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ฉบับที่ 46 (2 พฤศจิกายน 2552) 

ความเส่ียงสังคมไทย พิษภัยของการพัฒนา   

 

เมื่อวันอาทิตยที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ หองราชา โรงแรม

รัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร ไดจัดสัมมนาเร่ือง 

“ความเสี่ยงสังคมไทย พิษภัยของการพัฒนา” โดยเปนความรวมมือกับสภาเครือขายกลุม

ผูปวยจากการทํางานและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย 

เครือขายแรงงานนอกระบบ เครือขายเกษตรพันธะสัญญา มูลนิธิเพื่อผูบริโภค เครือขายประชาชน

ภาค กทม. เครือขายปฏิบัติการเพื่อแรงงานขามชาติ และแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอก

ระบบ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

การสัมมนาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสามประการ คือ หนึ่ง – เพื่อสะทอนภาพการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการสูญเสีย ในมิติดานสุขภาพรางกายและจิตใจ ดานเศรษฐกิจ ดาน

ครอบครัว สังคม และส่ิงแวดลอม ที่ขาดระบบการบริหารจัดการรองรับในการเตรียมความพรอม

ของการพัฒนา สอง – เพื่อใหผูเขารวมสัมมนามีความรู เขาใจ และรวมกันผลักดันเร่ืองสุขภาพและ

ความปลอดภัยของคนทํางานเปนนโยบายระดับชาติ  และรวมกันผลักดันใหเกิดสถาบันสงเสริม

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน สาม - เพื่อขยายผลการสรางความ

เขาใจ ขาวสารขอมูลใหส่ือมวลชนไดเผยแพรตอไป 
 

การสัมมนาครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก วาที่รอยตรี ดร. สุเมธ ฤทธาคนี  ประธาน
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร กลาวเปดงานอยางเปนทางการ 

นับเปนความนายินดีอีกคร้ังหนึ่งที่ทางคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร กับ

คณะผูจัดงานไดมีโอกาสทํางานรวมกันมาโดยตลอดในระหวางนี้ ปญหาเร่ืองความเสี่ยงของผูใช

แรงงานในสังคมไทยนับต้ังแตเกิดเหตุการณไฟไหมโรงงานตุกตาเคเดอรต้ังแตป พ.ศ. 2536 

เหตุการณตึกถลม จนทําใหผูใชแรงงานจํานวนมากตองเสวยชีวิตเปนจํานวนหลายรอยคน อีก

หลายรอยคนก็บาดเจ็บมาจนปจจุบัน ถือไดวาเปนเหตุการณที่สะเทือนขวัญไปทั่วโลก จนทําให

ประเด็นสุขภาพความปลอดภัยไดถูกเผยแพรอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามกลาวไดวาสภาพ

ปญหายังไมไดรับการแกไข ผลกระทบยังตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ยังมีวิกฤติมลพิษส่ิงแวดลอม

จากการพัฒนาอุตสาหกรรม เชน ความไมปลอดภัย ความไมไดมาตรฐาน หรือแมกระทั่งอุบัติเหตุ

จากรถไฟท่ีเกิดข้ึนลาสุด หรือในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่สงผลตอชุมชนสภาพแวดลอม 

จนชาวบานตองลุกข้ึนมาใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

ระหวางที่ผมเดินเขามา ผมมองไปที่แววตาของคนที่นั่งในหองนี้ หลายทานมีสภาพ

รางกายที่ทรุดโทรม จิตใจที่สูญเสีย ความทุกขของทานตองขอเรียนวาก็เหมือนความทุกขของผม 



 2

จริงอยูวานักการเมืองมีภาพการแกปญหาเฉพาะหนา อันนี้ผมยอมรับ แตผมอยากเลาเร่ืองหนึ่งให

ฟง คือ ยอนไปเม่ือ 12 ปที่แลวผมมีลูกสาวคร้ังแรก มีผูใหญบานมาเคาะประตูหองนอน และเปด

พรวดเขามา ผมโมโหมาก เพราะลูกสาวพึ่งคลอดไดเพียง 2 วัน ผมถามไปวา “มีอะไรผูใหญ” แต

พอไดรับฟงเร่ืองราวที่เกิดข้ึน ความโกรธก็หายไป เพราะรูวาชาวบานเขามีทุกขมีรอน เวลาผมหา

เสียงก็บอกวาใหมาพบผมมาเจอผมเวลาเจอทุกขเจอปญหา ทําใหผมตองรีบออกมาที่หนาบาน จน

รูวามีแรงงานกอสรางจํานวนมากถูกคานหลนทับตายและไมมีหนวยงานใดเขามาชวยเหลือ ถาเขา

ไมมาหาผม เขาจะไปหาใคร ผมคิดวาความทุกขรอนเหลานั้น สส.ทุกคนมีพื้นฐานมาจากการ

แกปญหาใหพี่นองประชาชน วันหนึ่งผมมีโอกาสไดมานั่งในตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการ มี

