปโภคบริโภคอยา่งอ่ืน และค่าใชจ่้ายที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และด้วย

นโยบายรัฐบาลที่สั่งการให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน 

ปรับวิธีการท างานโดยพนักงาน ลูกจา้ง ขา้ราชการ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจจ านวนมาก ท างานที่บา้น (Work 

from Home) และใหน้กัเรียน นกัศึกษาเรียนออนไลน์ 

ท  าให้ภาระทั้งหมดไปตกที่ประชาชน ครอบครัว ท า

ให้ตอ้งแบกรับภาระ ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต 

และอ่ืนๆ ที่เพิม่ขึ้นอยา่งมาก บางส่วนก็ถูกเลิกจา้ง ตก

งาน ขาดรายได ้ไร้อาชีพ อยูใ่นภาวะที่เดือดร้อนกัน

อยา่งถว้นหนา้ทัว่ประเทศ 

 แม้ว่ารัฐบาลจะเยียวยาช่วยเหลือแต่ก็เป็น

เพียงระยะสั้นๆ เกษตรกรรายยอ่ยเองก็ตอ้งเผชิญภยั

พบิติัธรรมชาติไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้รวมทั้ง

ราคาผลผลิตเองที่พอจะผลิตขายเล้ียงชีพได้ราคาก็

ตกต ่า ปัจจัยส่วนหน่ึงที่ส าคัญมาจากปัญหาราคา

น ้ ามนัที่ปรับตวัสูงขั้นมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งที่ประเทศ

ไทยก็มีแหล่งพลงังานน ้ ามนัเป็นของตนเองที่สามารถ

ขดุเจาะแลว้น ามาใชเ้องได ้และกระทรวงการคลงัก็ยงั

เป็นผูถื้อหุ้นในบริษัทน ้ ามันที่เป็นรัฐวิสาหกิจราย

ใหญ่ของประเทศแต่ก็ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาหรือ

ควบคุมราคาน ้ ามนัให้ถูกลงได ้ดูจากราคาน ้ ามันใน

ประเทศไทยเม่ือเทียบกบัประเทศใกลเ้คียงยงัพบว่ามี

ราคาสูงกว่าเกือบเท่าตวั หากพิจารณาถึงโครงสร้าง

และการจัดเก็บภาษีที่ ถือเป็นการถ่วงดุลการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเป็นธรรม ที่
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ส าคญัใครใชห้รือถือครอง ยดึเอาทรัพยากรธรรมชาติ

