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ขอเสนอการปฏิรูปดานแรงงานเพ่ือบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญใหม 

 

 เปาหมายการปฏิรูปดานแรงงาน คือ คนทํางานที่มีรายไดทุกคนไดรับการคุมครอง สงเสริมและพัฒนา 
เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 กรอบคิดการพิจารณา “ประเด็นสําคัญเพ่ือการปฏริูปแรงงานที่ควรนําไปบญัญัตไิวในรัฐธรรมนูญฉบบัใหม”  
 

1. แรงงานหมายถึงคนทํางานท่ีมีรายไดทุกคน ทุกกลุมวัยท้ังท่ีอยูในโรงงานสถานประกอบการ  ประกอบ

อาชีพอยูในทองถิ่น/ชุมชนและครัวเรือนไดแกเกษตรกร ผูรับงานไปทําท่ีบาน รับจางท่ัวไป กลุมหรือผูประกอบอาชีพ

อิสระฯ ลูกจางองคกรภาครัฐและองคกรอิสระ รวมถึงผูประกอบอาชีพอิสระตางท่ีอยูในเมือง เชนมอเตอรไซดรับจาง  

แท็กซ่ี หาบเรแผงลอย มัคคุเทศก ฯ 

2. องคประกอบของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนทํางาน คือการมีความม่ันคงในงานและรายได  มีความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน และการมีหลักประกันทางสังคมโดยการมีสวนรวมจากการสรางวินัยการ

ออมในระหวางการมีงาน  

3. ความเทาเทียม เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ตอแรงงานทุกกลุม ทุกวัยและมีสิทธิในการเลือกหรือตัดสินใจ

ในการทํางานอยางอิสระโดยปราศจากการบังคับหรือควบคุมนอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือระเบียบกติกากําหนด  

4. การมีสวนรวม และการเขาถึงบริการ ขอมูลขาวสาร ทรัพยากรและองคความรูอยางเหมาะสมและ

เพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีท้ังในระหวางทํางานและหลังเกษียณอายุการทํางาน 

5. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในระดับบุคคล ไดแกทักษะฝมือ การรวมกลุม/องคกรท้ังลูกจาง 

คนทํางานในทองถิ่น/ชุมชน นายจาง  ภาครัฐ และรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือการ บูรณาการและสราง

เครือขายเพ่ือหนุนเสริม สนับสนุนและสานพลังเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนทํางานรวมกัน 

6. ความเปนธรรมท้ังในดานกระบวนการยุติธรรมแรงงาน มาตรฐานคาจางท่ีเปนธรรม  การกําหนดและ
การบังคับใชนโยบาย กฎหมายและอนุบัญญัติตางๆท่ีไมสงผลกระทบตอการลิดรอนสิทธิและการเขาถึงบริการและ
เงินทุน  ตอสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของชุมชน/ทองถิ่นรวมถึงสังคมโดยรวม   

 

 ประเด็นสําคัญเพ่ือการปฏิรูปแรงงานที่ควรนําไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหม รวม   6  ประเด็นดังน้ี 
 

(1)  การคุมครองสิทธิ 
    เน้ือหาที่ควรจะบัญญัติไวรับธรรมนูญ คือ แรงงาน (คนทํางานท่ีมีรายได) ทุกคน ทุกกลุมทุกวัย 

โดยเฉพาะแรงงานผูพิการ ผูสูงอายุ และผูหญิง ไดรับการคุมครองทางกฎหมายท่ีเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
และมีอํานาจในการตัดสินใจท่ีจะเลือกทํางานอยางอิสระโดยปราศจากการบังคับหรือควบคุม  

 

(2) การเขาถึงบริการ ขอมูลขาวสาร รวมถึงทุน จากภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน เพ่ือ
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 เน้ือหาที่ควรจะบัญญัติไวรัฐธรรมนูญ คือ   
1) แรงงานเขาถึงสิทธิและบริการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทํางาน  ขอมูล/องคความรู ทุน 