ภาระรับผิดชอบสูงข้ึน ถาเปนประธานฝายอุตสาหกรรมผมอาจเลือกขางนายจาง แตผมนั่งในฐานะ

แรงงาน ผมก็ตองเลือกขางแรงงาน 

วันนี้มีโอกาสไดมาเปดงานรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง เร่ืองที่เปนปญหาความขัดแยงตองแกไข

ดวยกฎหมาย ส่ิงที่ผมพึงกระทําได คือ จะพยายามทําใหดีที่สุดเทาที่จะทําได ดวยความสูญเสีย

ดานส่ิงแวดลอมที่เปนกําลังแรงงานหลักของประเทศ นับเปนส่ิงที่ตองกระตุนใหเกิดความตระหนัก

จากทุกภาคสวน รัฐ เอกชน นักวิชาการ ส่ือมวลชน NGOs ตองรวมกันหาทางออก หาทางผลักดัน

ใหเกิดนโยบายระดับชาติ เชน รวมกันผลักดันราง พรบ.สถาบันสงเสริมความปลอดภัยอาชีว 

อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่มีการจัดต้ังสถาบันอิสระที่เนนการมีสวนรวมที่ปฏิรูป

ระบบสุขภาพแรงงานกลุมเส่ียงเนื่องจากการพัฒนาประเทศที่วิกฤติในขณะนี้ เปนสถาบันที่มีระบบ

วินิจฉัยโรคที่ชัดเจน มีเกณฑมาตรฐานสากล รวมถึงการเขาถึงสิทธิตามกฎหมายพึงมีพึงมีตาม

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย  

การจัดเวทีคร้ังนี้นอกจากจะสะทอนสถานการณความไมปลอดภัยจากการพัฒนา

อุตสาหกรรมแลว ยังเปนการกระตุนจิตสํานึกในทุกภาคสวนใหรวมแรงรวมใจกันในการผลักดันให

เกิดความปลอดภัยในทุกดานของผูใชแรงงาน ผมยังยืนยันวาวันนี้เปนอีกวาระที่เราจะรวมกัน

ผลักดันใหเกิดกฎหมายฉบับนี้เดินหนาไป คณะกรรมาธิการแรงงานจะมีสวนรวมและเปน

แรงผลักดันหลักในการพัฒนากฎหมายและกลไกใหเกิดการคุมครองแรงงานอยางเทาเทียม บัดนี้

ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดการสัมมนา ณ บัดนี้  
 

 หลังจากที่ทางประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร กลาวจบ 
ตอมาเปนการสัมมนาเรื่อง “ความเสี่ยงสังคมไทย พิษภัยของการพัฒนา” โดย  

รศ.ดร.วรวิทย เจริญเลิศ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คุณเจริญ เดชคุม ผูนําชุมชนมาบตาพุด 
คุณเสนอ อินทะรังษี  สมาชิกอาสาสมัครแท็กซ่ีของ สวพ.91 ที่ไดรับบาดเจ็บจาก

การลงไปชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุบนทางดวน 
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คุณธิติกร บุญบู แรงงานจากโรงงานอุตสาหกรรมทํายาง สมุทรปราการ ที่ยกของ
หนักจากกระดูกสันหลังราว แลวถูกนายจางใหออกจากงาน 

คุณอรุณ ดีรักชาติ กรรมการสหภาพแรงงานการรถไฟแหงประเทศไทย  
ดําเนินรายการโดย : คุณนิศากานต กีรตะเมคินทร นักขาวและผูอานขาว

สถานีโทรทัศน NBT และคุณดํารงพันธ ใจหาว อดีตนักขาวหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ   
 
คุณนิศากานต กีรตะเมคินทร นักขาวและผูอานขาวสถานีโทรทัศน NBT และคุณดํารง
พันธ ใจหาว อดีตนักขาวหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ   

นับวาเปนอีกวาระหนึ่งที่พวกเราไดมาต้ังโตะพูดคุยในฐานะเวทีสาธารณะเพื่อหาทางออก

ใหพี่นองผูใชแรงงาน ขณะนี้ประเทศไทยถือไดวาเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่สรางความเจริญเติบโตใหประเทศอยางมหาศาล แตพบวานายจาง รัฐบาลยังไมมี

แนวทางดูแลความปลอดภัยใหผูใชแรงงาน มีลูกจางจํานวนมากตองลมตายบาดเจ็บจํานวนมาก 

จนสงผลตอคุณภาพชีวิตผูใชแรงงานยังคงย่ําแย ไมไดรับการดูแลเทาที่ควร วันนี้เราจะมาพูดคุยกัน

ในเร่ืองนี้  

ถือเปนเร่ืองที่ดีที่พวกเราจัดเวทีสาธารณะรวมกันเพื่อนําเสนอรูปแบบและหาทางออก

รวมกัน เพื่อนําไปสูการกําหนดนวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนตอไป วันนี้ปญหายังมีอยู แต