อัน ถือ เป็นทรัพย์สมบัติ ส่วนรวมของชาติและ

ประชาชนไวม้ากก็ยอ่มตอ้งเสียภาษีมากเพื่อน ามาใช้

พฒันาประเทศดา้นอ่ืนๆ แต่จะเห็นไดว้า่คนที่จ่ายภาษี

มากที่สุด คือ ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศน้ี 

ทั้ งที่ เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

บริการ ทุกอาชีพ 

 ในขณะที่รายไดร้วมของรัฐผา่นกระบวนการ

การเก็บภาษี ขอ้มูลจากกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร 

กรมสรรพากร และหน่วยงานอ่ืนที่ เก่ียวข้องในปี 

2563 อยูท่ี่ประมาณ 2,475,896 ลา้นบาท เป็นขอ้มูล

ของการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ซ่ึงคนจนส่วน

ใหญ่เป็นผูจ่้ายภาษีมากกว่าคนรวยโดยสัดส่วนใน

ภาพรวม ถ้าเอาภาษีมูลค่าเพิ่มที่ เก็บได้ประมาณ 

750,000 ล้านบาท มาบวกกับภาษีบุคคลธรรมดาที่

เก็บได้ 350,000 ล้านบาท รวมแล้วเป็น 1,100,000 

ล้านบาท แต่ภาษีมรดก ภาษีทรัพยสิ์นไม่มีตัวเลข 

ขอ้มูลแสดงวา่เก็บภาษีไดใ้นอตัราส่วนที่นอ้ยมาก 

 ดังนั้ น ความร ่ ารวย ทั้ งเงินทอง ทรัพยสิ์น 

ที่ดิน จึงตกไปอยู่ในการครอบครองของกลุ่มทุนซ่ึง

เ ป็นคนส่วนน้อยของสังคม  ภา ษีหุ้นในตลาด

หลักทรัพยซ่ึ์งซ้ือขายในวนัหน่ึงๆ เกือบ 1,000,000 

ลา้นบาท ก็ไม่มีการเก็บภาษี พอมีข่าวเสนอว่าจะเก็บ

ภาษีเพยีง 0.1% ของมูลค่าที่ซ้ือขายเกินกว่า 1,000,000 

บาทต่อเดือน นายทุน กลุ่มทุนเอกชนทั้งหลายต่าง

ออกมาคัดค้าน ต่อต้าน จนรัฐบาลต้องหยุดชะลอ 

ทบทวนนโยบายดงักล่าว ในขณะที่ขอ้เสนอของภาค

ประชาชน เครือข่ายแรงงาน ที่เสนอใหเ้ก็บภาษีมรดก 

ภาษีทรัพยสิ์น ภาษีสินค้าฟุ่ มเฟือย ภาษีที่ดิน หรือ

แมแ้ต่การปฏิรูปที่ดิน การจ ากดัการถือครองที่ดินแลว้

กระจายที่ดินใหแ้ก่เกษตรกรอยา่งเป็นธรรม และห้าม

ซ้ือขายเปล่ียนมือ ยกเวน้มอบใหแ้ก่ทายาทที่ชอบดว้ย

กฎหมายกลบัไม่เกิดขึ้น ไม่มีใครกลา้ในประเทศน้ี 

 

 น่ีคือ สาเหตุหลักของความเหล่ือมล ้ าที่ถูก

บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างน่าละอาย คือ 

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหล่ือมล ้ าสูงที่สุด

ในโลก” และ “สถิติการทุจริตขยบัสูงขึ้นทุกปี” แล้ว

จะพฒันาประเทศไทยใหเ้จริญกา้วหนา้เทียบเท่านานา

อารยประเทศไดอ้ยา่งไร ราคาพลงังาน น ้ ามนั ก๊าซ ที่

ราคาแพงอยา่งมากจากการเก็บภาษีที่ซ ้ าซ้อน ซ ้ าซาก 

ประชาชนเรียกร้องให้ยกเลิกการเก็บ หรือลดอัตรา

การเก็บลง รัฐบาลก็เพิกเฉยไม่ตอบสนองต่อข้อ

เรียกร้องความตอ้งการของประชาชน รัฐบาลอย่าง

ที่ว่าน้ีเป็นรัฐบาลแบบไหนกัน ซ่ึงหากรัฐบาลเก็บ

ภาษีแบบก้าวหน้าในส่ิงที่กล่าวมาแล้วมาอุดหนุน

https://voicelabour.org/wp-content/uploads/2022/02/274788546_363092722486314_8187412748541266132_n.jpg
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บริการสาธารณะ เช่น การรักษาพยาบาล การ

สาธารณสุข การศึกษา การขนส่งสาธารณะ การ

ส่ือสารโทรคมนาคม การเกษตรที่ย ัง่ยืน การสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 

และลดการเก็บภาษีที่ซ ้ าซ้อนในสินคา้ การบริการที่

สามารถให้ประชาชนเข้าถึงสินค้า และบริการใน

ราคาที่เป็นธรรม ประเทศไทยก็สามารถปลดล็อค

ความเหล่ือมล ้ าไดแ้น่นอน อีกดา้นหน่ึง หากรัฐบาล

ตอ้งสร้างงาน สร้างรายได ้สร้างอาชีพ ประกันเร่ือง

ค่าจา้ง ประกนัรายไดท้ี่เป็นธรรม ส่งเสริม สนับสนุน

เกษตรกร ธุรกิจรายยอ่ยให้สามารถมีพลังในการท า

อาชีพปลูกพืช เล้ียงสัตว ์อย่างไม่เดือดร้อนทางการ

ผลิตและการจ าหน่ายแลว้ 

 นั่นคือเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว ้“มั่นคง มั่ง

คั่ง  ย ั่งยืน ”  รัฐวิสาหกิจที่ พระบาทสมเด็ จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ล้นเกลา้รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมี

สายพระเนตรอันยาวไกลในการสถาปนาให้ มี

รัฐวสิาหกิจขึ้นในประเทศไทย จนพระองคท์่านไดรั้บ

พระราชสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจ

ไทย” เพือ่ใหรั้ฐวสิาหกิจเป็นกลไกหลกัของรัฐในการ

ท าหน้าที่จดัแจงแบ่งปันความมัน่คงด้วยการบริการ

สาธารณะให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้เข้าถึงก็ได้

เปล่ียนไป มุมมองของกระทรวงการคลงัและรัฐบาล 

พยายามออกแบบให้รัฐวิสาหกิจในปัจจุบนันั้นเป็น

หน่วยธุรกิจของรัฐ เพื่อท าก าไรแทนการจดับริการ

สาธารณะให้กับประชาชน เพื่อสร้างรายไดจ้ากการ

บริการสาธารณะที่ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่ง

เป็นธรรมและเท่าเทียมเพื่อน าไปใช้พฒันาประเทศ

ด้านอ่ืนๆ เหมือนที่ ผ่านมา หากแต่รัฐบาลและ

กระทรวงการคลังให้รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยธุรกิจที่

ตอ้งท าก าไร ซ่ึงผูรั้บบริการทั้งหมด ก็คือ ประชาชน 

ก็ไม่ต่างอะไรกบัการซ ้ าเติมความยากจน ขูดรีด หรือ

การปลน้ความสุข ความมัน่คงในชีวิตของประชาชน

ไปอยา่งถาวร รวมถึงเป็นการลดหนา้ที่อนัพงึมีของรัฐ

ในการดูแลประชาชนให้มีความผาสุก และยงัมีความ

พยายามจะให้เอกชนกลุ่มทุนต่างๆ ได้เขา้มาเพื่อใช้

ประโยชน์จากรัฐวิสาหกิจที่ถือเป็นสมบติัของชาติ

และประชาชนไปใชใ้นการสั่งสมความมัง่คัง่กนัมาก

ขึ้นอีก ยงัผลให้รัฐวิสาหกิจอ่อนแอ รัฐขาดกลไกใน

การจดัแจงแบ่งปันอยา่งเป็นธรรม ผลกัภาระค่าใชจ่้าย

ในการด ารงชีวิตไปอยู่ในมือประชาชนแทนรัฐ รัฐ

ตอ้งมาเน้นให้รัฐวิสาหกิจตอ้งจดัท า CSR เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบในการดูแดสังคมดู

และประชาชนทางออ้ม ทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงของ

รัฐ โดยรัฐวสิาหกิจ 

 สถานการณ์ดงัที่กล่าวมายิง่เป็นปัญหาที่โถม

ทบัอย่างหนักหน่วงขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 รัฐบาลตอ้งกู้เงินจ านวนมหาศาลมาสร้าง

ระบบสาธารณสุข สร้างภูมิคุ ้มกันโรค รวมทั้งการ

เยียวยาในโครงการต่างๆ จนตอ้งขยายเพดานเงินกู ้
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และเงินที่กู ้มาก็จะเป็นหน้ีสาธารณะนั่นหมายถึง

ประชาชนคนไทยทุกคนทั้งที่อยูใ่นวนัน้ีและลูกหลาน

ที่จะเกิดมาในวนัหน้าตอ้งร่วมกันชดใชห้น้ีอีกหลาย

ชั่วอายุคน ซ่ึงหากรัฐบาลปรับโครงสร้างและการ

จดัเก็บภาษีในอตัราที่กา้วหนา้ก็จะท าให้รัฐ น ารายได้

ไปจดัสรรให้แก่กิจการ การบริการสาธารณะให้แก่

หน่วยงานต่างๆ ได้ และสามารถลดภาระการกู้ยืม

และลดภาระหน้ีสาธารณะลงได้ และเพื่อความเป็น

ธรรมทางสงัคม 

สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) และ 

คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.) จึงมี

ขอ้เสนอเพื่อความมั่นคงอย่างย ัง่ยืนของประชาชน

มายงัท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ

รัฐบาล และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอน้ีจะเป็น

ประโยชน์กับรัฐบาลเพื่อน าไปเป็นแนวทางสร้าง

ความมั่นคงอย่างย ัง่ยืนให้ประชาชนได้อย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียมต่อไป ดงัน้ี 

