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เอกสารประกอบการแถลงขาว  (จํานวน 15 หนา) 
 “ปฏิบัติการขบวนการแรงงานไทย ทามกลางสถานการณวกิฤตเศรษฐกิจ” 

รายงานการเปดศูนยรับเรือ่งราวรองทกุขและแกไขปญหาผูถูกเลิกจางและวางงาน 
ระหวางวันที่ 20 มกราคม – 20 เมษายน 2552 

จัดทําโดย ฝายวชิาการ คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย 

  

จากสถานการณการเลิกจางที่ปรากฏอยางตอเนื่องในรอบป  2551 อยางนอยพบวา  

มีสถานประกอบการปดกิจการและเลิกจางแรงงานไปแลวอยางนอย 597 แหง มีแรงงานถูกเลิกจางไป

แลวอยางนอย 50,000 คน จึงทําใหกระทรวงแรงงานคาดการณวาจํานวนตัวเลขผูวางงานจากวิกฤติคร้ัง

นี้จะสูงถึง 2 ลานคน ซึ่งสูงกวาจํานวนตัวเลขผูวางงานในป 2540-43 ที่มีเพียง 1 ลาน 5 แสนคน ทั้งนี้

เนื่องจากภาคชนบทซึ่งเปนฐานที่รองรับสวนของภาคแรงงานในอดีตนั้น ไมสามารถรองรับสถานการณนี้

ไดแลวในปจจุบัน  

แมวากระทรวงแรงงานจะมีมาตรการในการรับมือกับวิกฤติผูถูกเลิกจางและวางงานหลาย

ประการ แตทางคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยและเครือขายองคกรพันธมิตร1เห็นรวมกันวา 

มาตรการดังกลาวเปนเพียงมาตรการระยะสั้น ไมใชมาตรการที่มีประสิทธิภาพยั่งยืนในระยะยาว รวมถึง

ยังไมสามารถแกไขปญหาของผูใชแรงงานไดจริง ดังสถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตางๆ และถูกรายงาน

โดยสื่อมวลชนมาอยางตอเนื่องถึงสภาพปญหาดังกลาว  

ฉะนั้นจึงทําใหเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยและเครือขาย

องคกรพันธมิตร จึงไดรวมกันเปดศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขและแกไขปญหาผูถูกเลิกจางและวางงาน โดย

                                                 
1 รายช่ือสมาชิก 32 องคกร สหพันธแรงงานโลหะแหงประเทศไทย , สหพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศ

ไทย , สหพันธแรงงานกระดาษและสิ่งพิมพแหงประเทศไทย , สหพันธแรงงานธนาคารและการเงินแหงประเทศไทย , สหพันธ

แรงงานยานยนตแหงประเทศไทย , สหพันธแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผาฯ , สหพันธแรงงานธุรกิจโรงแรม จังหวัดภูเก็ต 

, สหพันธแรงงานอาหารและเครื่องด่ืมแหงประเทศไทย , สหพันธแรงงานปโตรเลียมเคมีภัณฑแหงประเทศไทย , ศูนยประสานงาน

กรรมกร , กลุมสหภาพแรงงานยานออมนอย ออมใหญ , กลุมสหภาพแรงงานยานพระปะแดง , กลุมสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม

เบอรลา , กลุมสหภาพแรงงานภาคตะวันออก , กลุมผูใชแรงงานสระบุรีและใกลเคียง , มูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย , โครงการ

รณรงคเพื่อแรงงานไทย , สภาเครือขายผูปวยจากการทํางานและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย , มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส , 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ , สมาคมรวมไทยในฮองกง , เครือขายแรงงานนอกระบบ , มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู

ของแรงงานกลุมชาติพันธุ , มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท , มูลนิธิอารมณ พงศพงัน , มูลนิธิเพื่อนหญิง , กลุมบูรณาการแรงงานสตรี , 

กลุมเพื่อนประชาชน , มูลนิธิเฟดริค เอแบรทฯ , ศูนยอเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ , เครือขายปฏิบัติการเพื่อแรงงานขามชาติ , 

ศูนยประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย 
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เปดเปนศูนยในระดับชาติและในระดับเขตพื้นที่ยานอุตสาหกรรม รวม 20 ศูนย ครอบคลุมทั้งแรงงานใน

ระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานขามชาติ และแรงงานหญิง ที่ทํางานอยูในประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงคดําเนินการ 2 ประการ คือ  

(1) เพื่อรับเร่ืองราวรองทุกข ใหคําปรึกษา แสวงหาวิธีการแกไขปญหาการถูกเลิกจางงาน 

(2) เพื่อจัดเก็บขอมูลดานตางๆ ของผูถูกเลิกจาง รวมท้ังผลกระทบจากการถูกเลิกจางงาน 

และนําเสนอตอภาครัฐใหรับทราบถึงสถานการณปญหาที่แทจริง เพื่อใหเกิดการแกไข

ปญหาในระดับนโยบายตอไป 

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยและเครือขายองคกรพันธมิตร จึงขอนําเสนอขอมูลใน  

3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
เรื่องที่ 1: เปดศูนยไดมากกวาสูญ: การทํางานของศูนย ฯ ตอการรับมือปญหา 
เรื่องที่ 2: รูปแบบของปญหา และตัวเลข 4 กลุมแรงงานที่ไดรับผลกระทบ 
เรื่องที่ 3: บทวิเคราะหและขอเสนอตอภาครัฐในการแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่

สงผลกระทบตอผูใชแรงงาน 
 
(1) เปดศูนยไดมากกวาสูญ : การทํางานของศูนย ฯ ตอการรับมือปญหา (2 รูปแบบ 10 
ข้ันตอน) 

จากวันที่ 20 มกราคม จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2552 รวมระยะเวลาเต็ม 3 เดือน ทามกลาง

สถานการณทางการเมืองและวิกฤติเศรษฐกิจที่รุมเราตอผูใชแรงงานทุกภาคสวนที่ทับทวีมากยิ่งขึ้นทุกวัน 

ถึงวันนี้ตองยอมรับกันอยางตรงไปตรงมาแลววา วิกฤตเศรษฐกิจจากสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาได

ลุกลามไปสูภาคเศรษฐกิจจริงทั่วโลก และสงผลกระทบถึงประเทศไทยอยางยากจะหลีกเลี่ยง ดังสะทอน

ใหเห็นไดจากตัวเลขการสงออกที่ลดลงและสถานการณการเลิกจางที่มากขึ้น กลาวคือ 
 (1) ตัวเลขการสงออกที่ลดลง  
พบวาในชวง 2 เดือนแรก คือ มกราคมและกุมภาพันธของป 2552 ประเทศไทยมีมูลคาการ

สงออกเพียง 22,232 ลานเหรียญสหรัฐ หรือมีอัตราขยายตัว 19.2%  ทั้ง ๆ ที่ผานมาประเทศไทยเปน