หลายคนคิดวาไกลตัว ไมสนใจ เพราะไมใชเร่ืองของเรา แตวันนี้ผลกระทบดังกลาวเกิดข้ึนไดทุกที่

ทุกเวลาไมวาจะเปนอุตสาหกรรมประเภทไหน วันนี้หลายทานก็ไดรับผลกระทบแลว เปนพิษภัยที่

เปนมหันตภัยมืดที่ตาเปลามองไมเห็นชัด หลายเหตุการณเกิดมานานแลว เชน เคเดอร หรือลาสุด

เหตุการณรถไฟที่เขาเตา วันนี้มีผูประสบปญหาและนักวิชาการมารวมแลกเปล่ียนกัน เพราะยังมี

คนอีกหลายคนที่ยังไมไดรับการดูแล เกิดอุบัติเหตุก็ไมสามารถเขาถึงกลไกได นี้เปนปญหานา

หวงใยมาก ที่เราตองมาพูดคุยกัน  

 
รศ.ดร.วรวิทย เจริญเลิศ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ผมจะเร่ิมตนฉายภาพสถานการณการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยกอน ประเทศ

ไทยเขาสูการพัฒนาอุตสาหกรรมต้ังแตป พ.ศ. 2503 จากสถิติปจจุบันโดยเฉล่ียมีผูประสบอันตราย

จากการทํางาน 200,000-250,000 คน แตขณะนี้ลดลงแลวเหลือ 2 แสนกวาคน เพราะหลายคนได

เสียชีวิตไปแลว อีกหลายคนก็พิการหรือขาดงานมากกวา 3 วันข้ึนไป ซึ่งมีสูงถึง 800-1,000 คน ใน

วันหนึ่งๆ มีคนเสียชีวิตถึง 2-3 คน สวนใหญอยูในอุตสาหกรรมการกอสรางซึ่งเปนกิจการที่มีระบบ

เหมาชวง ฉะนั้นการจัดการความปลอดภัยที่เปนมาตรฐานไมมีแนนอน  

ปญหาความไมปลอดภัยนี้ผมวาหลีกเล่ียงได แตเรากลับไมหลีกเล่ียงทําใหกลายเปน

สังคมเส่ียงภัย เพราะไมมีนโยบายระดับชาติที่ชัดเจน จึงทําใหผูใชแรงงานตองเรียกรองใหมี
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กฎหมาย เพราะที่ผานมาเปนภาพสะทอนถึงความลมเหลวของรัฐบาลที่ไมสามารถจัดการปญหา

ได  ยอนไปที่เหตุการณเคเดอร ที่ผูเสียชีวิตสวนใหญเปนผูหญิง ผลกระทบไมใชแคการไดรับ

คาชดเชย แตยังสงผลตอคนในครอบครัวที่ยังหลงเหลืออยู หลายครอบครัวแตกแยก ลูกตองออก

จากโรงเรียนมาทํางาน กลายเปนปญหาระยะยาว  

ฉะนั้นนี้คือปญหาที่มองเห็นชัด เชน ไฟไหม ตึกถลม ระเบิด แตอีกปญหาที่มองไมเห็น คือ

ปญหาที่เปนผลสืบเนื่องจากการทํางาน เปนการสะสมของสารพิษจากการทํางานเปนระยะๆ แหลง

ที่กอมลพิษมาจากโรงงาน ไมใชแตคนงานเทานั้นที่สงผลกระทบ แตยังรวมถึงคนในชุมชนดวย 

ฉะนั้นผูใชแรงงานรูถึงความเส่ียงภัย ทั้งแรงงานและชุมชน แตถูกรัฐบาลปฏิเสธ เชน คลิต้ี โคบอลต 

มาบตาพุด แมเมาะ ชาวบานตองตอสูผานกระบวนทางศาลยาวนานถึงสิบป  

สําหรับเหตุการณเคเดอรปฏิเสธไมไดวารัฐมองเห็นหรือโรงงานลําไยระเบิด ซึ่งคนงานก็

ไดรับการชดเชยโดยกองทุนเงินทดแทน แตคิดเปนเงินเพียงแค 60 % และกําหนดคาชดเชยสูญเสีย

รายไดไมเกิน 10 ป แตสําหรับโรคที่มองไมเห็นกลับมีการประเมินตํ่ากวา 100 คน ตรวจแลวไมพบ

สารเคมีในรางกาย ซึ่งไมนาจะเปนไปได หรือมีบางปที่มีการรณรงคของ WHO ตัวเลขผูไดรับ

ผลกระทบจากสารเคมีก็สูงข้ึนจากการรณรงค หรือผูปวยจากการทํางานในโรงงาน แพทยก็ไม

วินิจฉัยวาปวย ทําใหแรงงานย่ิงเขาไมถึงการรักษา 

สําหรับเหตุการณมาบตาพุด ในมุมของคนงานในโรงงาน พบวามีกระบวนการจางงาน

แบบยืดหยุน จางแบบเหมาคาแรง ซึ่งเปนคนงานของบริษัทอ่ืน มีการจางงานชั่วคราว ซึ่งไมมี