 1. รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังตอ้งมีการ

ปรับปรุงโครงสร้างทางภาษี เพื่อลดความเหล่ือมล ้ า

สร้างเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างย ั่งยืน เพิ่ม

ศกัยภาพการจดัเก็บภาษีเพื่อน ามาใชเ้ป็นงบประมาณ

แผ่นดินในการพฒันาประเทศ ยกระดบัคุณภาพชีวิต

ใหก้บัประชาชนทุกมิติทุกคนอยา่งเป็นธรรมและเท่า

เทียม 

 1.1 ตอ้งปรับปรุงการจดัเก็บภาษีน ้ ามันที่

ซ ้ าซ้อน รวมถึงก าหนดการงดเก็บ หรือเก็บภาษี

สรรพสามิตน ้ ามนัใหมี้ความเหมาะสม รวมถึงยกเลิก

การเก็บเงินเขา้กองทุนน ้ ามนั 

 1.2 ตอ้งก าหนดให้มีการจดัเก็บภาษีอัตรา

กา้วหนา้อยา่งจริงจงั เช่น ภาษีหุน้ ภาษีสินคา้ฟุ่มเฟือย 

ภาษีทรัพยสิ์น ภาษีมรดก ภาษีที่ดิน และรวมไปถึง

การปฏิรูปที่ดิน จ  ากดัการถือครองที่ดิน เพื่อกระจาย

ที่ ดินที่ตกอยู่ในกรรมสิทธ์ิของคนรวยไปให้แก่

เกษตรกรและผู ้ไ ร้ที่ ดินท า กิน  ซ่ึง เ ป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 หมวด 

6 วา่ดว้ยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 72 

 1.3 สนับสนุนให้มีการจดัเก็บภาษีการซ้ือ

ขายหุ้นในอัตราที่ไม่น้อยจนเกินไปให้เป็นรูปธรรม

โดยเร็ว 

 2. รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังตอ้งไม่แป

รูปรัฐวิสาหกิจ ยกเลิกการให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐ (Public Private Partnership) หรือ PPP 

ซ่ึงท าให้รัฐวิสาหกิจอ่อนแอและเอ้ือประโยชน์ให้

กลุ่มทุนเอกชน จนท าให้รัฐขาดกลไกหลกัในการจดั

รัฐสวสัดิการให้กบัประชาชนและลดความเหล่ือมล ้ า

โดยรัฐบาลตอ้งมุ่งส่งเสริมใหรั้ฐวสิาหกิจไดท้  าหน้าที่

ในการจดับริการสาธารณะของรัฐเพื่อให้ประชาชน

เขา้ถึงบริการของรัฐไดอ้ยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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 3.  รั ฐบ าลโดยกระทรวงกา รคลังต้อ ง

สนบัสนุนให้มีการปรับค่าจา้งขั้นต ่า 492 บาทเท่ากนั

ทั้ งประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มก าลัง ซ้ือให้กับ

ประชาชน โดยเฉพาะผูใ้ช้แรงงานซ่ึงเป็นคนส่วน

ใหญ่ของประเทศ เพือ่ใหส้ามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

ฐานล่างในภาพรวมอยา่งแทจ้ริง เพราะเม่ือคนส่วน

ใหญ่มีรายไดก้็จะสามารถมีก าลงัซ้ือ ก่อให้เกิดพลัง

ในการผลิต เกิดการจา้งงาน และรัฐก็สามารถจดัเก็บ

ภาษีทั้งทางตรงและทางออ้มได ้

(รายงานโดยวาสนา ล าดี) 

วันสตรีสากล คสรท. และสรส.ยื่น 9 ข้อ 
แก้ปัญหาผู้หญงิและเดก็ 

 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย     

(คสรท.) และสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ ์

(สรส.) ยื่นข้อเสนอ 9 ข้อนายกรัฐมนตรี พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวนัสตรีสากล 8 มีนาคม 

2565 โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

 

