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บทคัดย่อ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด หลักทฤษฎี 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงานแรงงานในดา้นต่าง ๆ เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ และ

มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและเยยีวยาผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมืองของประเทศไทย น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัอนุสัญญาและขอ้แนะขององคก์ารแรงงาน

ระหว่างประเทศ มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผูไ้ด้รับความเสียหายจากการชุมนุมทาง

การเมืองของไทยและต่างประเทศ เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมในการคุม้ครอง

และเยยีวยาผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

จากการศึกษาพบว่า การชุมนุมทางการเมืองในแต่ละคร้ังได้ส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั เพราะผูป้ระกอบการบางส่วนขาดความเช่ือมัน่จึงชะลอ

การลงทุน อตัราการจา้งงานลดลงตามล าดบั เม่ือกิจการของนายจา้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุม

ทางการเมือง นายจา้งมีทางเลือก คือ 1. เลิกจา้งลูกจา้ง หรือ 2. ยงัคงจา้งลูกจา้งอยู ่และใชม้าตรการอ่ืนๆ 

ประกอบ เพื่อประคบัประคองกิจการของตนให้อยูร่อด นอกจากน้ีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง

ยงัส่งผลกระทบต่อจิตใจและสุขภาพกาย แมจ้ะมิไดรั้บอนัตรายแก่กายหรือเสียชีวิตก็ตาม และใน

ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองผูใ้ช้แรงงานซ่ึงได้รับผลกระทบจาก 

การชุมนุมทางการเมืองโดยเฉพาะ การให้ความช่วยเหลือผูไ้ด้รับผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมืองในแต่ละเหตุการณ์เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้ น ซ่ึงในแต่ละคร้ังจะมีการตั้ ง

คณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและมีหลกัเกณฑ์ท่ีแตกต่างกนัไป 

จากการศึกษาการคุม้ครองและเยยีวยาผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 
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ดงันั้น วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงไดเ้สนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา กล่าวคือ ควรมีการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อเป็นการคุ้มครองการจ้างงานใน

สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ได้แก่ การเลิกจา้ง และการใช้สิทธิปิดกิจการชั่วคราวของ

นายจา้ง ปัญหาการจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งให้แก่ลูกจา้งซ่ึงถูกเลิกจา้งเพราะกิจการของ

นายจา้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ควรมีการออกระเบียบคณะกรรมการกองทุน

สงเคราะห์ลูกจา้งว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อตัราเงินท่ีจะจ่ายและระยะเวลาการจ่ายกรณีไดรั้บ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง นอกจากน้ี ควรมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผูใ้ชแ้รงงาน

ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเพิ่มเติมให้ครอบคลุมผลกระทบท่ีดา้นต่าง ๆ ท่ีผูใ้ช้

แรงงานได้รับอย่างเป็นระบบ ทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบทางจิตใจและสุขภาพกาย โดยมี 

การวางแผนการด าเนินงานและก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบอยา่งเป็นระบบ และควรมีคณะกรรมการใน

การพิจารณาและด าเนินการเก่ียวกบัการเยียวยาผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมือง ซ่ึงมาจากหน่วยงานของรัฐ นายจา้ง ลูกจา้ง มีลกัษณะถาวร โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ให้

ชดัเจนแน่นอน เพื่อเป็นการสร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนใน

สังคม 
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ABSTRACT 

 

The thesis aims to study and analyze concepts and theories involving freedom in 

public assembly and legal measures in labour protection and legal aid whose lives have been 

affected by the Thai political public rallies. The samples will be investigated and collated with 

conventions and counsels from the International Labour Organization (ILO) as well as the 

measures concerning legal aid in victims affected by both Thai and international political public 

rallies will be considered in order to propose appropriate methods and measures for protection 

and legal aid to labours affected by Thai political public rallies. 

The study suggested that each Thai political public rally influenced the economic 

system by causing a slowdown in the economy. As a consequence, entrepreneurs lost their trust 

and delay their investments which subsequently caused employment to be declined. When 

businesses were affected by the political public rallies, choices for employers were limited:  

Either 1.Unemploying or 2. Employing with conditions in order to maintain their businesses. 

Additionally, political public rallies also had impacts on both mental and physical conditions 

although not physically damaging or causing deaths. At present, Thailand still does not have any 

legal provision that specifically provides protection for labours who have been affected by the 

political public rallies. Each government aid provided to the victims of the political public rallies 

was made in accordance to the cabinet’s resolution, for which a committee will be established 

each time to resolve and provide assistance on varieties of criteria based on specific studies on the 

protection and remedy for labours suffered from political public rallies. 
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Consequently, the thesis suggested solutions to the problem such that the Labour 

Protection Act B.E.2541 should be altered in order to sustain the employment status in the event 

of political public rallies including unemployment and the exercise of right by employers to 

suspend business temporarily as well as the conflicts involving Employee Welfare Funds that 

provides financial aid to unemployed labours who were laid off by employers affected by political 

public rallies. The Employee Welfare Funds regulations should be enacted concerning provision 

of subventions, subventions rate and payment period for those who have been affected by the 

political public rallies. Besides, there should be additional measures in protecting and aiding 

labours suffered from political public rallies systematically covering both economic, mental, and 

physical impacts by having implementation plan which systematically defines a responsible  

organization as well as to have permanent committee, coming from state’s agency, employers and 

employees, who shall  make consideration and carry out the remedy implementation with clear 

and precise criteria in order to  warrant a stability in ocucpation and the quality of life of the 

people in the society. 
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ในการศึกษาหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

นอกจากน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร. ไพศิษฐ ์ พิพฒันกุล ซ่ึงไดใ้ห้เกียรติ

เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร. ภูมิ  โชคเหมาะ และร้อยเอก วิทย ์ 

ชะนะภยั ซ่ึงต่างก็ได้กรุณาให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และเมตตาสละเวลาอนัมีค่า 

ใหค้  าแนะน าในการแกไ้ขปรับปรุง จึงท าใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคุณยาย บิดา มารดา และญาติพี่นอ้งซ่ึงคอยเป็นก าลงัใจ

และให้การสนบัสนุนผูว้ิจยั และขอขอบคุณ คุณชาญวิทย ์ หาญเจริญพงศ ์และครอบครัวหาญธนญัชยั 

ส าหรับก าลงัใจและความช่วยเหลือในทุก ๆ  ดา้น และขอบคุณพี่ ๆ  เเละเพื่อน ๆ ทุกท่านซ่ึงคอยให้

ความช่วยเหลือและใหค้ าปรึกษาจนท าใหผู้ว้จิยัมีวนัน้ี 

หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ผูว้ิจยัขอมอบให้แก่

คุณยาย บิดา มารดา ครูอาจารยผ์ูใ้หค้วามรู้แก่ผูว้จิยัทุกท่าน ตลอดจนผูเ้ขียนต าราท่ีผูว้จิยัไดอ้า้งอิงใน

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีทุกท่าน หากมีขอ้ผิดพลาด หรือขอ้บกพร่องประการใดของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ผูว้จิยัขอนอ้มรับไวแ้ต่ผูเ้ดียว 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน ซ่ึงประสบปัญหาเร่ือง 
ความแตกต่างทางความคิดเห็นเร่ืองการเมืองมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นความขัดแย้ง
ภายในประเทศและก่อให้เกิดการชุมนุมทางเมืองข้ึนหลายคร้ัง นบัตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี พ.ศ. 2535 การชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
ในปี พ.ศ. 2551 การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในปี 
พ.ศ. 2553 และการชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (กปปส) พ.ศ. 2556 -2557     

สถานการณ์ของการเมืองภายในประเทศถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพราะการเมืองจะเป็นตวัก าหนดทิศทางหรือนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ดงันั้น เม่ือมี
การชุมนุมทางการเมืองเกิดข้ึน ยอ่มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเม่ือเหตุการณ์
มีความรุนแรงจนมีการนองเลือด อาคารสถานท่ีถูกเพลิงไหม้ หรือเกิดภาวะการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็จะเกิดการชะลอตวัลงเช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการ
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2556 รายงานวา่ ภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตวัชะลอลง ซ่ึงมีสาเหตุส่วน
หน่ึงมาจากการท่ีผูป้ระกอบการบางส่วนชะลอเล่ือนการลงทุนออกไปเพื่อประเมินสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการเมือง1  

เม่ือสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเกิดความไม่แน่นอน ย่อมส่งผลกระทบต่อ 
การด าเนินกิจการของผูป้ระกอบการ เป็นเหตุให้ผูป้ระกอบการตอ้งใช้มาตรการต่าง ๆ  เพื่อรับมือ
กบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการชุมนุมทางการเมือง เช่น การลดค่าใชจ่้าย การให้ลูกจา้งลาพกัร้อน 
                                                           

 1 ทีมเศรษฐกิจมหภาค ส านกัส่ือสารสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารการส่ือสารองคก์ร ธนาคารแห่งประเทศไทย. 
(2557.31 มกราคม),“เร่ือง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนธนัวาคม และทั้งปี 2556,” ข่าว ธปค, ฉบบัท่ี 3/557, 
น. 2. 

DPU



2 

 

การลดเงินเดือนดว้ยการขอความร่วมมือให้ลูกจา้งหยุดงานโดยไม่จ่ายเงินเดือน หรือ Leave without pay 
การปลดลูกจา้ง ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อลูกจา้ง โดยมาตรการท่ีผูป้ระกอบการใชจ้ะเขม้ขน้ตาม
ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการใชม้าตรการของผูป้ระกอบการ
ก็คือ ลูกจา้งนัน่เอง 

นอกจากน้ี ไม่ว่าสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองจะมีความรุนแรงเพียงใด หาก
นายจา้งมิไดป้ระกาศหยุดงาน กรณีสถานท่ีท างานมิไดอ้ยู่บริเวณท่ีใช้เป็นท่ีชุมนุม แต่ลูกจา้งก็อาจ
ได้รับผลกระทบจากการเดินทางเพื่อมาท างานได้ เพราะลูกจ้างอาจพกัอาศยัในบริเวณท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุม หรืออาจตอ้งใช้เส้นทางในการเดินทางผ่านบริเวณท่ีมีการชุมนุม หรือ
เส้นทางท่ีมีการปิดถนน ท าให้ลูกจา้งตอ้งเส่ียงต่อภยนัตรายท่ีอาจข้ึนระหว่างเดินทางไปหรือกลบั
จากการท างาน หรือในกรณีท่ีลูกจา้งตอ้งเปล่ียนเส้นทางเพื่อใหส้ามารถเดินทางมาท างานได ้ซ่ึงหาก 
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึนย่อมตกเป็นภาระแก่ผู ้เป็นลูกจ้างอย่างยิ่ง หรือในกรณีท่ีนายจ้างให้ 
ความช่วยเหลือแก่ลูกจา้งซ่ึงมีปัญหาในการเดินทางมาท างาน โดยการให้ท่ีพกัแก่ลูกจา้งซ่ึงถือเป็น
ผลดีแก่ลูกจา้ง แต่ก็เป็นภาระท่ีเพิ่มข้ึนแก่นายจา้งในขณะท่ีรายไดข้องนายจา้งเองก็ลดลงกวา่ปกติ 
ซ่ึงหากเหตุการณ์ยืดเยื้อยาวนาน นายจ้างก็คงไม่สามารถแบกรับภาระน้ีต่อไปได้ จนในท่ีสุด 
อาจท าให้นายจา้งตอ้งเลิกกิจการ และลูกจา้งไม่มีงานท า ซ่ึงจะส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาทาง
สังคมของประเทศต่อไป 

ในกรณีสถานท่ีประกอบการอาจอยู่ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการชุมนุม ลูกจา้งตอ้งอดทน
ท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีเสียงดงัต่อเน่ืองยาวนาน เน่ืองจากในการชุมนุมทางการเมืองแต่ละคร้ัง 
เม่ือมีคนจ านวนมากมารวมตวักนัย่อมตอ้งมีการใช้เคร่ืองขยายเสียง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งผูน้ าการชุมนุมและผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม เสียงท่ีเกิดจากการชุมนุมในท่ีสาธารณะจึงถือเป็นส่ิง
ท่ีน่าร าคาญ ส่ิงก่อกวน (Public nuisance) อีกประการหน่ึงของการชุมนุมในท่ีสาธารณะ
นอกเหนือจากการกีดขวางทางจราจร2 และหากมีการใช้เสียงในระดับท่ีดังเกินปกติท่ีวิญญูชน 
จะทนรับไดก้็อาจเป็นอนัตรายต่อร่างกายของลูกจา้งได ้นอกจากอนัตรายแก่กายท่ีลูกจา้งอาจไดรั้บ

                                                           

 2 ปกรณ์  นิลประพนัธ์, “กฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมในท่ีสาธารณะของต่างประเทศ,” 
วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 27 ตอน 1. ปีท่ี 53, น. 31. 
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แลว้ ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองส่งผลให้เกิดความเครียดในระดบัท่ีสูงกว่าความเครียด
ทัว่ ๆ  ไป3  

ในปัจจุบันประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองผูใ้ช้แรงงานซ่ึงได้รับ
ผลกระทบดงักล่าวจากการชุมนุมทางการเมือง เม่ือการชุมนุมทางการเมืองส้ินสุดลง ไม่วา่จะส้ินสุดลง
เพราะผู ้ชุมนุมสลายการชุมนุมเอง หรือรัฐใช้ก าลังในการปราบปรามผู ้ชุมนุมก็ตาม การให ้
ความช่วยเหลือบุคคลซ่ึงไดรั้บผลกระทบดงักล่าวเป็นเร่ืองนโยบายของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลหรืออาจ
เรียกไดว้่าเป็นดุลยพินิจของรัฐบาลท่ีจะช่วยเหลือประชาชนซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากการชุมนุม
หรือไม่ก็ได ้โดยการน าเสนอเขา้ในท่ีประชุมมติคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็อนุมติัมาตรการ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  ดังนั้น เม่ือผูป้ระกอบการและลูกจ้างได้รับความเสียหายจากการชุมนุม  
จึงไม่มีกฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองการจา้งงาน ไม่มีหลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแน่นอน  
ไม่มีองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการด าเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและติดตามผล 
การด าเนินการ ซ่ึงอดีตท่ีผ่านมาจะพบว่ามีหน่วยงานต่าง ๆ  หลายหน่วยงาน ท่ีเขา้มาดูแลรับผิดชอบ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เช่น กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ 
จึงเป็นปัญหาว่าใครจะเป็นผูเ้ขา้มารับผิดชอบดูแลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัผูป้ระกอบการและ
ลูกจา้งท่ีไดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง เช่น กรณีการเยียวยาช่วยเหลือบุคลลและ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ีได้รับผลกระทบบริเวณท่ีท าการชุมนุม เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2553 ทางศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ) พร้อมด้วยรัฐบาลได้ตั้ ง
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายย่อยและประชาชนซ่ึงได้รับความเสียหาย 
จากการชุมนุมทางการเมือง แต่ในกรณีของการชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตร รัฐบาลโดย นายสมชาย  
วงษส์วสัด์ิ ไม่ไดมี้มาตรการเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมแต่อยา่งใด  

การจา้งงานของไทย จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองแก่ผูใ้ชแ้รงงาน
ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองอย่างเป็นระบบและมีความชดัเจน ทั้งในส่วนของ
ผูรั้บผิดชอบ และมาตรการท่ีน ามาใช้ในการช่วยเหลือเยียวยา โดยพิจารณาให้ความคุม้ครองและ
ช่วยเหลือเยยีวยาทั้งฝ่ายนายจา้งลูกจา้งเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไดรั้บความเป็นธรรมและสามารถผา่นพน้

                                                           

 3 ดวงกมล  สุจริตกลุ , ยงยทุธ  วงศภิ์รมยศ์านต์ิ, สุพฒันา  สุขสวา่ง. “การศึกษาวกิฤติการเมืองไทย ปี 
2553 ในบริบทการเฝ้าระวงัสุขภาพจิต,” วารสารสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย. ปีท่ี 56 ฉบบัท่ี 2 เมษายน –  
มิถุนายน 2554. น. 181. 
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จากวิกฤตการณ์ทางการเมืองดงักล่าวไปได้ เน่ืองจากกฎหมายท่ีมีอยู่ยงัไม่มีมาตรการในการให้
ความคุม้ครองแก่การจา้งงานในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองอยา่งเพียงพอ 

ดงันั้น จึงควรศึกษาจากมาตรการต่าง ๆ  ของกฎหมายต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางใน              
การพฒันาและแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ 
พระราชบญัญติัประกนัสังคม และพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานของ
ประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.  เพื่อศึกษาความหมาย ความเป็นมา แนวคิด และหลกัทฤษฎีการคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงาน 
ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

2.  เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและเยียวยาผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พระราชบญัญติัแรงงาน
สัมพนัธ์ พระราชบญัญติัประกนัสังคม และพระราชบญัญติัจดัตั้ งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน 

3.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการคุม้ครองและเยียวยาผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองของไทยเปรียบเทียบกับอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศและของต่างประเทศ 

4.  เพื่อเสนอแนะแนวทาง และมาตรการท่ีเหมาะสมในการคุม้ครองและเยียวยา 
ผูใ้ช้แรงงานซ่ึงได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง  เพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานของไทยใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 

 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

ปัจจุบนัการบงัคบัใช้มาตรการทางกฎหมายการคุม้ครองและเยียวยาผูใ้ช้แรงงานซ่ึง
ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน และ
พระราชบญัญติัเงินทดแทน ซ่ึงพบวา่ยงัไม่มีการให้ความคุม้ครองหลายประการ เช่น การคุม้ครอง
การเลิกจา้ง การหยดุงานทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นการชัว่คราว การคุม้ครองในเร่ืองการท างานของ
ลูกจา้งใหมี้ความปลอดภยัและสุขลกัษณะในการท างาน อนัเน่ืองมาจากจากการชุมนุมทางการเมือง 
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เพราะปัจจุบนัการช่วยเหลือและเยียวยาผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองมีเพียงการ
เยยีวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่แรงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบ
จากการชุมนุมทางการเมือง จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองการจา้ง
งานในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองใหค้วามครอบคลุมผลกระทบท่ีไดรั้บในทุกๆ ดา้น 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ศึกษาถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองและเยียวยา 
ผูใ้ช้แรงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พระราชบญัญติัประกนัสังคม พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน และพระราชบัญญติัเงินทดแทน เปรียบเทียบกับบัญญัติกฎหมาย
แรงงานท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองการจ้างงานในสถานการณ์การชุมนุมเมือง ตามอนุสัญญาของ
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ และกฎหมายของประเทศต่าง ๆ 
 
1.5  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก โดย
ท าการคน้ควา้รวบรวมจากเอกสาร ส่ิงพิมพต่์าง ๆ  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประกอบดว้ย 
บทความวารสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ต ารากฎหมาย ประมวลกฎหมาย บทความทางวิชาการต่าง ๆ   
ค าพิพากษาศาลฎีกา รวมทั้ งข้อมูลท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indept 
Interview) ผูใ้ชแ้รงงาน นายจา้ง และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบความหมาย ความเป็นมา แนวคิด และหลกัทฤษฎีการคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงาน 
ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

2.  ท าให้ทราบถึงปัญหาจากการบงัคบัใช้กฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองและ
เยยีวยาผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

3.  ท าใหท้ราบถึงบทบญัญติัของกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองและเยียวยา
ผูใ้ช้แรงงานซ่ึงได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองของไทยเปรียบเทียบกับอนุสัญญา
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ และของต่างประเทศ 
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4.  ท าให้ทราบถึงแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมในการการคุม้ครองและเยียวยา 
ผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

DPU



 

 

 

 

บทที ่2 

ความหมาย ความเป็นมา แนวคดิ และหลกัทฤษฎกีารคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน 

ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

 
การศึกษาเพื่อหามาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและเยยีวยาผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองท่ีเหมาะสม จึงควรศึกษาความหมาย ความเป็นมา แนวคิด 

และหลกัทฤษฎีการคุม้ครองแรงงาน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและสามารถน าไปพิจารณาหามาตรการ

ทางกฎหมายท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

2.1  ความหมายของแรงงาน 

ในเบ้ืองตน้ควรท าความเข้าใจความหมายของค าว่า “งาน” “แรงงาน” หรือ “Labor” 

“Labour” ซ่ึงไดมี้ผูท้รงคุณวฒิุทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายไวต่้าง ๆ กนั เช่น  

ท่านศาสตราจารย ์ดร. จ๊ีด  เศรษฐบุตร ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าแรงงานไวว้่า “งาน

บุคคลหรือเรียกกนัวา่งานหรือแรงงานนั้น ทางเศรษฐศาสตร์หมายถึง การกระท าของมนุษยท่ี์ตั้งใจ

ท าข้ึนโดยมุ่งหวงัว่าการกระท านั้ นจะท าให้ตนได้รับส่ิงซ่ึงบ าบัดความต้องการของตนได้”

จากค าอธิบายของท่าน จึงพิจารณาได้ว่าค  าว่า “แรงงาน” นั้น หมายถึง แรงงานของ

มนุษยเ์ท่านั้น ส่วนแรงงานจากเคร่ืองจกัรหรือสัตว ์มิไดเ้รียกวา่ “แรงงาน” เพราะเป็นเพียงแรงงาน

ทดแทน หากไม่มีแรงงานของมนุษยซ่ึ์งท าหนา้ท่ีควบคุมบงัคบับญัชาให้เคร่ืองจกัรหรือสัตวท์  างาน

ได้แล้ว แรงงานทดแทนจากเคร่ืองจกัรและสัตว์จะไม่สามารถเกิดข้ึนได้เลย และมนุษย์ย่อมมี 

ความมุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนจากแรงงานของตนท่ีไดก้ระท าไป นัน่คือการไดรั้บ “ค่าจา้ง” 

หรือ “สินจา้ง” เพื่อท่ีจะไดน้ าเอาค่าจา้งหรือสินจา้งนั้น ๆ  มาใชส้นองความตอ้งการของตน4 

                                                           

 4 จ๊ีด  เศรษฐบุตร (อา้งถึงใน สุดาศิริ  วศวงศ,์ 2551 น. 2.). 
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ดา้นผูท้รงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ ศาสตราจารย ์ดาเล โยเดอร์ (Dale Yodor) ไดใ้ห ้

ค าจ ากดัความไวว้่า “แรงงาน หมายถึง แรงงานทั้งหมดของมนุษยซ่ึ์งวา่จา้งกนัได ้ทั้งปัจจยัในการ

ผลิตสินคา้และบริการส าหรับมนุษย”์ 

ราลฟ์ เอช. บล็อดเจท (Ralph H. Blodgett) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้า่ “แรงงาน หมายถึง  

การใชแ้รงงานและสติปัญญาของมนุษย ์(human effort) เพื่อมุ่งหมายท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงรายได”้ 

เมลวิน ดบัเบิ้ลยู รีเดอร์ (Melvin W. Reder) ให้ความหมายของ ค าว่า “แรงงาน” ไวอ้ยา่ง

กวา้ง ๆ วา่ “แรงงาน หมายถึง บุคคลซ่ึงท างานโดยไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือน ซ่ึงค่าจา้งหรือเงินเดือน

น้ีเป็นท่ีมาเบ้ืองตน้ของรายไดใ้นครอบครัวของเขา (หมายถึงร้อยละ 80 ของรายไดห้รือมากวา่)”5 

เรโนลด์ แอล. จี. (Reynolds L.G.) ไดอ้ธิบายความหมายของ ค าวา่ “แรงงาน” ไวใ้น 

Labour Economics and Labour Relations วา่ หมายถึง ก าลงักายและก าลงัมนัสมอง ซ่ึงถือวา่เป็น

ปัจจยัการผลิตชนิดหน่ึง ในบางคร้ังค าวา่แรงงานก็มีความหมายแคบหรือช้ีเฉพาะตามวตัถุประสงค์

ของผูใ้ช ้เช่น หมายถึง“ชนชั้นแรงงาน (Working Class)”  เท่านั้น ซ่ึงตามความหมายน้ี แรงงานก็คือ

บุคคลท่ีเสนอขายแรงงานให้กบัคนอ่ืนหรือองคก์ารธุรกิจ อาจจะเป็นบุคคลซ่ึงท างานกบัเคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือ บุคคลซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของหวัหนา้ เป็นตน้ 

ถา้พิจารณาในดา้นการคุม้ครองแรงงานซ่ึงเก่ียวกบับุคคล 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจา้งและ           

ฝ่ายลูกจ้าง ค าว่า “แรงงาน” ก็หมายถึงลูกจ้างนั่นเอง เพราะฝ่ายลูกจ้างเป็นฝ่ายซ่ึงต้องท างาน 

อยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของฝ่ายนายจา้ง จึงควรไดรั้บการคุม้ครองในดา้นสภาพการท างาน สวสัดิการ 

และความปลอดภยั เพื่อเป็นหลกัประกนัในการท างาน6 

จากการให้ความหมายของผูท้รงคุณวุฒิดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า ค  าว่า “งาน” หรือ 

“แรงงาน” หมายถึง ก าลงัแรงงานของมนุษยเ์ท่านั้น ซ่ึงหมายความรวมถึงการใช้ก าลงัแรงกายและ 

ก าลงัความคิดสติปัญญา โดยมีความประสงค์ท่ีจะไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนเพื่อเป็นค่าตอบแทน

แรงงานท่ีตนไดก้ระท าไป  

  

                                                           

 5 Reynold, L.G.(อา้งถึงใน สุดาศิริ  วศวงศ,์ 2551 น. 2-3.) 

 6 เดชา  แกว้ชาญศิลป์ (อา้งถึงใน สุดาศิริ  วศวงศ,์ 2551 น. 4.) 
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2.2  ความหมายของการคุ้มครองแรงงาน 

การคุ้มครองแรงงาน (Labour Protection) หมายถึง การก าหนดมาตรฐานขั้นต ่า 

(Minimum Standards) ในการใช้แรงงานของลูกจา้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุม้ครองลูกจา้งมิให้ 

ถูกนายจ้างใช้งานจนเกินสมควร เพื่อขจัดความเดือดร้อนของคนงานในระบบอุตสาหกรรม 

จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรการในการคุม้ครองแรงงานข้ึน เพื่อให้การคุม้ครองแรงงานไดผ้ลและ 

ลดปัญหาทางดา้นแรงงานลง7 

การคุม้ครองแรงงานเกิดข้ึนโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การใช้แรงงานเป็นไปด้วยความ

ยติุธรรม เหมาะสมและดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี8 

1) เหตุผลทางเศรษฐกิจ  

ในทางเศรฐกิจถือว่าแรงงานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัยิ่งในการสร้างรายไดข้องรัฐ และ 

ท าให้เกิดความเจริญในทางเศรษฐกิจ แรงงานจึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของรัฐ ดงันั้น รัฐจึงควรให ้

การคุม้ครองดูแลเพื่อให้แรงงานสามารถท างานได ้ซ่ึงถือเป็นการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ให้แก่ประเทศชาติดว้ย แต่หากรัฐปล่อยให้มีการใชลู้กจา้งอยา่งหกัโหมจนลูกจา้งไม่อาจท างานได้

เป็นเหตุให้ผลการผลิตลดต ่าลงและลูกจ้างอาจได้รับอันตรายแล้ว ยงัส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจดว้ย 

2) เหตุผลในทางสังคม 

เน่ืองจากความไม่เสมอภาคกนัทางสังคมของนายจา้งและลูกจา้ง เป็นเหตุให้นายจา้งอยู่

ในสถานะท่ีได้เปรียบเพราะเป็นเจ้าของกิจการ ส่วนลูกจ้างอยู่ในสถานะท่ีค่อนข้างเสียเปรียบ 

เพราะมีแต่เพียงแรงงานท่ีจะขายให้นายจา้งเท่านั้น ลูกจา้งจึงไม่มีอ านาจต่อรองกบันายจา้ง ดงันั้น 

รัฐจึงมีหน้าท่ีและมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความคุม้ครองแก่ลูกจา้งผูเ้ป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพื่อให้

ลูกจา้งไดรั้บความเป็นธรรมและสามารถด ารงชีวติต่อไปในสังคมได ้

 
                                                           

 7 สุดาศิริ  วศวงศ,์ ค  าอธิบายกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงาน, น. 53. 

 8 ปิยะมาศ  รัตนะบดี, “ปัญหาทางกฎหมายในเร่ืองการใชแ้รงงานหญิงตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541,” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2544),  

น. 14 – 16. 
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3) เหตุผลในทางศีลธรรมและมนุษยธรรม  

การมีสภาพการจา้งแรงงานท่ีกดข่ีทารุณโหดร้ายอย่างในประเทศตะวนัตกสมยัปฏิวติั

อุตสาหกรรม มีส่วนผลกัดนัให้รัฐตอ้งเขา้ไปคุม้ครองการใช้แรงงาน ทั้งน้ี เน่ืองจากประชาชนและ

รัฐบาลไม่ตอ้งการให้ลูกจา้งคนงานทัว่ไปโดยเฉพาะผูใ้ช้แรงงานซ่ึงเป็นหญิงและเด็กถูกใช้งาน 

มากจนเกินไปอนัขดัต่อศีลธรรมอนัดีและมนุษยธรรมท่ีมนุษยพ์ึงจะมีใหแ้ก่กนั 

การคุม้ครองแรงงานมีหลายวธีิ โดยแบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ 

1) วิธีใชก้ฎหมายโดยตรง คือ การท่ีรัฐเป็นผูใ้ห้การคุม้ครองโดยออกกฎหมาย ระเบียบ

และขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ก าหนดเป็นมาตรฐานขั้นต ่าในการใช้แรงงานไวแ้ละมีเจา้หน้าท่ีของรัฐออก 

ตรวจตรามิให้มีการใช้แรงงานต ่ากว่ามาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดไว ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

คุม้ครองใหเ้กิดความเป็นธรรมในการใชแ้รงงาน การคุม้ครองแรงงานมีความจ าเป็นส าหรับประเทศ

ท่ีระบบสหภาพแรงงานยงัไม่เขม้แข็ง กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานจะมีก็เฉพาะในเร่ืองท่ี

นายจา้งและสหภาพแรงงานไม่สามารถตกลงก าหนดเองได ้ 

ส าหรับประเทศไทยกฎหมายคุม้ครองแรงงานประกอบดว้ยกฎหมายส าคญั 2 ฉบบั 

ได้แก่ พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

นอกจากน้ียงัมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม

ฉบบัต่าง ๆ  ซ่ึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายละเอียดเพื่อด าเนินการหรือปฏิบติัการตาม

กฎหมายดงักล่าวอีกหลายฉบบั9 

2) วิธีท่ีไม่เป็นกฎหมายโดยตรง คือ วิธีการคุ้มครองแรงงานนอกเหนือจากการใช้

กฎหมายคุม้ครองแรงงานโดยตรง ซ่ึงยงัมีอีกหลายวิธี เช่น การท าสัญญาจา้งแรงงาน การรวมตวักนั 

เป็นสหภาพของลูกจา้ง เป็นตน้ 

สัญญาจา้งแรงงานเป็นสัญญาระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง จึงเป็นมาตรการอนัหน่ึงท่ีจะ

ช่วยในการคุ้มครองแรงงาน เพราะทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างต่างก็มีข้อผูกพนัท่ีจะต้องปฏิบติั 

ตามเง่ือนไขในสัญญาจา้งแรงงานนั้น และเง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจา้งแรงงานจะตอ้ง 

                                                           

 9 วจิิตรา (ฟุ้งลดัดา) วเิชียรชม ก. (2556), ยอ่หลกักฎหมายแรงงาน, พิมพค์ร้ังท่ี 25  

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพนิ์ติธรรม, 2556) น. 42. 
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มีมาตรฐานไม่ต ่ากวา่กฎหมายคุม้ครองแรงงาน เพราะหากก าหนดเง่ือนไข หรือสิทธิประโยชน์ของ

ลูกจา้งต ่ากวา่มาตรฐานในการคุม้ครองแรงงานย่อมไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และอาจส่งผลให้นายจา้ง 

มีความผิดทางอาญาอีกดว้ย ในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่หลายแห่งมีการท า

สัญญาจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ  ในรูปขอ้บงัคบัในการท างานท่ีให้สิทธิ

และผลประโยชน์แก่ลูกจา้งสูงกว่ากฎหมายคุม้ครองแรงงานก าหนดไวเ้สียอีก ฉะนั้น จึงนบัไดว้่า

การท าสัญญาจา้งแรงงานเป็นวธีิการคุม้ครองแรงงานไดว้ธีิหน่ึง 

สหภาพแรงงาน (Labour Union) เป็นองค์กรท่ีลูกจา้งร่วมกนัจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย

แรงงานสัมพนัธ์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการแสวงหาและคุม้ครองผลประโยชน์เก่ียวกับสภาพ 

การจ้างงานและส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วย

กนัเอง10 และเม่ือสหภาพแรงงานไดท้ าการจดทะเบียนแลว้จะมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล11 

การจดัตั้งสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจา้งตาม

อนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 87 เร่ือง เสรีภาพในการสมาคมและการปกป้อง

สิทธิในการจัดตั้ งองค์กรในทางแรงงาน โดยปราศจากการแทรกแซงโดยเจ้าพนักงานของรัฐ 

สหภาพแรงงานถือเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบแรงงานสัมพนัธ์ 

วิธีการน้ีถือเป็นวิธีการท่ีลูกจ้างคุ้มครองตนเองวิธีหน่ึง เพราะข้อตกลงท่ีเกิดจาก 

การร่วมเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้งนั้นมีผลผูกพนัให้ทั้งสองฝ่ายตอ้งปฏิบติั

ตาม เท่ากับเป็นการปรับปรุงสัญญาจ้างแรงงานใหม่ โดยมีสหภาพเป็นผู ้ดูแลและคุ้มครอง

ผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง วิธีการต่าง ๆ  ทางด้านแรงงานสัมพนัธ์ เช่น การปรึกษาหารือร่วม 

การตั้งคณะกรรมการลูกจา้ง การไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาทแรงงาน การอนุญาโตตุลาการและ 

ศาลแรงงาน เป็นตน้ วิธีการต่าง ๆ  เหล่าน้ี ลว้นแต่มีผลเป็นการคุม้ครองแรงงานทั้งส้ิน แมว้่าวิธี 

การด าเนินการต่าง ๆ  จะเป็นงานดา้นแรงงานสัมพนัธ์ก็ตาม 

                                                           

 10 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 5. 