หลักประกันเร่ืองความไมปลอดภัย หรือถาเขาถูกละเมิด กฎหมายก็ไมคุมครอง บางคร้ังมีการ

กระจายงานสูชุมชน เปนสถานที่เปด แตพบวามีความเส่ียงหลายจุด เชน ตองขยายช่ัวโมงการ

ทํางานยาวนานกวาในโรงงาน หรือเกิดกรณีเข็มทิ่มแทงบอยคร้ัง นี้คือแรงงานนอกระบบท่ีเผชิญ 

เปนอุตสาหกรรมตัดเย็บเส้ือผาที่กระจายงานออกไปจากโรงงาน หรืออุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคสที่

หลุดออกไปในชุมชน และรัฐไมตองรัฐผิดชอบ มีผูตรวจแรงงานแค 100 คน ก็ตรวจโรงงานไมครบ

ทั้งประเทศ ความไมปลอดภัยก็ดําเนินอยู มีโรงงานปลอยสารเคมีตลอดเวลา คนงานก็ตองรับ

สารเคมีเขาไป 

อัตราความเส่ียงของแรงงานนอกระบบเปนจํานวนเทาไหร ก็ตองดูวาความหมายของ

แรงงานนอกระบบน้ันกินความขนาดไหน เกษตรกร เกษตรพันธะสัญญาเปนแรงงานนอกระบบ

ไหม เพราะมีการใชสารเคมีคอนขางสูง ปลูกพูดเชิงเดียวเรงการผลิต ในโรงงานมี 9 ลานคน แต

นอกระบบที่ผลักไปสูความเส่ียงภัยมีจํานวนหลายสิบลาน แตเรามองไมเห็น 

แมวาจะมีการใหความรูโดยรัฐตลอด แตชาวบานก็ยังเขาไมถึง ไมเขาใจขอมูล ความเส่ียง

ภัยอันนี้ไมใชคนไมเขาใจ แตรัฐลมเหลวในการทําใหคนเขาใจ และการจัดการตางๆยังอยูภายใต

การจัดการของภาครัฐที่ไรประสิทธิภาพ 
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คุณเจริญ เดชคุม ผูนําชุมชนมาบตาพุด ผูประสบปญหาจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ที่คณะรัฐมนตรีได

อนุมัติใหพื้นที่นี้เปนเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ในสมัยนั้นพวกเราก็ดีใจหวังเปนอยางยิ่งวา

ประเทศไทยจะมีความเจริญรุงเรือง ยินดีที่จะตอนรับอุตสาหกรรมนําพาประเทศชาติให

เจริญกาวหนา แตก็ไมมีความรูเร่ืองผลกระทบจากอุตสาหกรรม รูแตวาพื้นที่อุดมสมบูรณในน้ํามี

ปลา ในนามีขาว ไมพึ่งพาภาครัฐเราก็อยูได มีเกษตร ประมง อุตสาหกรรมในครัวเรือน เราก็อยูได

แลว อยูแบบพอเพียง  

แตพออุตสาหกรรมเขามาแลว ตอนแรกดีใจแตตอนหลังเสียใจมากที่สุด เนื่องจากเราไมมี

ความรู โรงงานเอาคนนอกพื้นที่เขามาทํางานในโรงงาน คนมาบตาพุดเขาทํางานนอยมาก ป 2527 

มีการเวนคืนพื้นที่ สูญเสียที่ดินทํามาหากิน เด็ก ป. 4 อยางผม โรงงานก็ไมเอาไปทํางาน พื้นที่เส่ือม

โทรมจากสารเคมี ขาดความอุดมสมบูรณ ทํามาหากินไมไดแลว นักธุรกิจมาซ้ือที่ ทําหองแถว

คอนโด พวกผมก็ตองไดรับผลกระทบเต็มๆ  

เมื่อกอนคนที่นี่ทําสวน ทํานา ทําไร ทําประมง มีความหลากหลายทางชีวภาพ ตามฤดูกาล 

เปล่ียนอาชีพไปเร่ือยๆ มีครบทุกส่ิงทุกอยาง พึ่งพาดวยขาเราเอง จาก 3 ขา เหลือขาอุตสาหกรรม

อยางเดียว แตวันนี้ไมสามารถเรียกรองกลับมาไดแลว เมื่อกอนคนที่เจ็บปวยก็คือคนอายุมาก คน

หนุมสาวก็ราเริง หินสวยน้ําใส หาดทรายขาว แตวันนี้คนที่อ่ืนมาทําใหคนระยองทุกข ในน้ําปลา

เนา นาขาวก็ไมมี อุตสาหกรรมงามหนา ชาวประชาหดหู สุนทรภูโดนมนตเสก  

คนในพื้นที่เขาทํางานในโรงงานแค  1 % เทานั้น ตอนนี้รูสึกกลัววาลูกหลานจะไปทําอะไร 

ถึงมีความรูสูงตองยายไปอยูอ่ืน เชน ขอนแกน โคราช กรุงเทพฯ เปนคนระยอง โรงงานไมเอาเขา

