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ฉบับที่ 47 (10 พฤศจิกายน 2552) 

ไวทุกขใหรัฐสภาไทย เม่ือความปลอดภัยของผูใชแรงงานมาทีหลัง  
บุษยรัตน กาญจนดิษฐ 

 

เปนอีกคร้ังที่ความเศราฉายฉาบชัดบนใบหนาผูใชแรงงานทุกกลุม เมื่อมีขาวยืนยันแนชัด

มาจากคนวงในสภาฯ แลววา การประชุมสภาผูแทนราษฎรชุดที่ 23 ปที่ 2 คร้ังที่ 25 สมัยสามัญนิติ

บัญญัติ ที่จะเกิดข้ึนในวันพรุงนี้ คือ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 จะไมมีการหยิบยกราง 
พรบ.สถาบันสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 
.... (รางภาคประชาชน) ที่เสนอโดย สส.รัชฎาภรณ แกวสนิท จากพรรคประชาธิปตย กับที่
เสนอโดย สส.สถาพร มณีรัตน จากพรรคเพื่อไทย รวม 2 ฉบับ นํามาอภิปรายในสภาฯ 
รวมกับราง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ....ที่เสนอ

โดย คณะรัฐมนตรี, สส.เจริญ จรรยโกมล พรรคพลังประชาชน, สส. สุชาติ ลายน้ําเงิน พรรคพลัง

ประชาชน , สส. นิติวัฒน จันทรสวาง พรรคชาติไทยพัฒนา , สส.วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ พรรครวม

ใจไทยชาติพัฒนา รวมเสนอ 5 ฉบับ ซึ่งเรียกงายๆวา รางรัฐบาล 

ทั้งๆ ที่ในวาระการประชุมสภาฯวันพรุงนี้ ไดมีการบรรจุการพิจารณารางกฎหมายภาค

ประชาชน 2 ฉบับนี้ไวแลว ซึ่งอยูในหัวขอที่ 5 เร่ืองที่คางพิจารณา คือขอที่ 5.71 กับ 5.72 โดยเปน

เร่ืองที่คางมาจากการประชุมวันที่ 30 กันยายน 2552  

คนวงในบอกวา “สาเหตุสําคัญที่พรุงนี้จะไมมีการนํารางภาคประชาชนมาเสนอ 

เพราะหลักการและเหตุผลของกฎหมายท้ัง 2 ฝาย ขัดแยงกันเอง” เราแปลกใจแกมระคน

สงสัยแบบคนไมรูกฎหมายวา “ถาขัดแยงกันเอง แลวบรรจุในสภาฯทําไมต้ังแตตน !” 

ถาลองยอนกลับไปทบทวนเหตุผลของกฎหมายทั้ง 2 ราง พบวามีวิธีคิดที่แตกตางกันดังที่

วามาจริง กลาวคือ  

รางรัฐบาลอางวา ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร สารเคมีมาใชใน

กระบวนการผลิต แตผูใชแรงงานยังขาดความรูความเขาใจ จึงกอใหเกิดอันตรายจากการทํางาน

จนบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต หรือเกิดโรคจากการทํางาน จําเปนที่จะตองมีมาตรการควบคุม กํากับ 

ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัยฯ อยางเหมาะสม พูดงายๆคือ ตองมีกฎหมายเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยโดยตรง 

สวนรางภาคประชาชนอางวา การประสบอันตรายและการเจ็บปวยดวยโรคอันเนื่องจาก

การทํางานมีแนวโนมที่จะรุนแรงและกอใหเกิดความสูญเสียมากข้ึน จําเปนตองมีการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดต้ังสถาบันเพื่อสงเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน พูดงายๆ คือ ตองมีสถาบันข้ึนมาดูแลเร่ืองความปลอดภัยโดยเฉพาะ 
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เมื่อวิธีคิดในการมองเร่ือง“ความปลอดภัยของผูใชแรงงาน” เร่ิมตนก็แตกตางกันแลว จึง