หรือ ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมโดยการมีสวนรวมของแรงงานทุกกลุม  
2) สงเสริมการมีงานทําและพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหสอดคลองมาตรฐาน     
     และ ตลาดแรงงาน   ไดรับคาจาง /คาตอบแทนท่ีเปนธรรม  
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(3) สวสัดิการสังคมและการประกันสังคม  
 เน้ือหาที่ควรจะบัญญัติไวรัฐธรรมนูญ คือ  สงเสริมใหแรงงานทุกกลุม ทุกวัยมีวินัยการออมเพ่ือ     

  พัฒนา“ระบบสวัสดกิารหรือองคกรการเงิน”สําหรับแรงงานในชุมชน/ทองถิ่น และสถานประกอบการ  
  ควบคูกับพัฒนาระบบประกันสังคมท่ีครอบคลุมคนทํางานทุกคน  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
  จัดการเพ่ือการมีสวนรวม โปรงใสและตรวจสอบได  
 

(4)  การรวมตัวและการพัฒนาศักยภาพ  

 เน้ือหาที่ควรจะบัญญัติไวรัฐธรรมนูญ คือ  สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและเครือขายตามฐานพ้ืนท่ี
หรือฐานประเภทอาชีพ ท้ังในระดบัขุมชนทองถิ่นและสถานประกอบการ  สนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยง
การทํางานและ การสานพลังเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพของงานและคุณภาพชีวิตรวมกันท้ังในสวน
คนทํางาน  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ  ภาคเอกชน และนักวิชาการ 

 

(5) กระบวนการยุติธรรม กฎหมายและอนุบัญญัติ 

 เน้ือหาที่ควรจะบัญญัติไวรัฐธรรมนูญ คือ   
1) จัดทําแผนนิติบัญญัติดานแรงงาน เพ่ือเปนแมบทในการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายใหมใหสอดคลองกับ
พลวัตทางเศรษฐกิจและการจางงาน ท่ีคํานึงถึงผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
2) สงเสริมการมีสวนรวมของแรงงาน นายจาง และคนทํางานอ่ืน ในการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรมแรงงาน (ศาลแรงงาน) ใหเอ้ือและเกิดประโยชนตอแรงงานอยางเปนธรรม 

   (6)  การพัฒนาฐานขอมูล วิชาการ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน 

  เน้ือหาที่ควรจะบัญญัติไวรัฐธรรมนูญ คือ  จัดระบบการศึกษาใหเอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพของ 
              แรงงาน ท่ีมุงเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตอบสนองตอตลาดแรงงาน (Productivity) ท้ังใน 
              รูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ โดยอาศัยกลไกความรวมมือท่ีหลากหลาย และมี “ เปาหมาย 
              รวมกัน” ท่ีชัดเจน  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14-12-2557 

3 
 

แนวทางการดําเนินงานภายใตกรอบรัฐธรรมนูญดังกลาว 

 

1. สรางนโยบายสาธารณะและสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมกับสังคม และ

การเมืองแบบสังคมประชาธิปไตย  

    ทบทวนปรับเปลี่ยนกรอบคิดการพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับประโยชนของแรงงานทุกกลุม 

    ปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบและมาตรการเชิงบริหารใหสอดคลองกับกรอบการพัฒนาประเทศ พลวัตทาง    

เศรษฐกิจ สภาพการจางงาน บริบททางสังคม และกระแสโลก (Globalizations Trend) : Aging , 

Information technology , Urbanization & Regionalization (AEC )  โดยใหความสําคัญกับ  

(1) กฎหมายคุมครองแรงงาน    

(2) กฎหมายแรงงานสัมพันธ 

(3) กฎหมายวาสงเสริมการมีงานทําโดยควบรวมหนวยงาน กรม/กองท่ีเก่ียวของไดแก  กรมจัดหางาน  