ประเทศที่พึ่งพาการสงออก มีรายไดหลักจากการสงออกคิดเปนสัดสวนเกือบ 60% ของจีดีพี เมื่อภาคการ

สงออกไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ แนนอนวาผลกระทบจะตามมาเปนลูกโซถึงกําลังการผลิตที่

ลดลง ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) วิเคราะหตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญเมื่อเมษายน 2552 พบวา 

กลุมสินคาที่กําลังการผลิตลดลงต่ํากวา 50% ใน 3 อันดับแรก ไดแก อิเล็กทรอนิกส, ยานยนต, 

เครื่องใชไฟฟา สาเหตุสําคัญที่ลดลงเนื่องจากการสงออกที่ปรับตัวลดลงอยางมาก รวมท้ังกิจการที่จะมี

การลดลงตอเนื่อง คือ ส่ิงทอ เครื่องนุงหม รองเทา การพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษ และซอฟตแวร 
(2) สถานการณการเลิกจางที่มากขึ้น 
กระทรวงแรงงาน รายงานถึงสถานการณการเลิกจางตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 20 เมษายน 2552 

พบวามีสถานประกอบการเลิกจางลูกจางจํานวน 293 แหง จํานวนลูกจางที่ถูกเลิกจางจํานวน 27,717 

ราย และมีสถานประกอบการที่มีแนวโนมจะเลิกจางอีกกวา 390 แหง ลูกจางจะไดรับผลกระทบ อีก 
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174,130 ราย สถานประกอบการที่ทําการเลิกจางสวนใหญเปนประเภท ชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตชิ้นสวนยานยนต ผลิตเครื่องจักร และผลิตเครื่องเรือน   

จากสถานการณดังกลาว สอดคลองกับการที่คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยและ

เครือขายองคกรพันธมิตร ไดรวบรวมขอมูลจากศูนย ฯ ตางๆ ทั่วประเทศตลอดเวลา 3 เดือนที่ผานมา ทั้ง

การที่ผูใชแรงงานเขามารองเรียนปรึกษาหารือโดยตรง การโทรศัพทเขามาขอคําปรึกษา หรือสงจดหมาย

บอกเลาสถานการณ แตละศูนย ฯ มีรูปแบบการรับมือตอปญหาและการใหความชวยเหลือผูใชแรงงาน 

โดยขบวนการแรงงานไทย ใน 2 รูปแบบ 10 ขั้นตอน 

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยและเครือขายองคกรพันธมิตร ประกอบไดดวยนักสหภาพ

แรงงาน นักกิจกรรมทางสังคม ทนายความ และนักพัฒนาองคกรพัฒนาเอกชน ที่มีประสบการณจํานวน

มาก เขาใจขอกฎหมายพิพาทแรงงาน สามารถประสานงานผูเกี่ยวของฝายตางๆ ไดดี เชน กระทรวง

แรงงาน นักขาว คณะกรรมาธิการแรงงาน รวมถึงการเขาใจถึงความออนไหวในฐานะการเปนผูใชแรงงาน

หญิง หรือการเปนแรงงานขามชาติไมถูกกฎหมาย ซึ่งมีโอกาสสุมเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิแรงงาน

มากกวา ไดรับมือตอปญหา และใหความชวยเหลือผูใชแรงงาน ใน 2 รูปแบบ คือ 

 รูปแบบที่ 1 การรับมือและแกปญหา โดยศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขแตละแหงโดยตรง เปน

ลักษณะการแกปญหาหรือการใหคําแนะนําใหจบภายในศูนย ฯ  

 รูปแบบที่ 2 ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขนําสภาพปญหาเขาสูที่ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ

สมานฉันทแรงงานไทย เมื่อสภาพปญหานั้นยกระดับกลายเปนปญหาเชิงนโยบาย หรือการละเมิดสิทธิ

แรงงาน และไมสามารถแกไขใหจบส้ินไดภายในศูนย ฯ แตละแหงแลว 
 โดยมีข้ันตอนการทํางาน 10 ข้ันตอน ดังนี้ (5 แรก + 5 หลัง) 
 ข้ันตอนที่ 1: รับฟงปญหา ขอรองเรียน ใหกําลังใจ เปนการนํารูปแบบการสนทนาแบบสาน

เสวนา (dialogue) มาใชในการรับฟงปญหา ในเบื้องตนเปนการแสดงใหผูใชแรงงานที่มารองเรียนได

เขาใจวา สภาพปญหาที่พวกเขาและเธอเผชิญไมไดอยูอยางโดดเดี่ยว แตพรอมมีเครือขายคอยชวยเหลือ 

ผลักดัน ใหคําแนะนํา หรือเปนกําลังใจใหฝาฟนปญหาไปรวมกัน  

 ข้ันตอนที่ 2: ตรวจสอบ สภาพปญหา สถานะตัวแรงงานวาอยูในกลุมใด เชน แรงงานในระบบ 

แรงงานนอกระบบ แรงงานขามชาติ แรงงานหญิง ความออนไหว/ความเรงดวนของปญหา เชน ประสบ

ปญหามาเนิ่นนานแลว แตไมมีหนวยงานใดลงมารับผิดชอบแกไขปญหาที่ชัดเจน หรือพึ่งเกิดขึ้น 

 ข้ันตอนที่ 3: ตรวจสอบขอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหา เชน พรบ.

คุมครองแรงงาน 2541 กฎกระทรวงฉบับตาง ๆ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสิทธิมนุษยชน อนุสัญญา

ระหวางประเทศ  

ข้ันตอนที่ 4: นําเสนอรูปแบบการแกไขปญหา เชน การใหคําแนะนําเรื่องสิทธิประโยชนตาม

กฎหมายคุมครองแรงงาน การประสานทนายความเพื่อแกไขขอขัดแยง การชวยจัดทําเอกสารรองทุกข 

การพาไปยื่นหนังสือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
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 ข้ันตอนที่ 5: จัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น และจัดสงขอมูลใหศูนยกลางรับเร่ืองราวรอง

ทุกข คือ คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย ทุกๆ เดือน 

ข้ันตอนที่ 6: นําสภาพปญหาที่ไมสามารถแกไขได เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการสมานฉันท

แรงงานไทยประจําเดือน เพื่อรวมกันพิจารณาและวิเคราะหปญหาอยางละเอียดอีกครั้ง  

ข้ันตอนที่ 7: ส่ือสารปญหาเชิงประเด็นสูสาธารณะ ใหกลายเปนประเด็นระดับนโยบายทาง

สังคม เชน การยื่นจดหมาย การแถลงขาว การเจรจาภายในผูเกี่ยวของ การจัดสงขอมูลใหส่ือมวลชน การ

จัดทําหนังสือรองเรียนถึงพฤติกรรมนายจางที่ละเมิดแรงงาน ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน การพาไปรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 ข้ันตอนที่ 8: การติดตาม เฝาระวัง (monitor) ระบบการแกไขปญหาของผูเกี่ยวของโดยเฉพาะ