 11 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 87. 
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ดงันั้น การคุม้ครองแรงงานจึงมีไดห้ลายวิธี ไม่เฉพาะแต่เพียงการออกกฎหมายและ 

การด าเนินการโดยรัฐเท่านั้น การด าเนินการโดยลูกจา้งหรือแมน้ายจา้งเองเพื่อให้ลูกจา้งมีสภาพ 

การท างานท่ีดีและใหก้ารใชแ้รงงานเป็นไปอยา่งยติุธรรม ก็นบัไดว้า่เป็นการคุม้ครองแรงงานดว้ย 

การคุ้มครองแรงงานโดยรัฐออกกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานขั้นต ่า 

ในการใช้แรงงาน ส่วนใหญ่เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีนายจา้งจะตอ้งจดัให้แก่ลูกจา้งเป็นสภาพการจา้งงาน 

ขั้นต ่ าสุด เช่น ชั่วโมงท างาน เวลาพัก วนัหยุด วนัลา ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด  

เงินทดแทน ค่าชดเชย สวสัดิการ ความปลอดภยัในการท างาน การใชแ้รงงานหญิงและเด็ก รวมทั้ง

กองทุนเงินทดแทน เป็นตน้ นายจา้งและลูกจา้งไม่อาจจะตกลงก าหนดเร่ืองเก่ียวกบัสภาพการจา้ง

แรงงานใหน้อ้ยกวา่เกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดไวแ้ลว้ได ้หากฝ่าฝืนถือวา่เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย

จะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ซ่ึงมีโทษจ าคุก โทษปรับ หรือทั้งจ  าทั้งปรับ มากน้อย

ตามความหนกัเบาของการกระท าผดิ12 

ทั้งน้ี การคุม้ครองแรงงานในแต่ละประเทศจึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปบา้ง ข้ึนอยูก่บั

สภาพเศรษฐกิจ สังคม จารีตประเพณีของประเทศนั้ น ๆ  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะก าหนดมาตรฐาน 

การใช้แรงงานตามหลกัเกณฑ์ท่ีอยู่ในอนุสัญญาและขอ้แนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

เป็นส าคญั 

 

2.3  ความเป็นมาของการคุ้มครองแรงงาน 

ประเทศไทยมีพื้นฐานมาจากเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลกั ต่อมาเม่ือประเทศมีความเจริญกา้วหน้ามากข้ึน สภาพสังคมไดเ้ปล่ียนจาก

สังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม มีการด าเนินการดา้นอุตสาหกรรมมากข้ึน การใชแ้รงงาน

จึงเปล่ียนจากการใช้แรงงานในงานเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว มาเป็นการใช้แรงงานใน 

อุตสาหกรรมดว้ย  

การเปล่ียนแปลงระบบแรงงานจากเกษตรกรรมมาเป็นระบบแรงงานอุตสาหกรรม  

ไดก่้อให้เกิดปัญหาในการท างานข้ึนมาก เพราะการใชแ้รงงานในงานเกษตรกรรมเป็นไปอยา่งง่าย ๆ  

                                                           

 12 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 144 - 156. 
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ไม่มีระบบกฎเกณฑ ์หรือระเบียบแบบแผนวา่จะตอ้งปฏิบติัต่อกนัอยา่งไร ความสัมพนัธ์ในระหวา่ง

ผูใ้ช้แรงงานก็มิไดเ้ป็นไปในลกัษณะของนายจา้งและลูกจา้ง แต่เป็นไปในลกัษณะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคลลในครอบครัวเดียวกนั หรือระหวา่งญาติมิตรเพื่อนฝงู ท าใหปั้ญหาต่าง ๆ  ในการใชแ้รงงาน 

จึงไม่เกิดข้ึน แต่เม่ือแรงงานเร่ิมเปล่ียนรูปแบบมาสู่ระบบอุตสาหกรรมซ่ึงมีระเบียบแบบแผน 

และวิธีด าเนินการท่ีแตกต่างไปจากเกษตรกรรม แต่ตวัผูใ้ช้แรงงานยงัคงมีความเคยชินกบัระบบ 

การใช้แรงงานในงานเกษตรกรรมอยู่ จึงท าให้เกิดปัญหาในการใช้แรงงานในอุตสากรรม เช่น 

เร่ืองก าหนดเวลาท างาน ค่าจา้งวนัหยุด ฯลฯ หากปล่อยให้ปัญหาเหล่าน้ีด าเนินต่อไปอาจก่อให้เกิด

ความไม่สงบข้ึนในสังคมและประเทศชาติได ้จึงควรท่ีจะก าหนดมาตรการในการใช้แรงงานข้ึน

เพื่อใหถื้อปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั13 

การใชแ้รงงานในประเทศไทยในยคุแรกยงัไม่มีกฎหมายบญัญติัเก่ียวกบัการจา้งแรงงาน

ไวเ้ป็นการเฉพาะ การใชแ้รงงานในช่วงน้ีส่วนใหญ่เป็นการเกณฑแ์รงงานหรือบงัคบัใชแ้รงงานโดย 

ผูซ่ึ้งมีอ านาจทางสังคมเหนือกว่า ความสัมพนัธ์ทางแรงงานจึงมีลกัษณะเป็นเจา้นายกบัทาสหรือ 

บ่าวไพร่ ความสัมพนัธ์ในทางแรงงานเช่นน้ี มีอยู่จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น กฎหมายลกัษณะทาษ พระราชบญัญติัเกณฑ์จา้ง ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) พระราชบญัญติัทาษ

รัตนโกสินทร์ ศก 114 (พ.ศ. 2438) เป็นตน้ 

การจา้งแรงงานและลูกจา้งของไทยเกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 314 เม่ือประเทศไทยติดต่อ

คา้ขายกบัโลกภายนอกมากยิ่งข้ึน และมีชาวต่างประเทศเขา้มาท าการคา้ในประเทศไทย นอกจาก  

การรับจา้งท างานใหแ้ก่คนไทยแลว้ ยงัมีการรับจา้งท างานใหแ้ก่คนต่างชาติ จึงมีการตรากฎหมายไว ้

เช่น ประกาศให้ท าการกบัฝร่ัง (วนัเสาร์ ข้ึนห้าค ่า เดือนสิบเอ็ด ปีมะโรงนกัษตัร อฐัศก) ประกาศ 

ใหค้า้ขายและรับจา้งท าการต่อคนนอกประเทศและหา้มมิใหต่ื้นตกใจ เล่าฤๅการผดิ ๆ (วนัพฤหสับดี 

แรมสองค ่า เดือนสิบเอ็ด ปีมะโรงนกัษตัร อฐัศก) ในขณะเดียวกนัก็มีแรงงานต่างดา้วอพยพเขา้มา

                                                           

 13 ศิววงศ ์ ด ารงสจัจศิ์ริ, “มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงานในงานขนส่ง : ศึกษากรณีการ

ขนส่งส่ิงของโดยรถบรรทุก,” (วทิยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยั 

ธุรกิจบณัฑิตย,์ 2555), น. 13. 
 14 ขจร  สุขพานิช (อา้งถึงใน พงษรั์ตน์  เครือกล่ิน, 2557, น. 6). 
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รับจ้างท างานในประเทศไทย เช่น กรรมกรชาวจีน ในปี พ.ศ. 2444 ได้มีการออกข้อบังคับ 

กรมต ารวจ ปีพุทธศกัราช 2444 จดัให้มีการควบคุมการท างานของคนใชต้ามบา้นชาวต่างประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2456 มีการออกระเบียบรถลาก เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของคนไทยเม่ือเกิดอุบติัเหตุ

และก าหนดอายผุูซ่ึ้งจะลากรถรับจา้งตอ้งมีอายใุนระหวา่ง18 – 40 ปี 

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราชทรงพระกรุณาฯ เลิกทาส ท าให้

ระบบการบงัคบัใช้แรงงานจึงถูกยกเลิกไป และไดเ้กิดระบบการจา้งแรงงานท่ีเกิดจากความสมคัรใจ

ของคู่สัญญาไดเ้ขา้มาแทนท่ี 

ในปี พ.ศ. 2528 มีการประกาศใช้พระราชบญัญติัจดัหางานและคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ. 2528 มีผลยกเลิกพระราชบญัญติัจดัหางานและคุม้ครองคนงาน พ.ศ. 2511 

ปี พ.ศ. 2533 มีการประกาศใช้พระราชบญัญติัประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยมี

วตัถุประสงคใ์หค้วามคุม้ครองช่วยเหลือลูกจา้งซ่ึงประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยนอกงาน รวมทั้งให้

การสงเคราะห์ลูกจา้งและผูป้ระกนัตนในกรณีทุพพลภาพ คลอดบุตร ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ

และวา่งงาน กฎหมายฉบบัน้ีมีทั้งส้ิน 104 มาตรา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 

2533 ซ่ึงต่อมาไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 และ

พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 ตามล าดบั 

ปี พ.ศ. 2536 รัฐบาลไดมี้การจดัตั้งกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมข้ึน เพื่อท า

หน้าท่ีดูแลรับผิดชอบดา้นการบริหารแรงงานของชาติเป็นการเฉพาะ มีวตัถุประสงค์ให้การจดัหา

งาน การประชาสงเคราะห์ การพฒันาฝีมือแรงงาน การสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน และ  

การประกนัสังคมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีหน่วยงานในสังกดั ไดแ้ก่ กรมพมันาฝีมือแรงงาน 

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน ส านักงานประกันสังคม และกรม

ประชาสงเคราะห์ ทั้งน้ี เป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 

2536 กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมจึงรับโอนอ านาจในส่วนของการออกขอ้ก าหนด

เก่ียวกับการคุ้มครองแรงงานตามประกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับท่ี 103 ซ่ึงเดิมเป็นของ

กระทรวงมหาดไทย และได้ออกประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมเพื่อจัดให้มี  

การคุม้ครองแรงงานไวห้ลายฉบบั 
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ปี พ.ศ. 2537 มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ี

ใหค้วามช่วยเหลือลูกจา้งผูเ้จบ็ป่วยหรือประสบอนัตรายเน่ืองจากการท างานใหแ้ก่นายจา้ง ซ่ึงแต่เดิม

เคยบญัญติัไวใ้นประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุ้มครองแรงงาน ลงวนัท่ี 16 เมษายน 

 พ.ศ. 2515 กฎหมายฉบบัน้ีได้น าหลกัเกณฑ์ท่ีเคยมีมาแก้ไขปรับปรุงและบญัญติัไวใ้นรูปของ

พระราชบญัญติัเป็นการเฉพาะ 

ปี พ.ศ. 2541 หลงัจากประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 103 และประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง การคุม้ครองแรงงาน มีผลใชบ้งัคบัมากวา่ 25 ปี รัฐบาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยให้เหตุผลว่า “เน่ืองจากประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 

มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไม่เหมาะสมกับ

สภาพการณ์ในปัจจุบนั ประกอบกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานท่ีออกตามประกาศของ

คณะปฏิวติัฉบบัดงักล่าวอยู่ในรูปของประกาศกระทรวง อนัมีฐานะเป็นกฎหมายล าดบัรอง จึงมี

ปัญหาในเร่ืองการยอมรับ ดงันั้น เพื่อให้การใช้แรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกบั

สภาพการณ์ในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปสมควรปรับปรุงบทบญัญติัต่าง ๆ  เก่ียวกบัการใชแ้รงงาน

ให้เหมาะสมยิ่งข้ึนจึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี” กฎหมายฉบบัน้ีมีผลเป็นกฎหมายคุม้ครอง

แรงงานฉบบัส าคญัท่ีสุด และใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เป้นตน้มาจนถึงปัจจุบนั 

ปี พ.ศ. 2546 มีการปรับปรุงหน่วยงานราชการ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม

เปล่ียนเป็นกระทรวงแรงงาน มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงาน

ปลดักระทรวง กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กรมการจดัหางาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน และ

ส านกังานประกนัสังคม15 

ปี พ.ศ. 2551 มีการแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551 

                                                           

 15 พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
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และในปี 2553 และได้มีการแก้ไขกฎหมายฉบบัน้ีอีกคร้ัง ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 255316  

 

2.4  แนวคิดเกีย่วกบัการคุ้มครองแรงงาน 

ในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีการผลิตสินคา้และบริการเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

แรงงานถือเป็นทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งของระบบการผลิตและการบริการ เน่ืองจากเป็น

ทรัพยากรทั้ งท่ีเป็นแรงงานและเป็นทรัพยากรความรู้ในเวลาเดียวกัน ทรัพยากรแรงงานหรือ

ทรัพยากรมนุษย์จึงแตกต่างจากทรัพยากรการผลิตอ่ืน เพราะเป็นทรัพยากร (Resource) ท่ีมี 

ความตอ้งการ (Demand) ไม่คงท่ี เปล่ียนแปลงไดต้ามแรงกระตุน้ มีทั้งความพึงพอใจท่ีจะท าและไม่

พึงพอใจท่ีจะท า และท่ีส าคญัเป็นทรัพยากรท่ีสามารถพฒันาได ้การบริหารจดัการจึงมีความยุง่ยาก

และซับซ้อนกว่าการบริหารทรัพยากรอ่ืน จนเกิดแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยม์ากมาย เพื่อ

ช่วยใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงมีความหมายและ 

มีแนวคิดส าคญั ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.4.1  แนวคิดเก่ียวกบัความมัน่คงในการท างาน 

สัญญาจา้งแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน ท่ีมีลกัษณะพิเศษต่างจากสัญญาจา้งบริการ

ธรรมดา เพราะมีความสัมพันธ์ทางบุคคลระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ลูกจ้างท างานรักษา

ผลประโยชน์ของนายจา้ง ส่วนนายจา้งมีอ านาจบงัคบับญัชาและยงัมีหน้าท่ีดูแลให้ความปลอดภยั

ในการท างานของลูกจา้ง ท าให้เกิดสิทธิหน้าท่ี ท่ีต่างฝ่ายต่างต้องพึ่ งพาอาศยัและปฏิบติัต่อกัน 

ลกัษณะของสัญญาจา้งแรงงานจึงไม่ใช่เพียงการแลกเปล่ียนแรงงานกบัค่าจา้ง แต่มีความสัมพนัธ์

ทางส่วนตัวระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกิดข้ึนด้วย แม้ทั้ งสองฝ่ายจะมีผลประโยชน์ต่างกัน 

แต่จ าเป็นตอ้งร่วมมือกนัท างานเพื่อให้บรรลุผลในการผลิต โดยท่ีฝ่ายนายจา้งเป็นผูจ่้ายค่าจา้งเป็น 

ผู ้จ ัดเตรียมวสัดุและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตให้แก่ลูกจ้าง ฝ่ายลูกจ้างก็ต้องใช้ความรู้

ความสามารถและแรงงานของตนให้แก่นายจา้ง ซ่ึงเม่ือผลผลิตดีกิจการก็มีความเจริญ นายจา้ง 

                                                           

 16 พงษรั์ตน์  เครือกล่ิน, ค าอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย,์ พิมพค์ร้ังท่ี 9, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพนิ์ติธรรม, 2557), น. 11 - 13. 
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ก็จะไดผ้ลก าไรทางเศรษฐกิจ ลูกจา้งนอกจากจะได้ค่าจา้งประจ าเพื่อน าไปเล้ียงดูครอบครัวแล้ว 

ก็อาจจะไดรั้บเงินโบนสัหรือรายไดเ้พิ่มข้ึน ลูกจา้งจะท างานไดดี้ก็ต่อเม่ือลูกจา้งไดรั้บความมัน่คง

ในการท างาน และไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนการท างานท่ีเหมาะสม งานจึงเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดของ

ลูกจ้างและความมัน่คงในงานเป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของลูกจ้าง17 ซ่ึงโดยปกติลูกจ้าง 

ไม่ประสงคท่ี์จะถูกเลิกจา้งหรือตอ้งออกจากงานโดยไม่สมคัรใจ เพราะการตกงานนั้นท าให้ลูกจา้ง

ไดรั้บความเดือดร้อนในชีวติหลายประการ ลูกจา้งทุกคนจึงประสงคท่ี์จะมีความมัน่คงในการท างาน 

 

2.4.2  แนวคิดเร่ืองแรงงานเป็นทรัพยสิ์น 

ส าหรับลูกจา้ง “งาน” หรือ “แรงงาน” เปรียบเสมือนทรัพยสิ์นท่ีมีความส าคญัยิ่งของ

ลูกจา้ง(Job Propertry)18  ลูกจา้งตอ้งทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจของเขาอุทิศให้แก่งาน เพื่อให้ไดม้า 

ซ่ึงรายได้ และลูกจา้งย่อมมีความคาดหวงัว่าจะมีงานท าต่อไปเร่ือยๆ ซ่ึงหมายถึงความมัน่คงใน 

การท างานนัน่เอง การเลิกจา้งถือเป็นความโชคร้ายของลูกจา้ง ซ่ึงอาจท าให้เขาเสียเพื่อนพอ้งและ

ครอบครัว โดยเฉพาะลูกจ้างท่ีมีอายุมากต้องเผชิญกับการหางานยาก แรงงานจึงเทียบได้กับ

ทรัพยสิ์น และลูกจา้งหรือเจา้ของแรงงานเทียบไดก้บัเจา้ของทรัพยสิ์น19 

2.4.3  แนวคิดในการคุม้ครองแรงงาน 

การคุม้ครองแรงงานควรค านึงถึงหลกัการดงัต่อไปน้ี 

1) ควรให้การคุม้ครองแก่ผูท้  างานทุกประการ ไม่ควรคุม้ครองเฉพาะผูท่ี้เป็น “ลูกจา้ง” 

เท่านั้น 

2) ควรคุม้ครองในเร่ืองการท างาน เพื่อให้มีสุขภาพอนามยัท่ีดี และมีความปลอดภยัใน

ร่างกายและชีวิตเป็นประการแรก ซ่ึงได้แก่ ชั่วโมงท างาน เวลาพัก วนัหยุดประจ าสัปดาห์  

วนัลาป่วย วนัลาคลอด การท างานกบัสารท่ีเป็นพิษหรือการท างานในลกัษณะท่ีเส่ียงต่ออนัตราย 

                                                           

 17 เมธี  ดุลยจินดา. (อา้งถึงใน นิชาภา  ภูกานดาวงศ,์ 2551, น. 23.). 

 18 John Mesher. (อา้งถึงใน นิชาภา  ภูกานดาวงศ,์ 2551, น. 24). 

 19 J.R. Carby – Hell. (อา้งถึงใน นิชาภา  ภูกานดาวงศ,์ 2551, น. 24). 
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3) ควรคุม้ครองแรงงานในเร่ืองค่าตอบแทนในการท างาน เพื่อให้ไดเ้งินเพียงพอต่อการ

ด ารงชีวติอยูไ่ดต้ามสมควร และไดต้ามก าหนดเวลาและเตม็จ านวน 

4) ควรคุม้ครองในเร่ืองความมัน่คงในการท างานเป็นประการต่อมา เพื่อให้มีงานและมี

รายไดต้ลอดไป 

5) ควรคุม้ครองในเร่ืองอ่ืนท่ีจ าเป็นเฉพาะประเภทงานท่ีท านั้น 

6) ควรคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ท่ีบญัญติัไวใ้นอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การ

แรงงานระหวา่งประเทศ และแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมในกฎหมายต่างประเทศ20 

 

2.5  ทฤษฎทีีก่่อให้เกดิการคุ้มครองแรงงาน 

หลักทฤษฎีท่ี ก่อให้เกิดการคุ้มครองแรงงาน ถือเป็นหลักเ บ้ืองต้นและเป็นส่วนหน่ึง 

ของบ่อเกิดการคุม้ครองและสวสัดิการดา้นแรงงาน เน่ืองจากค่าแรงหรือค่าสินจา้งท่ีผูใ้ช้แรงงาน

ไดรั้บถือเป็นเพียงปัจจยัพื้นฐานท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษยเ์ท่านั้น แต่ยงัไม่เพียงพอ 

ต่อการครองชีพของผูใ้ชแ้รงงาน ดงันั้น จึงเห็นควรท่ีจะศึกษาถึงหลกัทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.5.1  ทฤษฎีความตอ้งการของมนุษย ์

มนุษยต์อ้งมีการต่อสู้ด้ินรนเพื่อให้ไดใ้นส่ิงท่ีตนตอ้งการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของตน ซ่ึงความตอ้งการน้ีอาจถูกกระตุน้โดยตรงจากกระบวนการในร่างกายและเกิดข้ึนไดจ้าก 

แรงกดดนัของสังคมแวดลอ้มภายนอก ความตอ้งการน้ีบางคร้ังก็จะมีพลงัแต่บางคร้ังก็จะอ่อนแรง

ลง ซ่ึงความต้องการ ความทะเยอทะยานอยากได้โดยธรรมชาติของแต่ละคนสามารถเพิ่มข้ึน 

ไดเ้ร่ือย ๆ  โดยไม่มีขอ้จ ากดั โดยความทะเยอทะยานอยากนั้นตอ้งเป็นความทะเยอทะยานอยากท่ีอยู่

บนพื้นฐานของคุณภาพจะสามารถใช้สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมท่ีตนอยู่ได้ และควรมี 

การพฒันาคุณภาพของความตอ้งการและความทะเยอทะยานอยาก จากความปรารถนาทางวตัถุและ

ความปรารถนาท่ีจะมีให้มากกว่าผูอ่ื้น ไปสู่ความปรารถนาทางด้านจริยธรรม สติปัญา และ 

ความประณีตงดงาม ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัควบคู่กนักบัปริมาณของความทะเยอทะยานอยากดว้ย21 

                                                           

 20 ศิววงศ ์ ด ารงสจัจศิ์ริ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 13, น. 19.  

 21 วชิยั  แหวนเพชร. (อา้งถึงใน ศิววงศ ์ ด ารงสจัจศิ์ริ, 2555, น. 27). 
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2.5.2  ทฤษฎีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความจ าเป็นในการคุม้ครอง

แรงงานและการจดัสวสัดิการให้แก่แรงงาน เพราะเม่ือมนุษย์ได้รับการตอบสนองต่อส่ิงท่ีตน

ตอ้งการแลว้ ปัจจยัต่อไปท่ีมนุษยจ์ะค านึง คือ ความมัน่คงต่อส่ิงท่ีตนไดรั้บการตอบสนองนั้น และ

ความมัน่คงจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือบุคคลนั้นมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึงการมีชีวิตความ

เป็นอยู่ท่ีดีของบุคคลแต่ละคน22 ดังนั้น การสร้างมาตรการในการคุม้ครองแรงงานด้านต่าง ๆ   

จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสามารถสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ลูกจา้งได ้

 

2.5.3  ทฤษฎีความมัน่คงทางสังคม 

ความมัน่คงทางสังคมก็ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความจ าเป็นในการจดัสวสัดิการ 

เน่ืองจากความมัน่คงทางสังคมจดัข้ึนเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ผูใ้ชแ้รงงานวา่จะไดรั้บความช่วยเหลือ

ทางเศรษฐกิจระดบัหน่ึง เม่ือเขาตอ้งประสบการสูญเสียรายได้ การไม่มีรายได้แต่กลบัมีรายจ่าย

เกิดข้ึน และการมีรายไดไ้ม่เพียงพอในการด ารงชีวติอนัเน่ืองมาจากการเส่ียงภยัทางสังคมนอกเหนือ

ความสามารถในการควบคุมและช่วยเหลือตนเองในระดบับุคคล23 

 

2.6  การคุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

นอกจากลูกจ้างจะต้องการความมั่นคงในการท างานแล้ว ลูกจ้างย ังคงต้องการ 

ความปลอดภยัในการท างาน ทั้งการท างานในหรือนอกสถานท่ีท างาน และในหรือนอกเวลาท างาน

ปกติก็ตาม ความปลอดภยัในการท างานจะเป็นส่ิงแรกท่ีทั้งนายจา้งและลูกจา้งตอ้งค านึงถึง 

ความปลอดภยั (Safety) หมายถึง สภาพท่ีปราศจากภยัคุกคามไม่มีอนัตรายและความเส่ียง

ใด ๆ  ค  าวา่ “ความปลอดภยัในการท างาน” ไดมี้ผูใ้หค้  าจ  ากดัความไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2556 ไดใ้ห้

ความหมายไวว้า่ “ปลอดภยั คือ พน้ภยั” 

                                                           

 22 ศกัด์ิศรี  บริบาลบรรพตเขตต,์ (อา้งถึงใน ศิววงศ ์ ด ารงสจัจศิ์ริ, 2555, น. 28 ). 

 23 เพ่ิงอ้าง, น. 28 – 29. 
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ณัฐวตัร  มนต์เทวญั ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “ความปลอดภยัในการท างาน คือ การป้องกนั

อุบติัเหตุและโรคจากการท างาน”24 

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัการสังคม เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานของ

ลูกจา้ง ไดใ้ห้ความหมายของ “ความปลอดภยัในการท างาน” หมายถึง การกระท า หรือสภาพการท างาน

ซ่ึงปลอดจากเหตุอนัจะท าให้เกิดการประสบอนัตราย การเจ็บป่วยอันเน่ืองจากการท างานต่อ

ผูป้ฏิบติังาน หรือความเดือดร้อนร าคาญเน่ืองจากการท างานหรือเก่ียวกบัการท างาน 

ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานของ

พนกังาน ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “ความปลอดภยัในการท างาน” หมายถึง สภาพการท างานซ่ึง

ปลอดจากเหตุอนัจะท าให้เกิดอุบติัเหตุ การประสบอนัตราย โรคการเจ็บป่วย หรือความเดือดร้อน

ร าคาญเน่ืองจากการท างาน หรือเก่ียวกบัการท างาน 

กฎหมายได้ให้อ านาจรัฐมนตรีก าหนดมาตรฐานให้นายจา้งด าเนินการในการบริหาร

และการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานและก าหนดให้มี

มาตรการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบติั

ตามมาตรการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และพฒันาสภาพแวดลอ้มในการท างานของลูกจา้งให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์เก่ียวกบัความไม่ปลอดภยัเน่ืองจากการท างานท่ีรุนแรงมากข้ึน เพราะ 

มีการน าสารเคมีอนัตรายเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตมากข้ึนโดยขาดความรู้หรือการให้ขอ้มูลแก่

ลูกจา้งซ่ึงตอ้งท างานในสภาพอนัตรายดงักล่าว โดยไดมี้การออกกฎหมายพิเศษแยกต่างหากจาก

กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติัความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 มาใชบ้งัคบั 25 

 

2.7  กฎหมายประกนัสังคม 

กฎหมายประกนัสังคมมีวิวฒันาการจากการเร่ิมตน้ใช้บงัคบัในสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี และขยายไปยงัประเทศอ่ืน ๆ  รวมทั้ งประเทศไทยด้วย มีลักษณะเป็นการก าหนด

                                                           

 24 ณฐัวตัร  มนตเ์ทวญั. (อา้งถึงใน ชชัวรรณ  อุณหเลขจิตร, 2555, น. 9). 

 25 วจิิตรา (ฟุ้งลดัดา) วเิชียรชม ก, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 9 , น. 106 – 107. 
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หลกัประกนัขั้นต ่าส าหรับลูกจา้งและผูป้ระกนัตน เป็นการเฉล่ียทุกขเ์ฉล่ียสุขโดยกระจายความเส่ียง

ระหว่างสมาชิก ระบบประกันสังคมมีผลใช้บงัคับคร้ังแรกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 

2.7.1  ความหมายของระบบประกนัสังคม 

ระบบประกนัสังคม คือ ระบบท่ีให้การประกนัต่อบุคคลในสังคมท่ีประสบปัญหาหรือ

ไดรั้บความเดือดร้อนทางดา้นการเงิน เน่ืองจากการประสบเคราะห์ภยั หรือมีเหตุการณ์อนัท าให้เกิด

ปัญหา หรือความเดือดร้อนในการด ารงชีพ ซ่ึงตอ้งการได้รับความช่วยเหลือ การประกันสังคม 

จึงเป็นการร่วมมือระหวา่งประชาชนในสังคมเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดว้ยการรวบรวมเงินเพื่อ

สมทบเข้าเป็นกองทุนร่วมกัน และเฉล่ียความเส่ียงหรือร่วมกันเส่ียงต่อเคราะห์ภัยหรือปัญหา 

ความเดือดร้อนท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นระบบท่ีจดัให้มีข้ึนเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่

ประชาชนว่าประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจหรือดา้นการเงินในระดบัหน่ึง 

เม่ือเขาต้องประสบกับภาวะความเดือดร้อนจากการสูญเสียรายได้เน่ืองจากการต้องว่างงาน  

จากการมีรายจ่ายเพิ่มข้ึนเป็นพิเศษอนัส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพหรือความเป็นอยู่26  

2.7.2  ลกัษณะของกฎหมายประกนัสังคม 

กฎหมายประกนัสังคมมีลกัษณะเป็นกฎหมายสังคม (Social Law) เพราะเป็นกฎหมาย 

ท่ีก าหนดความคุม้ครองหรือช่วยเหลือต่อประชาชนในสังคมเพื่อระงบัหรือบรรเทาความเดือดร้อน

ทางด้านการเงินเม่ือตอ้งประสบเคราะห์ภยัหรือมีเหตุการณ์อนัก่อให้เกิดปัญหาในการด ารงชีพ

ตามปกติ จึงเป็นกฎหมายท่ีให้หลักประกันต่อบุคคลในสังคมท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือ 

ตามความจ าเป็นของความเสียหายหรือความเดือดร้อนต่อการประสบเคราะห์ภัยหรือปัญหา 

ทางการเงิน ตามหลกัการเฉล่ียทุกขเ์ฉล่ียสุขระหวา่งสมาชิกในสังคมท่ีส่งเงินสมทบร่วมกนัเขา้ไวใ้น

กองทุนอนัเป็นความจ าเป็นตั้งแต่เกิดจนถึงแก่ความตายของบุคคลในสังคม 

 

 

                                                           

 26 วจิิตรา  (ฟุ้งลดัดา) วเิชียรชม ค, ค  าอธิบายกฎหมายประกนัสงัคม, พิมพค์ร้ังท่ี 3 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเ์ดือนตุลา, 2557), น. 31. 
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2.7.3  แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายประกนัสังคม 

กฎหมายประกันสังคมมีแนวความคิดพื้นฐานอนัเกิดจากความจ าเป็นท่ีรัฐพึงต้องจัด

สวสัดิการสังคมเพื่อให้เกิดความมัน่คงทางสังคม โดยด าเนินการให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายไดเ้ฉล่ีย

ความทุกขค์วามสุขเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ี สมาชิกของกลุ่มบุคคลจะไดรั้บความช่วยเหลือ

ได ้ก็จะตอ้งมีหนา้ท่ีปฏิบติัเสียก่อน ซ่ึงตามระบบประกนัสังคมนั้น สมาชิกดงักล่าวก็คือ ผูป้ระกนัตน 

และจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องกฎหมายประกนัสังคมไทยเป็นไปเพื่อคุม้ครองและช่วยเหลือ

ผูป้ระกนัตนหรือลูกจา้งตามสัญญาจา้งแรงงานเป็นการเสริมกฎหมายแรงงานในส่วนท่ีกฎหมาย

แรงงานคุม้ครองไม่ถึง อนัไดแ้ก่ ความเดือดร้อนเสียหายท่ีมิใช่เน่ืองมาจากการท างาน นอกจากนั้น

ยงัมีการขยายความคุม้ครองไปสู่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ลูกจา้งดว้ย เพื่อระงบัหรือบรรเทาความเดือดร้อน

หรือความเสียหายจากการประสบเคราะห์ภยัหรือประสบปัญหาทางด้านการเงินในการด ารงชีพ

ตามปกติของบุคคลดงักล่าวและครอบครัว โดยมีขอบเขตของการใชบ้งัคบั27 

ผูป้ระกนัตนหรือผูมี้สิทธิ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกนัสังคม 

ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 และแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกนัสังคม 

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 มาตรา 54 ก าหนดไว ้7 ประเภท ดงัน้ี 

1) การประกนักรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและ 

การป้องกนัโรค 

2) การประกนักรณีคลอดบุตร 

3) การประกนักรณีทุพพลภาพ (นอกงาน)  

4) การประกนักรณีตาย (นอกงาน)  

5) การประกนักรณีสงเคราะห์บุตร  

6) การประกนักรณีชราภาพ  

7) การประกนักรณีวา่งงาน ยกเวน้ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 

ตามหลกัสากลโดยทัว่ไปแบ่งการประกนัสังคมออกเป็น 8 ประเภท โดยนอกเหนือจาก

การประกนัสังคม 7 ประเภท ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายประกนัสังคมฉบบัปัจจุบนัของไทยดงักล่าว

                                                           

 27 เพ่ิงอ้าง. 
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ขา้งตน้แลว้ ยงัมีการประกนัสังคมกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างานอีกประเภท

หน่ึง การประกนัสังคมในประเภทหลงัน้ีมกัจะเป็นการประกนัสังคมท่ีเกิดข้ึนก่อนประเภทอ่ืน ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นประเทศในทวีปยุโรป เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส เป็นตน้ หรือแมแ้ต่ในทวีปเอเชีย เช่น 

ประเทศญ่ีปุ่น เป็นต้น ประเทศไทยก็เกิดการประกันสังคมกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย

เน่ืองจากการท างานก่อนการประกนัประเภทอ่ืน โดยขณะท่ีเกิดการประกนัสังคมประเภทน้ียงัไม่มี

กฎหมายประกนัสังคมใช้บงัคบัอยา่งจริงจงั และเป็นท่ียอมรับกนัวา่ลูกจา้งท่ีประสบอนัตรายหรือ

เจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างานควรไดรั้บความคุม้ครองท่ีจะไดรั้บเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาหรือระงบั

ความเดือดร้อนของลูกจ้างอันเกิดจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยดังกล่าว ซ่ึงเม่ือเป็น 

ความคุม้ครองต่อลูกจา้ง ตามกฎหมายไทยจึงไดก้ าหนดรับรองไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง

แรงงาน โดยก าหนดไวค้ร้ังแรกในประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 

2515 ให้มีกองทุนเงินทดแทนเป็นกองทุนท่ีมีหนา้ท่ีจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจา้งท่ีประสบอนัตราย

หรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานหรือเน่ืองจากการรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจา้ง รวมถึงกรณีท่ี

ลูกจา้งเกิดเป็นโรคข้ึนตามลกัษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการท างานดว้ย อนัเป็นการแบ่ง

เบาภาระหนา้ท่ีของนายจา้งในการจ่ายเงินทดแทนกรณีท่ีนายจา้งมีลูกจา้งในสถานประกอบกิจการ

ตั้งแต่ 1 คน ข้ึนไป โดยก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัเงินทดแทนไวใ้นประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ืองการคุม้ครองแรงงาน ลงวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2515 แต่ต่อมาเม่ือมีการจดัตั้งส านักงาน

ประกนัสังคมข้ึนในปี พ.ศ. 2533 และมีพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายวา่ดว้ย

เงินทดแทนแยกต่างหากจากกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงานท่ีใช้บงัคบัโดยทัว่ไป (ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุม้ครองแรงงาน) ก็ไดมี้การบญัญติัในมาตรา 26 แห่งพระราชบญัติั

เงินทดแทน พ.ศ. 2537 ให้กองทุนเงินทดแทนในส านกังานประกนัสังคมมีหน้าท่ีจ่ายเงินทดแทน 

เงินทดแทนท่ีกล่าวน้ีก็คือ เงินท่ีนายจา้งหรือกองทุนเงินทดแทนตอ้งจ่ายให้แก่ลูกจา้งหรือผูมี้สิทธิ 

กรณีท่ีลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานหรือป้องกนัรักษาประโยชน์ให้แก่

นายจา้งหรือตามค าสั่งของนายจา้ง รวมถึงกรณีท่ีลูกจา้งสูญหายในระหว่างการท างานหรือปฏิบติั

ตามค าสั่งของนายจ้างด้วย โดยเงินทดแทนน้ีจะจ่ายเป็นค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู

สมรรถภาพในการท างาน และค่าท าศพ ซ่ึงมีอตัราดงัน้ี 
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1) ค่าทดแทน อตัราร้อยละ 60 ของค่าจา้งรายเดือน แบ่งเป็น 4 กรณีคือ 

(1) กรณีลูกจา้งไม่สามารถท างานติดต่อกนัไดเ้กิน 3 วนั ไม่วา่จะสูญเสียอวยัวะหรือไม่ 

โดยจ่ายมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีลูกจา้งไม่สามารถท างานไดไ้ปตลอดระยะเวลาท่ี

ไม่สามารถท างานได ้

(2) กรณีลูกจา้งสูญเสียอวยัวะ โดยจ่ายตามประเภทของการสูญเสียและตามระยะเวลาท่ี

ตอ้งจ่ายใหต้ามท่ีกระทรวงแรงงานก าหนด แต่ไม่เกิน 10 ปี 

(3) กรณีลูกจา้งทุพพลภาพ โดยจ่ายตามประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาท่ี