ทํางาน เพราะคนระยองด้ือร้ัน หยิ่งในตัวเขา เพราะเขาอุดมสมบูรณ ไมทํางานในโรงงานก็อยูได มี

กิน แตตอนนี้ไมมีกินแลว อาศัยพื้นที่ที่มีอยู 

สวนผลกระทบก็โดนพิษภัยจากอุตสาหกรรม จากโรงไฟฟาในทะเลใชถานหิน เรามีการ

ฟองรองอยู เพื่อใหบังคับใชกฎหมาย พวกเราเดินเทาจากระยองมา 200 กิโลเมตร ตอนนี้คดีอยูใน

ศาล เพราะโรงงานบอกวาไมใชมาจากโรงงาน ไมใชโดนสารพิษจากโรงงาน ทานเปนเกษตรโดน

จากสารเคมีเกษตรแทน  

ความปลอดภัยของคนในชุมชนไมมีแลว คนที่ไมไดทํางานก็เปนโรคมะเร็ง โรคทางเดิน

หายใจ โรคกระดูก พวกเขาปวยแตตองเดินเทามากันแทบทั้งนั้น เราชาวมาบตาพุดเอาไมไหวแลว 

ตองเดินเทามาใหรัฐบาลชวย วันนี้ทํา EIA ดานส่ิงแวดลอมอยางเดียวไมได ตองประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพดวย  

ขอเสนอแนะ คือ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมเขามารับผิดชอบดูแลคนในชุมชนทุกดานที่

ไดรับผล โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพ เพราะถามีการพัฒนา ตองคํานึงถึงความย่ังยืนของทรัพยากร
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มนุษย ของส่ิงแวดลอมในชุมชนดวย  รวมทั้งของฝากไปที่กระทรวงสาธารณสุขใหตองมีการดูแล

คนในชุมชนมากกวานี้ 

 

คุณเสนอ อินทะรังษี  สมาชิกอาสาสมัครแท็กซ่ีของ สวพ.91 ที่ไดรับบาดเจ็บจากการลงไปชวยเหลือผู
ประสบอุบัติเหตุบนทางดวน  

ผมมีอาชีพขับแท็กซ่ีมา 10 กวาป ที่ไดรับบาดเจ็บ คือ มีรถเกิดอุบัติเหตุลงไปชวย บนทาง

ดวนข้ันที่ 1 กอนถึงหมอชิตใหม รถเขาเฉ่ียวชนกันแลวหนี ผมก็เลยเขาไปชวย จังหวะที่กําลังชวยมี

รถวิ่งมาชนคันที่ผมชวยเหลืออยู เจาตัวยังไมไดลง แตผมอยูนอกรถ กําลังเดินไปชวยอยู ก็เลยไดรับ

อุบัติเหตุเต็มๆ ผมสลบไปหาวัน ตับแตก มีคนนําสงโรงพยาบาลราชวิถี ไมรูสึกตัว นอนอยู ICU 

รวม 2 เดือน พักฟน 1 เดือน เสียเงินคารักษาทั้งใชสิทธิประกันสังคมและตองจายเองรวม 5 แสน

กวาบาท หลังจากนั้นก็ตองเขาโรงพยาบาลอีกจนทุกวันนี้ มีหลายอาการแทรกซอน ตอนนี้อาการดี

ข้ึนเยอะ จิตใจดีข้ึนมีเพื่อนแท็กซ่ีแวะเวียนมาเยี่ยม เปนเครือขายชวยเหลือกัน  

ภรรยาและลูกยังอยู เขาตองดูแลผมตลอดไมเคยละท้ิงเกินคร่ึงวัน แตคนเล็กเรียนหนังสือ

อยูตองเลิกเรียน เพราะพอไมมีเงิน ชวงนี้คนหาเงินในบาน คือ คนอ่ืน เพราะชวยตนเองก็ชวยไมได

แลว สวนคารักษาพยาบาล เคยเปนทหารผานศึกมากอนเลยไดใชสิทธิลดหยอนดังกลาว แตบัตร

ทองไมได คนพิการก็ไมได ยื่นเร่ืองไปนานแลว 

ความชวยเหลืออยากไดจากสวนราชการ เพราะชามาก ไปเรียกรองสิทธิแตละที่ก็โยนไป

โยนมา ผมยังชวยตนเองไมได ข้ึนเวทีตองชวยกันหาม จะใหผมทําอยางไร ถาวิ่งได ผมคงไม

ตองการหรอก  

สําหรับผมอยากใหผูมีสวนเกี่ยวของดูแลสวัสดิการคนขับแท็กซ่ีบาง เพราะไมมีเลย ไมรูจะ

เรียกรองจากใคร และเลิกขับรถไมได เพราะรายไดรายวันจะไมมีเลย มีบอยคร้ังที่แท็กซ่ีไปชวยคน