ในสวนของกระทรวงแรงงาน และนายจาง วาเปล่ียนแปลงหรือมีความคืบหนาจากเดิมอยางไร  

 ข้ันตอนที่ 9: เมื่อไมมีการแกไขปญหา หรือตอบรับจากผูเกี่ยวของ จะเลือกใชมาตรการเรื่องการ

จัดชุมนุมภายในกระทรวงแรงงาน เพื่อเรียกรองใหกระทรวงแรงงานตองเขามาแกไขปญหา เจรจา 

ประสานนายจางมาพูดคุย เพื่อหาขอตกลงที่เปนธรรมรวมกันใหได 

 ข้ันตอนที่ 10: เปนขั้นตอนสุดทาย ที่ทั้ง 9 ขั้นตอนที่ดําเนินการ ไมสงผลตอการแกไขปญหาใดๆ 

ทั้งสิ้น เปนการเลือกใชมาตรการขั้นเด็ดขาด คือ การชุมนุม ปดถนน ยืดเยื้อ เพื่อทําใหคนทั้งสังคมเห็น

รวมกับสภาพปญหาดังกลาว ลงมาสัมผัสสภาพปญหา เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาที่เปนจริงและเปน

ธรรม   

 
(2) รูปแบบของปญหา และตัวเลข 4 กลุมแรงงานที่ไดรับผลกระทบ (4 กลุม 6 ปญหา = 13,270 
คน) 

รูปแบบของปญหาที่มีผลกระทบตอผูใชแรงงานในกลุมตาง ๆ มีลักษณะปญหาแตกตางกันไป

ตามสภาพการจางงานและเพศสภาพ โดยภาพรวมพบวาแรงงานทั้ง 4 กลุม คือ แรงงานในระบบ แรงงาน

นอกระบบ แรงงานขามชาติ และแรงงานหญิง ตางตองไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจอยางยากจะ

หลีกเลี่ยง บางคนถูกลดเวลาทํางาน ลดคาจาง ไมไดรับคาชดเชย นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมาย

คุมครองแรงงาน แตปญหาสําคัญที่เดนชัดกวา คือ การที่นายจางใชขออางจากวิกฤติเศรษฐกิจมาเลิก

จางผูใชแรงงาน ในสวนนี้พบมากในกลุมแรงงานในระบบ อีกประการหนึ่ง คือ การไมไดรับการคุมครอง

จากรัฐ ทั้งการไมมีสวัสดิการ และการเขาไมถึงการคุมครอง สวนนี้พบในกลุมแรงงานนอกระบบ และ

แรงงานขามชาติ สุดทายในฐานะการเปนเพศหญิง กลับยิ่งตองมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 

หลังจากตกงาน โดยเฉพาะการแบกรับเร่ืองคาใชจายของบุตรหลานในบาน ที่ยังไมสามารถทํางานได 

เชน คาการศึกษา คานมบุตร เปนตน 
โดยสรุปปญหาทั้ง 6 เรื่องดังกลาว ประกอบดวย 
(1) ผูใชแรงงานในระบบ ถูกนายจางฉวยโอกาสใชขออางเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจมาเลิกจางผูใช

แรงงาน  
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(2) ผูใชแรงงานในระบบ ถูกนายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เชน การถูกลด

เวลาทํางาน ลดคาจาง ไมไดรับคาชดเชย  

(3) ผูใชแรงงานนอกระบบ ไมไดรับการคุมครองจากรัฐ  

(4) ผูใชแรงงานขามชาติ เขาไมถึงการคุมครอง 
(5) ผูใชแรงงานหญิง ตองแบกรับคาใชจายของสมาชิกในบานที่ยังไมสามารถทํางานไดเพิ่มขึ้น 

(6) ผูใชแรงงานทุกกลุม ขาดการรับรูขอมูลสวนราชการ และเขาไมถึงการชวยเหลือตางๆจาก

ภาครัฐ 
ตัวเลขผูใชแรงงานที่มาขอคําปรึกษากับศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
กลุมแรงงานในระบบ  12,693  คน  

กลุมแรงงานนอกระบบ ไมมีตัวเลข เปนเรื่องการไมเขาถึงการคุมครองทางสังคม

มากกวา 

กลุมแรงงานขามชาติ  อยางนอย 500 คน  

กลุมแรงงานหญิง  77  คน (เก็บขอมูลแยกตางหากเฉพาะ) 
รวมแรงงานทั้ง 4 กลุมทั้งสิ้น  13,270 คน 
(หมายเหตุ – กลุมแรงงานนอกระบบ กับ กลุมแรงงานขามชาติ ทางคณะกรรมการสมานฉันท

แรงงานไทย ไมสามารถแยกเพศชาย-หญิงไดชัดเจน เนื่องจากเปนการรับขอรองเรียนในลักษณะเปน

บริษัทที่ประสบปญหา และเนนไปท่ีตัวเลขรวมทั้งหมดของผูใชแรงงานที่ประสบปญหาแทน) 

 

ดังมีรายละเอียดสภาพปญหา แตละกลุมแรงงาน ดังนี้ 

 
(1) ผูใชแรงงานกลุมในระบบ : ขออางจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
เก็บขอมูลจาก 6 ศูนย ฯ คือ  

 คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย และพิพิธภัณฑแรงงานไทย 
 กลุมสมาพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟาอิเลคทรอนิคส ยานยนต และโลหะ แหง
ประเทศไทย (TEAM)  

 กลุมสหภาพแรงงานภาคตะวันออก 
 กลุมผูใชแรงงานปราจีนบุรี 
 กลุมสหภาพแรงงานยานออมนอย-ออมใหญ 
 กลุมสหภาพแรงงานยานอยุธยา และใกลเคียง 

 
สามารถแบงสภาพปญหาออกเปน 2 กลุม คือ 
(1.1) กิจการเครื่องใชไฟฟาอิเลคทรอนิคส ยานยนต และโลหะ 
(1.2) กิจการสิ่งทอ เครื่องนุงหม และอื่นๆ ทั่วไป 
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 (1.1) กิจการเครื่องใชไฟฟาอิเลคทรอนิคส ยานยนต และโลหะ : ขออางปญหาจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา กับ การไมจายคาชดเชยจากการถูกเลิกจาง 

ในกิจการเครื่องใชไฟฟาอิเลคทรอนิคส ยานยนต และโลหะ ขอมูลไดมา 5 ศูนย คือ กลุมสหภาพ

แรงงานภาคตะวันออก, กลุมสมาพันธแรงงานเครื่องใชไฟฟาอิเลคทรอนิคส ยานยนต และโลหะ แหง

ประเทศไทย (TEAM), กลุมสหภาพแรงงานยานอยุธยา และใกลเคียง, กลุมผูใชแรงงานปราจีนบุรี, 

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยและพิพิธภัณฑแรงงานไทย  

ทั้ง 5 ศูนยฯพื้นที่ รายงานวา สภาพปญหาหลักมาจากการที่นายจางใชขออางปญหาจากภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ํา เพื่อเลิกจางแรงงาน มากถึง 11,800 คน โดยแบงเปนในกลุมเหมาคาแรง 5,141 คน และ