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  สํานักงานบริหารประกันสังคมท่ีเก่ียวของกับการวางงาน  การศึกษานอกระบบท่ี

เก่ียวของกับการสงเสริมแนะแนวอาชีพ ฯ ใหเปนกรมการสงเสริมการมีงานทํา โดยมีเปาหมายเพ่ือการ

สงเสริมการมีงานทํา แทนการสรางหลักประกันการวางงาน ซ่ึงเปนการแกไขปลายเหต ุ

(4) กฎหมายวาดวย การคุมครอง สงเสริม และพัฒนาแรงงานนอกระบบ เน่ืองจากยังไมมีกฏหมายใดท่ี

คุมครองโดยเฉพาะ 

         การพัฒนาเครือขายและความรวมมือกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
          พัฒนานวตกรรมเพ่ือพัฒนานโยบาย แนวปฏิบัติเพ่ือการคุมครอง รายไดและอาชีพ การสราง   
            หลักประกันทางสังคม และคุณภาพ/มาตรฐานแรงงาน 
2.  การเสริมสรางกระบวนการทํางานชุมชนแรงงานท้ังในสถานประกอบการ  และพ้ืนท่ี(ชุมชน/      
     ทองถ่ิน) 
    สงเสริมใหแรงงาน /ชุมชนแรงงานในสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดระบบความปลอดภัยและ   

   สิ่งแวดลอมเพ่ือลดภาวะเสี่ยงท่ีมีผลตอสุขภาพ เพ่ือเนนการปองกันมากกวาการรักษาหรือฟนฟูเยียว     
   และรวมถึงการพัฒนาระบบหรือรูปแบบการบริหารจัดการรายไดรายจายวินัยการออมของตนเอง   
   และกลุมแรงงาน เชนการจัดตั้งกลุมออมทรัพย กองทุนสวัสดิการ ท่ีจะเชื่อมโยงไปสูการออกแบบ   
 “ธนาคารแรงงาน”   

 

    สนับสนุนกระบวนการสรางผูนําแรงงานใหเปนกลไกการเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือกระบวนทัศนใหม เพ่ือ
การรณรงค  สื่อสารกับแรงงาน สังคม  นายจางและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางวัฒนธรรมการทํางาน
รวมกันแบบหุนสวนของสังคม “ โรงเรียนผูนําแรงงาน” 

 

   สนับสนุนการมีสวนรวมของบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกลุมหรือองคแรงงาน.ในชุมชน   
        หรือกลุมยานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการในการพัฒนาอาชีพท่ีเชื่อมโยงกับมิติสิ่งแวดลอมและ   
       สุขภาพ “ สัมมาชีพ” เพ่ือลด/แกปญหาท่ีเปนผลกระทบกับชุมชน/ทองถิ่นดานมลพิษ สิ่งแวดลอม  ลด 
       การเอารัดเอาเปรียบและการพ่ึงพิงตลาดจากภายนอก  ความปลอดภัยในชุมชน รวมถึงการจัดบริการ 
       ท่ีสอดคลองและครอบคลุมกับแรงงานทุกกลุม 

 

   พัฒนานวตกรรม องคความรูและขอมูลขาวสาร ท่ีเปนแกนแทของประเด็นปญหาท่ีนําไปสูการคิดแบบ 
        ถกเถียงรวมกัน ของแรงงาน –สังคม – นายจาง เพ่ือนําไปสูการสรางจิตสํานึกใหมและออกแบบการ 
       ทํางานรวมกันเพ่ือแกไขปญหาและความตองพ้ืนฐานรวมกัน โดยผานการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ท่ี 
       สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี/กลุมเปาหมาย 
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  การสงเสริมใหภาคเอกชนรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและชุมชนโดยผานกระบวนทัศนใหมของการ
ทํางานดาน CSR โดยอาจจะเริ่มจากความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทํางานท่ีจะสงผลตอประชาชน
มากท่ีสุด 
 

3. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานท่ีเอ้ือตอการ Globalizations  Trend  เพื่อให
คนทํางานหรือแรงงานทุกกลุมไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง เขาถึงระบบการศึกษาที่เอื้อตอบริบทและฐานะ
ทางเศรษฐกิจ และเปนพื้นฐานในการสราง Productivity รวมกับนายจาง หรือหุนสวนการทํางานหรือ
การประกอบอาชีพ ทั้งในรูปแบบที่เปน Formal (ระดับอุดมศึกษาและอาชีวะ ) & Informal  ( การศึกษา
ตามอัธยาศัย กศน.)  

 

4. พัฒนากลไกหรือโครงสรางการพัฒนาองคความรูและนวตกรรมการทํางานดานแรงงาน รวมถึงระบบ
ฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนและประสานยุทธศาสตร รวมถึงการบูรณาการกับภายในและภายนอกกระทรวงทบวง
กรมตางๆ เพ่ือการขับเคลื่อนงานรวมอยางมีพลัง ไมซํ้าซอน  

                              “ สถาบันนวตักรรมและนโยบายเพ่ือคุณภาพชีวติแรงงาน “ 
 

5. การส่ือสารสังคม โดยเนนการสื่อสารเพ่ือสรางการเรียนรูกับผูท่ีเก่ียวของและแรงงาน (Media advocacy )  
    และการสรางกระแสตอสังคมและนโยบาย เพ่ือการปรับทัศนะมุมมองและสนับสนุน (Policy & Public  
     advocacy ) 
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ประมวลสถานการณและแนวโนมการพฒันาคณุภาพชีวิตแรงาน  

 

 ประเทศไทยผูมีงานทําท้ังสิ้น 39.1 ลานคน ในจํานวนน้ีเปนผูทํางานที่ไมไดรับความคุมครอง

และไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานหรือเรียกวา “แรงงานนอกระบบ” เปนจํานวนถึง 25.1 ลาน

คน หรือรอยละ 64.2 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556)  จะเห็นวาแรงงานเปนคนกลุมใหญของสังคมและมี

สวนอยางสําคัญในการสรางสรรคพัฒนาสังคมไทย แตแรงงานกลับเปนกลุมคนที่ไดรับการยอมรับ สวนแบง

และผลตอบแทนจากการลงแรงกายและแรงสมองกลับคืนมาไมมากนัก มีสถานภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม

และการเมืองที่ตํ่า คนงานสวนใหญมีคุณภาพชีวิตตํ่า ไดรับสวัสดิการไมเพียงพอ ไมมีความมั่นคงทั้งในชีวิต

และการทํางาน ตองเผชิญกับปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงแรงงาน

ที่อยูในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ แรงงานขามชาติ สิทธิข้ันพื้นฐานไมไดรับการคุมครองและสงเสริมอยาง

จริงจัง ในขณะที ่

 แบบทวิระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบเศรษฐกิจลักษณ ที่นําโดยการคาและอุตสาหกรรม  

สังคมไทย จึงถูกครอบงําดวยการคาและอุตสาหกรรม  ดังจะเห็นจาก GDP นอกภาคเกษตรสูงถึง 90% GDP 

ภาคเกษตรเหลือเพียง 10% กําลังแรงงานที่เปนลูกจาง ทั้งภาครัฐและเอกชน มีทั้งหมดประมาณ 17 ลานคน 

ขณะที่เกษตรกร (ที่ไมใชลูกจาง) มีเพียงประมาณ 12 ลานคน  ประมาณรอยละ 60 ของคนวัยทํางาน มี

รายไดเฉลี่ยไมถึงเดือนละ 6,000 บาท ขณะที่ปจจุบัน Urbanization  Trend  ไดผลักใหคนชนบท