อ่ืน แตเกิดอุบัติเหตุไมมีใครมาดูแลเลย ทั้งๆที่เรากําลังไปชวยคนอ่ืนอยู หรือคนข่ีมอเตอรไซด

รับจาง ตุกตุกก็เจออุบัติเหตุเยอะมาก ไมมีกฎหมายคุมครอง ไมรูจะเรียกรองจากสวนไหน 

 

คุณธิติกร บุญบู แรงงานจากโรงงานอุตสาหกรรมทํายาง สมุทรปราการ ที่ยกของหนักจากกระดูกสัน
หลังราว แลวถูกนายจางใหออกจากงาน 

ผมทํางานเกี่ยวกับโรงงานยางรถยนต ที่สมุทรปราการมารวม 17 ป เงินเดือนพออยูได แต

มาวันหนึ่งไดไปยกแกนเหล็กน้ําหนัก 40 กิโลกรัม จนกระดูกสันหลังราว แตนายจางบอกวาเรา

ประมาทเอง ตอนนี้นั่งนอนเดินไมคอยถนัด กมไมได กระดูกมีรอยราว ตอนนี้นายจางเสนอให

ลาออก เพราะอยากจะเลิกจางเนื่องจากไมสามรถทํางานใหบริษัทได เขาเสนอเงินให 1 แสนบาท 
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แตเราตองเซ็นใบลาออก แตตอนนี้ผมเลือกไมไดลาออก แตนายจางไมไดจายเงินคาจางแมแตบาท

เดียว  

ผมทําตําแหนงประกอบยาง เคร่ืองจักรทํางานอัตโนมัติตลอดเวลา ถาพลาดก็เสียชีวิต ไม

มีเวลาพัก นอกจากกินขาวกลางวัน ตองทํางานตลอดเวลา สะสมการใชรางกายหนักเร่ือยๆ  

ตอนแรกนายจางมีใบสงตัวไปรักษา แตตอนหลังนายจางหมดงบ ใหผมไปใชประกันสังคม

แทน นายจางบอกวาไมไดเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน เปนความประมาทของผมเอง แตจริงๆแลว

ไมใชเพราะผมทํางานอยู  ตอนนี้ผมก็ยังปวดหลังอยูตลอดเวลา ไดไปยื่นเร่ืองที่กองทุนเงินทดแทน 

ตองรอแพทยวินิจฉัยนานมาก ผมอยากใหทางรัฐบาลเขามาดูแลเร่ืองนี้อยางจริงจัง เพราะนายจาง

เขาไมคอยสนใจ ตอนี้ผมอยูบาน ไมมีรายได ลูกก็กําลังเรียนอยู ผมเลยหารายไดโดยพับกระดาษ

ขายแทน รายไดไมพอ แตไมรูจะทําอยางไร เดิมผมได 1 หมื่น 6 พันบาท ตอนนี้ไดวันละ 200 บาท  

ผมขอฝากวา พนักงานโรงงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีคุณคา ถาพวกเขาไมไดรับความเปน

ธรรม ก็ขาดความรับผิดชอบในการทํางาน โรงงานน้ันก็ดําเนินการไปไดยาก อยากใหนายจางทุก

คนตระหนักถึงคนทํางานใหมากกวานี้ 

 

คุณอรุณ ดีรักชาติ กรรมการสหภาพแรงงานการรถไฟแหงประเทศไทย  
การทํางานรถไฟไมมีความปลอดภัยจริงๆ ผมมีชื่ออยูในคนที่โดนไลออกดวย ที่เถียงกันอยู

เร่ืองหัวรถจักร ผมจะเลาความจริงใหฟงเพราะผมเปนคนขับหัวรถจักร  

จากการที่ไมสนใจจะพัฒนารถไฟมาต้ังแตป 2546 ที่มีการเปลี่ยนระบบผูวาการฯจากการ

เล่ือนระดับพนักงานไปเปนการสรรหาจากบุคคลภายนอกแทน ทําใหผูวาการฯตองทําใหการรถไฟ

ขาดทุนนอยที่สุด การจัดซื้ออุปกรณหลายๆตัวก็ถูกละเลย โดยเฉพาะอุปกรณที่เกี่ยวกับความ

ปลอดภัย ในรถจักรพนักงานตองจํายอมกับสภาพที่คนมองไมเห็น เชน รถไฟใหมสุดมีอายุ 14 ป 

เกาสุดใชมากวา 50 ปแลว อยางที่ปดน้ําฝนหลายคันก็ใชไมได พนักงานตองโยกเอง แตตัวที่เปน

ปญหาคือ death man เปนตัวเซนเซอรเวลาพนักงานพลั้งเผลอ จะมีเสียงออดดังไมเกิน 2 นาที 

หามลอจะทํางานอัตโนมัติ แตก็ชํารุดจํานวนมาก 

สวนกรณีเขาเตา พนักงานยอมรับวาวูบ แตส่ิงที่ไมไดรับการเปดเผย คือ death man ที่ไม

สมบูรณ เพราะรถตองหยุดอัตโนมัติ แตรถไมหยุด แปลวาอุปกรณใชไมได ทั้งๆที่ต้ังแตป 2544 

สหภาพ ก็ยื่นเร่ืองอุปกรณไมสมบูรณมาโดยตลอด ซึ่งผูวาการฯก็ตกลง แตไมไดทําอะไร สวนเขา