พนักงานประจํา 6,659 คน รวมทั้งบางคนยังถูกเลิกจาง โดยนายจางไมจายคาบอกกลาวลวงหนา 

คาชดเชย และเงินพักรอนอีก 188 คน ในสวนนี้พบในพื้นที่สมุทรปราการและพื้นที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

รวมตัวเลขผูถูกเลิกจางที่มาขอคําปรึกษาศูนย ฯ ทั้งสิ้น 11,988 คน ใน 43 บริษัท ตั้งอยูในนิคม

อุตสาหกรรมภาคตะวันออก เชน อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) แหลมฉบัง บอวิน อมตะซิตี้ สยามอีสเทิรน 30 

บริษัท ในสมุทรปราการ 6 บริษัท ในปราจีนบุรี 5 บริษัท ในปทุมธานี 1 บริษัท และในเขต

พระนครศรีอยุธยา (ทราบชื่อเพียง 1 บริษัท)  

ประกอบดวย 

พื้นที่ภาคตะวันออก 

บริษัท เคียวเด็น ประเทศไทย จํากัด 

บริษัท แคนาดอลไพพ จํากัด 

บริษัท เจนเนอรรัลมอเตอร ประเทศไทย จํากัด 

บริษัท ซังกิว แหลมฉบัง(ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท ซันโค โกเซ ประเทศไทย จํากัด 

บริษัท ซุปเปอรเมด โปรดักส จํากัด 

บริษัท เซนตโกเบนซีคิวริท จํากัด 

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท โดนัทสัน จํากัด 

บริษัท ไทยอาซาคาวา จํากัด 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีพ จํากัด 

บริษัท บอชส ออโตโมทีพ จํากัด 

บริษัท บางกอกอีสเทิรนคอยลเซ็นเตอร จํากัด 

บริษัท ฟูจิตสึเจเนอรัล ประเทศไทย จํากัด 

บริษัท มารูยาซึ ไทยแลนด จํากัด 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร(ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท มิทซุยสยามคอมโพเนนท จํากัด 
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บริษัท เมตัลฟา ประเทศไทย จํากัด 

บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด) จํากัด 

บริษัท วาลิโอ คอมเพรสเซอร คลัทช จํากัด 

บริษัท สมบูรณโซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

บริษัท สมิโตโม อิเลคทริคไวท จํากัด 

บริษัท หยวนตา ประเทศไทย จํากัด 

บริษัท อัสโน โฮริเอะ ประเทศไทย จํากัด 

บริษัท อิเนอรยี จํากัด 

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด 

บริษัท เอสพี อีวาลูเอชั่น จํากัด 

บริษัท ไอทีฟอรจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท ฮันนี่เวล แมททรีเรียล อีเลคทริค จํากัด 

บริษัท ฮิไรเซมิซึ จํากัด 

พื้นที่สมุทรปราการ 

บริษัท DMS 

บริษัท NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD 

บริษัท คอมพาสสอีสตอินดัสตรี ประเทศไทย 

บริษัท คัลมิเนท แอรี่ จํากัด 

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จํากัด 

บริษัท ไทยอินเตอรเนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จํากัด 

พื้นที่ปทุมธานี 

บริษัท ไซโก ไอดีพี (ประเทศไทย) จํากัด 

พื้นที่พระนครศรีอยุธยา 

บริษัททานนท แอ็กตี้ จํากัด (พระนครศรีอยุธยา) 

พื้นที่ปราจีนบุรี 

บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด 

บริษัท แอนดธีทัช คอนซัลแตนท จํากัด   

บริษัท ฮาบีโร 

บริษัท ฮิตาชิฯ 

หางหุนสวนจํากัด ดีแสวง ทรานสปอรต คอนซูมเมอรโปรดักชั่น(ประเทศไทย) 
 
ตัวอยางที่นาสนใจ เชน 
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บริษัท ประกอบกิจการ เลิกจาง ขอโตแยง 

บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนู

แฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) 

จํากัด 

ผลิตเคร่ืองจักร เครื่องมือ 

เครื่องทุนแรง 

ผูใชแรงงานเหมา

คาแรง 1,150 คน 

มีการเปดรับสมัครงานใหม 

อยูโดยตลอด 

บริษัท มิตซบูิช ิมอเตอร

(ประเทศไทย) จํากัด 

 

ผลิตรถยนต ผูใชแรงงาน

ประจํา  

1,100 คน 

เปนบริษัทรถยนตที่ใหญ

เปนอันดับที่ 5 ของญี่ปุน 

และอันดับท่ี 13 ของโลก 

บริษัท ไซโก ไอดีพี 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ผลิตพลาสติกเปนแผน 

แทง ทอหรือรูปทรงตางๆ 

ผูใชแรงงานเหมา

คาแรง 300 คน  

ผูใชแรงงาน

ประจํา 600 คน 

มีการขยายธุรกจิเพิ่ม 

บริษัท ฟูจิตสึเจเนอรัล 

ประเทศไทย จํากัด 

ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ผูใชแรงงานเหมา

คาแรง 800 คน 

เปนผูผลิตเครื่องใชไฟฟา

รายใหญที่สุดของประเทศ

ญี่ปุน 

บริษัท โซนี ่เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ประดิษฐผลิตภัณฑเซมิ

คอนดัคเตอร 

ผูใชแรงงานเหมา

คาแรง 580 คน 

เปนสปอนเซอรรายการ

โทรทัศนจํานวนมากใน

ประเทศไทย รวมทั้งมีการ

ออกบูทตามหาวิทยาลัย

ตางๆ เพื่อรับสมัครงาน

หลายตําแหนงใหกับ

นักศึกษาที่กําลังจะจบ

การศึกษาในเดือนมีนาคม 

2552  

บริษัท เจนเนอรรัล

มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด 

ผลิตรถยนต ผูใชแรงงานเหมา

คาแรง 400 คน 

ผูใชแรงงาน

ประจํา  

89 คน  

รวม 489 คน 

เปนบริษัทผูผลิต 

อุตสาหกรรมยานยนตที่

ใหญที่สุดของโลก 

บริษัททานนท แอ็กตี้ 

จํากัด 

ผลิตสายไฟรถยนต  

เพื่อสงบริษัทรถยนตนิส

สัน โตโยตา และฮอนดา 

ผูใชแรงงาน

ประจํา 300 คน 

นายจางมีการสรางโรงงาน

แหงใหม 
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 (1.2) กิจการสิ่งทอ เครื่องนุงหม และอื่นๆ ทั่วไป : ปดโรงงาน ยายฐานการผลิต ไมจาย
คาจาง กับ เขาไมถึงนโยบายการแกไขปญหาของกระทรวงแรงงาน 

ในกิจการสิ่งทอ ขอมูลไดมาจากการรายงาน 2 ศูนย ฯ คือ  

 กลุมสหภาพแรงงานยานออมนอย-ออมใหญ  
 คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยและพิพิธภัณฑแรงงานไทย  