สงผลตอกระบวนการบริหารจัดการที่แตกตางตามไปดวย  

รางรัฐบาลฝากความหวังไวที่ ความรวมมือ ความสมัครสมานสามัคคีระหวางนายจางกับ

ลูกจางที่จะสรางใหเกิดพื้นที่ความปลอดภัยในการทํางานข้ึนมา ถานายจางไมทําตามมีโทษสูงสุด

คือ จําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 4 แสนบาท สวนภาครัฐทําหนาที่เพียงเสนอแนะทางนโยบาย โดย

มีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนฝายขอมูล และอธิบดีกรมสวัสดิการฯทําหนาที่เปน

ประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะต้ังข้ึนมาใหม เพื่อใหนายจางกูยืมไปสงเสริมความปลอดภัย

ในที่ทํางาน 

สวนรางประชาชนเห็นวา ควรมีการตั้งสถาบันข้ึนมาใหมโดยตรง เปนนิติบุคคลอยูภายใต

การกํากับดูแลของรมต. เพื่อทําหนาที่สงเสริม แกไขปญหา พัฒนา จัดการทางการแพทย และ

ตรวจสอบสถานประกอบการ โดยใหมีการจัดต้ังกองทุนข้ึนมาเพื่อทําหนาที่ศึกษาวิจัย และจายเปน

เงินทดแทนแกลูกจางแทนนายจาง ซึ่งมีหนาที่ตองจายเงินสมทบตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

และอีกประการหนึ่งที่เปนขอควรพิจารณา คือ ในมาตรา 38 และ 41 เขียนวา ใหโอนบรรดาอํานาจ 

กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งงบประมาณของกรมสวัสดิการฯ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสถาบัน

ความปลอดภัยในการทํางาน กับ งบประมาณของสํานักงานประกันสังคม ในสวนที่เกี่ยวกับ

สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ไปเปนของสถาบันที่จะเกิดข้ึนตาม พรบ.ฉบับนี ้ 

ฉะนั้นเมื่อทบทวนรางกฎหมายท้ัง 2 ฝายอยางละเอียด จึงเห็นไดชัดวาจุดหักเหหรือจุด

เปล่ียนสําคัญที่รางพรบ.ฉบับประชาชน จะหายไปในสภาฯวันพรุงนี้ คือ เร่ือง “การถายโอนอํานาจ 

ทรัพยเงิน งบประมาณ จากกระทรวงแรงงานมาไวที่สถาบันแหงใหมนี้” ตางหาก มากกวาอยูที่

ประเด็น “ความปลอดภัยของผูใชแรงงาน” ที่กลายเปนเร่ืองที่มาทีหลัง 

กลาวอยางตรงไปตรงมาแลว ประเด็นความปลอดภัยผูใชแรงงาน อาจเปนเพียงเร่ือง

เล็กนอยเมื่อเทียบกับเร่ืองอ่ืนๆ ที่ถาโถมกระหนํ่าซัดรัฐบาลไทยอยูในขณะนี้ แตนี้คือประเด็นสําคัญ

ของทิศทางการเมืองไทยในอนาคตตางหาก ที่นักการเมืองในสภาฯ มักปาวรองเสมอมาวา “เรา

เปนตัวแทนภาคประชาชนที่เขาไปทําหนาที่แทนทุกทาน” บทพิสูจนของการเมืองในรัฐสภาวัน

พรุงนี้จะช้ีชัดวา เราอยากเห็น “ประชาธิปไตยไทยที่กินได ที่เห็นหัวคนจน” หรือ “ประชาธิปไตยที่

นักการเมืองเปนผูตัดสินใจทุกอยาง” 

เพราะวันพรุงนี้ ส่ิงที่จะเกิดข้ึนกําลังบอกใหประชาชนอยางเราๆรูวา รัฐสภาภายใต

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 480 คน กําลังทําลายจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญทั้งป 2540 

และ 2550 ที่ใหความสําคัญกับการยอมรับการมีสวนรวมในการรางกฎหมายภาคประชาชนข้ึนมา  

ถายอนกลับไปดูเสนทางประวัติศาสตรของกฎหมายภาคประชาชนฉบับนี้ พบวา นับต้ังแต

วันที่ 26 มีนาคม 2540 ที่คณะรัฐมนตรีสมัยนั้นมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการยกราง “พ.ร.บ.

สถาบันคุมครองสุขภาพความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในสถานประกอบการ พ.ศ. ....” ผานไป
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รวม 6 เดือน รางกฎหมายดังกลาวก็เสร็จสมบูรณ อยางไรก็ตามกฎหมายฉบับดังกลาวก็ลมลุก

คลุกคลานมาโดยตลอด มีเฉียวฉิวที่วิ่งผานเขาสภาฯ คือ สมัยยุค สนช. เพียงเทานั้น แตสุดทายก็

ตกไป แตความพยายามของภาคประชาชนก็ไมเคยทอถอย กระบวนการ 1 หมื่นรายช่ือก็ดําเนิน

ควบคูกันไปอยางไมหยุดยั้ง พอๆ กับการเห็นปลายทางแสงสวางอีกชองทางหนึ่ง โดยผานการ

เสนอโดยนักการเมืองทั้ง 2 พรรค คือ ประชาธิปตย และ เพื่อไทย ในการนํากฎหมายภาคประชาชน

นี้เขาสูการพิจารณาของสภาฯ ใหไดจริง  

ฉะนั้นจึงไมเกินเลยไปนักที่จะกลาววา กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่ภาคประชาชนให

ความสําคัญเชื่อมั่นกับระบบรัฐสภาสูงมาก เพราะเลือกใชทั้งวิธีการเสนอกฎหมายโดยสส.ในสภาฯ 

พรอมๆกับการเสนอผานรายช่ือภาคประชาชนหนึ่งหมื่นช่ือ  

หลังรูวาต้ังแตปลายเดือนกันยายน 2552 เปนตนมา กฎหมายฉบับนี้ไดถูกบรรจุวาระใน

สภาฯเรียบรอยแลว รอวันอภิปรายรวมกับรางรัฐบาล รอยย้ิมและฝนนี้ที่รอคอยของผูใชแรงงานมา

หลายสิบปจะเปนจริงเสียที แตผานไปแคเดือนกวาๆ อะไรๆก็พลิกผันจนผูใชแรงงานอยางเราตาม 

“เกมการเมืองในสภาฯ” ไมทัน 

“ไมรูจริงๆ วาอะไรจะเกิดข้ึนในวันพรุงนี้” เสียงแผวเบาที่ตอบคนรอบขางที่สงเสียงมาทาง

โทรศัพทไมขาดสาย ตอบกลับไปแบบใหความหวังริบหร่ีวา “ถานักการเมืองในสภาฯมีจิตวิญญาณ

เพื่อประชาชนจริง ขอทาทายใหนํากฎหมายทั้ง 7 ฉบับ มาอภิปรายรวมกัน มาเปนคูตอสูที่สมศักด์ิ

ศรี มากกวาเดินเกมล็อบบ้ีใหใครยอมยกธงขาวต้ังแตยังไมเร่ิมตนชกแบบนี้”  
ถึงเวลาแลวหรือยังที่จะตองมองขามการเมืองความขัดแยงแบบชิงดีชิเดน แบบ

พวกใครพวกมันในรัฐสภา มาสูการยกระดับความปลอดภัยของผูใชแรงงานโดยแทจริง 
ซ่ึงเปนเปาหมายสําคัญที่กฎหมายท้ัง 2 ฝายตางมุงไปสูสิ่งนี้มิใชหรือ ? หรือปลายทางท่ี
เริ่มตนก็ตีบตันเสียแลว 