 นบัศตวรรษที่มีการก่อก าเนิดวนัที่ 8 มีนาคม 

วนัสตรีสากล ซ่ึงมาจากการต่อสู้ของแรงงานหญิง 

ดว้ยความกลา้หาญที่เสียสละเลือดเน้ือและชีวิตให้คน

รุ่นหลงัไดร้ าลึกถึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแรงงาน

หญิงมีบทบาทอย่างส าคัญยิ่งต่อการพฒันาสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองในประเทศและเศรษฐกิจโลก แต่

ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึง

เป็นวิกฤตของโลกและเป็นวิกฤตเศรษฐกิจใน

ประเทศที่ประชาชนตอ้งเผชิญกับชะตากรรมอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้การแพร่ระบาดของโรคร้ายท าให้มี

การเจ็บป่วยและล้มตายเป็นจ านวนมาก อุปกรณ์

ป้องกนั ยารักษาโรค ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของ

ประชาชน สถานการณ์เลวร้ายเพิ่มขึ้นเม่ือมีการล็อก

ดาวน์ โรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างห้างร้านปิด

ตวัลงซ่ึงผูใ้ชแ้รงงานทั้งที่เป็นแรงงานหญิง ชาย เพศ

สภาพ รวมถึงแรงงานขา้มชาติได้รับผลกระทบกัน

อย่างทั่วถึง แม้รัฐบาลจะมีมาตรการต่างๆ ออกมา

รองรับแต่ก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ 

ความยากล าบากน้ีกลับเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น

เม่ือรัฐบาลไม่สามารถควบคุมราคาพลงังานได ้ปล่อย

ให้น ้ ามัน ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า ปรับตัวสูงขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ือง ขา้วปลาอาหาร ค่าครองชีพสูง ส่งผลกระทบ

ต่อปัญหาปากทอ้งของพีน่อ้งประชาชน คนยากจนลง 

ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นผู ้ใช้แรงงาน ปัญหาน้ีย ังส่งผล

กระทบไปถึงครอบครัว เด็กๆ ลูกๆ ของผูใ้ชแ้รงงาน

ที่ไม่สามารถไปเรียนแบบปกติได้ ขาดความรู้ ขาด

ทกัษะ ปัญหาครอบครัวแตกแยก เด็กๆ อ่อนแอในผล

การเรียน เหตุผลน้ีเป็นเพียงหน่ึงส่วนของแรงงาน
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หญิงที่ตอ้งเผชิญกบัความยากล าบากและตอ้งการให้

รัฐบาลแสดงความรับผดิชอบอยา่งจริงใจ 

 วันสตรีสากลในปี น้ี  เค รือข่ ายแรงงาน 

เครือข่ายผูห้ญิง เครือข่ายเพศภาพ ขอเรียกร้องให้

รัฐบาลแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้

แรงงานหญิง เร่งด าเนินการทางนโยบาย กฎหมาย 

เพื่อปกป้องคุม้ครอง และเยียวยาสิทธิของผูห้ญิงให้

อยู่อย่างมีศกัด์ิศรีตามหลักการกฎบตัรขององค์การ

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการประสานความ

ร่วมมือกบันายจา้งผูป้ระกอบการ การท าธุรกิจตอ้งไม่

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ฉกฉวยสถานการณ์วิกฤตโค

วิด-19 เลิกจา้ง ลอยแพ เอารัดเอาเปรียบคนงานหญิง 

และเลือกปฏิบติั กีดกนัแรงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะ

การละเมิดสิทธิแรงงานหญิง (การเลิกจา้งแรงงาน

หญิงตั้ งครรภ์) ถือเป็นการละเมิดสิทธ์ิทางเพศที่

รุนแรง นายจา้งบางส่วนได้ใช้ช่องว่างของกฎหมาย

ท าให้คนงานสูญเสียสิทธิและขาดโอกาสในการ

ท างานที่มั่นคง ย ัง่ยืน ไร้ความเป็นธรรม ส่งผลถึง

คุณภาพชีวิตตัวคนงานเอง ครอบครัว สังคม และ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

นางสาว นิไลมน มนตรีกานนท์ ฝ่ายสตรี

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กล่ าวว่า 

คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) และ

สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) มีมติ

ร่วมกันที่จะยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเน่ืองในวนัสตรี