เตาไมใชแคพนักงานพล้ังเผลอ แตรถไมสมบูรณดวย อันนี้ตองยอมรับความจริงกัน 

เพราะรถไฟเปนขนสงสาธารณะที่ตองรับผิดชอบผูโดยสารเปนพันคน เรารูวาไมสมบูรณก็

ตองตัดสินใจไมเดินรถ ทําใหตอนนี้เปนจําเลยสังคม กรณีสถานีละแมที่ชุมพร ที่หยุดขบวนรถ

ผูโดยสาร ผมวาใครทําแบบนั้นก็ตองโดนไลออก วันนั้นไมมีใครกลาบอกวาใครเปน พขร. เพราะ
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อารมณผูโดยสารโกรธเคือง ตองบอกวาคนที่มีอํานาจหยุดรถ คือ คําส่ังจากผูวารฟท.ฯ ฝายบริหาร

ส่ังมา พขร.ไมไดหยุดเอง ทําให พขร.ทนไมไหว ตองเปดเผยเอกสาร จนผูวาการฯตองยอมรับ แต

บอกวาที่ส่ังหยุด คือ พนักงานหาดใหญจะยึดหัวรถจักร แตความจริงคือขบวนนี้ไปที่ตรัง คนละทาง

กับหาดใหญ แตประชาชนไมรูขอมูลนี้ ทั้งๆที่เรายึดความปลอดภัยมากกวา 

ขาวปดหัวลําโพง ยึดรถเชียงใหม เราก็งง เราไมไดทํา แตมีขาวไดอยางไร แตเราไมรูจะทํา

อยางไร ถูกกลาวหาวาเอาประชาชนเปนตัวประกัน 

เมื่อเราเอาหัวรถจักรไมสมบูรณออกไป หัวไฟไหม เราก็โดนดา โดนทั้งข้ึนทั้งลอง เราเสนอ

ใหไปซอมรถใหสมบูรณก็จบ ที่หาดใหญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็ลงไปดู มันไม

สมบูรณจริง มีรัฐมนตรีถาวรไปดูก็พบวาสหภาพไมไดยึด หลังจากนั้นมีชางจากกทม. ลงไปเปน

รอย ไปซอม แตไมมีขาวออก สรุปวา สมบูรณ หรือ ไมสมบูรณกันแน 

อีกประเด็น คือ พื้นที่เส่ียงภัยในภาคใต ผูโดยสารอยูขางหลัง ใครจะยิงไมรู รถวิ่งไป ถา

คนขับถูกยิง อุปกรณหยุดรถไมสมบูรณ จะทําอยางไร ทางพนักงานก็ไมกลาเดินรถ 

มีนักวิชาการบอกวา ไดมาตรวจดูวา dealth man 4 คันปลอดภัย แตอีก 200 คันไม

ปลอดภัย แตไมไดตรวจ เร่ืองนี้มันสุมตรวจไมได ตองตรวจทุกคัน ผมวานักวิชาการไมรับผิดชอบ 

ถาเราผิดเรายอมถูกไลออก 

พนักงานกดดันมาโดยตลอด เพราะทุกอยางอยูในสภาพเส่ือมโทรม นําขบวนรถออกไปก็

ถูกผูโดยสารวา เราอยากใหมีการปรับปรุงรถไฟใหปลอดภัยมากกวานี้ การรถไฟไมใชของสหภาพ 

เปนของประชาชนทุกคนที่ตองรวมกันดูแล เราพยายามผลักดันเร่ืองความปลอดภัยมาโดยตลอด 

เรารูดี เชน เสียกลางทาง เราเสนอใหซื้อรถใหม ตอนนี้ใชไดแค 130 หัว แตเส่ือมโทรม จากที่ตองใช

แนนอน 154 หัวตอวัน เชน ไปชม. ใชหัวรถจักร 7 หัว เปล่ียนหัว 7 คร้ัง เครียดมาก แตผูโดยสารไม

รูเลย  
 

หลังจากน้ันไดมีการเปดใหผูเขารวมสัมมนาไดแสดงความคิดเห็น  
ปารอย สีหาพงษ กลาววา ชีวิตของประชาชนอยูในอันตรายหมด การอยูในชุมชน

คลองเตย ก็ประสบกับสารเคมี ทางชุมชนก็ตอตานไมใหเอาสารเคมีมาอยูในชุมชน สรางใกลกับ

โรงเรียนกับศูนยเด็ก ควรระงับงบประมาณสรางกอน เพราะสารเคมีมันเหม็นมาก ปลิวไปทั่ว ตอง