จะตอ้งจ่ายตามท่ีกระทรวงแรงงานก าหนด แต่ไม่เกิน 15 ปี 

(4) กรณีลูกจา้งตายหรือสูญหาย โดยจ่ายมีก าหนดระยะเวลา 8 ปี 

ค่าทดแทนดงักล่าว ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ค่าทดแทนรายเดือนต ่าสุดและไม่มากกวา่ค่าทดแทน

รายเดือนสูงสุด ตามท่ีกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด (มาตรา 18 วรรคทา้ย) คือตอ้งไม่ต ่ากว่า

ร้อยละ 60 ของค่าจา้งขั้นต ่ารายวนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานนคูณดว้ย 26 และตอ้งไม่

เกินร้อยละ 60 ของค่าจา้งเฉล่ียต่อเดือนซ่ึงค านวณจากค่าจา้งสูงสุดท่ีใชเ้ป็นฐานค านวณเงินสมทบ

หารดว้ย 12 

2) ค่ารักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าท่ีลูกจา้งไดจ่้ายไปตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินอตัราท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่ารักษาพยาบาลท่ีให้นายจา้งจ่าย พ.ศ. 2551 ซ่ึงปัจจุบนัก็คือ

ไม่เกิน 45,000 บาท แต่ถา้ค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวไม่เพียงพอ ตอ้งจ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน 65,000 บาท 

ส าหรับการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของลูกจา้งตามลกัษณะท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนั้นถา้ลูกจา้ง

บาดเจ็บรุนแรงมากตามลกัษณะท่ีกฎหมายก าหนด ก็จ่ายเพิ่มข้ึนอีก รวมแลว้ไม่เกิน 200,000 บาท 

ซ่ึงถา้ค่ารักษาพยาบาลส าหรับลูกจา้งรายใดยงัไม่เพียงพอ ก็ให้นายจา้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลดงักล่าว

เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น แต่รวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนถา้ลูกจา้งตอ้งเขา้รักษา

ประเภทผูป่้วยใน มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทัว่ไป 

นายจา้งตอ้งจ่ายใชจ่้ายดงักล่าวเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินวนัละ 1,300 บาท 

3) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน ใหจ่้ายตามความจ าเป็นตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ

อตัราท่ีก าหนดในกระทรวงแรงงาน ซ่ึงปัจจุบนั ก็คือค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
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สมรรถภาพในการท างานดา้นการแพทยแ์ละดา้นอาชีพ ไม่เกิน 20,000 บาท และค่าใชจ่้ายในการ

ผา่ตดัเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน ไม่เกิน 20,000 บาท 

4) ค่าท าศพ ให้จ่ายแก่ผูจ้ดัการศพของลูกจา้ง เป็นจ านวน 100 เท่าของอตัราสูงสุดของ

ค่าจา้งขั้นต ่ารายวนัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

ส าหรับการประกนัสังคมกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยนอกงาน กรณีคลอดบุตร 

กรณีทุพพลภาพ (นอกงาน) กรณีตาย (นอกงาน) กรณีสงเคราะห์ กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน 

ทั้ง 7 ประเภทน้ีไดถู้กแยกมาก าหนดไวใ้นภายหลงัตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2533 และมีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 

กนัยายน พ.ศ. 2533 เป็นตน้ไป28  

ต่อมา ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2558 เน่ืองจาก

กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมท่ีใช้บังคับอยู่นั้ นมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและไม่

สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั จึงแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ได้มาซ่ึงผู ้แทนฝ่ายนายจ้างและผู ้แทนฝ่ายผู ้ประกันตนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 โดยได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัการแต่งตั้งท่ี

ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

ประกนัสังคม ท่ีปรึกษา และกรรมการแพทยแ์ละอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการแพทยใ์ห้

เหมาะสมยิ่งข้ึน แกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัการค านวณค่าจา้งรายวนัในการจ่ายเงินทดแทน

การขาดรายได ้ยกเลิกการตดัสิทธิผูป้ระกนัตนซ่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีจงใจ

หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นกระท าให้ตนประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย 

เพื่อขยายความคุม้ครองให้ผูป้ระกนัตนได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งข้ึน เพิ่มบทบญัญติัเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์และอัตราให้รัฐบาลออกเงินสมทบส าหรับผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 และเพิ่ม

บทบญัญติัให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบในกรณีเกิดภยัพิบติัอย่างร้ายแรงท่ีส่งผลกระทบต่อ

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจา้งรวมทั้งก าหนดโทษทางอาญา ใน

กรณีนายจ้างไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบเพื่อให้การประกันสังคมเป็นไปตาม

                                                           

 28 เพ่ิงอ้าง, น 37 – 40. 
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วตัถุประสงคแ์ละอ านวยประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบประกนัสังคมเพิ่มข้ึน 29 ซ่ึงไดป้ระกาศ

ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วนั 

นับตั้งแต่วนัท่ีประกาศ (20 ตุลาคม 2558)  ซ่ึงสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตนจะได้รับตาม

พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 มีสาระส าคญัในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กบั

ผูป้ระกนัตนมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

1) กรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย ได้มีการก าหนดเพิ่มค่าส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกนัโรคและค่าใชจ่้ายเป็นเงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้ให้แก่ผูป้ระกนัตน ในกรณีไดรั้บความเสียหาย

จากการรับบริการทางการแพทย์ จากเดิมมีสิทธิได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบ าบดัทาง

การแพทย ์ค่ากินอยู ่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภณัฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือ

ค่าพาหนะรับส่งผูป่้วย 

2) กรณีคลอดบุตร มีสิทธิไดรั้บไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง จากเดิมก าหนดให้มีสิทธิไดรั้บไม่

เกิน 2 คร้ัง เหมาจ่าย คร้ังละ 13,000 บาท และ เงินสงเคราะห์การหยดุงาน 90 วนั  

3) กรณีสงเคราะห์บุตร มีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน จากเดิมได้รับส าหรับบุตร 

อาย ุ0 - 6 ปี คราวละ ไม่เกิน 2 คน เหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 400 บาท ต่อคน  

4) กรณีว่างงาน ไดก้ าหนดเพิ่มความคุม้ครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผูป้ระกนัตน 

กรณีนายจา้งหยดุกิจการชัว่คราวเน่ืองจากเหตุสุดวสิัยโดยยงัไม่มีการเลิกจา้ง เช่น กรณีสถานประกอบการ

ถูกน ้าท่วม จากเดิมผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บเม่ือถูกเลิกจา้งหรือลาออกเท่านั้น 

5) ผูเ้จ็บป่วยเร้ือรัง หรือผูทุ้พพลภาพ ได้ก าหนดเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู ้

เจบ็ป่วยเร้ือรัง หรือผูทุ้พพลภาพ แมส่้งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ จากเดิมหากส่งเงินสมทบไม่ครบ

ตามสิทธิ ไม่มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีตาย  

6) กรณีผูจ้งใจให้ตนเองไดรั้บบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย ไดเ้พิ่มสิทธิประโยชน์แก่

ผูป้ระกนัตนท่ีจงใจท าใหต้นเองบาดเจบ็ ทุพพลภาพ และตาย หรือยินยอมให้ผูอ่ื้นก่อให้เกิดข้ึน จาก

เดิมท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครอง 

                                                           

 29 พระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558. 
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7) กรณีทุพพลภาพ ไดมี้การเพิ่มให้ผูป้ระกนัตนซ่ึงสูญเสียสมรรถภาพ ไม่ถึงร้อยละ 50  

ของร่างกายมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ จากเดิมก าให้ผูป้ระกนัตนตอ้งสูญเสีย

สมรรถภาพของร่างกายร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 

8) ผูทุ้พพลภาพอยู่ก่อนวนัท่ี 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายไดต้ลอด

ชีวติ จากเดิมผูทุ้พพลภาพอยูก่่อนวนัท่ี 31 มีนาคม 2538 ไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้15 ปี 

9) กรณีตาย เงินสงเคราะห์กรณีท่ีผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตาย ไดมี้การแกไ้ขโดยก าหนด

วา่ ถา้ก่อนถึงแก่ความตาย ผูป้ระกนัตนไดส่้งเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่สามสิบหกเดือนข้ึนไป แต่ไม่

ถึงหน่ึงร้อยยี่สิบเดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละห้าสิบของค่าจา้ง รายเดือน ท่ี

ค านวณไดต้ามมาตรา 57 คูณดว้ยส่ี 

ถา้ก่อนถึงแก่ความตายผูป้ระกนัตนไดส่้งเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่หน่ึงร้อยยี่สิบเดือนข้ึน

ไปใหจ่้ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละห้าสิบของค่าจา้งรายเดือนท่ีค านวณไดต้ามมาตรา 

57 คูณดว้ยสิบสอง 

10) ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การไดรั้บสิทธิประโยชน์ โดยเพิ่มหลกัเกณฑ์ให้ผูป้ระกนัตน

สามารถท าหนังสือระบุบุคคลผูมี้สิทธิรับเงินบ าเหน็จชราภาพไวล่้วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับ

ร่วมกบัทายาท หากไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลท่ีท าหนงัสือระบุจะให้สิทธิแก่ พี่ นอ้ง ปู่ ยา่ ตา ยาย 

ลุง ป้า น้า อา ซ่ึงเดิมหากผูป้ระกนัตนท่ีไม่มีทายาท (บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส) ไม่สามารถท า

หนงัสือระบุบุคคลผูมี้สิทธิรับเงินบ าเหน็จชราภาพไวล่้วงหนา้ได ้โดยเงินบ าเหน็จชราภาพจะตกเป็น

ของกองทุน และไดข้ยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี จากเดิม

ก าหนดใหก้ารยืน่ค าขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี 

11) ขยายความคุม้ครอง 

ขยายความคุม้ครองลูกจา้งส่วนราชการ ขยายความคุม้ครองไปถึงลูกจา้งชั่วคราวทุก

ประเภทของส่วนราชการ จากเดิมคุม้ครองเฉพาะลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน 

ขยายความคุม้ครองให้กบัลูกจา้งของนายจา้งท่ีมีส านกังานในประเทศ และไปประจ า

ท างานในต่างประเทศ จากเดิมไม่คุม้ครอง 

12) ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
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(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงรัฐมนตรี 

วา่การกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งเพื่อก ากบัดูแลความโปร่งใส ไดม้าตรฐาน โดยหลกัเกณฑ์ วิธีการ

ได้มา องค์ประกอบ และอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ  

ท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกนัสังคม จากเดิมไม่มีคณะกรรมการ

ดงักล่าว 

(2) คณะกรรมการประกนัสังคม ก าหนดวิธีการไดม้า คุณสมบติั และลกัษณะตอ้งห้าม

ของกรรมการประกนัสังคม และตอ้งแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินต่อคณะกรรมการ

ป้องกนั และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากเดิมไม่มีการก าหนดวิธีการไดม้า คุณสมบติัลกัษณะ

ตอ้งหา้มและการแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ 

(3) ท่ีปรึกษา มาจากการสรรหาตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการ จากเดิมมาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรี 

(4) คณะกรรมการการแพทย ์ก าหนดวธีิการไดม้า โดยให้มาจากการสรรหาตามระเบียบ

ท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกนัสังคม ก าหนดคุณสมบติั และลกัษณะ

ตอ้งห้ามของคณะกรรมการการแพทย ์จากเดิมไม่มีการก าหนดวิธีการได้มา คุณสมบติั ลกัษณะ

ตอ้งหา้ม 

13) การบริหารการลงทุน ก าหนดให้อสังหาริมทรัพยท่ี์ส านกังานประกนัสังคมไดม้า

จากการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนไม่เป็นท่ีราชพสัดุ จะมีผลท าให้ส านักงานประกนัสังคม

สามารถน าเงินกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีมีผลตอบแทน สูงได ้

(ปัจจุบนั : ไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ด ้เพราะจะท าให้อสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ตกเป็น

ท่ีราชพสัดุ) 

14) เงินสมทบ  

(1) รัฐบาลสามารถออกประกาศลดหยอ่นการออกเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกนัตน 

และนายจา้งใหไ้ดรั้บผอ่นปรนการเก็บเงินสมทบในทอ้งท่ีท่ีเกิดภยัพิบติั จากเดิมไม่สามารถลดอตัรา

เงินสมทบเฉพาะพื้นท่ีท่ีเกิดภยัพิบติัไดห้ากจะลดอตัราเงินสมทบ จะตอ้งประกาศลดอตัราเงินสมทบ

ทัว่ประเทศ) 
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(2) ก าหนดใหรั้ฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบใหก้บัผูป้ระกนัตนมาตรา 40 ไม่เกินก่ึงหน่ึงของ

เงินสมทบท่ีไดรั้บจากผูป้ระกนัตน จากเดิมไม่ไดก้  าหนดในกฎหมายให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบ

แต่ปัจจุบันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้เป็นเงินอุดหนุนส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับ

ผูป้ระกนัตนมาตรา 40 30 

นอกจากน้ียงัมีการให้เพิ่มบทนิยามค าว่า “ภยัพิบติั” หมายความว่า  อคัคีภยั วาตภยั 

อุทกภยั หรือธรณีพิบติัภยั ตลอดจนภยัอ่ืน ๆ  ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูท้  าให้เกิดข้ึน ซ่ึง

ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชน

หรือของรัฐดว้ย  

ทั้งน้ี การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ

ชุมนุมทางการเมืองหรือไม่ จะขอน าไปวเิคราะห์ในบทท่ี 4 

 

2.8  สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ 

การศึกษาหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงาน 

ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง นอกจากการศึกษาความหมาย ความเป็นมา แนวคิด

และหลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงานในด้านต่าง ๆ  ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ การศึกษา

กฎหมายท่ีก าหนดเร่ืองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะก็มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ

ประเทศท่ีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมเพื่อเรียกร้องเป็นวิธีการหน่ึงท่ีน ามาใชเ้พื่อ

เป็นการกระตุน้เตือน และกดดนัต่อผูถู้กเรียกร้องอยูเ่สมอ 

2.8.1  หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกับสิทธิในการชุมนุม

สาธารณะ 

หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิในการชุมนุมนั้ นได้แก่ กฎบัตร

สหประชาชาติ (Charter of the United Nations) ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights – UDHR) ถือเป็นหลกัเกณฑ์แม่บทแห่งสิทธิมนุษยชน และ

                                                           

 30 นายโกวทิ สจัจวเิศษ, “พระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2558,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2559, จาก http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?media=print&lang=th&cat=762&id=4434.  
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หลกัเกณฑส์ าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิในการชุมนุมโดยตรงไดแ้ก่ กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Internationnal Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) 

กล่าวคือ 

1) กฎบตัรสหประชาชาติ (ค.ศ. 1945) และปฏิญญาสากลวา่ดว้นสิทธิมนุษยชน (ค.ศ.

1948) 

ขอ้ความในค าปรารภ (Preamble) ของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights – UDHR) มีหลกัส าคญัวา่เร่ืองสิทธิมนุษยชนมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง

ในสังคมแห่งมวลมนุษยชาติ ซ่ึงไดมี้การรับรองสิทธิการชุมนุมไวใ้นบทท่ี 20 (1) บญัญติัวา่ “บุคคล

ย่อมมีสิทธิเสรีภาพแห่งการชุมนุม และการสมาคมโดยสงบ” และบทท่ี 28 ยงัไดก้  าหนดรับรอง 

ดว้ยวา่ “บุคคลชอบท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากระเบียบระดบัสังคมและระดบัระหว่างประเทศอนัจะ

อ านวยใหก้ารใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นปฏิญญาน้ีท าไดอ้ยา่งเต็มท่ี” ซ่ึงหมายความวา่ 

บุคคลทุกคนยอ่มสามารถรวมตวักนัชุมนุมและสมาคมกนัไดอ้ยา่งเสรี ทั้งน้ี หากเป็นการชุมนุมโดย

สงบ (Peaceful Assembly) กฎหมาย และระเบียบค าสั่งต่าง ๆ  ทั้งในระดบัรัฐและระดบัสากลตอ้ง

ส่งผลใหก้ารใชสิ้ทธิในการชุมนุม “โดยสงบ” ของบุคคลเป็นไปโดยเสรี ปราศจากการจ ากดัใดๆ  

ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ปฏิญญาฉบบัดงักล่าว ไดรั้บรองเฉพาะการชุมนุมโดยสงบ (Peaceful 

Assembly) เท่านั้น แต่สิทธิในการชุมนุมโดยสงบนั้น อาจถูกจ ากดัไดโ้ดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

แต่ตอ้งเป็นกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์ในเร่ืองการชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะ 

2) กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง (ค.ศ.1966) 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2519 ซ่ึงมี

นยัส าคญัเก่ียวกบัสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ ในขอ้ท่ี 21 วา่ “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบยอ่มไดรั้บ

การรับรอง การจ ากดัการใช้สิทธิน้ีจะกระท ามิไดน้อกจากจะก าหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าท่ี

จ  าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงของชาติ หรือความปลอดภยั 

ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ

ของผูอ่ื้น”  
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จากบทบญัญติัดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ยงัคงรับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบไวเ้ช่นเดียวกบั

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน และไดบ้ญัญติัเง่ือนไขในการจ ากดัสิทธิดงักล่าวไวด้ว้ย นอกจากน้ี 

ในส่วนท่ี 2 ของกติกาฯ อนัไดแ้ก่ขอ้บทท่ี 2 ถึง ขอ้บทท่ี 5 ยงัไดก้  าหนดพนัธกรณีระหว่างประเทศ 

(International Obligations) ของรัฐภาคีแห่งกติกาฯ ไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น  

“รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะเคารพและประกนัแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวงภายในดินแดน

ของตนและภายใต้เขตอ านาจของตนในสิทธิทั้งหลายท่ีรองรับไวใ้นกติกาน้ีโดยปราศจากการ

แบ่งแยกใด ๆ  อาทิ เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอ่ืนใด 

เผา่พนัธ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ” 

นอกจากน้ี ในบทเดียวกนันั้นยงัได้มีการก าหนดว่า “รัฐภาคีจ าต้องด าเนินขั้นตอนท่ี

จ าเป็นตามกระบวนการซ่ึงรัฐธรรมนูญของรัฐก าหนดและตามบทบญัญติัแห่งกติกาน้ีเพื่อให้สิทธิ

ทั้งหลายท่ีรับรองไวใ้นกติกาฯ ดังกล่าวน้ีมีผลบงัคบัใช้ได้ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีรัฐภาคีกติกายงัไม่มี

มาตรการทางนิติบญัญติัหรือมาตรการอ่ืนใดเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว”  

ดงันั้น ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นรัฐภาคีแห่งกติกาฯ จึงไดมี้การบญัญติัรับรองสิทธิใน

การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

มาตรา 63  

แต่อย่างไรก็ดี ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซ่ึงคุกคามความอยู่รอดของชาติ และได้มี 

การประกาศภาวะนั้นเป็นทางการแล้ว รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีอาจใช้มาตรการท่ีเป็นการหลีกเล่ียง

พนัธกรณีของตนภายใตก้ติกา (ยกเวน้พนัธกรณีตามขอ้บทท่ี 6 ขอ้บทท่ี 7 ขอ้บทท่ี 8 (วรรค 1 และ

วรรค 2) ขอ้บทท่ี 15 ขอ้บทท่ี 16 และ 18) น้ีไดเ้พียงเท่าท่ีจ  าเป็นตามความฉุกเฉินของสถานการณ์ 

ทั้งน้ี มาตรการเช่นว่านั้นจะต้องไม่ขดัแยง้ต่อพนัธะกรณีระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ของตนภายใต้

กฎหมายระหวา่งประเทศ และไม่เป็นการเลือกปฏิบติัเพียงเหตุแห่งเช้ือชาติ สีผิว ภาษา ศาสนาหรือ

เผา่พนัธ์ทางสังคม31 

 

                                                           

 31 ปณิธศัร์  ปทุมวฒัน์, “หลกัเกณฑร์ะหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการจดั
ระเบียบการชุมนุมสาธารณะ,” หนงัสือจุลนิติ ก.ค. ส.ค. 2552, น. 14 – 21. 
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2.8.2  เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ  

เสรีภาพในการชุมนุมเป็นส่วนหน่ึงของเสรีภาพในความคิดเห็นและเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น และถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ซ่ึงไดมี้การรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 63 บญัญติัวา่  

“มาตรา 63  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 

การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั

แห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะ

ใชท่ี้สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม หรือ

ในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก” 

จากบทบญัญติัดงักล่าว หมายความวา่ เสรีภาพของบุคคลในการรวมตวัชุมนุมเป็นสิทธิ

เสรีภาพเด็ดขาด ท่ีรัฐก็ไม่อาจแทรกแซงจ ากดัเสรีภาพได ้หากเขา้เง่ือนไข ดงัน้ี 

1) การชุมนุมโดยสงบ/สันติ 

2) โดยปราศจากอาวธุ 

3) ในสถานท่ีส่วนบุคคล 

4) ในสภาวการณ์ปกติ ซ่ึงไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช ้

กฎอยัการศึก 

ดงันั้น หากพน้จากเง่ือนไขดงักล่าว รัฐสามารถจ ากดัหรือแทรกแซงการชุมนุมนั้น ๆ  ได ้

เม่ือเขา้องคป์ระกอบ 2 ประการ 

1) องคป์ระกอบดา้นเน้ือหา การจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมจะกระท าไดเ้ม่ือเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์3 ประการ ดงัน้ี 

(1) เม่ือการชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมสาธารณะ และรัฐจ าเป็นต้องแทรกแซงเพื่อ

คุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ี้สาธารณะ หรือ 

(2) เป็นการชุมนุมในระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม หรือ 

(3) เป็นการชุมุนมในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎ

อยัการศึก และรัฐเขา้แทรกแซงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศใน

ช่วงเวลาดงักล่าว 
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2) องคป์ระกอบดา้นรูปแบบ คือรัฐจะจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวไดจ้ะตอ้งมีกฎหมายระดบั

พระราชบญัญติัออกมาใชบ้งัคบั เพื่อให้รัฐสภาเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบกบัมาตรการต่าง ๆ  ท่ีจะใช้

แทรกแซงในการจ ากดัเสรีภาพของผูชุ้มนุม และมาตรการในพระราชบญัญติัฉบบัน้ีจะตอ้งเป็นไป

เพื่อวตัถุประสงค ์3 ประการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 32 

2.8.3  ลกัษณะของเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 

มานิตย ์ จุมปา ไดก้ล่าววา่ ในระบอบประชาธิปไตย การพบปะเพื่อสนทนาแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จะท าให้ประชาชนสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งและ

สิทธิในทางการเมืองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพราะล าพงัแต่การอ่านหนงัสือพิมพ ์ฟังวทิย ุดูทีว ีอาจไม่เขา้ใจ 

แจ่มแจง้ จ  าเป็นท่ีเจา้ของความคิดเห็นจะมาแถลงขอ้เทจ็จริงและแสดงเหตุผลโดยตนเอง เพื่อจะไดมี้

การอภิปรายหรือซกัถามสนทนากนัในรายละเอียดได ้ทั้งยงัตอ้งชุมนุมกนัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้เท็จจริง

ความคิดเห็นกนั เช่นน้ี เสรีภาพในการชุมนุมจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั 

การใชเ้สรีภาพในการชุมนุมนั้น อาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1) เป็นการจดัชุมนุมประชุมกนัเป็นการภายใน โดยสงบ และปราศจากอาวธุ การประชุม

เช่นน้ีรัฐจะมาจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 

2) เป็นการจดัชุมนุมประชุมกนัเป็นการชุมนุมสาธารณะ กรณีน้ีรัฐธรรมนูญให้อ านาจรัฐท่ี

จะจ ากดัเสรีภาพได้ โดยกฎหมายท่ีจะมาจ ากดัเสรีภาพน้ีจะตอ้งเป็นไปเพื่อคุม้ครองความสะดวก

ของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะ เช่น ออกกฎหมายห้ามเดินขบวนจนการจราจรติดขดั หรือเป็น

กฎหมายท่ีออกมาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวการณ์สงคราม 

หรือในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก เช่น มีกฎหมายให้

หา้มการชุมนุมสาธารณะเวลาประกาศกฎอยัการศึกได ้

คณิน  บุญสุวรรณ ไดก้ล่าวไวว้า่ การชุมนุมทางการเมืองหรือการชุมนุมเพื่อแสดงพลงั

ในภาคประชาชน ถือเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ผูมี้อ านาจท่ีมีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตยจึงไม่สามารถขดัขวางหรือสลายการชุมนุมของราษฎร 

                                                           

 32 จนัทจิรา  เอ่ียมมยรุา. “เร่ือง เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา 63 แห่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย,” คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, น. 1-5. 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสลายหรือขดัขวางการชุมนุมโดยใช้ก าลงัและวิธีรุนแรง ถือเป็นส่ิงท่ีน่า

รังเกียจท่ีสุด การชุมนุมโดยสงบ มิไดห้มายความวา่ หา้มมิใหส่้งเสียงดงัหรืออึกทึกครึกโครม เพราะ

เม่ือชุมนุมแลว้ก็ตอ้งแสดงท่าทีหรือจุดยืนต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชาติบา้นเมืองหรือเกิดกบักลุ่มชนท่ี

ส่งตวัแทนมาชุมนุม ส่วนการหา้มพกพาอาวุธเขา้ไปร่วมในการชุมนุมนั้นเป็นของแน่อยูแ่ลว้ เพราะ

ถา้มีอาวุธก็จะไม่สามารถหลีกเล่ียงความรุนแรงอนัอาจจะเกิดจาก “มือท่ีสาม” ถือโอกาสสวมรอย

จุดชนวนความรุนแรงข้ึนก็ได ้

นอกจากนั้น ยงัไดก้ล่าววา่ ในสถานการณ์ปกติ การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

จะท าเม่ือไหร่ก็ได้ และจะมีจ านวนผูชุ้มนุมเท่าไรก็ได้ แต่ถ้าเป็นการชุมนุมสาธารณะก็ต้องมี

ระเบียบควบคุม มิให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายกลายเป็นจราจลไป และยงัต้องควบคุมและ

ระมัดระวงัมิให้การชุมนุมไปขัดขวางหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนท่ีจะใช้ท่ี

สาธารณะและอาจต้องห้ามชุมนุมเลยก็คงจะเป็นในระหว่างท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม 

ในระหวา่งเวลาท่ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศกฎอยัการศึก 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ฝ่ายพฒันากฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดก้ล่าวไว้

โดยสรุปว่า การชุมนุมสาธารณะเป็นการแสดงออกตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย  

แต่การชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะเป็นท่ีใดในโลก ตอ้งเป็นการชุมนุมโดยสงบเท่านั้น จึงจะได้รับ 

การคุม้ครอง โดยในระหวา่งการชุมนุมนั้น ผูชุ้มนุมตอ้งพึงระวงัว่า ตอ้งไม่กระท าการตามอารมณ์ 

เพราะอาจล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้นได ้หรืออาจก่อให่เกิดอนัตราย ความเดือดร้อนเสียหาย 

หรือความร าคาญแก่บุคคลอ่ืนได ้ไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นการจราจรอย่างส้ินเชิง จนท าให้ผูท่ี้ไม่ได้

เขา้ร่วมในการชุมนุมไม่สามารถใชเ้ส้นทางสัญจรไปมาไดก้็ดี การท าลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นก็ดี หรือ

การตรวจค้นร่างกายแลทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นก็ดี เพราะการกระท าเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายและละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนทั้งส้ิน33 ดงัจะพิจารณาไดจ้าก ค าสั่งศาลแพ่งในคดี

หมายเลขด าท่ี 3604/2551 ท่ี พล.ต.จ าลอง ศรีเมือง กบัพวกรวม 6 คน แกนน ากลุ่มพนัธมิตรฯ จ าเลย

                                                           

 33 อริสรา  กาญจนอุดม, “ความรู้ ทศันคติ และแนวโนม้พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีต่อการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง,” (รายงานโครงการเฉพาะบุคคล วารสารศาสตรมหาบณัฑิต 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553), น. 40 – 41. 
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ท่ี 1 ถึง 6 ยื่นขอไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวของ นางวรรธนนัท ์

พรวานตน้ไทร อาจารย ์โรงเรียนราชวนิิต มธัยม กบัพวกเป็นโจทก ์ท่ี 1 ถึง10  

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า สืบเน่ืองจาก ศาลมีค าสั่งให้คุ ้มครองชั่วคราวก่อนมี 

ค าพิพากษา ตามค าร้องของโจทก์ทั้ ง 10 โดยให้จ  าเลยทั้ง 6 กับพวกเปิดพื้นท่ีการจราจรบนถน

พระราม 5 และถนนพิษณุโลก ให้โจทก์ทั้ ง 10 รถยนต์โดยสาธารณะ(รถเมล์) และประชาชน

สามารถผา่น ไปมาไดโ้ดยสะดวก และหา้มมิใหจ้  าเลยทั้ง 6 กบัพวกใชเ้คร่ืองขยายเสียงในลกัษณะท่ี

เป็นการ รบกวนการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวนิิต มธัยม ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 

07.30-16.30 น. ไวเ้ป็นการชัว่คราว จนกวา่คดีจะถึงท่ีสุดหรือศาลจะมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 

ต่อมาจ าเลยทั้ง 6 ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งคุม้ครองชัว่คราว โดยอา้งว่า 

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก อาวุธ เป็นเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว ้ 

การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวจะกระท ามิได ้การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวจะกระท าไดต่้อเม่ือมีกฎหมายท่ี

บญัญติัถึงการชุมนุมสาธารณะไวเ้ป็นการเฉพาะ ซ่ึงนับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้บังคับ รัฐบาลย ังมิได้จัดให้มีการออกกฎหมายดังกล่าวเพื่อ 

เป็นการจ ากดัเสรีภาพแห่งการชุมนุม แต่อยา่งใด การท่ีศาลมีค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวตามค าร้องของ

โจทก์ทั้ ง 10 จึงเป็นการตีความท่ีคลาดเคล่ือนผิดไปจากเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของรัฐธรรมนูญ 

ในประเด็นน้ีศาลเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญติัรับรองสิทธิ

เสรีภาพ ของชนชาวไทยไวห้ลายประการไม่วา่จะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม สิทธิในทรัพยสิ์น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน รวมถึง

เสรีภาพในการชุมนุม และการสมาคม 

กล่าวโดยเฉพาะเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม มาตรา 63 วรรคแรก บัญญติัว่า 

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ” และวรรคสอง บัญญัติว่า  

“การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย

เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนซ่ึงจะใช ้

ท่ีสาธารณะ” ค าว่า “อาศยัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย” นั้น มิไดห้มายความว่ารัฐจะตอ้งออก

กฎหมายมารับรองในกรณีการชุมนุมสาธารณะไวเ้ป็นการเฉพาะเสียก่อน หากแต่มีความหมายว่า
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การจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมดงักล่าวอาจจกระท าไดโ้ดยบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือ

บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีจะมีข้ึนต่อไปภายหนา้  

เพราะหากรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ประสงค์จะให้มี 

การออกกฎหมายใด หรือออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะมารองรับ

ไวเ้ป็นการเฉพาะดงัท่ีจ าเลยทั้ง 6 กล่าวอา้งแลว้ ก็น่าจะบญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ในมาตรา 63 นัน่เอง 

หรือบญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ตามความในมาตรา 138 และมาตรา 303 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 แต่ก็หาบญัญติัไวไ้ม่ 

ทั้ งค  าสั่งศาลท่ีให้คุ ้มครองชั่วคราวก่อนมีค าพิพากษานั้ น ก็มิได้เป็นการตีความ

รัฐธรรมนูญ ในลกัษณะท่ีเป็นการกระทบกระเทือนต่อสาระส าคญั อนัเป็นหลกัการแห่งเสรีภาพใน

การชุมนุม และมิไดมี้ค าสั่งห้ามไม่ให้มีการชุมนุม เพราะการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ 

เป็นเสรีภาพของชนชาวไทย ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

มาตรา 63 วรรคแรก บญัญติัรับรองไว ้ไม่วา่ศาลหรือองคก์รใดจะปฏิบติัให้เป็นการขดัหรือแยง้ ต่อ

รัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศมิได ้การท่ีศาลมีค าสั่งให้เปิดพื้นท่ีการจราจรบน

ถนนดงักล่าว เพื่อแสดงให้เห็นว่าการชุมนุมนั้นจะต้องอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย และเพื่อท่ีจะ

คุม้ครองความสะดวกของประชาชนซ่ึงใชถ้นนสาธารณะ ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 มาตรา 63 วรรคสอง บญัญติัไว ้เม่ือขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่การชุมนุมของจ าเลยทั้ง 6 

กบัพวก เป็นการชุมนุมสาธารณะโดยปิดพื้นท่ีถนนบริเวณดงักล่าวทั้งหมด ยอ่มเป็นการใชเ้สรีภาพ

ในการชุมนุม ท่ีเกินขอบเขตอนัเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอ่ืน รวมทั้ งโจทก์ทั้ ง 10 

ประชาชนและนกัเรียนให้ไดรั้บความเดือดร้อน ไม่ไดรั้บความสะดวกท่ีจะใชถ้นนสาธารณะไม่ว่า

ความเดือดร้อนนั้นจะมากหรือนอ้ยหรือแต่เพียงบางส่วน ก็เป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอ่ืน

เช่นเดียวกนั การท่ีศาลมีค าสั่งให้คุม้ครองชัว่คราวก่อนมีค าพิพากษา จึงเป็นไปเพื่อคุม้ครองความ

สะดวกของประชาชนซ่ึงจะใชถ้นนสาธารณะตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศกัราช 2550 มาตรา 63 วรรคสอง นัน่เอง 

ส่วนท่ีจ าเลยทั้ง 6 อา้งว่า เหตุท่ีตอ้งปิดถนนเพื่อป้องกนัไม่ให้กลุ่ม นปก. แฝงตวัเขา้มา 

ก่อกวนท าร้ายประชาชนซ่ึงมาร่วมชุมนุม และหากเปิดถนนให้รถยนต ์รถโดยสารประจ าทางผ่าน

ไปมา ณ บริเวณชุมนุม จะเป็นการยากต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
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ผูม้าชุมนุมไดน้ั้น ศาลเห็นวา่ เหตุผลดงักล่าวมิไดเ้ป็นเหตุผลทางกฎหมายท่ีจะยกข้ึนมาเพื่อกล่าวอา้ง

ให้สามารถกระท าการล่วงละเมิดต่อสิทธิของประชาชนซ่ึงใช้ถนนสาธารณะตามท่ีวินิจฉัยมาได ้

ส าหรับค าสั่งศาลท่ีห้ามมิให้จ  าเลยทั้ ง 6 ใช้เคร่ืองขยายเสียงนั้ น ก็เป็นเพียงการห้ามมิให้ใช ้

เคร่ืองขยายเสียงในลกัษณะท่ีเป็นการรบกวน การเรียนการสอน เฉพาะช่วงเวลาตามท่ีก าหนด 

เท่านั้น มิไดห้า้มโดยเด็ดขาดเสียทีเดียว ดว้ยเหตุผลท่ีวินิจฉยัมาจึงไม่มีเหตุให้เปล่ียนแปลงค าสั่งเดิม 

จึงมีค าสั่งใหย้กค าร้องของจ าเลยทั้ง 634 

ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล ไดก้ล่าวถึงขอบเขตของเสรีภาพในการชุมนุมวา่ นอกจากขอบเขต

ของเสรีภาพในการชุมนุมท่ีจะต้องเป็นไป “โดยสงบและปราศจากอาวุธ” แล้ว การใช้เสรีภาพใน 

การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ ยงัตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 28 วรรคหน่ึง ซ่ึงเป็นขอบเขตทัว่ไปของการใชสิ้ทธิเสรีภาพในทุก ๆ  

เร่ืองดว้ย ดงัน้ี “บุคคลย่อม ...ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน” 

เหตุท่ีรัฐธรรมนูญฯ ตอ้งก าหนดขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพเอาไว ้เพราะในระบอบ

ประชาธิปไตยประชาชนทุกคนต่างก็เป็นเจา้ของประเทศอย่างเสมอภาคกัน หากทุกคนใช้สิทธิ

เสรีภาพตามอ าเภอใจโดยไม่ค  านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น หรือไม่ค  านึงถึงสังคมโดยส่วนรวม

ประชาธิปไตยจะกลายเป็นอนาธิปไตย สังคมจะมีแต่ความวุน่วาย เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพและ

การกระทบกระทัง่กนัจนไม่อาจจะอยู่ร่วมกนัต่อไปได้ รัฐธรรมนูญของประเทศท่ีปกครองด้วย

ระบอบประชาธิปไตยจึงมิไดป้ระกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงัก าหนด

ขอบเขตในการใช้สิทธิเสรีภาพเอาไวด้ว้ย ซ่ึงรัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบบัดงักล่าวไดบ้ญัญติั

ไวท่ี้มาตรา 28 วรรคหน่ึงดงักล่าว และผลของการมีมาตรา 28 วรรคหน่ึง คือ ถา้ใครใชสิ้ทธิเสรีภาพ

ท่ีเกินกว่าขอบเขต คือใช้สิทธิเสรีภาพโดยละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือใช้โดยเป็น

ปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ หรือโดยขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน ยอ่มไม่ไดรั้บความคุม้ครองจาก

รัฐธรรมนูญ หากท าผิดกฎหมายถูกจบักุมด าเนินคดี หรือตอ้งรับผิดประการอ่ืนใด จะไม่สามารถ 

                                                           

 34 “พนัธมิตรฯ ไดเ้วลาถอนจากเวทีขา้งถนน,” สยามธุรกิจ. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559, จาก
http://www.siamturakij.com/home/news/print_news.php?news_id=413329629. 
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ยกบทบญัญติัรัฐธรรมนูญท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพนั้น ๆ  ไวม้าเป็นขอ้ต่อสู้ได้ ดังนั้น การใช้สิทธิ

เสรีภาพในการชุมนุมถึงแมจ้ะเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ก็ยงัตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตของ

มาตรา 28 วรรคหน่ึงด้วย ซ่ึงขอบเขตท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นกติกาท่ีส าคญัท่ีสุดในการใช้สิทธิ

เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยมิให้มีการกระทบกระทัง่กนัก็คือ การไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอ่ืน35 

ในปัจจุบนัประเทศไทยได้มีการออกพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดหลกัเกณฑ์การใชสิ้ทธิชุมนุมสาธารณะให้ชดัเจนและสอดคลอ้งกบั

กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil 

and Political Rights) ขอ้ 21 ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี เพื่อให้การชุมนุมเป็นไปโดยความสงบ

เรียบร้อย ไม่กระทบต่อความมัน่คงของชาติ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนซ่ึงจะใช้ท่ี

สาธารณะ และตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น และ

ไดนิ้ยามค าวา่ “การชุมนุมสาธารณะ” หมายความวา่ การชุมนุมของบุคคลในท่ีสาธารณะเพื่อเรียกร้อง 

สนบัสนุนคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยแสดงออกต่อประชาชนทัว่ไป และ

บุคคลอ่ืนสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคล่ือนยา้ยด้วย

หรือไม่ก็ตาม36  

2.8.4  หลกัการในการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  

พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดหลกัเกณฑ ์

การใชสิ้ทธิชุมนุมสาธารณะให้ชดัเจนและสอดคลอ้งกบักติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ขอ้ 21 ท่ีประเทศไทย

เป็นภาคี ทั้งน้ี เพื่อให้การชุมนุมเป็นสาธารณะเป็นไปดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือน

ต่อความมัน่คงของชาติ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีตลอดจน

                                                           

 35 อริสรา  กาญจนอุดม, อ้างไว้ เชิงอรรถท่ี 33, น. 42. 