สากลประจ าปี 2565 พร้อมกับติดตามข้อเสนอใน

หลายปีที่ผา่นมาที่รัฐบาลยงัมิไดด้ าเนินการ หรือบาง

ขอ้ที่ด าเนินการบา้งแลว้แต่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์

และล่าชา้เพือ่ใหเ้กิดขึ้นอยา่งเป็นรูปธรรม ดงัต่อไปน้ี 

 

 1. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 183 

วา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิความเป็นมารดา 

 2. รัฐตอ้งก าหนดใหผู้ห้ญิงมีสิทธิลาคลอดได ้

180 วนั และใหผู้ช้ายลาไปดูแลภรรยาคลอดบุตร 

ได ้30 วนั โดยไดรั้บค่าจา้งตามที่จ่ายจริง 100% และ

ให้เร่งรัดการจ่ายค่าจ้างวนัลาคลอด 98 วนัตามมติ

คณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบใหค้รบถว้น 

 3. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 190 

ว่าด้วยการขจดัความรุนแรงและการล่วงละเมิดใน

โลกแห่งการท างาน โดยเฉพาะการเลิกจ้างหญิง

ตั้งครรภแ์ละการล่วงละเมิดทางเพศให้เป็น คดีอาญา 

ที่ยอมความไม่ได ้

 4. รัฐตอ้งรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที่ 189 

ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจา้งท างานบา้น ให้
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ได้รับสิทธิประโยชน์ อยู่อย่างมีศักด์ิศรีและไม่ถูก

ละเมิดสิทธิคนท างานทุกรูปแบบ และอนุสัญญา ILO 

ฉบับที่  177 ว่าด้วยงานที่ รับไปท าที่บ้าน เพื่อให้

แรงงานไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเคร่งครัดและค่าจา้งที่

เป็นธรรม 

 5. รัฐต้องก าหนดมาตรการเพื่อขจัดการ

ละเมิดสิทธิแรงงานทุกรูปแบบ รวมถึงหามาตรการ

ปกป้อง คุม้ครอง และเยยีวยา เพื่อสร้างความมัน่คง

ในการท างานและเข้าถึงสิทธิสวสัดิการอย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียมใหเ้ป็นไปตามหลกัการ การด าเนิน 

“ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” (UNGP)ที่รัฐบาลไทยได้

ใหส้ตัยาบนั แต่ยงัไม่มีการด าเนินการใดๆ 

 

 6. รัฐตอ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเล็กถว้นหน้า 0-

6 ปี เดือนละ 600 บาท 

 7. รัฐตอ้งก าหนดสัดส่วนที่เท่ากันระหว่าง 

หญิง -ชาย และเพศสภาพในการตัดสินใจของ

คณะกรรมการทุกมิติ ทุกระดับ เพื่อความเท่าเทียม

และเป็นธรรม 

 8. รัฐตอ้งก าหนดให้ วนัที่ 8 มีนาคมของทุก

ปีเป็นวนัหยดุตามประเพณี 

 9. รัฐต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต ่า ให้เป็นไปตาม

หลกัการองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ใหส้ามารถ

เล้ียงดูครอบครัวไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ขอ้

เรียกร้องน้ี ได้ยื่นมาหลายปีแต่รัฐบาลหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง ยงัมิไดด้ าเนินการใหเ้ป็นรูปธรรม 

 ดา้นนางอภนัตรี เจริญศกัด์ิ รองประธานฝ่าย

สตรีคณะกรรการสมานฉันท ์กล่าวว่า หวงัเป็นอยา่ง

ยิ่งว่าท่าน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา และรัฐบาลจะให้ความส าคัญกับสิทธิและ

บทบาทของสตรีด้วยการด าเนินการตามขอ้เสนอที่ 

“คณะท างานวนัสตรีสากล 2565 ” อนัประกอบดว้ย

คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท.) และ 

สมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) รวมถึง

เครือข่ายสตรีทุกภาคส่วน ทุกสาขาอาชีพ ไดน้ าเสนอ

ในปีน้ีเพื่อให้ท่านด าเนินการโดยเร็วซ่ึงจะเป็นการ

แสดงออกถึงความจริงใจของรัฐบาลในการยกระดบั

สิทธิและสวสัดิภาพของผูห้ญิงให้อยู่อย่างมีศกัด์ิศรี

คนท างานในสงัคมต่อไป 

 พร้อมกล่าวอีกว่า “ในส่วนของเด็กเล็กนั้นมี

ความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการที่จะได้รับการดูแลตั้งแต่