พบวา มีผูใชแรงงานมาขอคําปรึกษาถึง 705 คน โดยสภาพปญหาจะแตกตางจากในกิจการ

เครื่องใชไฟฟาอิเลคทรอนิคส ยานยนต และโลหะ ที่ในสวนกิจการนี้พบปญหาที่สําคัญ คือ นายจางปด
กิจการจางงาน และไมจายคาชดเชยจากการเลิกจาง กับนายจางไดยายฐานการผลิตไปลงทุนใน
พื้นที่อื่นที่มีตนทุนต่ํากวา จํานวน 668 คน พบใน 14 บริษัท คือ 

บริษัท กระดาษศรีสยาม จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ซีนิกซ  อีเล็คเท็ค จํากัด 

บริษัท เดอะคิงส  พิวเตอร จํากัด 

บริษัท ไทยการเมนต เอ็กซปอรต จํากัด 

บริษัท ธีรพัฒน  อินดีสตรี้ส  จํากัด 

บริษัท บางกอกอินเตอรฟูด จํากัด 

บริษัท มารค ออคิด เอ็กซปอรต จํากัด 

บริษัท แม็กเวล  เซอรวิสเซ็นเตอร จํากัด 

บริษัท ยูเนี่ยนบัสเซอรวิส จํากัด  

บริษัท วินไทย  นิตติ้ง  อินดัสเรียล จํากัด 

บริษัท สวยสมพล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

บริษัท แอพพาเรล แอฟวินิว จํากัด 

บริษัท โอเรียนตัลเอ็มบรอยเดอรรีเลส จํากัด 

หจก.ศิริวัฒนการทอเท็กซไทล 

ตัวอยางที่นาสนใจ เชน  
(1) บริษัทกระดาษศรีสยาม จํากัด (มหาชน) จํานวน 360 คน 
ประกอบกิจการผลิตกระดาษ พบวา โรงงานเริ่มหยุดการเดินเครื่องจักรไมมีการผลิต ใหพนักงาน

เขาไปนั่งเฉยๆ ตั้งแตตุลาคม ป 2550 โดยนายจางอางวาจะจายคาจางให 50% ในทุกเดือนจนกวาจะเปด

กิจการใหม แตในความเปนจริงนายจางจายคาแรงใหเพียงเดือนตุลาคม 2550 – ธันวาคม 2551 เทานั้น  

ตอมาเดือนมิถุนายน 2551 นายจางเหลือการจายคาแรงใหเพียง  25%  และใหลูกจางตองมารายงานตัว

เดือนละ 1 ครั้ง  และเดือนสิงหาคม 2551 เจาหนาที่ประกันสังคมแจงใหพนักงานทุกคนไปขึ้นทะเบียน

วางงาน  เนื่องจากปจจุบันนี้ทุกคนถูกตัดสิทธิออกจากการเปนผูประกันตน ตาม ม.33 แลว ใหรีบขึ้น

ทะเบียนวางงาน แลวก็ใหสมัครเปนผูประกันตนเองตามมาตรา 39  
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 (2) บริษัทแอพพาเรล แอฟวินิว จํากัด จํานวน 200 คน  
ประกอบกิจการตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป ยี่หอพูมา ไนกี้  แอดวานซ พบวานายจางทยอยขายจักร

เย็บผาอุตสาหกรรม ขายไปแลวจํานวน 400 คัน นับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2549 นายจางเริ่มมีการจาย

คาจางไมตรงตามงวดของการจายคาจาง รวมถึงนายจางหักเงินประกันสังคมของลูกจางไปแลวไมนําสง 

ทําใหลูกจางซึ่งลาคลอดไมไดคาคลอดเหมาจาย 12,000 บาท และไมไดคาจางในวันลาเพื่อคลอดบุตร 

45 วันจากประกันสังคมตอมานายจางแจงกับลูกจางวาจะปดกิจการในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดย

บริษัทมาสเตอร พีช การเมนท เทกซไทล จํากัด จะเขามาดําเนินกิจการตอ แตบริษัทมาสเตอร พีชฯ ไมรับ

โอนสภาพการจาง และไมนับอายุงานตอเนื่องให ลูกจางทุกคนตองไปเขียนใบสมัครงาน และตองทดลอง

งาน 120 วัน และไดนําเอกสารอางวาเปนเอกสารรับทราบการเขารวมประชุม  

การแจงการปดกิจการ เปนลักษณะการหลอกใหพนักงานทุกคนเซ็นเอกสาร แตเอกสารนั้นกลับ

มีขอความวา “บรรดารายชื่อพนักงานทั้งหมดที่เซ็นชื่อในหนังสือฉบับนี้ ขอยินยอมลาออกจากบริษัทแอพ

พาแรล แอฟวินิว จํากัด โดยไมเรียกรองสิทธิใดๆ ทั้งส้ิน และใหมีผลตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2551 เปนตน

ไป” และเมื่อพนักงานที่ไมยินยอมเซ็น จึงถูกนายจางกดดันเรียกใหเขาไปในหองประชุมทีละคน และขูให

เซ็นใบลาออก 

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2551 ซึ่งเปนวันสุดทายของการทํางานลูกจางไดทวงถามใหนายจางจาย

คาชดเชย คาสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา อีกครั้ง แตนายจางกลับแจงวาไมมี และไมใหอยากไดให

ไปฟองเอา ถึงฟองก็ใชวาจะได ตอมาในวันที่ 1 กันยายน 2551 ลูกจางยังคงเขาไปที่บริษัทแอพพาแรลฯ 

เนื่องจากไมแนใจวานายจางปดกิจการ เมื่อลูกจางไปถึงก็ยังคงรูดบัตรเขาทํางานตามปกติเหมือนเดิม แต

กลับไดรับแจงวาถึงมาทํางานก็ไมไดรับคาจางเพราะวาไมมีบริษัทแอพพาแรลฯ แลว เมื่อไมไดสมัครงาน

กับบริษัทมาสเตอร พีชฯ ก็ไมไดรับคาจาง 
(3) บริษัทมารค ออคิด เอ็กซปอรต จํานวน 50 คน 
ประกอบกิจการสงออกกลวยไม  บรรจุกลวยไมสงออก  พบวา ลูกจางซึ่งทํางานบรรจุหีบหอ

กลวยไมใสกลอง  เมื่อถึงเวลาจายคาจาง บริษัทฯ ไมจายเงินคาจาง โดยขอเลื่อนการจาย อางวายังไมมี

เงินจาย  เงินยังไมเขา ทําใหลูกจางบางคนเกิดความไมมั่นคงในการทํางาน ไมแนใจฐานะทางการเงินของ

นายจาง จึงขอลาออกและขอรับเงินคาจางในวันที่ไดทํางาน นายจางกลับบอกวาไมมีเงินจายให 
 (4) บริษัทเดอะคิงส  พิวเตอร จํานวน 40 คน 
ประกอบกิจการผลิตวัสดุอุปกรณ ของชํารวยที่ทําจากแร พบวา นายจางออกหนังสือแจงการเลิก