เคลื่อนยายแรงงานและใชชีวิตในเมอืง ในเขตอุตสาหกรรม การดํารงชีพทุกอยาง ตองใชเงินทั้งสิ้น และยังตอง

แบงเงินสวนหน่ึง สงไปใหพอ-แมและลูก ที่อยูในชนบทอีกดวย ดังน้ันคนงานเหลาน้ี จึงตองทํางานวันละ 10 – 

12 ช่ัวโมง เพื่อใหมีรายได จากการทําลวงเวลา มาชดเชยคาจางที่ตํ่า ไมพอเลี้ยงชีพ 

 ขอพิจารณาในการปฏิรูปดานแรงงาน  
1. Globalizations  Trend  : Aging  society , Information Technology and Urbanization 

& Regionalization ที่ควรจะนํามากําหนดในการพัฒนา Productivity & Quality  of life ของ

แรงงานไทย  

2. กระทัศนการมองแรงงานปจจุบัน มี 3 ระดับ : กลุมแรงงาน 3 D  กลุมแรงงานที่เปน White collars 

(ระดับปฏิบัติการ)  และกลุมที่เปน Top management  

         3 D เปนงานที่ขาดแคลนแรงงาน ควรมีมุมมองวาการทํางานที่ Dangerous, Dirty and 

Difficult   ควรไดคาจางสูงและมีสวัสดิการดี  

       White collars  ปจจุบันถึงแมจะจบการศึกษาปริญญาตรีเปนสวนมา แตมักจะเขาไปอยูในภาค

บริการ ที่สอดรับกับ Urbanization Trend เชนพนักงานขายของ  เปนพนักงานบริการ  แตไมคอย

สะทอนถึง Labor productivity ที่มีตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และในขณะที่นโยบายรัฐไทยที่ยังไม

ชัดเจนวาจะมุงหรือใหนํ้าหนักกับระบบอุตสาหกรรมดานไหน (อุตสาหกรรมการเกษตร  การบริการ หรือ

เอกสารประกอบ 
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การสงออก  ฯ ) ที่สอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศ อาเซียนและโลก ในแตชวงเวลา (ตามกระแสมากกวาการมองหรือมีจุดยืนที่ชัดเจน )  

         Top management  เปนกลุมคนทํางานที่สอดรับกับกระแสการสรางเศรษฐกิจไทยภายใต 

AEC ที่เปนทั้งมูลคาและคุณคา ดังจะเห็นจากการเปนศูนยกลางในดานตางๆ เพิ่มมากข้ึนตามลําดับ ณ 

ปจจุบัน   
 

3. จํานวนคนทํางานท่ีเปนแรงงานนอกระบบท่ีมีจํานวนถึง 25.1 ลานคน หรือรอยละ 64.2 ของกําลัง
แรงงานปจจุบัน ยังไมไดรับความคุมครองและไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานทั้งที่แรงงาน
เหลาน้ีสรางรายไดใหแกประเทศไมตํ่ากวาปละ 2 ลานลานบาท การที่ไมไดรับความคุมครอง เน่ืองจาก
แรงงานนอกระบบไมมีสภาพเปนลูกจางตามกฎหมายแรงงาน อีกนัยหน่ึงคือ ไมมีสัญญาการจางงานตาม
กฎหมาย สงผลใหแรงงานนอกระบบขาดความมั่นคงในการทํางาน ไมไดรับความเปนธรรมดานการจาง
งาน ขาดโอกาส ในการฝกอบรมและพัฒนาทักษะฝมือ ขาดความปลอดภัยในการทํางาน ขาดความมั่นคง
ดานรายได ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบในการประกอบอาชีพ และขาดโอกาสในการรวมกลุม
จัดต้ังผูแทนหรือสหภาพเพื่อสิทธิในการตอรอง 

4.   การเปลี่ยนแปลงของประชากรท่ีอัตราเกิดลดลง ทําใหกําลังแรงงาน เขาสูตลาดปหน่ึงๆ เพียงประมาณ 