 36 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 4. 
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สุขอนามยัของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ี้สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือน

สิทธิและเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น 37 

การชุมนุมสาธารณะ หมายความว่า การชุมนุมของบุคคลในท่ีสาธารณะเพื่อเรียกร้อง 

สนบัสนุน คดัดา้น หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยแสดงออกต่อประชาชนทัว่ไป 

และบุคคลอ่ืนสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได ้ไม่วา่การชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคล่ือนยา้ย

ดว้ยหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัของพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะได ้ดงัน้ี 

1) การก าหนดสถานท่ีตอ้งหา้มชุมนุม 

พระราชบญัญติัน้ีไดก้  าหนดหา้มมิใหจ้ดัการชุมนุมในรัศมี 150 เมตร จากพระบรมมหาราชวงั 

พระราชวงั วงัของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจา้ฟ้าข้ึนไป พระราชนิเวศน์ 

พระต าหนกั หรือจากท่ีซ่ึงพระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจา้ฟ้า

ข้ึนไป หรือผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์ประทบัหรือพ านกั หรือสถานท่ีพ านกัของพระราชอาคนัตุกะ 

และห้ามจดัการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นท่ีของรัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล และศาลจะกระท าไม่ได ้

เวน้แต่มีการจดัใหมี้สถานท่ีเพื่อใชส้ าหรับการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นท่ีนั้น38  

ทั้งน้ี การชุมนุมสาธารณะตอ้งไม่กีดขวางทางเขา้ออก หรือรบกวนการปฏิบติังานหรือ

การใชบ้ริการสถานท่ี ไดแ้ก่ สถานท่ีท าการหน่วยงานของรัฐ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือ

สถานีขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐ

ต่างประเทศ หรือสถานท่ีท าการองค์การระหว่างประเทศ และสถานท่ีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ

ก าหนด39 

2) การแจง้การชุมนุม 

การแจง้การชุมนุม พระราชบญัญติัฉบบัน้ีได้ก าหนดให้ผูจ้ดัการชุมนุม มีหน้าท่ีแจ้ง 

การชุมนุมสาธารณะนั้นต่อผูรั้บแจง้ก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งระบุวตัถุประสงค ์

และวนั ระยะเวลา และสถานท่ีชุมนุมสาธารณะ ตามวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดซ่ึงตอ้งเป็น

                                                           

 37 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนท่ี 63 ก หนา้ 19. 

 38 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 7. 

 39 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 8. 
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วิธีท่ีสะดวกแก่ผูแ้จง้ และตอ้งแจง้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดว้ย40 หากผูจ้ดัการชุมนุม

ประสงค์จะจดัให้มีการชุมนุมต่อไป จะตอ้งแจง้การขยายระยะเวลาการชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ภายใน

เวลา 24 ชัว่โมง ก่อนส้ินสุดระยะเวลาตามท่ีไดแ้จง้ไว้41 

เม่ือได้รับแจ้งแล้ว ผู ้รับแจ้งต้องส่งสรุปสาระส าคัญในการชุมนุมสาธารณะตาม

พระราชบญัญติัน้ีให้ผูแ้จ้งทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเห็นว่า 

การชุมนุมสาธารณะท่ีได้รับแจง้นั้นอาจขดัต่อมาตรา 7 หรือมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัน้ี 

ให้ผูรั้บแจง้มีค าสั่งให้ผูแ้จง้แก้ไขภายในเวลาท่ีก าหนด หากผูแ้จง้การชุมนุมไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง

ดงักล่าว ให้ผูรั้บแจง้มีค าสั่งห้ามชุมนุมโดยแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูแ้จง้ กรณีท่ีผูชุ้มนุมไม่เห็นชอบ

ดว้ยกบัค าสั่งห้ามการชุมนุม ให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือผูรั้บแจง้ข้ึนไป

หน่ึงชั้น และให้ผูรั้บอุทธรณ์วินิจฉัยและแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลา 24 ชั่วโมง และ 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์น้ีให้เป็นท่ีสุด ทั้งน้ี ในระหว่างท่ีมีค  าสั่งห้ามชุมนุม การอุทธรณ์และพิจารณา

วนิิจฉยัอุทธรณ์ ใหง้ดการชุมนุมสาธารณะ42 

3) การผอ่นผนัก าหนดเวลาแจง้การชุมนุม 

กรณีท่ีผู ้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธาณะ ไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ภายใน

ก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ผูป้ระสงค์แจง้การชุมนุมพร้อมกบัค าขอผ่อนผนัก าหนดเวลาดงักล่าวต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาการต ารวจผูรั้บผิดชอบพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร หรือผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั

ในจงัหวดัอ่ืนและแต่กรณีก่อนเร่ิมชุมนุม43 ซ่ึงผูรั้บค าขอผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงมีหนงัสือแจง้ค าสั่ง

พร้อมดว้ยเหตุผลใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 24 ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีไดรั้บค าขอ  

4) หนา้ท่ีของผูจ้ดัการชุมนุมและผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม 

ส าหรับหนา้ท่ีของผูจ้ดัการชุมนุม ซ่ึงหมายความถึง ผูจ้ ัดให้มีการชุมนุมสาธารณะ และ

ใหห้มายความรวมถึงผูป้ระสงคจ์ะจดัการชุมนุม และผูซ่ึ้งเชิญชวนหรือนดัให้ผูอ่ื้นมาร่วมการชุมนุม

สาธารณะโดยแสดงออกหรือมีพฤติการณ์ท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่ตนเป็นผูจ้ดัหรือร่วมจดัให้มีการชุมนุม 
                                                           

 40 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 10. 

 41 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 18. 

 42 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 11. 

 43 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 12. 
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รวมทั้งผูข้ออนุญาตใช้สถานท่ีหรือเคร่ืองขยายเสียงหรือขอให้ทางราชการอ านวยความสะดวก 

ในการชุมนุม พระราชบญัญติัน้ีได้ก าหนดให้ผูจ้ดัการชุมนุมตอ้งดูแลและรับผิดชอบการชุมนุม

สาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ และไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อ

ประชาชนท่ีจะใชท่ี้สาธารณะ แจง้ผูชุ้มนุมใหท้ราบถึงหนา้ท่ีของผูชุ้มนุมและดูแลให้ผูชุ้มนุมปฏิบติั

ตามหนา้ท่ี ไม่ยุยงส่งเสริมหรือชกัจูงผุชุ้มนุมให้ไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด และจะตอ้ง

ไม่ปราศรัยหรือจดักิจกรรมในการชุมนุมโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง เวลา 24.00 – 6.00 น.  

ส่วนหนา้ท่ีของผูเ้ขา้ร่วมชุมนุม ไดแ้ก่ ไม่ก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนท่ีจะใช้

ท่ีสาธารณะอนัเป็นท่ีชุมนุมหรือท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเดือดร้อนเกินท่ีพึงคาดหมายไดว้า่เป็นไปตาม

เหตุอนัควร ไม่ปิดบงัหรืออ าพรางตนโดยจงใจมิให้มีการระบุตวับุคคลได้ถูกตอ้ง เวน้แต่เป็น 

การแต่งกายตามประเพณี ไม่พกอาวุธ ดอกไมเ้พลิง ส่ิงเทียมอาวุธปืน หรือส่ิงท่ีอาจน ามาใช้ได ้

อย่างอาวุธ เขา้ไปในท่ีชุมนุมไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีส่ิงนั้นติดตวัหรือไม่ ไม่บุกรุกหรือท าให้

เสียหาย ท าลาย หรือท าดว้ยประการใด ๆ  ให้ใชก้ารไม่ไดต้ามปกติซ่ึงทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ไม่ท าให้

ผูอ่ื้นกลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์น หรือเสรีภาพ ไม่ใชก้ าลงัประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ

ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายผูเ้ข้าร่วมชุมนุมหรือผูอ่ื้น ไม่ขัดขวางหรือกระท าการใด ๆ  อันเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุม้ครองความสะดวก

ของประชาชนในการใช้ท่ีสาธารณะ และการดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น ไม่เดินขบวนหรือ

เคล่ือนยา้ยการชุมนุมระหวา่งเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัรุ่งข้ึน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก

เจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือค าสั่งของเจา้พนกังานดูแลการชุมนุม

สาธารณะ 44 

 

 

 

                                                           

 44 นายอนุรักษ ์ นิยมเวชม, “กฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะ,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2558 , 

จากhttp://www.anurakbusinesslaw.com/www.anurakbusinesslaw.com/Article_files/Articles/2015/06_public_ 

meeting.html. 
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5) การคุม้ครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

เพื่อการคุม้ครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย ให้เจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ านาจ หนา้ท่ีตามมาตรา 19 สรุปได้

ดงัน้ี  

(1) อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีจะใชท่ี้สาธารณะเป็นสถานท่ีชุมนุม 

(2) รักษาความปลอดภยั อ านวยความสะดวก หรือบรรเทาเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้น 

ซ่ึงอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัสถานท่ีชุมนุม 

(3) รักษาความปลอดภยัหรืออ านวยความสะดวกแก่ผูชุ้มนุมในสถานท่ีชุมนุม  

(4) อ านวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่งสาธารณะในบริเวณท่ีมีการชุมนุม

และบริเวณใกลเ้คียงเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมนอ้ยท่ีสุด 

(5) ก าหนดเง่ือนไขหรือมีค าสั่งให้ผูจ้ดัการชุมนุม ผูชุ้มนุม หรือผูอ้ยู่ในสถานท่ีชุมนุม

ตอ้งปฏิบติัตามเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ตาม (1) (2) (3) และ (4) 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว เจา้พนกังานผูดู้แลการชุมนุมสาธารณะอาจมีค าสั่งให้ปิด

หรือปรับเส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวได้เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองความสะดวกของ

ประชาชนหรือการดูแลการชุมนุมสาธารณะ และเจา้พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะสามารถ  

ร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กรการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐใน

ทอ้งท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะด าเนินการตามค าร้องขอภายในขอบอ านาจหนา้ท่ีของผูน้ั้นได ้

และไดก้ าหนดให้เจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะและขา้ราชการต ารวจซ่ึงไดรั้บ

มอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะตอ้งผา่นการฝึกอบรมให้มีทกัษะ ความเขา้ใจ และอดทนต่อ

สถานการณ์การชุมนุมสาธารณะและตอ้งแต่งเคร่ืองแบบเพื่อแสดงตน และอาจใชเ้คร่ืองมือควบคุม

ฝงูชนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด45 

หากปรากฏวา่ มีการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย มีลกัษณะกีดขวางการเขา้ออก

สถานท่ีตอ้งหา้มชุมนุมแลว้ หรือมีการกระท าฝ่าฝืนหนา้ท่ีระหวา่งการชุมนุม ถา้การฝ่าฝืนนั้นท าให้

ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม ระบบผลิตหรือส่งกระแสไฟฟ้าหรือประปา 

                                                           

 45 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 19. 
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หรือระบบสาธาณูปโภคอ่ืนใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ผูจ้ดัการชุมนุมตอ้ง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 46  

6) การเดินขบวนหรือเคล่ือนยา้ยการชุมนุม 

กฎหมายก าหนดให้สามารถเดินขบวนหรือเคล่ือนยา้ยการชุมนุมได้ต่อเม่ือได้แจ้ง

ล่วงหนา้ต่อหวัหนา้สถานีต ารวจซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น47 

7) การประชาสัมพนัธ์ 

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดก้ าหนดให้ ก่อน ระหว่าง และภายหลงัการชุมนุมสาธารณะ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสานให้มีการ

ประชาสัมพนัธ์เป็นระยะ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานท่ีท่ีใช้ในการชุมนุมและช่วงเวลาท่ีมีการ

ชุมนุม ตลอดจนค าแนะน าเก่ียวกบัเส้นทางจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อให้ประชาชน

ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองนอ้ยท่ีสุด48 

8) กรณีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

เม่ือกรณีเป็นการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติั

น้ี ใหเ้จา้พนกังานสามารถด าเนินการประกาศได ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) การประกาศให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ในกรณีเป็นการ

ชุมนุมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามาตรา 14 หรือไม่เลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาท่ีไดแ้จง้ไวต่้อ

ผูรั้บแจง้ตามาตรา 18  

(2) การประกาศให้ผูชุ้มนุมแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ในกรณีท่ีผูจ้ดัการชุมนุม

หรือผูชุ้มนุมฝ่าฝืนมาตรา 7 หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 8 มาตรา 15 มาตรา 16 หรือมาตรา 17 และ

หากผูชุ้มนุมไม่ปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว ให้เจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอต่อศาล

แพ่งหรือศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุม เพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิก 

การชุมนุมสาธารณะนั้น  

                                                           

 46 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 31. 

 47 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 17. 

 48 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 20. 
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ในระหว่างรอค าสั่งศาลให้เจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ านาจกระท าการท่ี

จ าเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม

ขอ้เสนอแนะของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทั้งน้ี เพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนและ

คุ้มครองการชุมนุมสาธารณะ ซ่ึงแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น จะต้อง

ก าหนดให้เจา้พนกังานหลีกเล่ียงการใช้ก าลงั และในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงการใช้ก าลงัได ้ให้ใช้

ก าลงัและเคร่ืองมือควบคุมฝงูชนเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น 

ทั้งน้ี การด าเนินการของเจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะดงักล่าว ไม่ตดัสิทธิของ

ผูอ่ื้นซ่ึงไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการชุมนุมสาธารณะนั้นท่ีจะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือ

ศาลจังหวัดท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีค าสั่งให้ผู ้ชุมนุมเลิก 

การชุมนุมได้49 

9) ศาล 

เม่ือศาลไดรั้บค าขอให้มีค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะดงักล่าวแลว้ให้ศาล

พิจารณาค าขอนั้นเป็นการด่วน 

ในการพิจารณา หากความปรากฏต่อศาลว่ามีผูชุ้มนุมซ่ึงไม่ปฏิบติัตามประกาศของ 

เจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 21 ให้ศาลมีค าสั่งโดยออกค าบงัคบัให้ผูชุ้มนุม 

เลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด 

ค าสั่งศาลดงักล่าว ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค และให้ค  าสั่งศาล

อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเป็นท่ีสุด 

ให้เจ้าพนักงานบังคบัคดีปิดประกาศค าสั่งศาลตามาตราน้ีไวใ้นท่ีท่ีมองเห็นได้ง่าย 

ณ บริเวณท่ีมีการชุมนุมสาธารณะนั้น และประกาศโดยวิธีการใด ๆ  เพื่อให้ผูชุ้มนุมและประชาชน

ทัว่ไปไดรั้บทราบค าสั่งศาลดงักล่าวดว้ย50 

                                                           

 49 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 21. 

 50 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 22. 
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ทั้งน้ี พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะน้ีไดก้ าหนดโทษทางอาญาแก่ผูเ้ขา้ร่วมการ

ชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ผูจ้ดัการชุมนุม รวมทั้งผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมทั้งโทษปรับและ

โทษจ าคุก  DPU



 

 

บทที ่3 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยยีวยาผู้ใช้แรงงานซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ตามอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ตามกฎหมายไทย เปรียบเทียบกบั 

ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 
จากการศึกษามาตรการคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงานในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง พบวา่

ประเทศไทยมีมาตรการในการคุม้ครองลูกจา้ง การช่วยเหลือและเยียวยาลูกจา้งซ่ึงไดรั้บผลกระทบ

จากการชุมนุมทางการเมืองหลายมาตรการ ซ่ึงกระจายอยู่ตามกฎหมายต่าง ๆ และในบางกรณี

มาตรการในการช่วยเหลืออาจออกโดยมติคณะรัฐมนตรี วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงท าการรวบรวม

มาตรการต่างๆ ท่ีใชคุ้ม้ครองผูใ้ชแ้รงงานในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทย และไดศึ้กษา

ขอ้มูลการเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองของต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา 

ไอร์แลนด์เหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้ง

อนุสัญญาและขอ้แนะขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อคน้หามาตรการ

ทางกฎหมายในการคุม้ครองและเยียวยาผูใ้ช้แรงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

ของไทยท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

3.1  มาตรการตามอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีภารกิจส าคญั คือ การส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก

ปฏิบติัตามมาตรฐานของแรงงานขององคก์ารมาตรฐานแรงงานนั้นซ่ึงอยู่ในรูปของอนุสัญญาและ

ขอ้แนะ และมีอ านาจหน้าท่ีติดตามผลการปฏิบติัของประเทศสมาชิก ถ้าด าเนินการไม่ถูกตอ้ง 

ก็จะสอบถามในท่ีประชุมของคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญฯ ซ่ึงจดัข้ึนในการประชุมประจ าปีของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงการลงโทษดว้ยการประณามในเอกสารรายงานประจ าปีของ

คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญ 
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อนุสัญญามีสถานะเช่นเดียวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เม่ือประเทศสมาชิก 

ได้ให้สัตยาบันแล้ว ย่อมมีผลผูกพนัให้ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติและเง่ือนไขของอนุสัญญา 

อย่างเคร่งครัด ส่วนขอ้แนะ มีลกัษณะเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นส่วนขยายของอนุสัญญา หรือ

เก่ียวขอ้งกบัปัญหาบางประการ โดยไม่ตอ้งมีการใหส้ัตยาบนั และไม่มีผลผกูพนัดงัเช่นอนุสัญญา 

ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศตั้ งแต่มี 

การก่อตั้งข้ึน กฎหมายแรงงานของไทยท่ีใช้บงัคบัจึงพิจารณาให้มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

แรงงานระหว่างประเทศด้วย อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Conventions of 

International Labour Organization – ILO) (1919 – 2012) มีทั้งหมด 189 ฉบบั ซ่ึงประเทศไทยได้

รับรองหรือใหส้ัตยาบนัแลว้ 14 ฉบบั51 ในการศึกษาเพื่อสร้างมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครอง

และเยียวยาแรงงานท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง จึงควรพิจารณาถึงการให้  

ความคุม้ครองตามอนุสัญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (Conventions of International 

Labour Organization – ILO) และขอ้แนะ ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1  อนุสัญญาฉบบัท่ี 155 วา่ดว้ยความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างาน ค.ศ. 1981  

รัฐสมาชิกตอ้งจดัท านโยบายแห่งชาติ เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมการท างาน โดยค านึงถึงสภาพภายในประเทศ พร้อมทั้งน าไปปฏิบติั และมี 

การทบทวนเป็นระยะ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุและการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก

เก่ียวพนัหรือเกิดข้ึนในช่วงเวลาท างาน เพื่อลดสาเหตุแห่งอนัตรายท่ีมีอยู่ในสภาพแวดล้อมใน 

การท างานให้มีน้อยท่ีสุด เท่าท่ีจะกระท าได้ตามสมควรรัฐสมาชิกท่ีให้สัตยาบนั ทั้ งน้ี สามารถ

ยกเวน้การปฏิบติัตามอนุสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ตอ้งปรึกษาหารือกบัองค์กรผูแ้ทน

นายจา้งและลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

อนุสัญญาฉบบัท่ี 155 มีขอ้ก าหนดให้รัฐสมาชิกด าเนินการ เพื่อป้องกนัโรคและความ

เจบ็ป่วย ท่ีเกิดจากการท างาน โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี52 

                                                           

 51 วจิิตรา  (ฟุ้งลดัดา) วเิชียรชม ข, ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์

วญิญูชน, 2556), น. 57.  

 52 Convention No.155 Concerning Occupational Safety and Health Convention 1981, Section 1,3,4, 6, 

9, 11, 15,16,18, 19. จาก กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ สืบคน้จาก http://ils.labour.go.th/doc/c155.pdf . 
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ค าว่า “สถานท่ีท างาน” มีความหมายครอบคลุมถึงทุกสถานท่ีซ่ึงคนงานหรือลูกจา้ง

จ าเป็นตอ้งอยู ่หรือไป ณ ท่ีนั้น ดว้ยเหตุผลในการท างานของตน และเป็นท่ีซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ของนายจา้งทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ค าว่า “สุขภาพ” นอกจากจะหมายถึงโรคหรือความเจ็บป่วยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท างาน

แลว้ ยงัหมายความรวมถึงองคป์ระกอบทางร่างกายและจิตใจท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซ่ึงสัมพนัธ์

โดยตรงกบัความปลอดภยัและสุขลกัษณะในการท างาน 

1) การก าหนดนโยบายของรัฐสมาชิก ดงัน้ี 

(1) การก าหนดนโยบายตามอนุสัญญาฉบบัน้ี ตอ้งระบุถึงความรับผิดชอบและหน้าท่ี

เร่ืองความปลอดภยั สุขภาพ อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของผูมี้อ านาจของรัฐ ของ

นายจา้งและลูกจา้ง โดยค านึงถึงสภาพปฏิบติัในประเทศ  

(2) มีการทบทวนสถานการณ์ดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และสภาพแวดลอ้ม เป็น

ระยะตามความเหมาะสม เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและหาวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม 

(3) การบงัคบัใช้กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานตอ้งมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการตรวจท่ีเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้ง

ตอ้งก าหนดบทลงโทษใหเ้หมาะสมกบัการฝ่าฝืนกฎหมายและขอ้บงัคบั 

(4) การเช่ือมโยงของนโยบายตามอนุสัญญาฉบบัน้ี และการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

รัฐสมาชิกตอ้งมีการเตรียมการท่ีเหมาะสมกบัแนวปฏิบติัและสภาพภายในประเทศเพื่อให้เกิดการ

ประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

2) หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ 

(1) หน่วยงานของรัฐต้องจดัท าขั้นตอนการแจ้งอุบติัเหตุและโรคจากการท างาน 

โดยนายจ้าง และสถาบนัประกันภยั และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง และจัดท าสถิติ

ประจ าปีดา้นโรคจากการท างาน  

(2) สอบสวนในกรณีอุบติัเหตุจากการท างาน โรคจากการท างาน หรือการบาดเจ็บ  

ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างาน หรือเก่ียวเน่ืองกบัการท างานท่ีเป็นสถานการณ์ร้ายแรง 

(3) จดัพิมพแ์ละเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารประจ าปีเร่ืองมาตรการเร่ืองความปลอดภยัในการ

ท างาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และเร่ืองอุบัติเหตุ จากการท างาน 

โรคจากการท างาน และการบาดเจ็บอ่ืน ๆ  ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างการท างาน หรือเก่ียวเน่ืองกบัการ

ท างาน 
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(4) การน าระบบตรวจสอบสารเคมี ชีวภาพ และกายภาพท่ีเส่ียงต่อสุขภาพของคนงาน

มาใชใ้นการด าเนินการ และการขยายขอบเขตระบบดงักล่าว โดยค านึงถึงสภาพและความเป็นไปได้

ภายในประเทศ 

3) หนา้ท่ีของนายจา้ง 

(1) นายจา้งตอ้งด าเนินการให้สถานประกอบการ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และกระบวนการ

ภายใตก้ารควบคุมของตนใหมี้ความปลอดภยัและปราศจากความเส่ียงต่อสุขภาพ 

(2) นายจา้งตอ้งด าเนินการตามมาตรฐาน เพื่อให้สารและสสารเคมี ชีวภาพ กายภาพภายใต้

การควบคุมของนายจา้งปราศจากความเส่ียงต่อสุขภาพ 

(3) นายจา้งตอ้งจดัหาชุดป้องกนัและอุปกรณ์อยา่งเพียงพอตามความจ าเป็น เพื่อป้องกนั

ผลร้ายต่อสุขภาพ 

(4) นายจา้งตอ้งจดัให้มีมาตรการจดัการกบัเหตุฉุกเฉินและอุบติัเหตุตามความจ าเป็น 

รวมทั้งการจดัเตรียมการปฐมพยาบาลท่ีเพียงพอ 

4) หนา้ท่ีของลูกจา้ง 

(1) ลูกจา้ง ผูแ้ทนลูกจา้งตอ้งให้ความร่วมมือกบันายจา้งในเร่ืองความปลอดภยัและ

สุขภาพอนามยัในการท างาน 

(2) ลูกจา้ง ผูแ้ทนลูกจา้งตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอเก่ียวกบัมาตรการท่ีนายจา้ง

น ามาด าเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัและสุขภาพในการท างาน และสามารถปรึกษาหารือกบั

องคก์รผูแ้ทนของตนเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวได ้โดยไม่เปิดเผยความลบัทางการคา้ 

(3) ลูกจา้ง ผูแ้ทนลูกจา้งตอ้งไดรั้บฝึกอบรมท่ีเหมาะสมเร่ืองความปลอดภยัและสุขภาพ

อนามยัในการท างาน 

(4) ลูกจา้ง ผูแ้ทนลูกจา้ง รายงานต่อนายจา้งถึงเหตุอนัตรายร้ายแรงต่อชีวิตและสุขภาพ

ของตนเอง และนายจา้งตอ้งจดัการแกไ้ขตามความจ าเป็น โดยนายจา้งไม่สามารถเรียกร้องให้ลูกจา้ง

กลบัไปท างาน ซ่ึงยงัมีเหตุอนัตรายร้ายแรงต่อชีวติหรือสุขภาพได ้

(5) ลูกจา้งตอ้งไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ  เก่ียวกบัมาตรการดา้นความปลอดภยั 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้เคยศึกษาและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม

อนุสัญญาฉบบัท่ี 155 เม่ือปี พ.ศ. 2549 แต่มีประเด็นท่ีไม่อาจหาขอ้ยุติไดใ้นเร่ืองลูกจา้งตอ้งมีสิทธิท่ี

จะปฏิเสธการท างานซ่ึงมีสภาพอนัเช่ือไดว้า่อาจจะเกิดอนัตรายร้ายแรงต่อชีวิตหรือสุขภาพของตน 

และต้องได้รับการคุ้มครองจากผลท่ีตามมา ซ่ึงกฎหมายในขณะนั้นยงัไม่มีการระบุเน้ือหาใน
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ประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน ท าให้ไม่อาจหาข้อยุติเก่ียวกับการปฏิบัติของประเทศไทยว่ามี 

ความสอดคล้องกับบทบัญญัติภายใต้อนุสัญญาฉบับน้ีอย่างครบถ้วน จึงท าให้ไม่สามารถให้

สัตยาบนัในขณะนั้นได้53 

3.1.2  อนุสัญญาฉบบัท่ี 161 วา่ดว้ยการบริการอาชีวอนามยั ค.ศ. 1985 

อนุสัญญาฉบบัน้ี ได้ก าหนดให้มีการจดัตั้ งหน่วยบริการด้านอาชีวอนามยัในสถาน

ประกอบการ ซ่ึงมีหนา้ท่ีดา้นการป้องกนัและให้ค  าแนะน าทางดา้นการจดัการให้มีสภาพแวดลอ้ม

การท างานท่ีปลอดภยัและถูกหลักอาชีวอนามยัแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผูแ้ทนของทั้งสองฝ่าย  

โดยหน่วยบริการน้ี มีหนา้ท่ีก าหนดถึงภาวะอนัตรายต่อสุขภาพในการท างาน ตรวจสภาพแวดลอ้ม

ในสถานประกอบกิจการ และแนะน าการวางแผนและการจดัการองคก์ารของสถานประกอบกิจการ

รวมถึงใหค้  าแนะน าดา้นอาชีวอนามยั54 

3.1.3  อนุสัญญาฉบบัท่ี 187 วา่ดว้ยกรอบการส่งเสริมความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการ

ท างาน ค.ศ. 2006  

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดย้กร่างอนุสัญญาฉบบัท่ี 187 ข้ึน เพื่อเป็นแนวทาง

ส าหรับการบริหารจดัการและด าเนินงานดา้นความปลอดภยัฯ อยา่งเป็นระบบให้แก่รัฐสมาชิก ซ่ึงมี

สาระส าคญัมุ่งเนน้เร่ืองการจดัใหมี้องคป์ระกอบขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนงานดา้น

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ดงัน้ี55 

1) นโยบายแห่งชาติ 

(1) รัฐสมาชิกตอ้งส่งเสริมสิทธิของลูกจา้งในการมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีต่อ

สุขภาพอนามยัและมีความปลอดภยั 

(2) รัฐสมาชิกตอ้งส่งเสริมให้เกิดความกา้วหนา้ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีต่อ

สุขภาพอนามยัและมีความปลอดภยั โดยก าหนดเป็นนโยบายแห่งชาติซ่ึงจดัท าข้ึนตามหลกัการของ

มาตรา 4 แห่งอนุสัญญาฉบบัท่ี 155 ให้สอดคลอ้งตามแนวปฏิบติัและสภาพภายในประเทศ ซ่ึงรัฐ

ตอ้งส่งเสริมหลกัพื้นฐานต่าง ๆ  เช่น การประเมินความเส่ียงหรืออนัตรายจากการท างานการระงบั
                                                           

 53 กาญจนา  พลูแกว้ วสินัติ เลาหอุดมโชค, “อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 187  

วา่ดว้ยกรอบเชิงส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ค.ศ. 2006,”  

 54 Convention No. 161 Occupational Health Services 1985, Section 5. 

 55 Convention No. 187 Promotional Framework for Occupational Safety and Health 2006, Section 1, 
2, 3, 4, 5 จาก กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ สืบคน้จาก http://ils.labour.go.th/doc/c187.pdf. 
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ความเส่ียงหรืออนัตรายจากการท างานท่ีตน้เหตุ และการพฒันาวฒันธรรมเชิงป้องกนัดา้นความ

ปลอดภยัและสุขภาพอนามยัแห่งชาติ รวมถึงขอ้มูลข่าวสารการปรึกษาหารือ และการฝึกอบรม ทั้งน้ี 

ใหร่้วมปรึกษาหารือกบัองคก์รผูแ้ทนขา้งมากท่ีสุดของนายจา้งและของลูกจา้ง 

2) ระบบแห่งชาติ 

รัฐสมาชิกตอ้งสร้างและมีการพฒันาระบบความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการ

ท างาน “ระบบความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างานแห่งชาติ” หรือ “ระบบแห่งชาติ” 

หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นกรอบงานหลักในการน านโยบายแห่งชาติ และแผนงาน 

ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างานแห่งชาติไปสู่การปฏิบติัและมีการทบทวนระบบ

เป็นระยะ โดยให้ปรึกษาหารือกับองค์กรผูแ้ทนข้างมากท่ีสุดของนายจ้างและลูกจ้าง ระบบ 

ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างานแห่งชาติ ไดแ้ก่ 

(1) การมีกฎหมายและขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการ

ท างาน 

(2) การแต่งตั้งหน่วยงานหรือคณะบุคคลตามกฎหมายและแนวปฏิบติัภายในประเทศ ให้มี

หนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างาน ซ่ึงอาจมีไดห้ลายหน่วยงานหรือ

หลายคณะบุคคล 

(3) การมีระบบตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัภายใน ประเทศ 

(4) การเตรียมการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งฝ่ายจดัการ ลูกจา้ง และผูแ้ทนลูกจา้งใน

สถานประกอบการ  

3) แผนงานแห่งชาติ  

“แผนงานความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างานแห่งชาติ” หรือแผนงาน

แห่งชาติ” หมายถึง แผนงานใด ๆ  ภายในประเทศ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จภายใน

กรอบเวลาท่ีได้ก าหนดไว ้รวมถึงการจดัล าดับความส าคญัและวิธีปฏิบติัในการปรับปรุงความ

ปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างานใหมี้ความกา้วหนา้ ซ่ึงรัฐสมาชิกตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) รัฐสมาชิกตอ้งก าหนดแผนงานความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างาน และ

น าไปปฏิบติั ตลอดจนการติดตาม ประเมินคุณค่า และทบทวนแผนงานเป็นระยะ ๆ 

(2) แผนงานแห่งชาติตอ้งมีส่งเสริมการพฒันาเชิงป้องกนัดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ

อนามยั มีส่วนช่วยในการคุม้ครองลูกจา้ง โดยลดความเส่ียงและอนัตรายท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างาน
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ให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และแผนงานนั้นตอ้งไดรั้บการเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยหน่วยงานท่ีมี

อ านาจของรัฐ 

3.1.4  ขอ้แนะท่ี 164 เร่ืองสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน ค.ศ. 1981 

ขอ้แนะฉบบัน้ีเป็นการขยายขอบเขตของอนุสัญญาว่าดว้ยความปลอดภยัและสุขภาพ

อนามยัในการท างาน ค.ศ. 1981 โดยน าไปใชก้บัสถานประกอบกิจการทุกสาขาและลูกจา้งทุกประเภท  

ค าว่า “สุขภาพ” ท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับการท างาน มิได้หมายถึงเพียงเฉพาะการปลอด 

จากโรคหรือความเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยงัหมายความรวมถึงองค์ประกอบทางร่างกายและจิตใจ 

ท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ซ่ึงสัมพนัธ์โดยตรงกับความปลอดภยัและสุขลกัษณะในการท างาน ดังนั้น 

การด าเนินมาตรการต่าง ๆ  จึงควรสอดคลอ้งกบันโยบายตามความในมาตรา 4 แห่งอนุสัญญาฉบบั

ท่ี 155 และเพื่อให้การปฏิบติัการทางเทคนิคตามรายการในวรรค 3 ของขอ้แนะน้ี หน่วยงานของรัฐ

ท่ีมีอ านาจควรด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี56 

1) การปฏิบติัการในระดบัชาติ 

(1) การออกขอ้บงัคบั หรือบทบญัญติัทางกฎหมาย ดา้นความปลอดภยัสุขภาพอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยตอ้งค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความปลอดภยัและสุขภาพ

อนามยั กบัชัว่โมงการท างานและช่วงเวลาพกั ขอ้บงัคบัหรือบทบญัญติัทางกฎหมายดงักล่าวควรมี

การทบทวนเป็นระยะ เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(2) การส่งเสริมการศึกษาและการวจิยั เพื่อหาเหตุแห่งอนัตรายและคน้หาวธีิการแกไ้ข 

(3) การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมให้แก่นายจา้งและ

ลูกจา้งทราบ และส่งเสริมอ านวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือระหว่างนายจา้งและลูกจา้งกบั

องคก์รของนายจา้งและของลูกจา้ง เพื่อขจดัและลดการเกิดอนัตรายเท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้และ

ควรจดัใหมี้แผนการอบรมพิเศษส าหรับคนงานอพยพตามความเหมาะสม 

(4) การจดัให้มีมาตรการเฉพาะต่าง ๆ  เพื่อป้องกนัภยัพิบติั และเพื่อประสานงานใน 

การปฏิบติังานระดบัต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง และมีระบบเตือนภยัถึงอนัตราต่อ

ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างานของแรงงานระหว่างประเทศ ซ่ึงจดัท าข้ึนภายใต้

กรอบงานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

 
                                                           

 56 Recommendation No. 164 Concerning Occupation Safety and Health 1981, Article 1, 3, 4.  

จาก กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ สืบคน้จาก http://ils.labour.go.th/doc/R164.pdf. 
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(5) จดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมต่าง ๆ  ส าหรับคนพิการ 

2) ปฏิบติัการในระดบัสถานประกอบการ 

(1) จดัใหมี้การบ ารุงรักษาสถานท่ีท างาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ใหค้  าแนะน าและ

ฝึกอบรมท่ีจ าเป็น 

(2) จัดท าโครงสร้างระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 

การท างาน ใหเ้หมาะสมกบัขนาดและลกัษณะกิจกรรมของสถานประกอบการ 

(3) จดัให้มีชุดป้องกนัและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามความ

จ าเป็น 

(4) มีมาตรการขจดัความเหน่ือยลา้ทางร่างกายและจิตใจของลูกจา้ง 

(5) มีการศึกษาและวิจยั หรือติดตามความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติัตาม

ขอ้แนะ 

(6) มีการแต่งตั้งตวัแทนดา้นความปลอดภยัของลูกจา้ง คณะกรรมการความปลอดภยั

และสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัภายในประเทศ ทั้งน้ี คณะกรรมการร่วม

ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั ควรมีผูแ้ทนลูกจา้งอยา่งนอ้ยท่ีสุดเท่ากบัจ านวนผูแ้ทนของ

นายจา้ง 

ตวัแทนดา้นความปลอดภยัของลูกจา้ง คณะกรรมการร่วมดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ

อนามยัของลูกจา้ง ควรได้รับขอ้มูลข่าวสารอย่างเพียงพอ และด าเนินการต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถ

ตรวจสอบไดถึ้งปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั ตลอดจนการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการตดัสินใจและการเจรจาต่อรองเร่ืองความปลอดภยัและสุขภาพอนามัย ดังนั้ น 

ตวัแทนดา้นความปลอดภยัของลูกจา้ง คณะกรรมการร่วมดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ของลูกจา้ง จึงควรไดรั้บความคุม้ครองจากการให้ออกจากงาน และมาตรการอ่ืน ๆ  อนัเป็นอคติต่อ

ตน ในขณะท าหนา้ท่ีดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างาน 

(7) นายจา้งควรก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง และ

ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งท าการบนัทึกเก่ียวกับความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงการบนัทึกการไดรั้บบาดเจบ็และอุบติัเหตุทุกกรณี 

(8) นายจา้งไม่ควรด าเนินการอนัเป็นอคติต่อคนงาน โดยถือเอาเหตุจากการร้องเรียน

โดยสุจริตของคนงาน ในเร่ืองการละเมิดหรือไม่ด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายดา้นความ

ปลอดภยั สุขภาพอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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3.1.5  ข้อแนะท่ี 197 ว่าด้วยเร่ืองกรอบงานส่งเสริมความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัใน 

การท างาน ค.ศ. 2006  

ขอ้แนะฉบบัน้ี มีการขยายขอบเขตให้มากท่ีสุดของอนุสัญญาฉบบัท่ี 187 วา่ดว้ยกรอบ

การส่งเสริมความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างาน ค.ศ. 2006 ในเร่ืองนโยบายแห่งชาติ 

ระบบแห่งชาติ แผนงานแห่งชาติ บันทึกข้อมูลสถานการณ์แห่งชาติ และความร่วมมือและ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งประเทศ ดงัน้ี 

1) นโยบายแห่งชาติ ตามอนุสัญญาฉบบัน้ีควรค านึงถึงส่วนท่ี 2 ของอนุสัญญาฉบบัท่ี 

155 ว่าดว้ยความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างาน ค.ศ. 1981 ตลอดจนสิทธิหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งของลูกจา้ง นายจา้งและรัฐบาล 

2) ระบบแห่งชาติ เพื่อป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บ การเกิดโรค และการเสียชีวิตจากการ

ท างาน ระบบแห่งชาติควรมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองลูกจา้งทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ลูกจา้งในภาคท่ีมีความเส่ียงสูง และคนกลุ่มเปราะบาง เช่น ลูกจา้งผูเ้ยาว ์ผูสู้งอายุ และผูอ้พยพ 

เป็นตน้ 

3) แผนงานแห่งชาติ ควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานแห่งหลกัการดา้นการประเมินและการจดัการ

ความเส่ียงและอนัตรายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระดบัสถานท่ีท างาน ควรช้ีชดัถึงล าดบัความส าคญัใน

การปฏิบติั ซ่ึงควรไดรั้บการทบทวนเป็นระยะและปรับใหท้นัสถานการณ์ 

4) บนัทึกข้อมูลสถานการณ์แห่งชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการก าหนดและทบทวน

แผนงานแห่งชาติ เช่น กฎหมายและขอ้บงัคบั การจดัอบรมดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ในการท างาน มีบริการอาชีวอนามยัตามกฎหมายและแนวปฏิบติัภายในประเทศ ให้ครอบคลุมถึง  

การได้รับบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการท างาน จัดท าสถิติโรคและการได้รับบาดเจ็บจาก 

การท างาน รวมถึงมีแผนงานและนโยบายดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างานของ

องคก์รนายจา้งและลูกจา้ง เป็นตน้57 

ตามอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศข้างต้น ได้ก าหนด

นโยบายและวางแนวทางการป้องกันเร่ืองสุขอนามยัและความปลอดภยัของลูกจ้างในกรณีเกิด

อนัตรายต่อสุขภาพของลูกจา้งและก่อให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยในสถานประกอบกิจการให้แก่

                                                           

 57 Recommendation No. 197 Concerning Promotional Framework for Occupational Safety and Health 
2006, Article 1, 2, 3, 4. 
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รัฐสมาชิกเพื่อใช้ด าเนินการในประเทศของตน โดยวางรูปแบบและมาตรการเพื่อให้นายจ้าง

ด าเนินการจดัท ามาตรการเพื่อให้ความคุม้ครองลูกจา้งอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้มาตรการท่ีก าหนดไว้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานคุม้ครองลูกจา้ง โดยรัฐสมาชิกอาจ

ก าหนดเป็นกฎหมายและขอ้บงัคบัให้นายจา้งปฏิบติัตาม และมีบทลงโทษนายจา้งท่ีไม่ด าเนินการ

ดว้ย 

3.1.6  อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 158 และข้อแนะท่ี 166 ว่าด้วย 

การเลิกจา้งโดยนายจา้งเป็นฝ่ายริเร่ิม 

ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 158 และข้อแนะท่ี 166  

ว่าด้วยการเลิกจา้งโดยนายจา้งเป็นฝ่ายริเร่ิม ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสมชัชาองค์การแรงงาน

ระหวา่งประเทศ เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน ค.ศ. 1982 ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติักรณีนายจา้งจะเลิกจา้ง

ลูกจา้งไว ้ซ่ึงอาจสรุปสาระส าคญัได ้7 หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี คือ 

ขอ้ 1 เหตุอนัควรเลิกจา้ง 

ลูกจา้งตอ้งไม่ถูกเลิกจา้ง เวน้แต่จะมีเหตุผลอนัสมควรแก่การเลิกจา้งอนัเน่ืองมาจาก

ความสามารถหรือความประพฤติของลูกจา้ง หรืออนัเน่ืองจากมาจากขอ้ก าหนดในการท างานของ

กิจการ สถานประกอบการ หรือสถานบริการนั้น และเหตุอนัควรเลิกจา้งตอ้งไม่ใช่เหตุใดเหตุหน่ึง 

ดงัต่อไปน้ี 

1) การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงาน

นอกเวลาท างาน หรือในเวลาท างาน โดยไดรั้บความยนิยอมจากนายจา้งแลว้  

2) การสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเป็นผูแ้ทนของลูกจา้ง การท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนของ

ลูกจา้ง หรือการท าหนา้ท่ีแทนผูแ้ทนของลูกจา้ง 

3) การยื่นขอ้ร้องเรียน หรือการมีส่วนร่วมในกระบวนการท่ีขดัแยง้กบันายจา้ง รวมถึง

การถูกกล่าวหาวา่กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้บงัคบั หรือการขอรับความช่วยเหลือ

โดยอาศยัอ านาจของหน่วยงานทางปกครอง 

4) เช้ือชาติ สีผิว เพศ สถานภาพสมรส ภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว การตั้งครรภ ์

ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง การถือสัญชาติ หรือพื้นฐานทางสังคม 

5) การหยดุงานระหวา่งลาคลอดบุตร 
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ขอ้ 2 ขั้นตอนปฏิบติัก่อนหรือระหวา่งการเลิกจา้ง 

ก่อนจะเลิกจา้งลูกจา้งได้ นายจา้งควรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขเพื่อให้

โอกาสแก่ลูกจา้งได้ระมดัระวงัหรือปฏิบติัตนด้วยความระมดัระวงั เพื่อเป็นการปรับปรุง แก้ไข 

ตนเองมิให้ต้องถูกเลิกจ้างได้ และเม่ือนายจ้างเห็นว่าจ าเป็นจะต้องเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้าง 

ควรจะร่วมหารือกบัผูแ้ทนลูกจา้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีต่อกันระหว่างนายจ้างกบัลูกจ้าง

เก่ียวกบักระบวนการก่อนหรือระหว่างการเลิกจา้ง การเลิกจา้งลูกจา้ง โดยมีสาเหตุมาจากความ

ประพฤติหรือการปฏิบติังานของลูกจ้างนั้น นายจ้างต้องให้ลูกจ้างได้มีโอกาสช้ีแจงขอ้เท็จจริง

เก่ียวกบัขอ้กล่าวหานั้น เวน้แต่นายจา้งมีเหตุผลอนัสมควรท่ีไม่อาจให้โอกาสดงักล่าวแก่ลูกจา้งได ้

ขอ้ 3 ขั้นตอนปฏิบติัในการอุทธรณ์การเลิกจา้ง 

เม่ือเกิดการเลิกจา้ง ควรใหโ้อกาสการอุทธรณ์การเลิกจา้ง ดงัน้ี 

1) ลูกจา้งผูใ้ดไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ การเลิกจา้งไม่เป็นธรรมยอ่มมีสิทธิอุทธรณ์การเลิก

จา้งนั้นต่อองค์กรกลาง เช่น ศาลแรงงาน คณะกรรมการช้ีขาดหรืออนุญาโตตุลาการได้ แต่หาก

ลูกจา้งมิไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์การเลิกจา้งภายในระยะเวลาตามสมควรภายหลงัจากถูกเลิกจา้งให้ถือวา่

ลูกจา้งผูน้ั้นสละสิทธิในการอุทธรณ์การเลิกจา้งนั้น 

กรณีเป็นการเลิกจา้งท่ีได้กระท าโดยได้รับอนุญาตจากองค์กรท่ีมีอ านาจ  การใช้สิทธิ

อุทธรณ์การเลิกจา้งของลูกจา้ง อาจเปล่ียนไปตามกฎหมายและแนวปฏิบติัภายในประเทศ 

2) ให้องค์กรกลาง เช่น ศาลแรงงาน คณะกรรมการช้ีขาด หรืออนุญาโตตุลาการ มีอ านาจ

ตรวจสอบเหตุผลในการเลิกจา้งและในสถานการณ์อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบักรณีการเลิกจา้ง และมีอ านาจ

ในการตดัสินว่า การเลิกจา้งนั้นเป็นธรรมหรือไม่ จากพยานหลกัฐานท่ีไดรั้บจากฝ่ายนายจา้งและ

ฝ่ายลูกจา้ง และตามวิธีปฏิบติัท่ีก าหนดโดยกฎหมายแลว้แนวปฏิบติัภายในประเทศ โดยก าหนดให้

นายจา้งมีภาระการพิสูจน์วา่การเลิกจา้งนั้นไม่เป็นธรรม  

หากองค์กรกลางพบว่าการเลิกจ้างนั้นไม่เป็นธรรม แต่องค์กรกลางนั้นไม่มีอ านาจ

ด าเนินการในทางปฏิบติัท่ีจะประกาศวา่ การเลิกจา้งนั้นไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรือออกค าสั่งหรือ

เสนอให้รับลูกจ้างกลับเข้าท างานแล้ว องค์กรกลางมีอ านาจออกค าสั่งให้มีการจ่ายเงินชดเชย 

ท่ีเพียงพอ หรือใหมี้การบรรเทาความเดือดร้อนดว้ยวธีิการอ่ืนตามความเหมาะสม 

ขอ้ 4 ระยะเวลาในการบอกกล่าวการเลิกจา้งล่วงหนา้ ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ ในเวลาอนัสมควรหรือไดรั้บเงินชดเชยแทนการแจง้การเลิกจา้งล่วงหนา้ เวน้แต่ลูกจา้งได้

กระท าผดิอยา่งร้ายแรง 
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ขอ้ 5 สิทธิของลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้ง 

1) เงินชดเชยหรือสิทธิประโยชน์ในการออกจากงาน โดยค านวณจากอายุงานและระดบั

ค่าจา้ง โดยไดรั้บจากนายจา้งโดยตรงหรือไดรั้บจากกองทุนท่ีนายจา้งจ่ายเงินสมทบ หรือ 

2) สิทธิประโยชน์จากความช่วยเหลือหรือการประกนัการวา่งงาน หรือการประกนัสังคม 

เช่น สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพหรือทุพพลภาพ ภายใตเ้ง่ือนไขการมีสิทธิประโยชน์ดงักล่าว 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีลูกจา้งถูกเลิกจา้งเน่ืองจากการกระท าผดิอยา่งร้ายแรงอาจท าให้เสียสิทธิใน

การรับเงินหรือสิทธิประโยชน์ดงักล่าวได ้

ขอ้ 6 การเลิกจ้างเน่ืองจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี

โครงสร้าง และเหตุผลอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั มีขอ้ควรปฏิบติัก่อนเลิกจา้ง ดงัน้ี 

1) การปรึกษาหารือกบัผูแ้ทนลูกจา้ง 

เม่ือนายจา้งประสงค์ให้มีการเลิกจา้งดว้ยเหตุผลทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี โครงสร้าง 

หรือเหตุผลอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั นายจา้งตอ้งแจง้เหตุผลในการเลิกจา้ง จ านวนและประเภทของลูกจา้ง

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากการเลิกจา้ง และก าหนดระยะเวลาท่ีจะด าเนินการเลิกจา้ง ให้ผูแ้ทน

ลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งทราบภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และนายจา้งตอ้งให้โอกาสแก่ผูแ้ทนลูกจา้งท่ี

เก่ียวขอ้งไดป้รึกษาหารือโดยเร็วท่ีสุด เพื่อหามาตรการมาใชเ้พื่อไม่ให้เกิดการเลิกจา้งหรือท าให้มี 

ผูถู้กเลิกจา้งจ านวนนอ้ยท่ีสุด และมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อลูกจา้งท่ีเกิดจากการเลิกจา้ง เช่น 

การหางานอ่ืน เป็นตน้ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบติัภายในประเทศ 

2) การแจง้ต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจ 

เม่ือนายจา้งประสงค์ให้มีการเลิกจา้งดว้ยเหตุผลทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี โครงสร้าง 

หรือเหตุผลอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกนั นายจา้งจะตอ้งแจง้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเหตุผลการเลิกจา้ง 

จ านวน และประเภทของคนงานท่ีคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบ ต่อเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจโดยเร็วท่ีสุด 

ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือแนวปฏิบติัภายในประเทศ 

3) มาตรการท่ีใชข้จดัหรือลดการเลิกจา้ง58 

(1) มาตรการท่ีใช้ขจดัหรือท าให้การเลิกจา้งอันเน่ืองมาจากสาเหตุทางเศรษฐกิจ การ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละสาเหตุอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัลดนอ้ยลงหมายความรวมถึงการจ ากดัการ

จา้ง การกระจาย การลดก าลงัแรงงานออกไปในช่วงเวลาหน่ึง เพื่อให้การลดก าลงัแรงงานเป็นไป
                                                           

 58 ร้อยเอก วทิย ์ ชะนะภยั, “การชะลอการเลิกจา้งกบัการคุม้ครองการเลิกจา้งลูกจา้งตามกฎหมาย.” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2543), น. 95 – 96. 
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ตามธรรมชาติ การโยกยา้ยต าแหน่งภายในการฝึกอบรม และการฝึกอบรมใหม่ การรับบ านาญก่อน

เกษียณโดยสมคัรใจ พร้อมทั้งการคุม้ครองรายไดท่ี้เหมาะสม การจ ากดัการท างานล่วงเวลา และการ

ลดชัว่โมงการท างานปกติ 

(2) กรณีพิจารณาแลว้เห็นวา่ การลดชัว่โมงการท างานปกติลงชัว่คราว สามารถช่วยขจดั

หรือลดการเลิกจ้างอันเน่ืองมาจากปัญหาเศรษฐกิจชั่วคราวลงได้ จึงควรพิจารณาถึงการจ่าย

ค่าชดเชยบางส่วนเป็นการทดแทนค่าจา้งส าหรับชัว่โมงการท างานท่ีเสียไปโดยใชเ้งินสนบัสนุนจาก

วธีิการอนัเหมาะสมภายใตก้ฎหมายและแนวปฏิบติัของประเทศ 

ขอ้ 7 หลกัเกณฑก์ารเลิกจา้ง 

เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งเลิกจา้งลูกจา้ง ควรก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกลูกจา้งท่ี 

จะถูกเลิกจา้งไว ้ดงัน้ี 

1) การเลิกจา้งคนงานเน่ืองมาจากสาเหตุทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และ

เหตุผลท่ีคล้ายคลึงกัน นายจ้างควรจะคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ซ่ึงได้ก าหนดไวล่้วงหน้าเท่าท่ี 

จะกระท าได้ โดยเน้นถึงผลประโยชน์ทั้งฝ่ายกิจการ สถานบริการ หรือสถานประกอบการ และ

ผลประโยชน์ของคนงาน 

2) หลกัเกณฑ์การเลิกจา้งควรจะก าหนดโดยวิธีการทางกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของ

ประเทศ ขอ้ตกลงร่วมกนั กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ค าช้ีขาดหรือค าพิพากษาของศาล หรือ

โดยลกัษณะการอย่างอ่ืน อนัเป็นระเบียบปฏิบติัของประเทศตามความส าคญัก่อนหลงัและความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ของประเทศ 

ขอ้ 8 การบรรเทาผลกระทบของการเลิกจา้ง 

เม่ือลูกจา้งถูกเลิกจา้งแลว้ นอกจากลูกจา้งจะตอ้งสูญเสียรายได ้สูญเสียความมัน่คงใน

การท างาน สูญเสียความพอใจในงาน สูญเสียโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง สูญเสียโอกาสในการรับ

บ าเหน็จ ถ้ามี ฯลฯ  แล้ว ยงัส่งผลกระทบถึงรายได้ของครอบครัวของลูกจ้างให้มีรายได้ลดลง 

เกิดความไม่มัน่คงแก่ครอบครัวของลูกจา้งดว้ย และยงัอาจส่งผลกระทบต่อสังคมกลายเป็นปัญหา

การวา่งงาน ดงันั้น จึงควรหามาตรการเพื่อใชบ้รรเทาผลกระทบจากการเลิกจา้ง ดงัน้ี 

1) ในกรณีการเลิกจา้งเน่ืองจากสาเหตุทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี

หรือเหตุผลอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั ลูกจา้งท่ีไดรั้บผลจากการเลิกจา้งน้ี ควรได้รับการบรรจุเขา้ในงาน

ใหม่ท่ีเหมาะสมโดยเร็วท่ีสุด โดยไดรั้บการฝึกอบรม หรือฝึกอบรมใหม่ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
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ควรได้รับการส่งเสริมโดยก าหนดมาตรการข้ึนให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ของประเทศ โดย

เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจดว้ยความร่วมมือของตวัแทนนายจา้ง และลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีเป็นไปได ้

2) นายจา้งควรจะช่วยเหลือลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งในการหางานใหม่ท่ีเหมาะสม โดยอาจ

ช่วยเหลือในการติดต่อโดยตรงกบันายจา้งอ่ืน ๆ  เท่าท่ีจะกระท าได ้

3) การช่วยเหลือลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งใหไ้ดรั้บการจา้งงานใหม่ท่ีเหมาะสม หรือไดรั้บการ

ฝึกอบรม หรือรับการฝึกอบรมใหม่ 

4) การใหค้วามคุม้ครองดา้นรายไดใ้นระหวา่งช่วงรับการฝึกอบรม หรือรับการฝึกอบรม

ใหม่ ตลอดจนช่วยเหลือในการคืนค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรม หรือฝึกอบรมใหม่ทั้งหมดหรือ

บางส่วน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการหางานและเขา้รับงานใหม่ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอยู่

อาศยั 

5) เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจควรพิจารณาจดัหาแหล่งการเงินเพื่อช่วยเหลือค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการ

ฝึกอบรม หรือฝึกอบรมใหม่ หรือการขาดรายได้ในระหว่างช่วงรับการฝึกอบรม หรือฝึกอบรมใหม่

ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามมาตรการตามกฎหมายและแนวปฏิบติัของประเทศ 

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 158 และขอ้แนะท่ี 166 ว่าดว้ย การเลิกจา้งโดยนายจา้งเป็นฝ่ายริเร่ิมดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ไดก้ าหนดถึงวิธีการหรือขอ้ควรปฏิบติัก่อนการเลิกจา้งเน่ืองจากสาเหตุเศรษฐกิจการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยีและเหตุผลอ่ืนอนัคลา้ยคลึงกนัไวอ้ยา่งชดัเจน นายจา้งจะตอ้งมีการปรึกษาหารือกบั

ผูแ้ทนลูกจ้างแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจ และหามาตรการท่ีจะขจดัหรือลดการเลิกจ้างเสียก่อน 

ซ่ึงตามกฎหมายของไทยคือพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 121 ไดก้ าหนดไว้

เพียงแต่กรณีท่ีนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งเพราะเหตุท่ีปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจ าหน่าย 

หรือการบริการ อนัเน่ืองมาจากการน าเคร่ืองจกัรมาใช ้หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลย ี

ท่ีนายจ้างจะต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวเ้พียงกรณีเดียว 

มิได้บญัญติัการเลิกจ้างในกรณีท่ีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเน่ืองจากเหตุเศรษฐกิจ หรือเหตุผลอ่ืน 

ท่ีคลา้ยคลึงกนัไว ้ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ การชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ

คร้ังยอ่มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในกรณีท่ีเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากจน

ส่งผลกระทบต่อกิจการของนายจ้าง จนเป็นเหตุให้นายจ้างต้องเลิกจ้างลูกจ้าง  อันเป็นเหตุท่ี

คล้ายคลึงในลักษณะเดียวกับการการเลิกจ้างเน่ืองจากเหตุเศรษฐกิจ  ซ่ึงถ้าหากได้มีการน า

หลกัเกณฑ์ตามอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 158 และขอ้แนะท่ี 166 ดงักล่าว
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มาใชใ้นประเทศไทย โดยก าหนดให้มีความชดัเจนและแน่นอนในหลกัเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และ

เง่ือนไขการเลิกจ้างเน่ืองจากสาเหตุท่ีกิจการได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง แล้ว 

การเลิกจ้างลูกจ้างก็อาจจะลดลงได้ ถ้าหากการเลิกจ้างลูกจ้างไม่เข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ 

ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือเง่ือนไขของกฎหมายแลว้ นายจา้งก็ไม่อาจอา้งเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็น

สาเหตุของการเลิกจา้งลูกจา้งได ้

 

3.2  มาตรการตามกฎหมายไทยทีเ่กี่ยวกบัการคุ้มครองการจ้างงาน 

ประเทศไทยได้มีมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองการจ้างงานท่ีให ้

ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างซ่ึงถูกเลิกจ้าง โดยแยกพิจารณาความคุ้มครองตามกฎหมายต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี59 

3.2.1  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

สัญญาจา้งแรงงาน ถือเป็นเอกเทศสัญญาหน่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

บรรพ 3 เอกเทศสัญญาลกัษณะ 6 จา้งแรงงาน มาตรา 575 ถึง มาตรา 586 ซ่ึงกล่าวถึงลกัษณะและ

สาระส าคญัของสัญญาจา้งแรงงาน สิทธิและหนา้ท่ีของนายจา้งและลูกจา้ง ตลอดจนความระงบัของ

สัญญาจา้งแรงงาน ซ่ึงบทบญัญติัของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยน้ี์ใชบ้งัคบัแก่นายจา้งลูกจา้ง 

ทั้งในภาคเอกชนและรัฐวสิาหกิจดว้ย60  

1) การเลิกจา้งลูกจา้งตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยอ์าจเกิดได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

(1) การเลิกจา้งกรณีท่ีตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้  

ในกรณีท่ีสัญญาจา้งแรงงานไม่ไดก้  าหนดระยะเวลาการจา้งไว ้เป็นเหตุให้ลูกจา้งไม่อาจ

ทราบไดว้่าสัญญาจา้งจะส้ินสุดลงเม่ือใด กฎหมายจึงก าหนดหลกัเกณฑ์วา่ หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะ

เลิกสัญญาสามารถท าไดด้ว้ยการบอกกล่าวล่วงหนา้เม่ือถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าจา้งคราวใด

คราวหน่ึงเพื่อให้ผลเป็นการเลิกสัญญาเม่ือถึงก าหนดจ่ายค่าจา้งคราวถดัไป แต่ไม่จ  าตอ้งบอกกล่าว

เกินกวา่ 3 เดือน (มาตรา 583 วรรคหน่ึง)61 หรือนายจา้งอาจจ่ายค่าจา้งแทนช่วงเวลาท่ีจะตอ้งบอกกล่าว

                                                           

 59 เกษมสนัต ์ วลิาวรรณ, กฎหมายแรงงานส าหรับนกับริหาร, พิมพค์ร้ังท่ี 15  

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพว์ิญญูชน, 2556), น. 11. 

 60 วจิิตรา (ฟุ้งลดัดา) วเิชียรชม ข, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 51, น. 61. 

 61 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 583. 
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ล่วงหน้าแลว้ให้ลูกจา้งออกจากการงานทนัทีก็สามารถท าได ้(มาตรา 582 วรรคสอง) 62 เพื่อเป็น 

การใหค้วามคุม้ครองคู่สัญญาฝ่ายท่ีถูกบอกเลิกสัญญาไดรู้้ตวัล่วงหนา้ โดยมีระยะเวลาเพียงพอท่ีจะ

บรรเทาความเสียหาย ความเดือดร้อน จากการถูกบอกเลิกสัญญา เพื่อให้ลูกจา้งมีเวลาหางานใหม่ท า 

ส่วนนายจา้งก็จะไดมี้ระยะเวลาในการหาลูกจา้งใหม่เขา้มาท างานแทนลูกจา้งเดิม ดงันั้น กฎหมาย

จึงไม่ตอ้งการใหมี้การตกลงกนัท่ีแตกต่างไปจากท่ีกฎหมายก าหนด และไดน้ าหลกัการของประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 582 ไปบญัญติัไวใ้นมามาตรา 17 วรรคสอง และวรรคสาม แห่ง

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเป็นกฎหมายเคร่งครัดมีผลท าให้คู่สัญญาไม่สามารถ

ตกลงกนัให้แตกต่างไปจากบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวได ้เพราะเป็นกฎหมายเก่ียวดว้ยความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน63 

ทั้งน้ี ในส่วนของระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้าได้ก าหนดจากระยะเวลาจ่าย

ค่าจา้งเป็นส าคญั โดยไม่ค  านึงถึงอายงุานของลูกจา้ง ดงันั้น ไม่วา่ลูกจา้งจะมีอายุงานเท่าใดก็ไม่มีผล

ท าให้เพิ่มระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหน้า และนายจา้งกบัลูกจา้งจะตกลงก าหนดระยะเวลา 

การบอกกล่าวล่วงหนา้ให้นอ้ยกวา่หน่ึงระยะจ่ายค่าจา้งไม่ได ้เพราะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 17 ซ่ึงเป็นกฎหมายเก่ียวด้วยความสงบเรียบร้อย64แต่สามารถตกลง

ก าหนดระยะเวลาบอกกล่าวล่วงหนา้ก่อนเลิกจา้งมากกวา่หน่ึงงวดค่าจา้งได ้

(2) การเลิกจา้งกรณีไม่ตอ้งมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ กรณีการเลิกจา้งท่ีนายจา้งไม่ตอ้ง

บอกกล่าวล่วงหนา้มีดงัน้ี 

ก. การจา้งงานท่ีมีก าหนดเวลาแน่นอน เป็นกรณีท่ีไดก้ าหนดระยะเวลาการจา้งงานไว้

แน่นอน เป็นวนั เป็นเดือน หรือเป็นปี ซ่ึงหากครบก าหนดระยะเวลาการจ้างท่ีได้ตกลงไวแ้ล้ว 

นายจา้งก็ไม่จ  าตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้อีก 

                                                           

 62 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 582.  

 63 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2864/2516, 3583/2524, 193/2534. 

 64 เดิมมีค าพิพากศาลฎีกาท่ี 1200/2534 วินิจฉัยวา่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 582 ไม่ใช่

กฎหมายเก่ียวดว้ยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ต่อมามีค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5249/2545 วนิิจฉยัวา่การตก

ลงยกเวน้การเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 และ

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 17 เป็นโมฆะ. 
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ข. การจา้งงานท่ีมีก าหนดระยะเวลาเสร็จส้ินของงาน เป็นกรณีท่ีนายจา้งตกลงจา้งให้

ท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยเม่ืองานนั้นเสร็จส้ินแลว้ สัญญาจา้งระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งเป็นอนั

ส้ินสุดลง มีผลเป็นการเลิกจา้งไปในตวั ถือวา่เป็นสัญญาจา้งท่ีมีก าหนดเวลาแน่นอน65 

ค. ลูกจา้งทดลองงาน เม่ือนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งทดลองงานภายในระยะเวลาทดลองงานท่ี

ก าหนด นายจา้งก็ไม่จ  าตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ก่อนการเลิกจา้ง เพราะสัญญาจา้งลูกจา้งทดลองงาน

เป็นสัญญาจา้งท่ีมีขอ้ตกลงให้ทดลองปฏิบติังานมีก าหนดแน่นอน66 

2) การกระท าของลูกจา้งท่ีท าใหน้ายจา้งสามารถเลิกจา้งไดท้นัที เป็นกรณีท่ีลูกจา้งจงใจ

ขดัค าสั่งของนายจา้งอนัชอบดว้ยกฎหมาย หรือละเลยไม่น าพาต่อค าสั่งเช่นวา่นั้นเป็นอาจิณ หรือละ

ทิ้งการงาน หรือกระท าความผิดร้ายแรง หรือท าประการอ่ืนอนัไม่สมควรแก่การปฏิบติัหน้าท่ีของ

ตนใหลุ้ล่วงไปโดยถูกตอ้งและสุจริต นายจา้งสามารถไล่ลูกจา้งออกไดโ้ดยมิตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้

หรือใหสิ้นไหมทดแทนก็ได ้(มาตรา 583)67 

3) การจ่ายสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ซ่ึงเป็นสิทธิของนายจา้งท่ีจะกระท าได ้

เพียงแต่นายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้จนถึงเวลาท่ีจะมีผลเป็นการเลิกจา้ง

ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 582 วรรคสอง 

บทบญัญติัเก่ียวกับการคุ้มครองการเลิกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ดงักล่าวนั้น พบวา่ สิทธิในการเลิกจา้งของนายจา้งมีอยูอ่ยา่งไม่มีขอ้จ ากดั เพราะแมว้า่ลูกจา้งจะมิได้

กระท าความผิดตามเหตุใด ๆ  ดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 582 นายจา้งก็ยงัมีสิทธิเลิกจา้งไดทุ้กเม่ือ 

เพียงแต่นายจา้งมีหน้าท่ีตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเม่ือถึงหรือก่อนถึงก าหนดจ่ายค่าจา้งเท่านั้น หรือ

หากนายจา้งตอ้งการเลิกจา้งลูกจ้างทนัที นายจา้งก็สามารถท าได ้เพียงแต่นายจา้งมีหน้าท่ีตอ้งจ่าย

ค่าจา้งล่วงหน้าส าหรับงวดถดัไปให้แก่ลูกจา้ง จึงท าให้นายจา้งสามารถเลิกจา้งลูกจา้งเม่ือใดและ

ดว้ยเหตุใดหรือไม่มีเหตุในการเลิกจา้งก็สามารถท าได้68  

3.2.2  พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากประกาศของคณะปฏิวติั 

ฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุม้ครอง

                                                           

 65 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3022/2526. 

 66 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2480/2525. 

 67 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 583.  

 68 จ ารัส  เขมะจารุ (อา้งถึงใน นิชาภา  ภูกานดาวงศ,์ 2553, น. 79). 