จางลวงหนาใหลูกจางทราบ ซึ่งในเนื้อความมีถอยคําขมขูวาจะลงโทษ หากลางานไมวากรณีใดก็จะถูก

เลิกจางโดยไมจายคาชดเชย ทําใหลูกจางกังวลไมกลาลางาน แมจะปวยไขก็ตาม นอกจากนั้นยังพบวา 

นายจางตองการเลิกจางลูกจาง แตไมจายคาชดเชยใหตามกฎหมาย เชน ลูกจางบางคนจะตองไดรับ

คาชดเชยถึง 84,000 บาท  แตบริษัทฯ บังคับใหลูกจางรับคาชดเชยเพียง  20,000 บาท โดยบังคับกดดัน

ใหลงชื่อในหนังสือเลิกจางที่มีถอยคําวาลูกจางยินยอมรับเงินตามที่บริษัทฯ เสนอโดยไมเรียกรองใดๆ อีก 
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 (5) หจก.ศิริวัฒนการทอเท็กซไทล ไมทราบจํานวนแรงงานที่ถูกบีบใหลาออก 
ประกอบกิจการสิ่งทอ พบวา นายจางแจงกับพนักงานทุกคนวาจะปดกิจการ ใหทุกคนเขียน

ใบลาออกแลวสมัครงานใหมกับ บริษัทศิริวัฒนการทอ ซึ่งเปนบริษัทฯ ที่มีผูบริหารคณะเดียวกัน และ

ตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับหจก.ศิริวัฒนการทอ ซึ่งเปนนายจางกลุมเดิม นายจางบอกกับพนักงานทุกคน

วาจะไดรับคาจางตามอัตราเดิม แตไมนับอายุงานตอเนื่อง ลูกจางรูสึกวานายจางเอาเปรียบ เพราะมีอายุ

การทํางานหลายป 

นอกจากนั้นแลว ทางศูนย ฯ ยังพบปญหาเรื่องการเขาไมถึงการแกไขปญหาที่เปนนโยบาย

แกปญหาของกระทรวงแรงงานโดยตรง 37 คน ไมวาจะเปน 

 การถูกนายจางลดอายุงาน ลดการทํางานลวงเวลา ไมจายคาชดเชย ไมรับผูใชแรงงานที่

เปนคนไทยเปนลักษณะขอคําปรึกษาเรื่องกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวน  16 คน 

 ความตองการหางานทํา จํานวน 7 คน  

 กรณีเงินชวยเหลือจากรัฐ 2,000 บาท ที่ตกหลน จํานวน 6 คน  

 กรณีประกันสังคมมาตรา 39 จํานวน 3 คน 

 กรณีนายจางไมนําสงเงินสมทบประกันสังคม จํานวน 2 คน  

 การไมสามารถเขาถึงระบบบริการโรงพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จํานวน  2 คน  

 การเขาไมถึงระบบประกันสังคม กรณีการวางงาน จํานวน 1 คน  

 
(2) ผูใชแรงงานกลุมนอกระบบ : ไมไดความคุมครองทางสังคมใดๆทั้งสิ้น 
ในกลุมผูใชแรงงานนอกระบบ มาจากการรายงานของศูนย ฯ เครือขายแรงงานนอกระบบ

แหงชาติ พบวา ปญหาสําคัญของกลุมแรงงานนอกระบบไมใชการถูกเลิกจาง แตเปนเรื่องความไม

รับผิดชอบของภาคธุรกิจในเรื่องสวัสดิการทางสังคม มีการเลือกใชระบบการจางงานแบบเหมาชวง (Sub 

contract) เขามาใชในการจางงาน มีบริษัทมารับจางทํางานใหกับโรงงาน ทําใหแรงงานที่อยูในระบบการ

จางงานแบบนี้ไมมีหลักประกันสังคมใด ๆ เลย ทั้งที่ๆ รับงานมาจากโรงงานเชนเดียวกัน ไมแตกตางจาก

การทํางานในโรงงานแมแตนอย ซึ่งในความเปนจริงแลวโรงงานไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได 

เพราะตนเองก็เปนนายจางเชนเดียวกัน แตนายจางกลับไปใชวิธีการแบบหลบเลี่ยงกฎหมายแทน เพื่อเอื้อ

ประโยชนใหตนเองไดมากที่สุด 

ปญหาของแรงงานนอกระบบมีความตางจากแรงงานในระบบ และแรงงานขามชาติในเรื่องการ

จางงาน เนื่องจากไมสามารถระบุนายจางไดชัดเจน และไมมีการจางงานที่มีสวัสดิการรองรับ แมวาจะมี

ผลกระทบจากการปดกิจการหรือมีคําส่ังซื้อลดนอยลงก็ตาม ดังที่พบในตัดเย็บเส้ือผา ขอมูลจากกลุมตัด

เย็บเส้ือผา จังหวัดราชบุรี เลาวา กลุมฯ รับงานเย็บผาโหลจากโรงงานมาทํางานระยะหนึ่ง แตพอเกิด

วิกฤติเศรษฐกิจ โรงงานก็แจงวาขอหยุดการจางเย็บผากอน เนื่องจากโรงงานมีคําส่ังซื้อนอยลง ตองเก็บ

งานไวใหคนงานประจําในโรงงานทํากอน ทําใหตอนนี้กลุมไมมีงานทํามา 3 เดือนแลว หรือกรณีใน

ภาคเหนือและภาคใต ที่มีแรงงานนอกระบบทํางานอยูในภาคเกษตรจํานวนมาก เชน เปนเกษตรกร 
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ทํางานในไร นา สวน ซึ่งเสี่ยงตอการใชสารเคมีโดยไมรูตัว เวลาเกิดอะไรขึ้นมาก็ไมมีสวัสดิการใดๆเลย

รองรับ มีแรงงานหลายคนที่เจ็บปวยจากการประกอบอาชีพ แตก็ไมไดรับการเหลียวแล วาโรคเกิดจาก

อะไร มีปจจัยอะไรเกี่ยวของบาง เพราะสารเคมีเปนปญหาสําคัญของเกษตรกรอยางยิ่ง 

 
(3) ผูใชแรงงานกลุมแรงงานขามชาติ : การเขาไมถึงการคุมครองสิทธิแรงงานพื้นฐาน 
ในกลุมผูใชแรงงานขามชาติ มาจากการรายงานของศูนย ฯ เครือขายปฏิบัติการเพื่อแรงงานขาม

ชาติ พบวา ในสวนของแรงงานขามชาติ มีการรองเรียน ใน 2 ลักษณะ คือ การเลิกจาง กับ การรองเรียน

เร่ืองการเขาไมถึงการคุมครองสิทธิแรงงานพื้นฐาน 

การเลิกจาง พบวา การเก็บขอมูลในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีการเลิกจางแรงงานจาก

ประเทศพมาประมาณ 500 คน จากบริษัท ไฮแอทนิตแวร จํากัด ซึ่งเปนโรงงานเย็บเส้ือผา ซึ่งบริษัท