700,000 คนเทาน้ัน  ขณะเดียวกัน คนสูงวัยที่มีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป กลับเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ในป 

2553 ก็มีประมาณ 8 ลานคน อีก 5 ปขางหนาคือ ป 2558 ก็จะเพิ่มเปนประมาณ 9.5 ลานคน คิดเปน

ประมาณ 14% ของจํานวนประชากร (69 ลานคน) ซึ่งตามมาตรฐานสากลนับวา เขาสูสังคมวัยชราแลว 

ในภาวะเชนน้ี กําลังแรงงานหรือคนที่ทํางานได 1 คน ตองเลี้ยงดูคนประมาณ 2 คน คือ เลี้ยงดูตัวเอง 

และคนอื่นอีก 1 คน แตขณะน้ี กําลังแรงงาน 1 คน สวนใหญไมวาจะเปนกําลังแรงงาน ในระบบหรือนอก

ระบบ ลําพังจะเลี้ยงตัวเองก็ยากลําบากแลว จึงมีความจําเปน ตามโครงสรางของประชากร ที่กําลัง

แรงงาน 1 คน จะตองมีรายไดสูงข้ึน เพียงพอที่จะดูแลคน 2 คนได และน่ีคือภาพที่สะทอนใหเห็น การ

ดํารงชีพของแรงงานและครอบครัวของแรงงาน 

5. สังคมไทยเปนสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําสูง ความเหลื่อมล้ําน้ี เห็นไดจาก 5 มิติ คือ รายได สิทธิ โอกาส 

อํานาจ และศักด์ิศรี แมวาไมอาจทําใหเทาเทียมกันไดทุกคน แตก็สามารถที่จะลดระดับลงมา มิใหแตกตาง 

หรือเหลื่อมล้ํากันมากเกินไปได และผูที่อยูในฐานะตํ่าตอยมากๆ ในสังคมที่เหลื่อมล้ํา ก็คือ เกษตรกร

ยากจน คนงานพื้นฐาน โดยเฉพาะลูกจางภาคเกษตร และลูกจางในระบบจางเหมาชวง (Sub 

contracting) ซึ่งคนเหลาน้ี คือ กําลังแรงงานที่ยังดอยสิทธิ ดอยโอกาส ไรอํานาจ และขาดศักด์ิศรีอีกดวย 

6. ปญหาความไมเปนธรรม ในกระบวนการยุติธรรม เมื่อแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ เกิดความ
ขัดแยงกับฝายธุรกิจ นายจาง หรือกลไกรัฐฯ แรงงานมักจะไมไดรับความเปนธรรมเทาที่ควร เพราะคูกรณี
ของแรงงาน นอกจากจะมีอํานาจทุน อํานาจรัฐแลว เมื่อกรณีพิพาทเขาสูระบบศาล แรงงานจะขาดความรู
ทางดานกฎหมาย ดานข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม และขาดแคลนทนายความที่จะวาความให 
เพราะไมมีเงินจะจาง และกวาคดีความจะสิ้นสุด ก็ตองใชระยะเวลานาน ตองตกงานขาดรายได และที่สุด 
ก็มักจะยอมจํานน และยอมเสียเปรียบ ตามแรงกดดันของสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะใน
คดีอาญา แรงงานทั้งในและนอกระบบ มักจะติดคุกถาแพคดี แตคูกรณีผูมีอํานาจมากกวาไมเคยติดคุก 
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7. ขอมูลสะทอนการลงทุนของรัฐบาลท่ีผานมา พบวา ไดลงทุนวัตถุปจจัยที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวก
พื้นฐาน เพื่อจูงใจใหธุรกิจลงทุน ภาคธุรกิจลงทุนดานเงินทุน และปจจัยการผลิตอื่นๆ โดยมีแรงจูงใจดาน
กําไรเปนเปาหมาย แตการลงทุนอีกดานหน่ึง ที่มีความสําคัญมาก แตสังคมแทบจะไมเคยตระหนักรู น่ัน
คือ การลงทุนของผูใชแรงงาน ที่มีการลงทุนทั้งดานวัตถุปจจัย ดานชีวิตเลือดเน้ือ และดานสังคม 