ทําใหชุมชนหรือสังคมไทยเกิดความปลอดภัยใหได 

นายสําเร็จ มุระคา กลาววาคนที่มานั่งอยูในนี้ สวนใหญไดรับผลกระทบจากการทํางาน 

อยากเสนอ พรบ.ที่เกี่ยวกับผูใชแรงงานท้ังหมด หนวยงานรัฐควรผลักดันอยางจริงจัง โดยเฉพาะ

พรบ.สงเสริมความปลอดภัย เพราะเขาไมรูวาจะไปเรียกรองสิทธิจากใคร 

นางสมบุญ สีคําดอกแค กลาววา ในสวนการผลักดัน พ.ร.บ.สงเสริมสถาบันความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบ และชาวบานที่ไดรับผลกระทบก็ได
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รวมกันผลักดันมากวา 16 ป ถึงวันนี้ถือเปนโอกาสท่ีจะผลักดันรวมกัน เพื่อใหเขาสูการพิจารณา

ของสภาผูแทนราษฎรกอนที่จะมีการปดสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปในวันที่ 28 พ.ย.นี้ 
 

หลังจากท่ีวิทยากรและผูฟงไดนําเสนอประเด็นสนทนาจบสิ้น ทาง รศ.ดร.วรวิทย 
เจริญเลิศ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไ ด ส รุ ป ป ด ท า ย อ ย า ง
นาสนใจวา  

ถาดูจากกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี เห็นชัดวาผูใชแรงงานบางสวนก็สามารถเขาถึงกองทุนเงิน

ทดแทน บางคนเขาถึงประกันสังคม บางคนเขาไมถึงหลักประกันความปลอดภัยของชีวิตใดๆเลย 

ฉะนั้นหลักการใหญๆ คือ การประกันสังคมควรที่จะคุมครองครอบคลุมผูใชแรงงานทุกกลุม เราควร

มีระบบที่คนทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต จริงๆแลวรัฐบาลใชเงินในการดูแลคนใหเขาถึง

ประกันสังคมจํานวนไมมาก เพราะ ILO มีการศึกษาแลว ใชเงินเพียง 6% ของงบประมาณที่รัฐบาล

ใชจายอยูทุกวันนี้ เชน งบปองกันประเทศใชงบถึง 12 % เปนเพียงแคการเจียดเงินเทานั้นเอง  

ตอมา คือ คนงานทุกคนตองเขาถึงกองทุนเงินทดแทน คือ เขาถึงการวินิจฉัยที่โยงไดวามา

จากการทํางาน หรือวินิจฉัยแลวบอกวาไมเกี่ยวกับการทํางาน พอเราอุทธรณไปที่กองทุนเงิน

ทดแทน ตองมีระบบที่โปรงใสมากกวานี้ คณะกรรมการอุทธรณไมควรมีสวนไดสวนเสีย เปนคน

นอก ไมไดอยูในระบบประกันสังคม ตองเปนกลาง หรือมาตรา 40 แรงงานนอกระบบก็ยังเขาไมถึง  

ในสวนของพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่รัฐบาล

ผลักดันอยู เห็นวาเปนเร่ืองการเมือง เพราะคนในระบบไมอยากมีการเปล่ียนแปลง รัฐยังคงผูกขาด

อํานาจการตัดสินใจไว ผมดูวาขณะนี้มีรางพรบ. 5 ราง คือ รางของรัฐบาล รางของนายสุชาติ ลาย

น้ําเงิน และรางของนายเจริญ จรรยโกมล ทั้ง 3 รางนี้คลายกัน คือ ตัดสถาบันสงเสริมความ

ปลอดภัยออกไป เปนการมองปญหาแบบแยกสวน  

นอกจากนั้นยังมีการลอกเลียนมาจากรางกฎหมายที่ภาคประชาชนเสนอกัน เชน มีการต้ัง

คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ พยายามบอกวาใหมีสวนรวมจาก 4 ภาคี คือ รัฐ นายจาง ลูกจาง 

ผูทรงวุฒิ นิยามเหมือนรางผูใชแรงงาน แตทําหนาที่แคเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี เร่ืองนโยบาย 

กฎระเบียบ ตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับความปลอดภัย แคประชุม แตอํานาจอยูที่รัฐมนตรี จะ

ทําหรือไมทําก็ได หรือมีการต้ังกองทุนข้ึนมา แตไมไดอยูภายใตกรรมการ เปนกองทุนตางหาก ไป

อยูในกรมสวัสดิการ ไปทําเร่ืองสงเสริม รณรงค อุดหนุนหนวยงานที่ทําเร่ืองความปลอดภัย มีการ

ใหนายจางกูเพื่อทําความปลอดภัย มีสาระสําคัญเทานี้  

สวนรางที่ประกบควบคู 2 ราง คือ รางรัชฎาภรณ แกวสนิท กับรางสถาพร มณีรัตน เปน

รางประชาชน ที่มีการต้ังสถาบันสงเสริมความปลอดภัย ทํางานแบบครบวงจร 

 
รายงานโดย : บุษยรัตน กาญจนดิษฐ 