ประกาศเลิกจางและปดกิจการอยางกะทันหัน ทําใหลูกจางกวา 500 คน ถูกเลิกจางโดยกะทันหัน 

นอกจากนั้นยังพบในธุรกิจเรือประมง ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีการเลิกจางแรงงานจากพมาจํานวนมาก 

สําหรับในเรื่องการรองเรียนเรื่องการเขาไมถึงการคุมครองสิทธิแรงงานพื้นฐาน พบในเรื่อง 

a. นายจางไมจายคาจางหรือจายคาจางชากวาที่ตกลงไว  

b. โรงเรียนไมรับเด็กขามชาติเขาเรียนในโรงเรียนเทศบาล 

c. การออกใบรับรองการเกิดใหกับเด็กที่เปนบุตรของแรงงานขามชาติชาและไมสามารถออก

ใหตามที่สวนกลางบอกไว เนื่องจากติดขัดที่ระบบฐานขอมูลท่ีตองกรอกรายละเอียด 

(ฐานขอมูลไมพรอม) 

 
(4) ผูใชแรงงานกลุมผูหญิง : ถูกเลิกจาง กับภาระที่เพิ่มมากขึ้น 
ในกลุมผูใชแรงงานหญิง มาจากการรายงานของกลุมบูรณาการแรงงานสตรี จากการสํารวจ

สภาพปญหาและความตองการของแรงงานหญิงที่ถูกเลิกจางและถูกลดเวลาทํางาน กรณีศึกษาในพื้นที่

อยุธยา นครปฐม ปทุมธานี และชลบุรี เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการเลิกจางแรงงานจํานวนมาก โดยเฉพาะ

ในกิจการดานสิ่งทอ ชิ้นสวนอิเลคทรอนิคสและคอมพิวเตอร ทางกลุมบูรณาการแรงงานสตรีไดทําการ

สอบถามผูหญิงกลุมตัวอยาง 77 คน ในเดือนกุมภาพันธ 2552  

พบวาเปนแรงงานที่ถูกเลิกจางแลว 62 คน และแรงงานที่ถูกลดวันทํางานและมีความเสี่ยงสูงที่

จะถูกเลิกจางจํานวน 15 คน อายุเฉล่ียของกลุมอยูที่ 35 ป นอยที่สุด 19 ป มากที่สุด 60 ป สวนใหญจบ

การศึกษาระดับประถมศึกษา สวนใหญสมรสแลว มีบุตร 1-2 คน รายไดกอนถูกเลิกจางประมาณ 6,000 

บาทตอเดือน แนวโนมแรงงานหญิงกลุมนี้จะกลายเปนแรงงานนอกระบบ และไมไดความคุมครองทาง

สังคมใดๆทั้งสิ้น กลายเปนกลุมคนยากจนที่เพิ่มจํานวนสูงขึ้น  

สําหรับผลกระทบของแรงงานหญิงที่เดือดรอนหลังถูกเลิกจาง คือ ภาระที่ตองดูแลสมาชิกที่

พึ่งพาตนเองไมไดในครอบครัว ความเดือดรอนก็จะติดตามมาสูง ทั้งในเรื่องการบริโภคประจําวัน 
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การศึกษาของบุตร และคาใชจายอื่นๆ เชน คาน้ํา คาไฟ คาผอนบาน คาผอนรถ และสงเงินกลับไปใหพอ

แมที่ตางจังหวัด 

 
(3) บทวิเคราะหและขอเสนอตอภาครัฐในการแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอ
ผูใชแรงงาน (6 บทวิเคราะห 2 ขอเสนอ) 

จากสภาพปญหาดังกลาวเปนภาพสะทอนที่สําคัญถึงแนวทางการจัดการของรัฐบาลที่
ยังแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจไดไมครอบคลุมแรงงานทุกกลุม ทําใหมีแรงงานอยางนอย 
13,270 คน มารองเรียนที่ศูนยฯ ทางคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยและเครือขายองคกร
พันธมิตร มีความเห็นและวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดข้ึนรวมกันใน 6 ประการ คือ 

(1) นายจางจํานวนมากไดใชประโยชนจากกฎหมายคุมครองแรงงานมาตรา 75 ที่เปดโอกาสให

นายจางสามารถหยุดกิจการชั่วคราวได โดยไมตองจายคาแรงใหกับผูใชแรงงานเต็มจํานวน ในทางปฏิบัต ิ

พบวานายจางยังมีการใหผูใชแรงงานบางคนหรือบางกลุมหยุดงานชั่วคราวอยางสม่ําเสมอ โดยละเลย

ขอกําหนดตางๆ โดยเฉพาะการขออนุญาตจากเจาหนาที่ หรือในบางกรณีก็ขอรองใหผูใชแรงงานตกลง

หยุดงานชั่วคราวในลักษณะสมัครใจ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการจายคาแรงให แตต่ํากวาที่กฎหมายกําหนด 

เชน เสนอวาจะจายใหรอยละ 50 ของคาแรง โดยใหเหตุผลวาเศรษฐกิจไมดี ถาไมชวยกันโรงงานก็อาจอยู

ไมรอด การใชวิธีการนี้ถือเปนการเขาขายละเมิดสิทธิของผูใชแรงงานอยางชัดเจน ดังที่ปรากฏในกลุม

กิจการยานยนต ภาคตะวันออกหลายบริษัท 

(2) การสะทอนถึงพฤติกรรมของนายจางที่ไมเปนธรรม อาทิเชน การคัดผูใชแรงงานออกโดยไม

ชี้แจงหลักเกณฑใหทราบ การเลิกจางที่พุงเปาไปที่กรรมการลูกจางหรือกรรมการสหภาพ รวมท้ังการ

พยายามโยกยายการผลิตออกไปใชระบบการจางแบบเหมาชวงแทน เนื่องจากแรงงานเหมาชวงเปนกลุม

ที่ไมมีอํานาจตอรอง เพราะไมถือวาเปนพนักงานของบริษัท จึงไมไดรับสวัสดิการตามกฎหมาย เหลานี้

เปนปจจัยหลักที่เอื้อใหแรงงานสุมเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิมากยิ่งขึ้น 

(3) บางพื้นที่ เชน สมุทรสาคร ในกิจการจางงานทั่วไป พบวา ผูใชแรงงานสวนใหญที่ไมมี

สหภาพแรงงานหรือที่ไมไดเปนสมาชิกของสหภาพ ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิที่ตนควรไดรับ

จากนายจาง เมื่อถูกเลิกจาง แรงงานจึงตกอยูในสภาวะที่เปราะบาง และไรความมั่นคงอยางสูง ยิ่งไปกวา

นั้น อํานาจตอรองของฝายแรงงานที่มีไมมากอยูแลว กลับลดลงและแทบสูญเสียความสามารถในตอสู

เรียกรองสิทธิไปอยางสิ้นเชิง อีกทั้งเมื่อเกิดขอพิพาทดานแรงงานขึ้น กระบวนการทางศาลกลับมีความ