DPU



63 

แรงงาน ลงวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2515 ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เป็นตน้มา 

มีทั้งหมด 166 มาตรา เน้ือหาให้ความคุม้ครองลูกจา้งในเร่ืองการใช้แรงงานทัว่ไป การใช้แรงงาน

หญิง การใชแ้รงงานเด็ก ค่าจา้ง ค่าตอบแทนการท างานอ่ืน ๆ  คณะกรรมการท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครอง

แรงงาน การพกังาน ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ การควบคุมกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง พนกังานตรวจ

แรงงาน และโทษทางอาญา 

กฎหมายคุม้ครองแรงงานได้ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเลิกจา้งไวว้่าเม่ือนายจา้ง

ตอ้งการเลิกจา้งลูกจา้งทั้ง ๆ  ท่ีลูกจา้งมิไดก้ระท าความผดิ นายจา้งมีหนา้ท่ีจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจา้ง

ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เพื่อใหลู้กจา้งไดมี้เงินเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งท่ียงัไม่สามารถหางานใหม่

ท าได ้ 

การเลิกจา้งตามกฎหมายปัจจุบนั ซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 118 วรรคสอง หมายความว่า การท่ีนายจา้งจะตอ้งจ่าย

ค่าชดเชยให้แก่ลูกจา้งนั้น ตอ้งเป็นกรณีท่ีนายจา้งให้ลูกจา้งซ่ึงท างานมาครบหน่ึงร้อยยี่สิบวนั ออก

จากงานไปในทุกกรณี ทั้งน้ี ไม่ว่าสาเหตุของการไม่ยอมให้ลูกจา้งท างานจะเป็นเพราะสาเหตุจาก

นายจา้งหรือลูกจา้งก็ตาม แมก้ารท่ีลูกจา้งไม่ไดท้  างานและไม่ไดรั้บค่าจา้งเพราะเหตุท่ีนายจา้งไม่

สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้เช่น ไฟไหมโ้รงงานหมดและนายจา้งไม่มีทุนท่ีจะประกอบกิจการ

ต่อไป กรณีน้ีแมน้ายจา้งจะมิไดมี้เจตนาแทจ้ริงท่ีจะเลิกจา้งลูกจา้ง แต่ในความเป็นจริงคือนายจา้งไม่

มีงานให้ลูกจา้งท าอีกต่อไป ท าให้สภาพความเป็นนายจา้งและลูกจา้งตอ้งส้ินสุด ดงันั้น แมน้ายจา้ง

จะมิไดบ้อกกล่าวการเลิกจา้งลูกจา้งเลย ก็ตอ้งถือวา่เป็นการเลิกจา้งลูกจา้งแลว้ 

มาตรการในการคุม้ครองการเลิกจา้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

แยกพิจารณาเป็นกรณีได ้ดงัน้ี 

1) วธีิการบอกกล่าวล่วงหนา้ในกรณีท่ีสัญญาจา้งแรงงานไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาจา้งไว ้ 

มาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ 69 สรุปไดว้า่ กรณีท่ีสัญญา

จา้งไม่มีก าหนดระยะเวลา นายจา้งหรือลูกจา้งอาจบอกเลิกสัญญาจา้งโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น

หนงัสือให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบในเม่ือถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าจา้งคราวหน่ึงคราวใด เพื่อให้มี

ผลเป็นการเลิกสัญญากันเม่ือถึงก าหนดจ่ายค่าจา้งคราวถัดไป แต่ไม่จ  าต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

เกินสามเดือน ทั้งน้ี ใหถื้อวา่สัญญาจา้งทดลองงานเป็นสัญญาจา้งท่ีไม่มีก าหนดระยะเวลาดว้ย 

                                                           

 69 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 17. 
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การบอกเลิกสัญญาจา้งดงักล่าว นายจา้งอาจจ่ายค่าจา้งให้ตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่ายจนถึง

เวลาเลิกสัญญาตามก าหนดท่ีบอกกล่าวและใหลู้กจา้งออกจากงานทนัทีได ้

การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตราน้ีไม่ใช้บงัคบัแก่การเลิกจา้งตามมาตรา 119 แห่ง

พระราชบญัญติัน้ี และมาตรา 538 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

วิธีการบอกกล่าวล่วงหนา้ หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 

582 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ 3.2.1 ซ่ึงมิไดก้  าหนดวา่การบอกกล่าวล่วงหนา้นั้น จะตอ้งท าดว้ย

วาจาหรือตอ้งท าเป็นหนงัสือ แต่เม่ือมีการน าหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบอกกกล่าวล่วงหนา้มาบญัญติั

ไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 17 วรรคสอง ซ่ึงเขียนแตกต่างจากประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์โดยก าหนดให้นายจา้งหรือลูกจา้งอาจบอกเลิกสัญญาจา้งโดยบอกกล่าวล่วงหน้า

เป็นหนงัสือใหอี้กฝ่ายทราบ จึงเกิดปัญหาในการตีความวา่ ภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ 

มาตรา 17 นายจา้งจะตอ้งบอกล่วงหน้าเป็นหนังสือเท่านั้นหรือไม่ ซ่ึงได้มีค  าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 

6701/2549 ศาลฎีกาไดว้ินิจฉัยว่า “ปัญหาว่าการท่ีนายจา้งบอกเลิกจา้งลูกจา้งดว้ยวาจา โดยไม่ได้

บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนงัสือเป็นการขดัต่อพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 17 วรรคสอง

หรือไม่ ในการบอกเลิกสัญญาจ้างท่ีไม่มีก าหนดเวลาจ้างเอาไว้นั้ น มีบัญญัติหลักทั่วไปไว้ใน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 6 มาตรา 582 มิไดก้  าหนดไวว้่าการบอกเลิกจา้ง

จะต้องท าเป็นหนังสือ ดังนั้น การบอกเลิกจ้างจึงอาจจะท าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ส่วนท่ี

บญัญติัไวใ้นมาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ วา่ในกรณีท่ีสัญญาจา้งไม่มี

ก าหนดระยะเวลา นายจา้งหรือลูกจา้งอาจบอกเลิกสัญญาจา้งโดยบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นหนงัสือให้อีก

ฝ่ายหน่ึงทราบนั้น ก็มิไดห้้ามเด็ดขาดมิให้นายจา้งหรือลูกจา้งบอกเลิกสัญญาจา้งดว้ยวาจา เพียงแต่ให้

อีกฝ่ายหน่ึงทราบในเม่ือถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดค่าจา้งคราวหน่ึง เพื่อเป็นผลเลิกสัญญากนัเม่ือถึง

ก าหนดจ่ายค่าจา้งคราวถดัไปขา้งหนา้เท่านั้น โดยจะบอกกล่าวเป็นหนงัสือหรือดว้ยวาจาก็ไดห้าบงัคบั

ให้ตอ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสือเท่านั้น”70 และการบอกกล่าวล่วงหน้าจะตอ้งมีความชดัเจน กล่าวคือ 

นายจา้งจะตอ้งแสดงเจตนาไม่จา้งลูกจา้งให้ท างานอีกต่อไป โดยให้สัญญาจา้งมีผลจบส้ินลงใน

อนาคต จึงจะถือวา่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 

 

                                                           

 70 พงษรั์ตน์  เครือกล่ิน, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 16, น. 447 – 453. 
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2) การหยดุงานบางส่วน หรือทั้งหมด เป็นการชัว่คราว  

มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ สรุปได้ว่ากรณีท่ีนายจ้างมี 

ความจ าเป็นต้องหยุดกิจการทั้ งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวโดยเหตุหน่ึงเหตุใดท่ีมิใช่ 

เหตุสุดวิสัย กฎหมายก าหนดให้นายจา้งมีหน้าท่ีจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ

ค่าจา้งในวนัท างานท่ีลูกจา้งไดรั้บก่อนนายจา้งหยดุกิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจา้งไม่ไดใ้ห้ลูกจา้ง

ท างาน และก าหนดใหน้ายจา้งมีหนา้ท่ีแจง้ให้ลูกจา้งและพนกังานตรวจแรงงานทราบล่วงหนา้ก่อน

วนัเร่ิมหยดุกิจการไม่นอ้ยกวา่สามวนัท าการ 

3) การคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งกรณีนายจา้งยา้ยสถานประกอบกิจการ 

มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ กล่าวโดยสรุปไดว้า่กรณีท่ีนายจา้งจะ

ยา้ยสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานท่ีอ่ืนอนัส่งผลกระทบส าคญัต่อการด ารงชีวิตตามปกติของ

ลูกจา้งหรือครอบครัว นายจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ให้ลูกจา้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัก่อน

วนัยา้ยสถานประกอบกิจการ ส่วนฝ่ายลูกจา้งหากลูกจา้งไม่ประสงคจ์ะไปท างานดว้ย ลูกจา้งมีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาจา้งได้ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับแจง้จากนายจ้างหรือวนัท่ีนายจา้งยา้ย

สถานประกอบกิจการแลว้แต่กรณี และลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าชดเชย

ท่ีลูกจา้งพึงมีสิทธิไดรั้บตามมาตรา 118 ซ่ึงค าวา่ “แลว้แต่กรณี” แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

(1) กรณีนายจา้งแจง้ใหลู้กจา้งทราบการยา้ย หรือ 

(2) กรณีนายจา้งไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ใหถื้อวนัยา้ยสถานประกอบกิจการ 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวา่เป็นการยา้ยสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานท่ีอ่ืน ไดแ้ก่ 

(1) การยา้ยสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานท่ีแห่งใหม่ 

(2) ตอ้งยา้ยสถานประกอบกิจการเดิมทั้งหมด มิใช่ยา้ยเพียงบางส่วนหรือบางแผนก 

(3) เป็นการยา้ยในลกัษณะปิดสถานประกอบกิจการเดิม 

(4) สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ตอ้งไม่ใช่เป็นสาขาหรือเป็นสถานประกอบกิจการ

ของนายจา้งอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงนายจา้งมีอยูเ่ดิม 

(5) การยา้ยดงักล่าวมิใช่เป็นการยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของลูกจา้ง 

(6) สถานประกอบกิจการแห่งใหม่กบัแห่งเดิมจะห่างกันเท่าไร ก็ถือว่าเป็นการยา้ย

สถานประกอบกิจการ  

ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาดว้ยว่าลูกจา้งได้รับผลกระทบส าคญัต่อการด ารงชีวิตตามปกติของ

ตนเองหรือครอบครัวหรือไม่ หากลูกจา้งไม่ไดรั้บผลกระทบส าคญัต่อการด ารงชีวิตตามปกติของ
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ลูกจา้งหรือครอบครัวแลว้ กรณีเช่นน้ีลูกจา้งไม่มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทน

การบอกกล่าวล่วงหนา้ตามมาตรา 120 วรรคหน่ึงและวรรคสอง71 

การจ่ายค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจา้งยา้ยสถานประกอบกิจการ ณ สถานท่ีอ่ืน ตอ้งเป็น

การยา้ยไปตั้งและด าเนินการประกอบกิจการ ณ ท่ีแห่งใหม่ โดยการยา้ยสถานท่ีประกอบกิจการนั้น

ท าใหลู้กจา้งไม่สามารถจะไปท างานดว้ยได ้ซ่ึงสาเหตุท่ีท าใหลู้กจา้งไม่สามารถจะไปท างานดว้ยได้

นั้น อาจจะเน่ืองมาจากปัญหาในการเดินทางไปท างานท่ีใหม่ ปัญหาท่ีพกัอาศยั ครอบครัว ไม่อาจ

เดินทางไปอยูด่ว้ยได ้ปัญหาท่ีเรียนบุตร ฯลฯ อนัเป็นผลกระทบท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตตามปกติ

ของลูกจ้าง หากนายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า กฎหมายก าหนดให้นายจ้างต้องจ่าย

ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามสิบวนั หรือเท่ากบัค่าจา้ง

ของการท างานสามสิบวนัสุดทา้ยส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจา้ง 

กฎหมายก าหนดใหน้ายจา้งมีหนา้ท่ีจ่ายภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีลูกจา้งบอกเลิกสัญญา หากนายจา้ง

ไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ภายในก าหนดดงักล่าว 

ลูกจา้งมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการสวสัดิการแรงงานไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัครบก าา

หนดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้นั้น 

คณะกรรมการสวสัดิการแรงงานจะพิจารณาและมีค าสั่งภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีได้

รับค าร้อง 

เม่ือคณะกรรมการสวสัดิการแรงงานพิจารณาแล้ว หากปรากฏว่าลูกจา้งมีสิทธิได้รับ

ค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้ คณะกรรมการสวสัดิการแรงงานจะ

มีค าสั่งเป็นหนงัสือให้นายจา้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 

แลว้แต่กรณี ใหแ้ก่ลูกจา้งภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบหรือถือวา่ทราบค าสั่ง 

แต่หากคณะกรรมการสวสัดิการแรงงานพิจารณาแลว้ปรากฏวา่ ลูกจา้งไม่มีสิทธิไดรั้บ

ค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ

สวสัดิการแรงงานมีค าสั่งเป็นหนงัสือและแจง้ใหน้ายจา้งและลูกจา้งทราบ 

                                                           

 71 วิรัตน์ ลทัธิวงศกร, “สรุปค าบรรยาย เร่ือง หลกักฎหมายและฎีกาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและวินิจฉัย 

ค าร้องตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2551,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 
2559, จาก http://welfare.labour.go.th/attachments/article/51/1.pdf . 
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ค าสั่งของคณะกรรมการสวสัดิการแรงงานนั้นให้เป็นท่ีสุด เวน้แต่นายจา้งหรือลูกจา้ง 

จะอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบค าาสั่ง ในกรณีท่ีนายจา้งเป็นฝ่ายน า

คดีไปสู่ศาล นายจา้งตอ้งวางหลกัประกนัต่อศาลตามจ านวนท่ีตอ้งจ่ายตามค าสั่งนั้นจึงจะฟ้องคดีได ้

ทั้ งน้ี การผิดนัดจ่ายค่าชดเชยเป็นหน้าท่ีท่ีนายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ดังนั้ น 

หากนายจ้างไม่ได้จ่ายในวนัท่ีการเลิกจ้างมีผล ถือว่าผิดนัดในการจ่ายค่าชดเชยซ่ึงเป็นหน้ีเงิน 

นายจา้งจึงมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งช าระดอกเบ้ียด้วย แต่ในพระราชบญัญติัน้ีมิไดก้  าหนดอตัราดอกเบ้ีย

ส าหรับกรณีน้ีไว ้จึงตอ้งคิดดอกเบ้ียตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์72 

4) กรณีนายจา้งปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจ าหน่าย หรือการบริการ 

อนัเน่ืองมาจากการน าเคร่ืองจกัรมาใช้หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นเหตุให้

ตอ้งลดจ านวนลูกจา้ง ท าใหน้ายจา้งตอ้งเลิกจา้งลูกจา้งท่ีเกินความจ าเป็น  

หากนายจ้างไม่แจง้ให้ลูกจ้างท่ีจะเลิกจา้งทราบล่วงหน้า หรือแจง้ล่วงหน้าน้อยกว่า

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด นายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากบั

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 60 วนั หรือเท่ากบัค่าจา้งของการท างาน 60 วนัสุดทา้ยส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บ

ค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วยดว้ย 73 

5) ค่าชดเชย (Serverance Pay)  

กฎหมายก าหนดให้นายจา้งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจา้งเม่ือเลิกจา้ง แมว้่าสัญญาจา้งหรือ

ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งจะไม่ไดก้  าหนดเร่ืองค่าชดเชยไวก้็ตาม74  

ค่าชดเชย หมายถึง เงินท่ีนายจา้งจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งเม่ือเลิกจา้ง นอกเหนือจากเงินประเภท

อ่ืน ซ่ึงนายจา้งตกลงจ่ายให้แก่ลูกจา้ง75 หากนายจา้งไดจ่้ายเงินอ่ืน ๆ  ท่ีไม่ใช่ค่าชดเชยตามกฎหมาย

ใหแ้ก่ลูกจา้ง นายจา้งจะถือวา่เงินท่ีจ่ายใหน้ั้นเป็นค่าชดเชยไม่ได ้ถา้เงินนั้นไม่ใช่เงินท่ีนายจา้งให้แก่

ลูกจา้งเม่ือเลิกจา้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน แมจ้ะเรียกช่ือว่า ค่าชดเชยหรือไม่ก็ตาม76 และ 

ในกรณีท่ีนายจ้างได้น าเอาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยก าหนดไวใ้นสัญญาจ้างหรือข้อตกลง

                                                           

 72 สุดาศิริ  วศวงศ,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 7, น. 511. 

 73 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 121. 

 74 พงษรั์ตน์  เครือกล่ิน, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 16, น. 489.  

 75 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 5. 

 76 สุดาศิริ  วศวงศ,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 7, น. 407. 
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เก่ียวกบัสภาพการจา้ง นายจา้งจะก าหนดให้ลูกจา้งไดรั้บค่าชดเชยต ่ากว่าท่ีกฎหมายก าหนดไม่ได ้

ขอ้ตกลงเช่นวา่น้ีเป็นโมฆะ77 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11878 ก าหนดให้นายจา้งจ่าย

ค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจา้งซ่ึงเลิกจา้งดงัต่อไปน้ี 

(1) ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหน่ึงร้อยยี่สิบวนั แต่ไม่ครบหน่ึงปีให้จ่ายไม่นอ้ยกวา่

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามสิบวนั หรือไม่น้อยกว่าค่าจา้งของการท างานสามสิบวนัสุดทา้ยส าหรับ

ลูกจา้งซ่ึง ไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(2) ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหน่ึงปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ยเกา้สิบวนั หรือไม่น้อยกว่าค่าจา้งของการท างานเกา้สิบวนัสุดทา้ยส าหรับลูกจา้งซ่ึง

ไดรั้บ ค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(3) ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา

สุดท้ายหน่ึงร้อยแปดสิบวนั หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานหน่ึงร้อยแปดสิบวนัสุดท้าย 

ส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(4) ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ยสองร้อยส่ีสิบวนั หรือไม่น้อยกว่าค่าจา้งของการท างานสองร้อยส่ีสิบวนัสุดทา้ยส าหรับ 

ลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(5) ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบสิบปีข้ึนไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย

สามร้อยวนัหรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของ การท างานสามร้อยวนัสุดทา้ยส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้ง

ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

ทั้งน้ี การจ่ายค่าชดเชยดงักล่าว มิให้ใชบ้งัคบัแก่ลูกจา้งท่ีมีก าหนดระยะ เวลาการจา้งไว้

แน่นอนและเลิกจา้งตามก าหนดระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไว ้จะกระท าไดใ้นการจา้งงานในโครงการ

เฉพาะท่ีมิใช่งานปกติของธุรกิจ หรือการคา้ของนายจา้งซ่ึงตอ้งมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของ

งานท่ีแน่นอนหรือในงานอนัมีลกัษณะเป็นคร้ังคราวท่ีมีก าหนดการส้ินสุด หรือความส าเร็จของงาน 

หรือในงานท่ีเป็นไปตามฤดูกาลและไดจ้า้งในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซ่ึงงานนั้นจะตอ้ง แลว้เสร็จ

ภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยนายจา้งและลูกจา้งได ้ท าสัญญาเป็นหนงัสือไวต้ั้งแต่เม่ือเร่ิมจา้ง 

                                                           

 77 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2923/2524. 
 78 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 118. 
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กฎหมายไดแ้บ่งการเลิกจา้งตามมาตรา 118 ออกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 

กรณีแรก เป็นกรณีท่ีนายจา้งไม่ให้ลูกจา้งท างานต่อไปและไม่จ่ายค่าจา้งให้ไม่วา่จะเป็น

เพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจา้งหรือเหตุอ่ืนใด 

กรณีท่ีสอง เป็นกรณีท่ีลูกจา้งไม่ไดท้  างานและไม่ไดรั้บค่าจา้งเพราะเหตุ ท่ีนายจา้งไม่

สามารถด าเนินกิจการต่อไป79 

6) ค่าชดเชยพิเศษ 

เม่ือนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้ง นอกจากนายจา้งจะมีหน้าท่ีจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจา้งตาม

มาตรา 118  แลว้ กฎหมายไดก้ าหนดใหน้ายจา้งมีหนา้ท่ีจ่ายค่าชดเชยพิเศษดว้ย  

ค่าชดเชยพิเศษ หมายความวา่ เงินท่ีนายจา้งจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งเม่ือสัญญาส้ินสุดลงเพราะมี

เหตุกรณีพิเศษตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ 80ลูกจา้งมีสิทธิได้รับค่าชดเชย

พิเศษในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีนายจา้งจะยา้ยสถานท่ีประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานท่ีอ่ืนมีผลกระทบส าคญั

ต่อการด ารงชีวิตตามปกติของลูกจา้งหรือครอบครัว ถ้าลูกจา้งไม่ประสงค์จะไปท างานด้วยและ 

ไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาจา้ง ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าชดเชยท่ีลูกจา้ง

พึงมีสิทธิไดรั้บตามมาตรา 118 81 

(2) กรณีท่ีนายจา้งจะเลิกจา้งลูกจา้งเพราะเหตุท่ีนายจา้งปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการ

ผลิต การจ าหน่าย หรือการบริการ อันเน่ืองมาจากการน าเคร่ืองจักรมาใช้ หรือเปล่ียนแปลง

เคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นเหตุให้ต้องลดจ านวนลูกจ้าง ซ่ึงการเลิกจ้างนั้นจะต้องเป็น 

ผลโดยตรงจากการท่ีนายจา้งน าเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยมีาใช้82 

การเลิกจา้งตามมาตรา 121 ลูกจา้งท่ีจะไดรั้บค่าชดเชยพิเศษดงักล่าว จะตอ้งเป็นลูกจา้งท่ี

ได้ท างานติดต่อกนัเกิน 6 ปีข้ึนไป กฎหมายก าหนดให้นายจา้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มข้ึนจาก

ค่าชดเชยกรณีเลิกจา้งตามมาตรา 118 ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 15 วนัต่อการท างาน

ครบ 1 ปี หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการท างาน 15 วนัสุดทา้ยต่อการท างานครบ 1 ปี ส าหรับลูกจา้ง

ซ่ึงได้รับค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย แต่ค่าชดเชยพิเศษน้ีรวมแล้วตอ้งไม่เกินค่าจา้ง

                                                           

 79 พงษรั์ตน์  เครือกล่ิน, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 16, น. 492. 

 80 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 5.  

 81 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 120.  

 82 พงษรั์ตน์  เครือกล่ิน, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 16, น. 636. 
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อตัราสุดทา้ย 360 วนั หรือไม่เกินค่าจา้งของการท างาน 360 วนัสุดทา้ยส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้ง

ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย และเพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลา

ท างานไม่ครบหน่ึงปี ถา้เศษของระยะเวลาท างานมากกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบวนั ใหน้บัเป็นการท างาน

ครบรอบหน่ึงปี 83 

7) ค่าจา้งส าหรับวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีในปีท่ีเลิกจา้งตามส่วนและวนัหยุดพกัผ่อน

ประจ าปีสะสม 

ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งโดยมิไดก้ระท าความผิดตามมาตรา 119 มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งส าหรับ

วนัหยุดพกัผอ่นประจ าปีในปีท่ีเลิกจา้งตามส่วนท่ีลูกจา้งพึงมีสิทธิ รวมทั้งวนัหยุดพกัผอ่นประจ าปี

สะสม ตามมาตรา 30 มาตรา 76 โดยนายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งดงักล่าวดว้ย รวมทั้งค่าจา้งแทนการบอก

กล่าวล่วงหนา้ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีเลิกจา้ง ตามมาตรา 70 วรรค 284 

8) ดอกเบ้ียและเงินเพิ่ม 

กฎหมายคุม้ครองแรงงานไดก้ าหนดสภาพบงัคบัในทางแพ่ง ส าหรับนายจา้งท่ีไม่จ่าย

ค่าตอบแทนหรือจ่ายล่าชา้ไม่ตรงก าหนดไวใ้นมาตรา 985  

กรณีท่ีนายจา้งผิดนดัไม่จ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุดและค่าล่วงเวลาใน

วนัหยดุ นายจา้งอาจตอ้งรับผดิ ดงัน้ี 

(1) เสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ซ่ึงสูงกวา่กรณีผิดนดัในหน้ีเงินท่ีลูกหน้ีจะตอ้ง

รับผิดเสียดอกเบ้ียระหว่างผิดนดัในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 224 เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ายจา้งอาศยัความไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจมากลัน่แกลง้ลูกจา้ง 

(2) ตอ้งจ่ายเงินเพิ่มในอตัราร้อยละ 15 ทุก 7 วนั หากนายจา้งจงใจผิดนดัไม่จ่ายเงิน

ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุโดยปราศจากเหตุอนัสมควร เม่ือพน้ก าหนด 7 วนั นบัแต่วนั

ถึงก าหนดจ่าย นายจา้งจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม (surcharge) ให้แก่ลูกจา้งในอตัราร้อยละ 15 ทุก ๆ  7 วนั 

ซ่ึงเงินเพิ่มท่ีนายจ้างจะต้องจ่ายน้ี เป็นการจ่ายนอกเหนือไปจากดอกเบ้ีย คือนอกจากต้องจ่าย

ดอกเบ้ียร้อยละ 15 ในระหวา่งผดินดัแลว้ หากการผิดนดัปราศจากเหตุผลอนัสมควร นายจา้งยงัตอ้ง

จ่ายเงินเพิ่มในอตัราร้อยละ 15 ทุก ๆ  7 วนัดว้ย86 

                                                           

 83 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 122.  

 84 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 70.  

 85 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 9.  

 86 พงษรั์ตน์  เครือกล่ิน, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 16, น. 272 – 275. 
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9) ค่าเสียหายเน่ืองจากการผดิสัญญา 

กรณีท่ีเป็นสัญญาจา้งแรงงานมีก าหนดระยะเวลาการจา้งแน่นอน แลว้นายจา้งเลิกจา้ง

ลูกจา้งก่อนครบก าหนดระยะเวลานั้น ซ่ึงถือว่านายจา้งได้กระท าผิดสัญญาจา้ง ลูกจา้งก็จะมีสิทธิ

เรียกร้องเอาค่าเสียหายจากนายจา้ง เน่ืองจากนายจา้งผิดสัญญาเลิกจา้งก่อนครบก าหนดระยะเวลา

ตามสัญญา87  

10) กองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง 

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานไดบ้ญัญติัให้มีการจดัตั้งกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง

ข้ึนในกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน88 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจา้งเม่ือตอ้ง

ออกจากงาน หรือตาย หรือกรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งออกระเบียบให้ 

มีการสงเคราะห์ลูกจา้งได ้

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานตอ้งจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจา้ง โดยจ่ายจากกองทุน

สงเคราะห์ลูกจา้งในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีลูกจา้งออกจากงาน 

เม่ือลูกจา้งซ่ึงเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าวออกจากงาน กรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงานจะจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งในส่วนท่ีเป็นเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจาก

เงินดงักล่าวใหแ้ก่ลูกจา้ง  

(2) กรณีลูกจา้งตาย  

ในกรณีท่ีลูกจา้งซ่ึงเป็นสมาชิกของกองทุนดงักล่าวตาย กรณีท่ีลูกจา้งมิไดก้  าหนดบุคคล

ผูมี้สิทธิรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งไว ้หรือได้ก าหนดไวแ้ต่บุคคลผูน้ั้นตายเสียก่อน ใน

กรณีน้ีกฎหมายก าหนดให้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งในส่วนท่ีเป็นเงินสะสม เงินสมทบ 

และดอกผลจากเงินดงักล่าวใหแ้ก่ทายาทของลูกจา้ง ไดแ้ก่ บุตร สามี ภรรยา บิดา มารดา ท่ีมีชีวิตอยู่

คนละส่วนเท่า ๆ  กนั แต่ถา้ลูกจา้งซ่ึงตายไม่มีบุคคลผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง

ดงักล่าว ใหเ้งินดงักล่าวตกเป็นของกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง89   

 

 
                                                           

 87 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 215 และมาตรา 222. 

 88 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 126.  

 89 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 133.  
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(3) กรณีอ่ืน ๆ   

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งไดอ้อกระเบียบว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 

อตัราเงินท่ีจะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2546 ส าหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก

กรณีลูกจา้งออกงาน หรือตาย  โดยพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์จากเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งใน

ส่วนท่ีมิใช่เงินท่ีจะตอ้งน ามาจ่ายกรณีลูกจา้งออกจากงาน หรือตาย90 ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กรณี 

ก. กรณีปกติ ไดแ้ก่กรณีนายจา้งเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และกรณีนายจา้งไม่จ่ายเงิน

อ่ืน  

ข. กรณีพิเศษ คือเม่ือเกิดกรณีท่ีท าใหลู้กจา้งไดรั้บความเดือดร้อน ซ่ึงคณะกรรมการกองทุน

สงเคราะห์ลูกจ้าง เห็นว่า มีความจ า เ ป็นท่ีลูกจ้างต้องได้รับการสงเคราะห์เป็นคร้ังคราว 

คณะกรรมการดงักล่าวสามารถออกระเบียบเพื่อสงเคราะห์ลูกจา้งได ้เช่น กรณีเกิดธรณีพิบติัข้ึนใน

เขตพื้นท่ี 6 จงัหวดัชายฝ่ังทะเลอนัดามนั เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 คณะกรรมการดงักล่าวได้

ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์91   

กฎหมายคุม้ครองสิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งโดยบญัญติัให้สิทธิ

ดงักล่าวไม่อาจโอนแก่กนัได ้และไม่อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี92  

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานดังท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่ากฎหมายให้ความ

คุ้มครองลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายท่ีจะได้รับค่าจ้างแทน 

การบอกกล่าวล่วงหนา้ ค่าชดเชย ค่าจา้งส าหรับวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีในปีท่ีเลิกจา้งตามส่วนและ

วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีสะสม และลูกจ้างอาจได้รับดอกเบ้ียและเงินเพิ่มกรณีท่ีนายจา้งผิดนัด

จ่ายเงินดงักล่าวและจงใจผดินดัโดยปราศจากเหตุผลอนัควร นอกจากนั้นยงัอาจไดรั้บค่าเสียหายจาก 

การผดิสัญญา ถา้เป็นกรณีสัญญาจา้งแรงงานนั้นมีก าหนดระยะเวลาการจา้งแน่นอนและนายจา้งได้

เลิกจา้งก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวดว้ยโดยการให้ความคุม้ครองในเร่ืองต่าง ๆ  ดงัท่ีกล่าวมานั้น 

การก าหนดใหค้วามคุม้ครองโดยทัว่ ๆ  ไปแก่ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้ง ส าหรับการเลิกจา้งลูกจา้งในกรณี

ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองนั้นก็มีสิทธิท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ดงักล่าว หากเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายไดก้ าหนดไวด้ว้ย 
                                                           

 90 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 134.  

 91 วจิิตรา (ฟุ้งลดัดา) วเิชียรชม ข, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 51, น. 296 - 306. 

 92 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฯ มาตรา 137.  
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3.2.3  พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 

กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์เกิดข้ึนจากแนวคิดพื้นฐานเร่ืองหลกัการให้การรับรองและ

คุม้ครองต่อเสรีภาพในการรวมตวัหรือรวมกลุ่มเป็นสมาคมและองคก์รทางแรงงาน เพื่อให้มีอ านาจ

ในการเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้ง และเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบแรงงาน

สัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างนายจา้งและลูกจา้งดว้ย โดยไดรั้บอิทธิพลจากอนุสัญญาขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศสองฉบบั ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการรวมตวัเป็น สมาคมและความ

คุม้ครองต่อสิทธิในการรวมตวัเป็นองคก์รทางแรงงาน ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิในการ

รวมตวัเป็นองค์กรทางแรงงานและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 โดยหลกัการของอนุสัญญา

ดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดการรวมตวัโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 

กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์เป็นกฎหมายท่ีก าหนดแนวปฏิบติัระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง

ท่ีมีต่อกนั และให้สิทธินายจา้งลูกจา้งสามารถท าขอ้ตกลงในเร่ืองสิทธิ หน้าท่ี และผลประโยชน์ 

ในการท างานร่วมกนัได ้ตลอดจนการก าหนดวธีิการระงบัขอ้ขดัแยง้หรือขอ้พิพาทแรงงานท่ีเกิดข้ึน

ให้ยุติลงอย่างรวดเร็วและดว้ยความพอใจของทั้งสองฝ่าย93 ซ่ึงความเก่ียวพนัระหว่างนายจา้งและ

ลูกจา้งท่ีตกลงกนัไวแ้ลว้น้ี เรียกวา่ สภาพการจา้ง94 

เม่ือลูกจ้างต้องเข้าไปเป็นตวัแทนของลูกจ้างหรือเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องเพื่อให้มี 

การท าหรือเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง อาจท าให้นายจา้งเกิดความไม่พอใจต่อลูกจา้ง 

กฎหมายจึงก าหนดบทบญัญติัเพื่อให้ความคุม้ครองระหว่างขั้นตอนการด าเนินการดงักล่าวและ

บทบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าอนัไม่เป็นธรรม95 ดงัต่อไปน้ี 

1) การให้ความคุม้ครองระหว่างการด าเนินการเพื่อให้เกิดขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

เม่ือไดมี้การแจง้ขอ้เรียกร้องตามมาตรา 31 แลว้ และขอ้เรียกร้องนั้นอยูร่ะหวา่งการเจรจา การไกล่เกล่ีย

หรือการช้ีขาดขอ้พิพาทแรงงานตามมาตรา 13 ถึงมาตรา 29 กฎหมายก าหนดห้ามมิให้นายจา้งเลิก

จ้าง หรือโยกยา้ยหน้าท่ีการงานของลูกจ้าง ผูแ้ทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการหรือสมาชิก

สหภาพแรงงาน หรือกรรมการหรืออนุกรรมการสหพนัธ์แรงงานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง เวน้แต่

บุคคลดงักล่าวจะไดก้ระท าการดงัต่อไปน้ี 

(1) ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 
                                                           

 93 เกษมสนัต ์ วลิาวรรณ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 59, น. 103 – 104. 

 94 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธฯ์ มาตรา 5.  