แรกเกิด0-6 ปี เพือ่ให้เด็กไดมี้พฒันาการที่ดี ซ่ึงการที่

มีการเรียกร้องในสิทิการเป็นมารดาให้ผูห้ญิงมีสิทธิ
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ลาคลอด 180 วนั และสามีลาเพื่อช่วยดูแลบุตรได ้30 

วนั เน่ืองจากช่วงแรกคลอดนั้นมีความจ าเป็นที่ตอ้งมี

คนช่วยดูแลแม่ดว้ย และการที่รัฐช่วยเงินอุดหนุนเด็ก

เล็กแบบถ้วนหน้าจะท าให้เด็กได้รับอาหารได้รับ

พัฒนาการที่ ดี ขึ้ น เพื่อก ารเ ติบโตสมวัย  สถาน

ประกอบการเองควรมีมุมนมแม่ให้แม่ไดมี้จุดป้ัมนม

แม่เพือ่เก็บรักษาไวใ้ห้บุตร ซ่ึงส าคญัมาก รวมถึงการ

มีศูนยรั์บเล้ียงบุตรในสถานประกอบการ หรือว่าเป็น

ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กที่ใกล้กับสถานประกอบการ 

พร้อมให้สอดคล้องกับคนท างานด้วยเน่ืองจาก

คนท างานมีการท างานกะไม่เป็นเวลาปกติ มีการ

ท างานล่วงเวลาการเปิดและปิดของศูนยจึ์งอาจไม่

ปกติเหมือนปัจจุบนัน้ีที่เปิดและปิดตามเวลาราชการ

เป็นตน้” 

 นางสาวนิไลมล กล่าวเพิ่มเติมว่า เร่ืองศูนย์

เ ล้ียงเด็กในสถานประกอบการเป็นปัญหามาก

ในตอนน้ี ในที่ท  างานเคยมีศูนยเ์ล้ียงเด็กในสถาน

ประกอบการรัฐวสิาหกิจTOT แต่วา่ในข่วงของโควดิ-

19 ระบาดปิดศูนยเ์ล้ียงเด็ก และพ่อแม่ส่วนใหญ่ส่ง

เด็กกลบัต่างจงัหวดั หรือเล้ียงกนัเอง และตอนน้ีเด็กที่

เกิดนอ้ยลงดว้ย จึงปิดศูนยเ์ล้ียงเด็กไปแลว้  

 ส่วนศูนยเ์ล้ียงเด็กที่กลุ่มบูรณาการแรงงาน

สตรีเคยจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัของแรงงานเพื่อ

รับลูกของคนท างานด้วยรัฐไม่ได้ให้การสนับสนุน

ด้านการเงินหรือสถานที่และปัจจุบันโดยรอบๆ

บริเวณใกล้ๆนั้น ได้มีการจดัตั้งศูนยเ์ล้ียงเด็กขึ้นมา

จ านวนมาก รวมถึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลที่มีการ

จดัตั้งและไดรั้บงบรายหัวจากรัฐบาล ท าให้ศูนยเ์ล้ียง

เด็กของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีที่พ่อแม่ต้อง

จ่ายเงินเอง ซ่ึงเด็กน้อยลงก็ตอ้งปิดศูนยไ์ปเช่นกนัซ่ึง

ก็ต่อสูก้บัวกิฤติเศรษฐกิจดา้นงบประมาณราว 10 กว่า

ปีโดยปิดตวัลงในวนัที่ 11 มิถุนายน 2560 คนท างาน

น้อยลงด้วย ซ่ึงจริงๆก็ยงัสนับสนุนอยากให้มีศูนย์

เล้ียงเด็กในสถานประกอบการยิง่ในส่วนของสถาน

ประกอบการที่มีคนท างานจ านวนมาก และอยากให้มี

การปรับปรุงศูนยเ์ล้ียงเด็กที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับ

สภาพการท างานของพ่อแม่รวมถึงความสะอาด

ปลอดภยั 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

 

 