ยืดเยื้อยาวนานหลายป จนผูใชแรงงานไมสามารถแบกรับตนทุนของเวลาและคาใชจายได ขอเท็จจริงนี้

กลับกลายเปนผลดีกับฝายนายจางและอาจเปนแรงจูงใจใหนายจางเลือกที่จะฝาฝนกฎหมายแรงงาน 

(4) ประเด็นสําคัญหนึ่งที่กระทรวงแรงงานหรือผูเกี่ยวของตอการแกไขปญหามักจะละเลยหรือ

มองไมเห็น คือ การลดอํานาจในการตอรองของสหภาพแรงงานลง โดยอางความชอบธรรมจากสภาวะ

เศรษฐกิจ เพื่อไมตองปรับเพิ่มสวัสดิการใหกับลูกจาง ดังตัวอยางที่พบในกรณีของแรงงานบริษัท  

แคนาดอล เอเชีย จํากัด และ บริษัทแคนนาดอล ไพพ จํากัด หรือกรณีของบริษัทผลิตยางกูดเยียร บริษัท

สยามมิชลิน เปนตน  
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(5) กระทรวงแรงงานมักใหความสนใจ ยึดติดอยูกับตัวเลขถูกเลิกจางงานในลักษณะมหภาค 

มากกวาการพิจารณาการเลิกจางเปนรายกรณี ขาดความสนใจในระดับผูใชแรงงานแบบลักษณะคนตอ

คน ดังเชน ภาพสะทอนของผูถูกเลิกจางรายบุคคลที่เขามารองเรียนที่ศูนย ฯ  

(6) จากการทํางานของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขที่ไดทํางานถึง 10 ขั้นตอน ดังที่กลาวไปแลว ก็

ยังพบวา ปญหาที่เกิดขึ้นในหลายบริษัท เชน กรณีของแรงงานบริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด และ บริษัท

แคนนาดอล ไพพ จํากัด หรือกรณีของบริษัทผลิตยางกูดเยียร บริษัทสยามมิชลิน เปนตน จนถึงทุกวันนี้ก็

ยังแกปญหาไมได ยังมีการถวงปญหาใหยืดเยื้อออกไปอยางตอเนื่อง ทั้งจากกระทรวงแรงงานและฝาย

นายจางเอง การแกปญหาเปนเพียงการเจรจาไกลเกลี่ยเปนครั้ง ๆ ไป แตไมใชบทสรุปของการแกไข

ปญหาที่สามารถบรรเทาความเดือดรอนของผูใชแรงงานที่ประสบปญหาไดจริง จึงเปนภาพสะทอนถึงตัว

บทกฎหมายที่ดํารงอยูในปจจุบัน วาเอื้อประโยชนตอนายจางมากกวาผูใชแรงงาน 

 

แมวากระทรวงแรงงานจะมีมาตรการในการรับมือกับวิกฤติผูถูกเลิกจางและวางงาน เชน มีการ

อนุมัติเงินจํานวน 5,200 ลานบาท เพื่อชวยเหลือแรงงาน 3 กลุมหลัก คือ แรงงานที่ถูกเลิกจาง แรงงาน

ภาคเกษตรในชนบท และผูจบการศึกษาใหม ผาน 3 มาตรการลด คือ ลดการเลิกจาง ลดการเคลื่อนยาย

แรงงาน ลดคาครองชีพของลูกจางและผูวางงาน กับ 3 มาตรการเพิ่ม คือ เพิ่มการจางงาน และตําแหนง

งาน เพิ่มทางเลือกในทางประกอบอาชีพ และเพิ่มฝมือแรงงาน แตก็ยังไมเห็นรูปธรรมของการแกไขปญหา

ที่แทจริง เนื่องจากการแกไขปญหาผาน 3 มาตรการลด และ 3 มาตรการเพิ่ม ดังกลาวนั้น เปนเพียง

มาตรการระยะสั้นที่ดูหวือหวา ไมใชมาตรการที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนและแทจริง รวมท้ังยังเขาไมถึง

กลุมแรงงานนอกระบบและแรงงานขามชาติ 

ทางคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยและเครือขายองคกรพันธมิตร จึงไดรวมกันจัดทํา

ขอเสนอเพื่อแกไขปญหาผลกระทบตอผูใชแรงงานในประเทศไทยจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ซึ่งได

เสนอตอนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไปแลว ตั้งแตตนป 2552 เดือนมกราคม โดย

มีทั้งขอเสนอการแกไขปญหาระยะสั้น และขอเสนอการแกไขปญหาระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้  
 (1)  ขอเสนอการแกไขปญหาระยะสั้น 

 ใหกระทรวงแรงงานตั้งคณะกรรมการ ที่มีสวนรวมของทุกฝาย ที่ไมใชเพียงองคกร

แรงงานที่ถูกกฎหมายเทานั้น ไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการเลิกจางผูใช

แรงงานและปดกิจการ วาประสบปญหาจากวิกฤตการณเศรษฐกิจจริงหรือไม  หรือเปนแคเพียงวิธีการ

หนึ่งในการเลิกจางพนักงานเพื่อลดตนทุนการผลิต และปดสถานประกอบการเพื่อยายฐานการผลิตไปอยู

ที่อื่น  

 การผลักดันแกไขการประกันการวางงานของประกันสังคม โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับ

แรงงานสูงอายุ ที่มีการตัดสิทธิผูไดรับประโยชนเนื่องจากอายุเกิน 55 ป 

 การตั้งกองทุนใหความชวยเหลือจายเงินชดเชยแกผูใชแรงงานที่ไมไดรับคาชดเชย  
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 จัดทําโครงการเงินกูยืมแกลูกจาง เพื่อใหมีการสรางอาชีพใหม โดยการดําเนินงานของ

กระทรวงแรงงาน 

 มีมาตรการยกเลิกการเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม หรือลดอัตราการเก็บภาษีมูลคาเพิ่มลง 

 กําหนดใหสถานประกอบการเปดเผยขอเท็จจริงในการประกอบการกิจการใหผูใช

แรงงานและสาธารณะไดรับทราบ  
 (2)  ขอเสนอการแกไขปญหาระยะยาว 

 รัฐตองเรงการสรางงานในชนบทที่ยั่งยืน จัดทํานโยบายการกระจายรายไดสูชนบท ใน

รูปแบบการสรางอาชีพในชนบทที่ยั่งยืน ไมใชเปนการกระจายเงินลงไปอัดฉีดเทานั้น  

 จัดตั้งสถาบันฝกคนตกงาน (re-training) เพิ่มศักยภาพใหผูใชแรงงานพรอมกลับสู

ตลาดแรงงาน 

 กระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองกําหนดใหนายจางปฏิบัติตามกรอบ 

OECD และจรรยาบรรณการคาระหวางประเทศ หรือ Code of Conduct ของแตละบริษัท หรือแตละสาย

อุตสาหกรรม 

 

 