 95 วจิิตรา (ฟุ้งลดัดา) วเิชียรชม ข, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 51, น. 324 และ น.377 – 379.  
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(2) จงใจท าใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย 

(3) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของนายจา้ง โดยนายจา้งได้

วา่กล่าวและตกัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ เวน้แต่กรณีท่ีร้ายแรงนายจา้งไม่จ  าตอ้งวา่กล่าวและตกัเตือน ทั้งน้ี 

ขอ้บงัคบั ระเบียบหรือค าสั่งนั้นตอ้งมิไดอ้อกเพื่อขดัขวางมิให้บุคคลดงักล่าวด าเนินการเก่ียวกบัขอ้

เรียกร้อง 

(4) ละทิ้งหนา้ท่ีเป็นเวลาสามวนัท างานติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

ส่วนฝ่ายลูกจา้งกฎหมายไดก้ าหนดห้ามมิให้ลูกจา้ง ผูแ้ทนลูกจา้ง กรรมการ อนุกรรมการ

หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกรรมการหรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงานซ่ึงเก่ียวข้องกับ 

ขอ้เรียกร้อง สนบัสนุนหรือก่อเหตุการนดัหยุดงาน96 เพื่อไม่ให้เกิดขอ้พิพาทแรงงานท่ีขยายวงกวา้ง

ข้ึน จนท าใหน้ายจา้งและลูกจา้งไม่สามารถตกลงกนัได ้จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวม 

ค าว่า ลูกจา้งซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง หมายความรวมถึง ลูกจา้งท่ีไดรั้บประโยชน์

จากขอ้เรียกร้องดว้ย เพราะการไดรั้บประโยชน์ก็เป็นการเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้องแลว้ ส่วนการท่ี

นายจา้งจะรู้วา่ลูกจา้งนั้นเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้องหรือไม่ ไม่ใช่สาระส าคญั นายจา้งจะยกความไม่รู้

ขอ้เทจ็จริงมาเป็นขอ้อา้งแกต้วัไม่ได้97 

หากนายจา้งกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 31 วรรคแรก ดว้ยการเลิกจา้งลูกจา้งซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้เรียกร้อง การเลิกจา้งนั้นจะถือเป็นการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม เพราะเป็นการเลิกจา้งท่ีไม่ชอบดว้ย

กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ ลูกจา้งจึงมีสิทธิฟ้องเป็นคดีแรงงานประเภทท่ีเป็นคดีพิพาทเก่ียว

ดว้ยสิทธิหรือหนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์98 

แต่หากนายจ้างกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 31 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญติัแรงงาน

สัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 ดว้ยการโยกยา้ยหน้าท่ีการงานของลูกจา้งซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง ก็ถือว่า

เป็นการโยกยา้ยหน้าท่ีการงานของลูกจา้งซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง ถือว่าเป็นการโยกยา้ยหนา้ท่ี

การงานของลูกจา้งโดยมิชอบหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายอนัเป็นความผิดตอ้งระวางโทษทางอาญาตาม

มาตรา 136 ซ่ึงไดมี้ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2392/2546 วนิิจฉยัเก่ียวกบัการโยกยา้ยหนา้ท่ีการงานตาม

มาตรา 31 วรรคแรก ซ่ึงเขา้ลกัษณะตอ้งห้ามส าหรับนายจา้งนั้น หมายถึง การโยกยา้ยสับเปล่ียน

หนา้ท่ีการงานตามปกติ มิไดห้มายถึงการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของลูกจา้งดว้ย  
                                                           

 96 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธฯ์ มาตรา 31.  

 97 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1501/2527. 

 98
 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 8.  
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2) กรณีการเลิกจา้งลูกจา้งโดยการขออนุญาตจากศาลแรงงาน 

กฎหมายได้ให้ความคุม้ครองแก่ลูกจา้งท่ีไดรั้บแต่งตั้งหรือไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ลูกจา้ง โดยห้ามมิให้นายจ้างเลิกจา้ง ลดค่าจา้ง ลงโทษ ขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ

ลูกจา้ง หรือกระท าการใด ๆ  อนัอาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถท างานอยู่ต่อไปได ้

เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากศาลแรงงาน99 ซ่ึงจะไดรั้บการคุม้ครองตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นวาระของ

การเป็นกรรมการลูกจ้าง โดยคุม้ครองตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งเป็นตน้ไป 

จนครบวาระ 3 ปี ท่ีด ารงต าแหน่งเป็นบทบญัญติัท่ีตดัอ านาจของนายจา้งในการบริหารทรัพยากร

มนุษยซ่ึ์งโดยปกติแล้วนายจา้งมีอ านาจท่ีจะเลิกจา้งลูกจา้งได้โดยการตดัสินใจของนายจา้งเพียง 

ฝ่ายเดียว ถา้หากการเลิกจ้างนั้นไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย นายจา้งอาจตอ้งรับลูกจา้งกลบัเขา้ท างาน

หรือตอ้งชดใช้ค่าเสียหาย หรือตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนดไว ้แต่บทบญัญติั

ดงักล่าวไม่ยอมใหน้ายจา้งใชอ้  านาจในการตดัสินใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์โดยหา้มนายจา้ง

กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีก าหนดไวต่้อกรรมการลูกจ้างก่อนได้รับอนุญาตจากศาล

แรงงาน100 

3) การกระท าอนัไม่เป็นธรรม 

การกระท าอนัไม่เป็นธรรม หมายถึง การกระท าอนัไม่สมควรทางดา้นแรงงานของฝ่าย

นายจา้งต่อลูกจา้งดว้ยการกลัน่แกลง้ เอารัดเอาเปรียบ หรือขดัขวางต่อการใช้สิทธิของลูกจา้งตาม

กฎหมายแรงงาน101 ซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองต่อการใช้สิทธิดังกล่าวตาม

พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

ก. การห้ามเลิกจ้างหรือกระท าการอันเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิต่าง ๆ  มาตรา 121 

ก าหนดหา้มมิใหน้ายจา้งกระท าการดงัต่อไปน้ี 

(1) เลิกจ้าง หรือกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นผลให้ลูกจ้าง ผูแ้ทน ลูกจา้ง กรรมการ

สหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหพนัธ์แรงงาน ไม่สามารถทนท างานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุท่ี

ลูกจา้ง หรือสหภาพแรงงานไดน้ดัชุมนุม ท าค าร้อง ยื่นขอ้เรียกร้อง เจรจา หรือด าเนินการฟ้องร้อง 

หรือเป็นพยาน หรือใหห้ลกัฐานต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน หรือ

นายทะเบียนพนกังานประนอมขอ้พิพาทแรงงาน ผูช้ี้ขาดขอ้พิพาทแรงงาน หรือกรรมการแรงงาน
                                                           

 99 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธฯ์ มาตรา 52.  

 100 เกษมสนัต ์ วลิาวรรณ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 59 , น. 222. 

 101 วจิิตรา (ฟุ้งลดัดา) วเิชียรชม ก. อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 9, น. 251. 

DPU



76 

สัมพนัธ์ ตามพระราชบญัญติัน้ี หรือต่อศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุท่ีลูกจา้ง หรือสหภาพแรงงาน

ก าลงัจะกระท าการดงักล่าว 

(2) เลิกจา้งหรือกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นผลให้ลูกจา้งไม่สามารถทนท างานอยูต่่อไป

ไดเ้พราะเหตุท่ีลูกจา้งนั้นเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน 

(3) ขดัขวางในการท่ีลูกจา้งนั้นเป็นสมาชิกหรือให้ลูกจา้งออกจากการเป็นสมาชิกของ

สหภาพแรงงาน หรือให้ หรือตกลงจะให้เงิน หรือทรัพยสิ์นแก่ลูกจา้ง หรือเจา้หน้าท่ีของสหภาพ

แรงงานเพื่อมิให้สมคัรหรือรับสมคัรลูกจา้งเป็นสมาชิก หรือเพื่อให้ออกจากการเป็นสมาชิกของ

สหภาพแรงงาน 

(4) ขดัขวางการด าเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพนัธ์แรงงาน หรือขดัขวางการ

ใชสิ้ทธิของลูกจา้งในการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 

(5) เขา้แทรกแซงในการด าเนินการ ของสหภาพแรงงานหรือสหพนัธ์ แรงงานโดยไม่มี

อ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ข. การกระท าอนัไม่เป็นธรรมตามมาตรา 123 ห้ามมิให้นายจา้งเลิกจา้ง ผูแ้ทนลูกจา้ง 

กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพนัธ์แรงงงาน 

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง ในระหวา่งท่ีขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งหรือค าช้ีขาดมีผลใชบ้งัคบั 

เวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะไดก้ระท าการดงัน้ี 

(1) ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 

(2) จงใจท าใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย 

(3) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของ นายจา้ง โดยนายจา้งได้

วา่กล่าวและตกัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ เวน้แต่กรณีท่ีร้ายแรง นายจา้งไม่จ  าตอ้งวา่กล่าวและตกัเตือน 

ทั้งน้ี ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือค าสั่งนั้น ตอ้งมิได้ออกเพื่อขดัขวางมิให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการ

เก่ียวกบัขอ้เรียกร้อง หรือ 

(4) ละทิ้งหนา้ท่ีเป็นเวลาสามวนัท างานติดต่อกนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

(5) กระท าการใดๆ เป็นการยุยง สนับสนุน หรือชกัชวนให้มีการฝ่าฝืนขอ้ตกลงเก่ียวกบั

สภาพการจา้งหรือค าช้ีขาด 

การห้ามนายจา้งตามมาตรา 123 น้ี เป็นการห้ามในระหว่างท่ีขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพ 

การจ้าง หรือค าช้ีขาดมีผลใช้บังคับอยู่ แม้ว่านายจ้างจะมีเหตุผลในการเลิกจ้างอย่างไรก็ตาม 

เช่น นายจา้งประสบภาวะการขาดทุนจ าเป็นตอ้งลดการผลิตหรือยุบหน่วยงานบางหน่วยงานก็ห้าม
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นายจา้งเลิกจา้งลูกจา้ง เวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะไดก้ระท าการอนัเขา้ขอ้ยกเวน้ท่ีนายจา้งสามารถ 

เลิกจา้งไดต้ามมาตรา 123 (1) – (5) เท่านั้น 

ส่วนลูกจา้งซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามมาตรา 123 ตอ้งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง 

ไม่วา่จะเป็นลูกจา้งธรรมดาทัว่ไปหรือผูแ้ทนลูกจา้งก็ตาม เม่ือเขา้ลกัษณะดงักล่าว ลูกจา้งซ่ึงไดรั้บ

ความเสียหายจากการกระท าตอ้งเรียกร้องสิทธิโดยการด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดไว้

เป็นการเฉพาะแลว้ 

ค. สิทธิเรียกร้องของลูกจ้างจากการถูกนายจ้างกระท าการอนัไม่เป็นธรรม ลูกจ้าง

ผูเ้สียหายเน่ืองจากการกระท าดงักล่าวมีสิทธิเรียกร้อง ดงัต่อไปน้ี 

กรณีถูกเลิกจา้ง ลูกจา้งมีสิทธิเรียกร้องอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(1) การรับกลบัเขา้ท างาน ลูกจา้งอาจขอใชสิ้ทธิเรียกร้องในการขอให้นายจา้งรับลูกจา้ง

กลบัเขา้ท างานตามเดิมพร้อมทั้งจ่ายค่าจา้งในระหวา่งท่ีไม่ไดท้  างาน  

(2) การจ่ายค่าเสียหายแทนการรับกลบัเขา้ท างาน ลูกจา้งอาจใชสิ้ทธิเรียกร้องเพื่อขอให้

นายจา้งจ่ายค่าเสียหายแทนการรับกลบัเขา้ท างาน 

ง. ความรับผดิจากการเลิกจา้งท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรม 

(1) ความรับผดิในทางแพง่ 

เม่ือลูกจ้างเห็นว่าการเลิกจ้างเป็นการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม ลูกจ้างต้องยื่นค าร้องต่อ

คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ได้ภายใน 60 วนั นับแต่วนัท่ีมีการฝ่าฝืน102 เม่ือคณะกรรมการ

แรงงานสัมพนัธ์ไดรั้บค าร้องแลว้ตอ้งพิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดและออกค าสั่งภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บค าร้องดงักล่าว103 ในกรณีท่ีคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ช้ีขาดวา่เป็นการกระท าอนัไม่เป็น

ธรรม คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์มีอ านาจสั่งใหน้ายจา้งรับลูกจา้งกลบัเขา้ท างานหรือให้นายจา้ง

จ่ายค่าเสียหายหรือให้ผูฝ่้าฝืนปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัอย่างใดอยา่งหน่ึงไดต้ามท่ีเห็นสมควร อนัเป็น

ดุลยพินิจของคณะกรรมการแรงงงานสัมพนัธ์แต่ตอ้งอยูใ่นขอบเขตของมาตรา 41 (4) น้ี 

ถา้นายจา้งไม่เห็นด้วยกบัค าสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ ตอ้งฟ้องเพิกถอน

ค าสั่งดงักล่าวต่อศาลแรงงาน แต่หากคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์มีค าสั่งยกค าร้องของลูกจา้งท่ี

กล่าวหาว่านายจ้างกระท าการอันไม่เป็นธรรม ลูกจ้างไม่ต้องฟ้องเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวต่อ 

                                                           

 102 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธฯ์ มาตรา 124.  

 103 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธฯ์ มาตรา 125.  
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ศาลแรงงานก่อน เพราะค าสั่งดงักล่าวไม่มีขอ้วินิจฉยัใดผูกพนัลูกจา้งให้ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงของคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ 

(2) ความรับผดิในทางอาญา 

หากนายจา้งกระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 121 หรือ มาตรา 123 ตอ้งระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ104 

จ. การเลิกจา้งท่ีไม่เป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรม  

การเลิกจ้างลูกจ้างซ่ึงเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่างท่ีข้อตกลงเก่ียวกับสภาพ 

การจา้งหรือค าช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีมีผลใชบ้งัคบั ซ่ึงไม่เป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมอาจเกิดไดจ้าก

เหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1) การกระท าความผดิของลูกจา้งเอง105  

2) การหยอ่นประสิทธิภาพในการท างานของลูกจา้ง หากนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งซ่ึงเก่ียวกบั

ขอ้เรียกร้องในระหวา่งท่ีขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งหรือค าช้ีขาดขอ้พิพาทแรงงานมีผลใชบ้งัคบั 

เพราะลูกจา้งหยอ่นประสิทธิภาพในการท างาน จึงเป็นการเลิกจา้งโดยมีเหตุจ าเป็น มิใช่การกระท า

อนัไม่เป็นธรรม106  

3) การเลิกจา้งเพราะเหตุท่ีนายจา้งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เม่ือนายจา้งประสบภาวะ

ขาดทุน จึงจ าเป็นตอ้งลดจ านวนลูกจา้งเพื่อแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ หากนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งซ่ึง

เก่ียวกบัขอ้เรียกร้องในระหวา่งท่ีขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งหรือค าช้ีขาดขอ้พิพาทแรงงานมีผล

ใช้บังคับการเลิกจ้างในกรณีดังกล่าวจึงไม่เป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรม107 แต่หากนายจ้าง 

ยบุหน่วยงาน หรือลดจ านวนลูกจา้งโดยมิไดข้าดทุน (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3045/2525 ค าพิพากษา

ศาลฎีกาท่ี 3043/2541 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 377/2542 และค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7042 – 7046/2542) 

หรือในกรณีท่ีนายจา้งตอ้งการปรับปรุงระบบการท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขนัดา้น

ธุรกิจเพื่อความเจริญกา้วหนา้และก าไรท่ีมากข้ึน โดยมิใช่ความจ าเป็นท่ีมิอาจหลีกเล่ียงหรือแกไ้ข

เพื่อใหกิ้จการด ารงอยูไ่ด ้(ค  าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1392/2544) ยงัคงเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรม108 

                                                           

 104 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ฯ มาตรา 158.  

 105 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธฯ์ มาตรา 123.  

 106 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7196/2545. 

 107 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 218/2526. 

 108 วจิิตรา (ฟุ้งลดัดา) วเิชียรชม ข.อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 51, น. 324 – 386. 
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กรณีการเลิกจ้างลูกจ้างซ่ึงมีบทบาทเก่ียวข้องกบัข้อเรียกร้องเก่ียวกับสภาพการจ้าง 

โดยอา้งเหตุผลทางเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นจริง เป็นลกัษณะท่ีนายจา้งตอ้งการกลัน่แกลง้ ศาลฎีกาไดเ้คย

วินิจฉัยให้ถือว่า เป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรม เน่ืองจากศาลเห็นว่า การท่ีนายจา้งจะมีเหตุผล 

ทางเศรษฐกิจท่ีถึงขนาดจะใชว้ิธีการเลิกจา้งลูกจา้งได ้จะตอ้งเป็นกรณีท่ีนายจา้งตอ้งมีความจ าเป็น

อนัไม่อาจหลีกเล่ียงไดใ้นการเลิกจา้งลูกจา้ง  

จึงเห็นไดว้า่ กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสัมพนัธ์ไดมี้บทบญัญติัอนัเป็นการจ ากดัสิทธิของ

นายจา้งในการเลิกจา้งท่ีเป็นการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรมไวบ้างประการ กล่าวคือ นายจา้งจะเลิกจา้ง

ลูกจา้งท่ีไดน้ดัชุมนุม ท าค าร้อง ยื่นขอ้เรียกร้องเจรจา หรือด าเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยาน ฯลฯ 

ไม่ได ้ตามมาตรา 121 (1) หรือ เพราะลูกจา้งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานตามมาตรา 121 (2) หรือ 

ในกรณีท่ีขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งงานหรือค าช้ีขาดยงัมีผลบงัคบันายจา้งจะเลิกจา้งลูกจา้งท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้องไม่ได ้ตามมาตรา 123 อนัถือเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรม ซ่ึงคณะกรรมการ

แรงงานสัมพนัธ์ มีอ านาจสั่งใหน้ายจา้งรับลูกจา้งกลบัเขา้ท างานหรือใชค่้าเสียหายแก่ลูกจา้ง หรือให้

ปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร หากฝ่าฝืนก็มีโทษอาญา  

นอกจากน้ี การเลิกจา้งคณะกรรมการลูกจา้งตามมาตรา 52109 ก็ไม่จ  ากดัเหตุเลิกจา้ง 

อนัเก่ียวกับการกระท าผิดของตวัลูกจ้าง แต่อาจเป็นเหตุอ่ืน ๆ  ก็ได้ ซ่ึงเพียงแต่ร้องขอต่อศาล

แรงงานใหอ้นุญาต ตลอดจนการเลิกจา้งลูกจา้งตามมาตรา 31 ก็คุม้ครองเฉพาะลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้เรียกร้องเท่านั้น ส าหรับลูกจา้งอ่ืน ๆ  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักรณีดงักล่าวก็ยงัอยูใ่นอ านาจของนายจา้ง

ท่ีเลิกจา้งได ้โดยเพียงแต่บอกกล่าวล่วงหนา้หรือจ่ายเงินค่าจา้งในช่วงเวล่านั้น และจ่ายค่าชดเชยให้

ตามอตัราท่ีไม่นอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

3.2.4  พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานและวธีิพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522. 

เม่ือลูกจา้งถูกนายจา้งเลิกจา้งโดยไม่เป็นธรรม ลูกจา้งมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานได้

โดยตรง ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานและวธีิพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

แต่ในกรณีท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรม ลูกจา้งไม่อาจฟ้องต่อศาลแรงงานไดโ้ดยตรง เน่ืองจาก

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพนัธ์ได้ก าหนดขั้นตอนเฉพาะก่อนฟ้องคดี โดยลูกจา้งตอ้งยื่นค าร้อง

กล่าวหาต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์ก่อน และเม่ือคณะกรรมการดงักล่าวไดมี้ค าวินิจฉยัช้ีขาด

แลว้ หากลูกจา้งไม่พอใจในค าวนิิจฉยั จึงเกิดสิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน 

                                                           

 109 พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธฯ์ มาตรา 52.  
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การฟ้องต่อศาลแรงงานไม่วา่จะเป็นการฟ้องโดยตรงหรือเป็นการอุทธรณ์ค าวินิจฉยัช้ีขาด

ของคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์กรณีเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรม มาตรา 49 แห่งพระราชบญัญติั

จดัตั้งศาลแรงงานฯ ใหอ้ านาจแก่ศาลแรงงานในการพิจารณาคดีกรณีนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้ง หากศาล

แรงงานเห็นวา่การเลิกจา้งลูกจา้งผูน้ั้นไม่เป็นธรรมต่อลูกจา้ง มีอ านาจสั่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1) การสั่งให้นายจา้งรับลูกจา้งกลบัเขา้ท างานต่อไปในอตัราค่าจา้งท่ีไดรั้บในขณะท่ีเลิกจา้ง 

เม่ือศาลแรงงานพิจารณาแลว้เห็นวา่ นายจา้งกบัลูกจา้งสามารถกลบัไปท างานร่วมกนัได ้

ศาลแรงงานอาจสั่งให้นายจา้งรับลูกจา้งผูน้ั้นเขา้ท างานต่อไปในอตัราค่าจา้ง ท่ีไดรั้บในขณะท่ีเลิกจา้ง  

2) การสั่งใหน้ายจา้งจ่ายค่าเสียหายแทนการรับลูกจา้งกลบัเขา้ท างาน  

หากศาลแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกจา้งกบันายจา้งไม่อาจท างานร่วมกนัต่อไปได ้

ให้ศาลแรงงานก าหนดจ านวนค่าเสียหายให้นายจา้งชดใช้ให้แทนการรับลูกจ้างกลบัเขา้ท างาน 

โดยศาลตอ้งค านึงถึงอายุของลูกจา้ง ระยะเวลาการท างานของลูกจา้ง ความเดือดร้อนของลูกจา้ง 

เม่ือถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้างและเงินค่าชดเชยท่ีลูกจ้างมีสิทธิได้รับ เพื่อประกอบ 

การพิจารณา 

จากการศึกษาจึงพบวา่ บทบญัญติัมาตรา 49110 ไดใ้ห้ความคุม้ครองแก่ลูกจา้งมากยิ่งข้ึน 

โดยครอบคลุมถึงการเลิกจา้งลูกจา้งโดยทัว่ไปทุกประเภท แต่อยา่งไรก็ดี มาตรา 49 ให้อ านาจศาล

แรงงานท่ีจะพิจารณาวา่การเลิกจา้งลูกจา้งเป็นธรรมต่อลูกจา้งหรือไม่ แต่ไม่ไดใ้ห้สิทธิแก่นายจา้งท่ี

จะมาร้องขออนุญาตศาลแรงงานเสียก่อนเลิกจา้ง ซ่ึงอาจท าให้นายจา้งเกิดความล าบากใจวา่การเลิกจา้ง 

กรณีใดบา้งศาลแรงงานจะถือวา่เป็นการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม จึงเป็นเร่ืองท่ีนายจา้งจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ของตนเองไตร่ตรองดูให้ดีเสียก่อนการเลิกจา้งซ่ึงถา้กฎหมายเปิดโอกาสให้นายจา้งมาร้องขออนุญาต

เสียแต่แรก ท านองเดียวกบักรณีนายจา้งเลิกจา้งกรรมการลูกจา้ง ตามพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ฯ 

มาตรา 52111 ก็อาจช่วยใหน้ายจา้งไม่ตอ้งเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้องวา่เลิกจา้งโดยไม่เป็นธรรม แต่อยา่งไร

ก็ดี อาจส่งผลใหศ้าลแรงงานฯ มีคดีเพิ่มข้ึนอีกมาก112  

ดงันั้น การเลิกจา้งลูกจา้งดว้ยเหตุท่ีนายจา้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

จึงควรไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม เพราะจะท าให้การเลิกจา้งซ่ึงถือเป็นสิทธิ

                                                           

 110 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 49.  

 111 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 52.  

 112 จ ารัส  เขมะจารุ. (อา้งถึงใน นิชาภา  ภูกานดาวงศ,์ 2553, น. 92). 
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หรือดุลยพินิจของนายจ้างนั้นถูกจ ากัด เพื่อลดความเสียหายของทั้งนายจ้างและลูกจา้ง ซ่ึงอาจ

กลายเป็นปัญหาของสังคมและประเทศได ้ 

3.2.5  พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

กฎหมายว่าดว้ยเงินทดแทนก าหนดให้มีการจดัตั้งกองทุนเงินทดแทนข้ึนในส านกังาน

ประกันสังคม113 เพื่อเป็นทุนส าหรับจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจา้ง เม่ือลูกจ้างประสบ

อนัตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และลูกจ้างหรือผูมี้สิทธิตามกฎหมายมีสิทธิได้รับเงินทดแทน 

กองทุนเงินทดแทนเป็นหน่วยงานท่ีรัฐจดัตั้งข้ึน ระบบของกองทุนเงินทดแทนเป็นลกัษณะหน่ึงของ

การประกันสังคมโดยก าหนดให้นายจ้างเข้าสู่ระบบประกันกับรัฐด้วยการจ่ายเงินสะสมไวใ้น

กองทุนเงินทดแทน โดยสังกดัส านกังานประกนัสังคม ซ่ึงเป็นการก าหนดความรับผิดของนายจา้ง

เพิ่มข้ึนจากความรับผดิทางแพง่ โดยมีหลกัการ 2 ประการ 

1) หลกัความรับผดิโดยปราศจากความผดิ (Liability without Fault) 

หลกัความรับผิดโดยปราศจากความผิดเป็นการก าหนดให้นายจา้งตอ้งรับผิดแมค้วาม

เสียหายจะไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการกระท าความผิดของนายจา้งก็ตาม สาเหตุท่ีท าให้นายจา้งตอ้งรับผิด

เป็นเพราะนายจา้งเป็นเจา้ของกิจการตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท างานของลูกจา้ง นายจา้งจึง

มีหนา้ท่ีตอ้งดูแลจดัสถานท่ีประกอบกิจการและเคร่ืองมือต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพปลอดภยั อนัเป็นการ

ป้องกนัมิให้เกิดอนัตรายแก่ลูกจา้ง และแมน้ายจา้งจะมิไดบ้กพร่องต่อหนา้ท่ีดงักล่าว แต่อนัตรายก็

อาจเกิดข้ึนแก่ลูกจา้งไดจ้ากปัจจยัอ่ืนซ่ึงไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบันายจา้งก็ตาม เม่ือลูกจา้งประสบอนัตราย

หรือเจ็บป่วยหรือเกิดโรคเน่ืองจากการท างาน ก็เป็นความชอบธรรมท่ีจะก าหนดให้นายจา้งตอ้ง

รับผดิชอบดูแลช่วยเหลือลูกจา้ง 

2) หลกัความรับผดิโดยเคร่งครัด (Strict Liability)  

หลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดน้ี คือ นายจา้งไม่อาจปฏิเสธความรับผิดไดก้รณีท่ีลูกจา้ง

ประสบเหตุอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานซ่ึงควรได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงที 

นายจา้งจึงควรใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกจา้ง114 

                                                           

 113 พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 26.  
 114 วจิิตรา  (ฟุ้งลดัดา) วเิชียรชม ข, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 51, น. 237 – 238. 
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(1) ค่าทดแทน หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้แก่ลูกจา้ง หรือผูมี้สิทธิตามกฎหมายเพื่อทดแทนการ

สูญเสียค่าจา้ง ทดแทนการสูญเสียอวยัวะ ทดแทนการสูญเสียความสามารถในการท างาน และทดแทน

การสูญเสียชีวติซ่ึงท าใหเ้กิดการขาดไร้อุปการะซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

ก. ค่าทดแทนการขาดรายได ้ซ่ึงจะไดรั้บเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 60 ของค่าจา้ง 

รายเดือน  

ข.ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการตรวจรักษาพยาบาลเพื่อให้ผลของ 

การประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยบรรเทาหมดส้ินไปและหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

อุปกรณ์ เคร่ืองใชห้รือวตัถุท่ีใชแ้ทนหรือท าหนเท่ีแทน หรือช่วยอวยัวะท่ีประสบอนัตราย 

ค. ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพในการท างาน เเละ 

ง. ค่าท าศพ หมายถึง ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัการศพของลูกจา้งตามประเพณีทางศาสนา

ของลูกจา้งหรือตามประเพณีทอ้งถ่ิน  

(2) ประสบอนัตราย หมายถึง การท่ีลูกจา้งไดรั้บอนัตรายแก่กายหรือผลกระทบแก่จิตใจ 

หรือถึงแก่ความตาย เน่ืองจากการท างานให้นายจา้ง การท างานตามค าสั่งของนายจา้ง หรือการป้องกนั

รักษาประโยชน์ใหแ้ก่นายจา้ง 

(3) เจ็บป่วย หมายถึง การท่ีลูกจา้งเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตาย ดว้ยโรคซ่ึงเกิดข้ึนตาม

ลกัษณะของงานโรคซ่ึงเกิดข้ึนตามสภาพของงาน หรือโรคซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจากการท างาน 

(4) สูญหาย หมายถึง การท่ีลูกจา้งสูญหายไปในระหว่างท างานหรือปฏิบติัตามค าสั่ง

ของนายจา้งซ่ึงมีเหตุอนัควรเช่ือว่าลูกจา้งถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุอนัตรายท่ีเกิดข้ึนใน

ระหว่างท างานหรือปฏิบติัตามค าสั่งของนายจา้ง หรือในระหวา่งเดินทางโดยพาหนะทางบก ทาง

อากาศ หรือทางน ้ า เพื่อไปท างานให้นายจ้างซ่ึงมีเหตุอนัควรเช่ือว่าพาหนะนั้นได้ประสบเหตุ

อนัตรายและลูกจา้งถึงแก่ความตาย ทั้งน้ีเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั นบัแต่วนัเกิดเหตุนั้น115 

1) หนา้ท่ีของนายจา้ง 

(1) เม่ือลูกจา้งประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วย หรือสูญหาย นายจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้เหตุ

ดงักล่าวต่อส านกังานประกนัสังคมแห่งทอ้งท่ีท่ีลูกจา้งท างานอยู ่หรือท่ีนายจา้งมีภูมิล าเนาตามแบบ

ท่ีก าหนดไวภ้ายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีนายจา้งทราบ116  
                                                           

 115 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 5.  

 116 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 48.  
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(2) เม่ือลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย (และยงัไม่ตาย) นายจา้งตอ้งจดัให้ลูกจา้ง

ได้รับการรักษาพยาบาลทนัที และจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างดังกล่าว117 ค่ารักษาพยาบาลนั้น 

ให้นายจา้งจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น แต่ไม่เกิน 45,000 บาท ในกรณีท่ีค่ารักษาพยาบาล

ดงักล่าวยงัไม่เพียงพอ ให้นายจา้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นเพิ่มอีกได ้

ไม่เกิน 65,000 บาท 

(3) เม่ือลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย และจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน

การท างาน นายจา้งตอ้งจ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานของลูกจา้งตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้น

กฎหมาย118  

(4) เม่ือลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย นายจา้งตอ้ง

จ่ายค่าท าศพแก่ผูจ้ดัการศพของลูกจา้งในจ านวน 100 เท่าของอตัราสูงสุดของค่าจา้งขั้นต ่ารายวนั 119 

เม่ือลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยจนถึงแก่ความตาย และไม่มีผูจ้ดัการศพ นายจา้ง

ตอ้งจดัการศพลูกจา้งนั้นไปพลางก่อนจนกว่าจะมีผูมี้สิทธิตามกฎหมาย (ทายาทเงินทดแทนหรือ 

ผูอ้ยู่ในอุปการะของลูกจา้ง) มาขอเป็นผูจ้ดัการศพ แต่นายจา้งจะใช้ค่าท าศพเกินหน่ึงในสามของ 

ค่าท าศพไม่ได ้ถา้ครบ 72 ชัว่โมงแลว้ ไม่มีผูมี้สิทธิตามกฎหมายมาขอเป็นผูจ้ดัการศพ นายจา้งตอ้ง

จดัการศพนั้นตามประเพณีทางศาสนาของลูกจา้งผู ้ตายหรือตามประเพณีทอ้งถ่ินโดยใชค้่าท าศพท่ี 

เหลือได้120  

(5) เม่ือลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยหรือสูญหาย นายจา้งตอ้งจ่ายค่าทดแทนเป็น

รายเดือน โดยจ่ายเท่ากบัร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน แต่ไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท ตาม

ระยะเวลาดงัน้ี 

(ก) กรณีลูกจา้งไม่สามารถท างานติดต่อกนัไดเ้กิน 3 วนั โดยจ่ายตั้งแต่วนัแรกไปจน

ตลอดระยะเวลาท่ีไม่สามารถท างานได ้แต่ไม่เกิน 1 ปี (ลูกจา้งท่ีเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานตาม

กฎหมายเงินทดแทนไม่มีสิทธิลาป่วยและไดรั้บค่าจา้งในวนัลาป่วยตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน) 

(ข) กรณีลูกจ้างสูญเสียอวยัวะ โดยจ่ายตามประเภทของอวยัวะท่ีสูญเสียและตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้แต่ไม่เกิน 10 ปี 

                                                           

 117 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 13.  

 118 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 15.  

 119 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 16.  

 120 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 17.  
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(ค) กรณีลูกจา้งทุพพลภาพ โดยจ่ายตามประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาท่ี

ก าหนดไว ้แต่ไม่เกิน 15 ปี 

(ง) กรณีลูกจา้งถึงแก่ความตายหรือสูญหาย โดยจ่ายมีก าหนด 8 ปี121  

2) กรณีท่ีนายจา้งไม่ตอ้งจ่ายเงินทดแทน 

นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายเงินทดแทนในการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจา้งในกรณี 

ดงัน้ี 

(1) ลูกจา้งเสพของมึนเมาหรือส่ิงเสพติดอ่ืนจนไม่สามารถครองสติได ้

(2) ลูกจา้งจงใจท าใหต้นเองประสบอนัตรายหรือยอมใหผู้อ่ื้นท าใหต้นประสบอนัตราย122  

3) ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินทดแทน 

(1) ในกรณีท่ีลูกจ้างประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยแลยงัไม่ถึงแก่ความตาย ลูกจ้าง 

ผูน้ั้นเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินทดแทน 

(2) ในกรณีท่ีลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย 

ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินทดแทนคือ 

(ก) ทายาทเงินทดแทน ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา สามีหรือภรรยา บุตรอายุต  ่ากวา่ 18 ปี เวน้

แต่เม่ือมีอายุครบ 18 ปี และยงัศึกษาอยูใ่นระดบัไม่สูงกว่าปริญญาตรี หรือบุตรท่ีอายุตั้งแต่ 18 ปี 

และทุพพลภาพ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบซ่ึงอยูใ่นอุปการะของลูกจา้งนั้น 

(ข) ผูอ้ยูใ่นอุปการะของลูกจา้ง (ในกรณีท่ีไม่มีทายาทเงินทดแทนดงักล่าวขา้งตน้) แต่ผู ้

อยูใ่นอุปการะดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะ123  

(3) ในกรณีท่ีมีผูมี้สิทธิไดรั้บเงินทดแทนหลายคนให้ไดรั้บส่วนแบ่งในเงินทดแทนเป็น

จ านวนเท่า ๆ  กนั 124 

4) ความระงบัแห่งสิทธิในการรับเงินทดแทน ผูมี้สิทธิจะหมดสิทธิท่ีจะได้รับเงิน

ทดแทนในกรณี ดงัน้ี 

(1) กรณีผูมี้สิทธิผูใ้ดผูห้น่ึงถึงแก่ความตาย 

(2) กรณีสามีหรือภรรยาของลูกจา้งผูต้ายสมรสใหม่ 

                                                           

 121 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 18.  

 122 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 22.  

 123 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 20.  

 124 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 21.  
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(3) กรณีสามีหรือภรรยาของลูกจา้งมีพฤติการณ์ท่ีแสดงให้เห็นได้ว่าอยู่กินฉันสามี

ภรรยากบัหญิงหรือชายอ่ืน 

กรณีท่ีบุตรซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิอายุเกิน 18 ปี และไม่ได้ศึกษาต่อหรือศึกษาอยู่แต่จบชั้น

ปริญญาตรี หรือบุตรของลูกจา้งซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิหายจากอาการจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ (หายจาก

ทุพพลภาพคงเป็นไปไดย้าก) 

5) การยื่นค าร้องเรียกเงินทดแทน เม่ือลูกจา้งประสบอนัตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 

ลูกจา้งนั้นหรือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินทดแทน ตอ้งยื่นค าร้องขอรับเงินทดแทนต่อส านกังานประกนัสังคม

แห่งทอ้งท่ีท่ีลูกจา้งอยูห่รือท่ีนายจา้งมีภูมิล าเนาตามแบบท่ีก าหนดไว ้ภายในก าหนด 180 วนั นบัแต่

วนัเกิดเหตุดงักล่าว 125 

6) การพิจารณา  

เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีของส านกังานประกนัสังคมไดรั้บค าร้องขอรับเงินทดแทน หรือ

ไดรั้บการแจง้จากการประสบอนัตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายจากนายจา้ง หรือทราบในทางอ่ืนวา่มี

เหตุดังกล่าวเกิดข้ึน พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการสอบสวนและออกค าสั่งให้นายจ้างจ่าย 

เงินทดแทนแก่ลูกจา้งหรือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินทดแทนโดยก าหนดจ านวนเงินทดแทนและระยะเวลาท่ี

ตอ้งจ่ายเงินทดแทน พร้อมทั้งสั่งใหน้ายจา้งจ่ายเงินดงักล่าวภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีทราบค าสั่ง 126 

7) การอุทธรณ์  

นายจ้าง ลูกจ้างหรือผูมี้สิทธิได้รับเงินทดแทน ท่ีไม่พอใจค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีดงักล่าว มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนภายใน 

30 วนั นบัแต่วนัรับแจง้ค าสั่งหรือค าวนิิจฉยั 

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งค าวินิจฉัยให้ 

ผูอุ้ทธรณ์ทราบ127  

8) การน าคดีไปสู่ศาล 

ผูอุ้ทธรณ์ท่ีไม่พอใจค าวินิจฉยัของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีสิทธิน าคดีไปสู่

ศาลแรงงานภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยั 

                                                           

 125 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 49.  