8. ระบบการดูแลภาคแรงงานท่ีผานมาอยูในโครงสรางระบบเศรษฐกิจแบบทุนเสรีท่ีผลักภาระหนาท่ี
ตางๆ ท้ังตามกฎหมายขั้นพ้ืนฐานและสิทธิมนุษยชนดานแรงงานใหกับสังคมและไรอํานาจการตอรอง 
ยังไมสามารถที่จะรวมกลุมเพื่อกําหนดจุดยืนในโครงสรางระบบเศรษฐกิจแบบทุนเสรีไดในลักษณะของ 
“สถาบันหรือองคกรแรงงาน” 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9. กฎหมายและกลไกการกํากับดูแลแรงงานยังมีขอจํากัดท้ังในสวนของหลักการธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการแรงงานท่ีมียังไมไดพิจารณาถึง (1)โครงสรางขององคกรที่ทําหนาที่ในการผลิต
นโยบายสาธารณะทางดานแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (2) โครงสรางพื้นฐานของระบบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางดานแรงงานและสวัสดิการสังคม (3) ระบบการบริการจัดการพิเศษ
เพื่อแกไขสถานการณซึ่งเปนผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทั้งที่ประเทศไทยเปนประเทศที่พฒันาแลวและ
มีการปกครองที่เปนประชาธิปไตย จะถือวาเจาของทุนกับผูใชแรงงานมีความเสมอภาค มีสถานภาพเทา
เทียมกันถือเปนหุนสวนกันหรือที่เรียกวา Social Partnership ที่จะสงผลใหมีการยอมรับใหผูใชแรงงานมี
สวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจในการบริหารจัดการ การดําเนินการของสถานประกอบการ การ
แบงปนผลผลิตและกําไรจากผลประกอบการที่เปนผลมาจากการลงทุนและลงแรงรวมกันน้ัน 
 

 

 

 

สิทธิในการรวมตัวและเจรจาตอรองของคนงานซ่ึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐานยังไมไดรับการยอมรับ สงเสริมและ
คุมครองอยางมีประสิทธิภาพและจริงจัง ทําใหผูใชแรงงานที่มีความออนแอกวาถูกเอารัดเอาเปรียบ แตกแยกและ
ทําลายการรวมตัวกันของคนงานในสถานประกอบการ  การออกกฎหมายรวมถึงการบังคับใช สงผลตอการจํากัดสิทธิ
ในการรวมตัวกันของคนงานบางกลุมอยางชัดเจน แมกฎหมายรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติใหหลักประกันในการ
รวมตัวกันของผูใชแรงงานทุกกลุมอยางกวางขวาง แตในทางปฏิบัติไมมีการออกกฎหมายลูกมารองรับ  การเขาถึง
สิทธิดังกลาวอยางจริงจัง กฎหมายสําคัญที่ถูกใชเปนกรอบในการจัดระบบแรงงานสัมพันธและรับรองสิทธิในการ
รวมตัวและเจรจาตอรองคือกฎหมายแรงงานสัมพันธป 2518 ก็ไมครอบคลุมคนทํางานทุกกลุมขบวนการแรงงานไทย
จึงมีขนาดเล็ก เน่ืองจากคนงานที่อยูนอกระบบซ่ึงนับวันมีจํานวนมากขึ้นจะถูกกันออกจากการเปนสวนหน่ึงของ
ขบวนการแรงงานทําใหขาดความเปนเอกภาพ แตกแยก มีความซํ้าซอนในองคกรสมาชิกคอนขางมาก 
 