 126 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 50.  

 127 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 52.  
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ในกรณีท่ีเป็นผูมี้หนา้ท่ีตอ้งจ่ายเงินทดแทนตามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการกองทุนเงิน

ทดแทน ผูน้ั้นตอ้งวางเงินต่อศาลตามจ านวนท่ีถึงก าหนดจ่ายตามค าวนิิจฉยัดงักล่าว 128 129 

 

3.3  มาตรการในการแก้ไขปัญหาการจ้างงานในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทย 

เม่ือการชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จนกระทบต่อ

กิจการของนายจา้ง เป็นเหตุให้นายจา้งตอ้งมีการใชม้าตรการต่าง ๆ  เพื่อประคบัประคองให้กิจการ

ของตนสามารถด าเนินต่อไปได้ ดังนั้ น จึงควรศึกษาถึงมาตรการในการคุ้มครองการเลิกจ้าง 

ในลกัษณะต่าง ๆ  มาตรการบรรเทาการเลิกจา้ง (การชะลอการเลิกจา้ง) และมาตรการเยียวยาผูไ้ดรั้บ

ความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง เพื่อค้นหามาตรการในการคุ้มครองและเยียวยาผูใ้ช้

แรงงานท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองท่ีมีความเหมาะสมต่อไป 

3.3.1  มาตรการในการคุม้ครองลูกจา้งในกรณีเลิกจา้ง 

ในสถานการณ์ท่ีการชุมนุมทางการเมืองไดส่้งผลกระทบต่อการจา้งงาน มีลูกจา้งจ านวน

หน่ึงถูกเลิกจ้างจากเหตุดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเสริมสร้าง 

ความมัน่คงในการท างานของลูกจา้ง จึงท าการศึกษามาตรการต่าง ๆ  ในการคุม้ครองลูกจา้งในกรณี

เลิกจา้ง ซ่ึงอาจสรุปได ้3 กรณี กล่าวคือ130 

3.3.1.1  การคุม้ครองแรงงานโดยการท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

การคุ้มครองแรงงานโดยการท าข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจา้ง เป็นกรณีท่ีสหภาพ

แรงงานยืน่ขอ้เรียกร้องต่อนายจา้ง เพื่อท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง ให้มีผลผูกพนันายจา้งและ

ลูกจา้งท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั เช่น การท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง โดยก าหนด

เหตุและกรณีท่ีให้นายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งโดยมีระยะเวลาในการบอกกล่าวล่วงหนา้ หรือการท่ีตอ้งมี

การพิจารณาร่วมกนั กบัผูแ้ทนของสหภาพแรงงานเม่ือนายจา้งจะเลิกจา้งลูกจา้งการคุม้ครองโดยวิธีการ

น้ีจะได้ผลดีก็ต่อเม่ือสหภาพแรงงานมีความเขม้แข็ง ลูกจ้างในกิจการเล็ก ๆ  หรือกิจการท่ีไม่มี 

การรวมตวัเป็นสหภาพแรงงานจะไม่ได้รับการคุม้ครอง ขอ้เสียอีกประการหน่ึงคือ วิธีการน้ีให ้

                                                           

 128 พระราชบญัญติัเงินทดแทนฯ มาตรา 53.  

 129 เกษมสนัต ์ วลิาวรรณ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 59 , น. 86 – 100. 

 130 สมศกัด์ิ  สุนทรธาราวงศ,์ “มาตรการคุม้ครองลูกจา้งทางกฎหมายในกรณีเลิกจา้ง ศึกษาเปรียบเทียบ

กฎหมายไทยกบักฎหมายต่างประเทศ,” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

2530), น. 5 – 6. 
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ความคุม้ครองเฉพาะลูกจา้งท่ีเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานเท่านั้น จึงมีขอบเขตการคุม้ครอง 

ท่ีจ  ากดัเฉพาะลูกจา้งเพียงบางกลุ่ม 

3.3.1.2  การคุม้ครองโดยการออกกฎหมายใหค้วามคุม้ครอง 

การคุม้ครองโดยการออกกฎหมายให้ความคุม้ครองเป็นการคุม้ครองโดยการแทรกแซง

โดยรัฐ131 ด้วยการออกกฎหมายให้ความคุ้มครองลูกจ้าง โดยการก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าและ

มาตรการอ่ืนตลอดจนมีเจา้หน้าท่ีตรวจแรงงาน เป็นผูด้  าเนินการตรวจตราควบคุมให้มีการปฏิบติั

ตามกฎหมาย โดยก าหนดโทษทางอาญาแก่นายจา้งท่ีกระท าการฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมาย 

การคุม้ครอง ในกรณีน้ีกฎหมายจะระบุกรณีและเหตุผลท่ีจะให้สิทธินายจา้งท่ีจะเลิกจา้งลูกจา้ง และ

จะตอ้งเป็นธรรมแก่ลูกจา้ง การเลิกจา้งจะตอ้งมีขั้นตอนและวิธีการ เช่น จะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า

ก่อนนานเท่าไร จะตอ้งมีองคก์ารใดในการร่วมวินิจฉยัในกรณีท่ีเป็นการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม และ

ใครจะเป็นผูมี้อ  านาจช้ีขาด เป็นตน้ 

3.3.1.3  การคุม้ครองโดยการก าหนดเป็นค่าชดเชย 

ค่าชดเชย (Severance Allowance) เป็นการคุม้ครองในรูปของการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงิน ซ่ึงจ่ายโดยนายจา้งให้แก่ลูกจา้งท่ีตอ้งถูกเลิกจา้งนอกเหนือไปจากหนา้ท่ีท่ีนายจา้งมีอยูต่าม

กฎหมายหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยทัว่ไปถือวา่ค่าชดเชยมีลกัษณะเป็นเงินชดเชยความเสียหาย

ท่ีลูกจ้างต้องตกงาน โดยนายจ้างไม่ได้ให้โอกาสลูกจา้งท่ีจะหางานใหม่ ค่าชดเชยจึงข้ึนอยู่กับ

ระยะเวลาท่ีนายจา้งไม่ไดบ้อกกล่าวล่วงหนา้ก่อนมีการเลิกจา้ง มากกวา่ท่ีเป็นการสงเคราะห์ลูกจา้ง

ท่ีท างานมานาน ซ่ึงในกรณีน้ีจะมีระบบกองทุนเงินสะสม บ าเหน็จบ านาญ หรือการประกนัการชรา

ภาพอยูแ่ลว้132 

3.3.2  มาตรการบรรเทาการเลิกจา้ง (การชะลอการเลิกจา้ง) 

เม่ือการชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแลว้ ยอ่มส่งผลกระทบต่อ

การจา้งงานได ้เน่ืองจากนกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่ ท าให้ชะลอการลงทุนต่างๆ  ภายในประเทศไว ้

ไม่สามารถขยายกิจการได ้เป็นเหตุให้การจา้งงานขยายตวัไดน้อ้ยลง จึงท าให้นายจา้งจ าเป็นตอ้งใช้

มาตรการเพื่อบรรเทาการเลิกจา้ง (การชะลอการเลิกจา้ง) การบรรเทาการเลิกจา้งหรือชะลอการเลิกจา้ง

                                                           

 131 B.W.Napier ,J.C.Javillier & P.Verge. (1982). Comparative Dismissal Law. p.4.  

 132 ไพศิษฐ ์ พิพฒันกลุ, “กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน”. วารสารนิติศาสตร์ เล่ม 12, น. 15 

(2525). 
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เป็นกระบวนการท่ีมีข้ึนก่อนการเลิกจา้ง133 ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อทั้งฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง เพราะการ

เลิกจา้งลูกจา้งในกรณีท่ีกิจการของนายจา้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง นายจา้งและ

ลูกจ้างยงัคงมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน หากแต่เกิดจากความจ าเป็นของฝ่ายนายจ้างในการหา

มาตรการต่างๆ มาใชเ้พื่อใหกิ้จการของตนสามารถด าเนินต่อไปได ้มาตรการในการบรรเทาการเลิก

จา้งถือเป็นวธีิการท่ีดีต่อทั้งฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง  

มาตรการในการบรรเทาปัญหาการเลิกจา้ง 

3.3.2.1  มาตรการในการลดค่าใชจ่้ายโดยไดรั้บความร่วมมือจากลูกจา้ง 

1) มาตรการในการลดค่าใชจ่้ายทางดา้นบริหาร 

มาตรการน้ีเป็นมาตรการขั้นตน้ท่ีนายจา้งควรน ามาพิจารณาด าเนินการก่อนมาตรการ

อ่ืน ๆ เพราะเป็นมาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อลูกจ้างน้อยท่ีสุด โดยนายจ้างต้องพยายามหาทาง 

ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การประหยดัพลงังาน ลดตน้ทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายทางดา้นการบริหาร 

และปรับปรุงการบริหารการผลิตใหส้อดคลอ้งกนั รวมทั้งการลดตน้ทุนต่าง ๆ  เท่าท่ีจ  าเป็น เป็นตน้ 

ซ่ึงวธีิน้ีสามารถน ามาใชไ้ดแ้มอ้ยูใ่นสถานการณ์ปกติ และเพิ่มมาตรการให้เขม้ขน้มากยิ่งข้ึนในช่วง

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองดว้ยการลดค่าใชจ่้ายทุกประเภท  

2) มาตรการในการลดค่าใชจ่้ายทางดา้นแรงงาน  

มาตรการท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นมาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อลูกจ้างโดยตรง ดังนั้ น 

การน ามาตรการเหล่าน้ีไปใช้จึงควรเร่ิมจากมาตรการท่ีกระทบต่อลูกจา้งน้อยท่ีสุดก่อน และหากมี

ความจ าเป็นมากข้ึนจึงน ามาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อลูกจา้งมากข้ึนตามล าดบั ดงัน้ี 

(1) การลดหรือยกเลิกการท างานล่วงเวลาหรือการท างานในวนัหยดุ 

(2) การใหลู้กจา้งใชว้นัลาตามสิทธิท่ีมีอยู ่เช่น วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 

(3) การใหลู้กจา้งไดส้ับเปล่ียนวนัหยดุ โดยความเห็นชอบของทั้งฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง  

(4) การตกลงลดชัว่โมงท างานในแต่ละวนัหรือลดจ านวนวนัท างานในแต่ละสัปดาห์ 

โดยจ่ายค่าจา้งตามปกติ 

(5) การตกลงลดชัว่โมงท างานในแต่ละวนัหรือลดจ านวนวนัท างานในแต่ละสัปดาห์ 

โดยจ่ายค่าจา้งบางส่วนตามท่ีไดต้กลงกนั 

                                                           

 133 ธีระ  ศรีธรรมรักษ.์ “มาตรการทางกฎหมายในการชะลอการเลิกจา้งและการคุม้ครองการเลิกจา้ง
ลูกจา้งจากการกระท าของนายจา้ง,” วารสารกฎหมายธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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(6) ลดการท างานเป็นกะลง โดยใหลู้กจา้งแต่ละกะสลบักนัมาท างาน ในวนัหรือสัปดาห์

ท่ีไม่ไดท้  างาน ใหไ้ดรั้บค่าจา้งตามท่ีตกลงกนัแต่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของค่าจา้งปกติ 

(7) การลดค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเป็นสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกจา้งน้อยท่ีสุดก่อน 

เช่น การจดัทศันาจร การสังสรรค์ประจ าปี เป็นตน้ และหากยงัมีความจ าเป็นตอ้งลดค่าใช้จ่ายอยู ่

ใหพ้ิจารณาสวสัดิการอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

(8) การเพิ่มค่าจา้งประจ าปีในสัดส่วนท่ีน้อยลง ถา้มีความจ าเป็นอาจจะไม่เพิ่มค่าจา้ง

ประจ าปี 

(9) เม่ือไดล้ดค่าใชจ่้ายดา้นอ่ืน ๆ  แลว้ ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลดค่าใชจ่้ายอีก อาจลด

ค่าจา้งลงโดยให้ลดค่าจา้งจากผูท่ี้ได้รับค่าจา้งจากผูท่ี้ได้รับค่าจา้งสูงก่อน หรือให้ลดค่าจา้งของ

ลูกจา้งระดบัสูงในอตัราท่ีมากกวา่ลูกจา้งระดบัต ่า 

3.3.2.2  มาตรการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

1) วางแผนก าลงัคนใหเ้หมาะสม 

(1) การโยกยา้ยหนา้ของลูกจา้ง จากหน่วยงานท่ีมีคนมากเกินความจ าเป็นไปยงัหน่วยงาน

ท่ีตอ้งการลูกจา้งเพิ่มตามความเหมาะสมของงานและความสามารถของลูกจา้งโดยค านึงถึงรายได้

เดิมของลูกจา้งหรือตามท่ีไดต้กลงกนั 

(2) การวางแผนก าลงัคนในอนาคตใหเ้หมาะสมกบัก าลงัการผลิต 

2) พฒันาศกัยภาพลูกจา้งเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยการพฒันาบุคลากร (HRD) เพื่อเพิ่ม

คุณภาพแรงงาน เพิ่มขวญัก าลงัใจ และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่สถานประกอบการ 

3) เตรียมความพร้อมเพื่อเปล่ียนสายงาน 

(1) การฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะและความรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการเปล่ียนสายงาน

กรณีแผนกงานเดิมอาจตอ้งถูกยบุเลิก 

(2) ประสานงานกรมพฒันาฝีมือแรงงานเพื่อพฒันาและยกระดบัฝีมือแรงงานใหลู้กจา้ง 

4) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการหางานใหม่ 

(1) สนบัสนุนใหลู้กจา้งไดมี้โอกาสฝึกอบรมพฒันาทกัษะฝีมือในลกัษณะอ่ืน เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการหางานใหม่ โดยอาจประสานกบักรมพฒันาฝีมือแรงงานเขา้ด าเนินการฝึกอบรม

พมันาฝีมือแรงงาน 

(2) ประสานกรมการจดัหางาน เพื่อหาต าแหน่งงานวา่งรองรับลูกจา้งท่ีคาดวา่จะถูกเลิกจา้ง 
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3.3.2.3  มาตรการในการลดจ านวนลูกจา้ง 

การพิจารณาลดจ านวนลูกจา้ง นายจา้งควรพิจารณาปรับอตัราและต าแหน่งในสถาน

ประกอบการเสียก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาลดจ านวนลูกจ้างตามความสมคัรใจของลูกจ้าง 

หากยงัมีความจ าเป็นให้พิจารณาเลิกจา้งโดยยึดหลกัการท่ีให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายมาท่ีสุด 

ดงัน้ี 

1) การงดรับลูกจา้งเพิ่ม และหากมีต าแหน่งใดวา่งใหพ้ิจารณาแต่งตั้งลูกจา้งเดิมหรือหาก

ต าแหน่งท่ีวา่งลงไม่มีความจ าเป็นควรยบุเลิกไป 

2) โครงการเกษียณก่อนอายุท่ีก าหนด นายจา้งอาจก าหนดเป็นนโยบายให้มีการเกษียณ

ก่อนอายุท่ีก าหนดไว ้เช่น 50 ปี หรือ 55 ปี เป็นตน้ โดยให้เป็นไปโดยสมคัรใจของลูกจา้งอาวุโส 

และควรจะมีค่าตอบแทนตามท่ีไดต้กลงกนั 

3) โครงการสมคัรใจลาออก นายจา้งควรส ารวจดูว่าในสถานประกอบกิจการมีลูกจา้งคน

ใดบา้งท่ีประสงค์จะลาออกก็ให้มีการสมคัรใจลาออก โดยนายจา้งควรจ่ายเงินช่วยเหลือ รวมทั้ง

ประโยชน์อ่ืนตามท่ีจะไดต้กลงกนั ทั้งน้ี ควรค านึงถึงระยะเวลาใหลู้กจา้งหางานใหม่ไดต้ามสมควร 

4) การเลิกจา้ง หากนายจา้งด าเนินการตามมาตรการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัไม่สามารถ

แกไ้ขปัญหาใหลุ้ล่วงไปได ้จ าเป็นท่ีจะตอ้งลดจ านวนลูกจา้งลงอีก นายจา้งควรพิจารณาหลกัเกณฑ์

ต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

(1) เลิกจา้งลูกจา้งท่ีเขา้ท างานหลงัสุดก่อนตามล าดบั 

(2) เลิกจา้งลูกจา้งท่ีมีประวติัการลา การขาดงานและการมาท างานสายมากออกก่อน ทั้งน้ี 

ใหค้  านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็นของลูกจา้งประกอบดว้ย 

(3) เลิกจา้งลูกจา้งท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานหรือค าสั่งของนายจา้งมากท่ีสุด

ก่อน 

(4) เลิกจา้งลูกจา้งท่ีมีอุปนิสัยและความประพฤติท่ีเป็นผลเสียต่อการท างานออกก่อน 

(5) เลิกจา้งลูกจา้งท่ีมีความสามารถและผลงานนอ้ยท่ีสุดก่อน 

(6) เลิกจา้งลูกจา้งท่ีไดรั้บความเดือดร้อนทางครอบครัวนอ้ยท่ีสุดก่อน  

 

DPU



91 

ในกรณีท่ีผูอ้ยูใ่นข่ายท่ีจะถูกเลิกจา้งมีคุณสมบติัเท่าเทียมกนัอาจตดัสินใจโดยวิธีการอ่ืน

ตามท่ีไดต้กลงกนั134 

ดงันั้น เม่ือการชุมนุมทางการเมืองไดส่้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการจา้งงาน 

นายจา้งและลูกจา้งจึงควรร่วมกนัหารือวิธีการท่ีน าเสนอขา้งตน้ เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนและ

หามาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป เพื่อช่วยกนัประคบัประคองการจา้งงานให้ทั้งฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง

สามารถผา่นปัญหาดงักล่าวไปได ้

3.3.3  มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัการเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจาก

การชุมนุมทางการเมือง 

3.3.3.1  พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีวตัถุประสงค ์เพื่อให้

รัฐสามารถรักษาความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยั และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ให้กลบัสู่สภาพปกติไดโ้ดยเร็ว มีทั้งส้ิน 19 มาตรา โดยให้ความหมายของ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” 

ตามมาตรา 4 วา่ สถานการณ์อนักระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือ

เป็นภยัต่อความมัน่คงของรัฐหรืออาจจะท าให้ประเทศหรือส่วนหน่ึงของประเทศตกอยูใ่นภาวะคบั

ขนัหรือมีการกระท าความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการ

สงคราม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

เอกภาพและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติการปฏิบติัตามกฎหมาย ความปลอดภยั

ของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบ

เรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภยัพิบติั

สาธารณะอนัมีมาอยา่งฉุกเฉินและร้ายแรง135 เพราะฉะนั้นการท่ีฝ่ายบริหารจะประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินนั้ นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบต่อบริบทและข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เพราะกฎหมาย 

                                                           

 134 ส านักแรงงานสัมพนัธ์ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, “มาตรการและ

แนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจา้ง และแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการส่งเสริมแรงงานสมัพนัธ์ในภาวะวกิฤต ปี 2551 กสร. 

37/2551,” น 5 – 11. 

 135 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 4. 
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การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยา่ง

มาก หากมีการจ ากดัสิทธิเสรีภาพตอ้งกระท าเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น136 137 

3.3.3.2  การเยยีวยาผูซ่ึ้งไดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 

ในประเทศไทยเม่ือมีการชุมนุมเกิดข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมหรือบุคคลท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 

ประชาชนทัว่ไป ตลอดจนสถานประกอบการยอ่มไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจากการชุมนุมทาง

การเมืองทั้งส้ิน แต่ประเทศไทยยงัไม่มีมาตรการในการคุม้ครองและเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบใน

กรณีดังกล่าวอย่างชัดเจน คงมีแต่เพียงมติคณะรัฐมนตรีท่ีเยียวยาผูซ่ึ้งได้รับความเสียหายจาก 

การชุมนุมทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีในแต่ละยคุสมยัเท่านั้น ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1) มติคณะรัฐมนตรีในการเยียวยาผูซ่ึ้งไดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทาง การเมือง 

เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  

เหตุการณ์จราจล เม่ือวนัท่ี 14 ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มีผูไ้ดรั้บความเสียหายทั้งเจา้หนา้ท่ี

ของทางราชการ นักเรียน นกัศึกษา และประชาชน ซ่ึงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516138 มอบหมายให้ กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลยัของรัฐ ท าหน้าท่ีส ารวจจ านวน  

ผูซ่ึ้งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมเป็นเจา้ของเร่ืองในการ

เตรียมการฌาปนกิจศพผูเ้สียชีวิตเน่ืองจากการจราจลคร้ังน้ี ส่วนกระทรวงการคลงัรับผิดชอบเร่ือง 

การพิจารณาร่างระเบียบการสงเคราะห์ผูซ่ึ้งไดรั้บบาดเจ็บ และเสียชีวิต ซ่ึงมิใช่เจา้หน้าท่ีของทาง

ราชการ และใหส้ านกังบประมาณจดัสรรค่าใชจ่้าย  

ในส่วนของเงินบริจาคท่ีส านักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลได้บริจาคเงินจ านวน 

สิบล้านบาท ส าหรับสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเน่ืองจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญเม่ือเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2516 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เห็นชอบให้มอบเงินดงักล่าวให้

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดตั้ งเป็นกองทุนสงเคราะห์ผูป้ระสบภัยเน่ืองจากการเรียกร้อง

                                                           

 136 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 29 วรรคหน่ึง. 

 137เลิศศกัด์ิ  ตน้โต, “ขอ้คิดบางประการ : กฎหมายบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 26 มกราคม 

2557,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559. จาก   http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1928.  

 138 มติคณะรัฐมนตรี, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558.จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

3.jsp?top_serl=125170&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=16&meet_date_mm=10&meet_date_yyyy=

2516&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2= .  
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รัฐธรรมนูญเม่ือเดือนตุลาคม 2516 เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ ทหาร ต ารวจ นิสิต นกัศึกษา นกัเรียน 

และประชาชน และเม่ือมีผูบ้ริจาคเงินเพิ่มเติมเพื่อการน้ีก็ควรน าเขา้สมทบกองทุนน้ีต่อไป139  

การชดใชค่้าเสียหายให้แก่ผูป้ระสบอคัคีภยั คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรึกษาเม่ือวนัท่ี 8 

มกราคม พ.ศ. 2517 มีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีเห็นว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษลกัษณะ

คล้ายกบัเหตุการณ์จราจลเม่ือปี พ.ศ. 2492 ซ่ึงในคร้ังนั้นรัฐบาลได้มีการแต่งตั้งกรรมการพิเศษข้ึน

พิจารณาจ่ายเงินชดใช้แก่ราษฎรท่ีได้รับความเสียหาย โดยมีปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

กรรมการและใชเ้งินงบประมาณพิเศษและเสนอใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

น้ีข้ึน โดยใหส้ านกังบประมาณพิจารณาจดัสรรเงินพิเศษให้ตามความจ าเป็น ซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ี

ประกอบดว้ย 

1. ปลดักระทรวงมหาดไทย หรือผูแ้ทน เป็นประธานกรรมการ 

2. ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั   เป็นกรรมการ 

3. ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร   เป็นกรรมการ 

4. ผูแ้ทนส านกังบประมาณ   เป็นกรรมการ 

5. ผูแ้ทนกรมต ารวจ   เป็นกรรมการ 

6. ผูแ้ทนกรมประชาสงเคราะห์  เป็นกรรมการ 

7. หวัหนา้กองบรรเทาและสงเคราะห์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผูป้ระสบภยั กรมประชาสงเคราะห์ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพฒันาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าของเร่ืองเพื่อจัดการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง 

ส านกังบประมาณ ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี และผูแ้ทนมูลนิธิสงเคราะห์ผูป้ระสบภัยจาก

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

ซ่ึงกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการไดมี้

หนงัสือกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ด่วนท่ีสุด ท่ี พม 0302/70452 ลงวนัท่ี 18 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานตามท่ีท่ีประชุมเห็นชอบในหลกัเกณฑ์

                                                           

 139 มติคณะรัฐมนตรี, สืบคน้วนัท่ี 11 มีนาคม 2558, จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

3.jsp?top_serl=50261&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=22&meet_date_mm=10&meet_date_yyyy=2
516&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2= . 
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การจ่ายค่าตอบแทนผูไ้ดรั้บผลกระทบ ฯ จ านวน ทั้งส้ิน 90 ราย (กรณีบาดเจ็บพิการ ทุพพลภาพและ

จิตฟ่ันเฟือน 47 ราย) โดยยึดถือหลกัเกณฑ์ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนแก่ 

ผูไ้ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซ่ึงเทียบเคียงจากพระราชบญัญติั

สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบติังานของชาติหรือการปฏิบติัตาม

หน้าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. 2543 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือว ันท่ี  26 กรกฎาคม พ.ศ.2548  

ให้ความเห็นชอบแลว้ และปรับอตัราเงินเดือนระดบั 3 ขั้นต ่า ตามกฎ ก.พ. วา่ดว้ยการให้ขา้ราชการ

พลเรือนสามญัไดรั้บเงินเดือน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2548 ดงัน้ี 

1. ผูเ้สียชีวติไดรั้บรายละ 

- เงินชดเชย (30 เท่าของอตัราเงินเดือน 

ขา้ราชการระดบั 3 ขั้นต ่า 6,530 บาท)  195,900  บาท 

- เงินช่วยเหลือค่าจดัการศพ   20,000  บาท 

รวมไดรั้บรายละ     215,900  บาท 

ผูเ้สียชีวติ 43 ราย รายละ 215,900 บาท คิดเป็นเงิน 9,283,700 บาท 

2. ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ พิการ ทุพพลภาพ จิตฟ่ันเฟือน 

- เงินชดเชย (เช่นเดียวกบัผูเ้สียชีวติ)   195,900  บาท 

- เงินสงเคราะห์ (คร่ึงหน่ึงของอตัราเงินเดือน 

ขา้ราชการระดบั 3 ขั้นต ่า x12เดือนx32ปี)  1,253,760 บาท 

รวมไดรั้บรายละ     1,449,660 บาท 

ผูบ้าดเจบ็ พิการ ทุพพลภาพ จิตฟ่ันเฟือน 47 ราย 

รายละ 1,449,660 บาท คิดเป็นเงิน   68,134,020 บาท 

รวมจ านวนเงินช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบฯ 90 ราย เป็นเงิน 77,417,720 บาท 

ในการประชุม คณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 7 คร้ังท่ี 5/2549 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 ไดพ้ิจารณาเร่ืองดงักล่าวแลว้ มีขอ้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดงัน้ี 

1) การให้ความช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นบัแต่

เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวภาครัฐยงัไม่ได้ให้ความช่วยเหลือผูไ้ด้รับผลกระทบแต่อย่างใด การให ้

ความช่วยเหลือท่ีผ่านมาเป็นการด าเนินการของมูลนิธิผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 

2516 ท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนจากเงินบริจาคของประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือตามก าลงัเงินท่ีมีอยู ่คร้ังละ 
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2,000 บาท ปีละ 3 คร้ัง ต่อ 1 ราย ปัจจุบนัเงินมูลนิธิหมดไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือไดต่้อไป จึงมี

ความจ าเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

2) ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการ

เรียกร้องประชาธิปไตย เช่นเดียวกับเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 ท่ีภาครัฐได้ให้ 

ความช่วยเหลือไปแลว้ ดงันั้น จึงสมควรให้ความช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบในเหตุการณ์ดงักล่าว

โดยอาศยัหลกัเกณฑ์เดียวกนั จ านวนทั้งส้ิน 90 ราย (กรณีท่ีเสียชีวิต 43 ราย กรณีบาดเจ็บ พิการ 

ทุพพลภาพและจิตฟ่ันเฟือน 47 ราย) 

3) การจ่ายเงินให้ผูไ้ด้รับผลกระทบในกรณีผูเ้สียชีวิตมีทายาทซ่ึงมีสิทธิได้รับเงิน

ช่วยเหลือหลายคน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงิน สมควรให้ถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เดียวกบั

การจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ นอกจากน้ี 

เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นท่ียุติเม่ือผูมี้สิทธิได้รับเงินแล้ว สมควรด าเนินการให้ผูมี้สิทธิรับเงินท า

ขอ้ตกลงเป็นหลกัฐานท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อไปอีก 

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรึกษาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2549 และมีมติอนุมติัตามท่ี

คณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินให้แก่ผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และมติเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อนุมติัให้มี

การจ่ายค่าชดเชยการจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (7 มีนาคม พ.ศ. 2549) ล่าช้าในอตัราร้อยละ 7.5 

ต่อปี  

ต่อมา สมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ไดแ้จง้วา่ ไดห้ารือกบัส านกับริการ

สวสัดิการสังคม กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ และเห็นวา่ควรจ่ายเงินเป็นกอ้นซ่ึงแตกต่างจากผล

การประชุมของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท่ีเห็นควรจ่ายเงินค่าด ารงชีพรายเดือนซ่ึง

ประกอบดว้ย 

1) เงินช่วยด ารงชีพ โดยค านวณจ่ายเป็นกอ้น เหมาจ่ายปีละ 84,000 บาท (เดือนละ 7,000 

บาท) ไดแ้ก่ 

วรีชน อายเุฉล่ีย 57 ปี เหมาจ่าย 15 ปี เป็นเงินรายละ 1,260,000 บาท 

ญาติวรีชน อายเุฉล่ีย 84 ปี เหมาจ่าย 6 ปี เป็นเงินรายละ 504,000 บาท 

2) เงินช่วยค่าจดัการงานศพ แก่ญาติและวีรชนท่ีเสียชีวิตระหวา่งการรอความช่วยเหลือราย

ละ 250,000 บาท 
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กรณีเสียชีวติ43 ราย ไดรั้บเงินช่วยเหลือรายละ 215,900 บาท ไดม้อบเงินแก่ทายาทของ

ผูเ้สียชีวิต 42 ราย มีทายาทผูมี้สิทธิรับเงิน 54 คน เป็นเงินทั้งส้ิน 9,067,799.96 บาท (เน่ืองจากมี

ผูเ้สียชีวติ 1 ราย เป็นคนโสดและบิดา มารดา ถึงแก่กรรมแลว้ทั้งสองคน จึงไม่มีทายาทผูมี้สิทธิรับเงิน) 

กรณีบาดเจ็บ  พิการ  ทุพพลภาพและจิตฟ่ันเฟือน 47 ราย ไดรั้บเงินช่วยเหลือรายละ 1,449,660 บาท  

เป็นเงินทั้ งส้ิน 68,134,020 บาท  มอบแก่ผูไ้ด้รับผลกระทบ ฯ และทายาทผูมี้สิทธิรับเงิน 49 คน 

(เน่ืองจากมีผูพ้ิการเสียชีวติไป  2  ราย)  ทั้งน้ี การให้เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตจ านวน 42 ราย ๆ ละ 

215,900 บาท ใหก้ระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยคิ์ดดอกเบ้ียให้ตามอตัราและ

ระยะเวลาเท่ากบักรณีผูเ้สียชีวิตจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ด้วย( มติคณะรัฐมนตรี 

วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2549)140 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เร่ือง สมาคมญาติและวีรชน 

14 ตุลา 16 ขอใหพ้ิจารณาจ่ายเงินด ารงชีพแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 

ดงัน้ี141 

1) เห็นชอบการจ่ายเงินด ารงชีพรายเดือนเป็นคร้ังสุดทา้ยแก่วีรชน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 

หรือทายาทของวีรชนและค่าจดัการศพกรณีวีรชน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ท่ีเสียชีวิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2552 ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์สนอโดยให้การช่วยเหลือเป็นเงิน

ด ารงชีพรายเดือนเป็นคร้ังสุดทา้ยในอตัรา 7,000 บาทต่อเดือน แก่ผูท่ี้เคยไดรั้บความช่วยเหลือตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2549 (เร่ือง การพิจารณาหลกัเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนแก่ 

ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516) จนเสียชีวิต โดยสิทธิดงักล่าวจะไม่ตกทอด

ถึงทายาทและให้จ่ายยอ้นหลงัตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็นวนัท่ีนายกรัฐมนตรี

เห็นชอบ และได้มอบหมายกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบในการน าเร่ืองน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 

พ.ศ. 2549 มติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (เร่ือง รายงานการช่วยเหลือผูไ้ด้รับ

                                                           

 140มติคณะรัฐมนตรี, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558, จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

3.jsp?top_serl=207800&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=4&meet_date_mm=7&meet_date_yyyy=25

49&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2= . 

 141 มติคณะรัฐมนตรี, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559, จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

3.jsp?top_serl=99309399&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=19&meet_date_mm=11&meet_date_yyy

y=2556&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2= . 
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ผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516) และวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2550 (เร่ือง ตวัแทน 

วีรชน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ขอให้พิจารณาดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี แก่วีรชนท่ีพิการ ทุพพลภาพ) 

และให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลา 16 ซ่ึงเสียชีวิต

ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป ให้มีสิทธิไดรั้บเงินด ารงชีพรายเดือนตั้งแต่วนั

จนัทร์ท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือ

สมาชิกสมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลา 16 หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควร 

ส่วนกรณีวีรชน 14 ตุลา 16 ซ่ึงเสียชีวิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ในช่วงระหว่างการเรียกร้อง

คร้ังน้ี ให้ช่วยเหลือค่าจดัการศพ รายละ 20,000 บาท ไม่รวมกรณีญาติวีรชนท่ีเสียชีวิตในช่วง

ระหวา่งการเรียกร้อง เน่ืองจากทางราชการไดใ้หค้วามช่วยเหลือค่าจดัการศพวรีชนไปแลว้ 

2) ให้กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์ดัท าหลกัฐานว่าผูไ้ด้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ท่ีไดรั้บเงินการช่วยเหลือเป็นเงินด ารงชีพในคร้ังน้ี

ไดรั้บการเยยีวยาท่ีเหมาะสมตามหลกัมนุษยธรรมแล้ว จะไม่เรียกร้องขอรับเงินช่วยเหลืออ่ืนใดจาก

ทางราชการอีก 

ส าหรับงบประมาณด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยให้

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ท่ีกระทรวงการคลงั

อนุมติัใหก้นัไวเ้บิกเหล่ือมปีแลว้ ภายในกรอบวงเงิน จ านวน 9,410,000 บาท โดยขอท าความตกลง

ในรายละเอียดกบัส านักงบประมาณ หลงัจากด าเนินการตามขั้นตอนและตรวจสอบหลกัฐานใน 

การจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือจนไดข้อ้ยุติแลว้ ทั้งน้ี การให้ความช่วยเหลือในปีงบประมาณต่อ ๆ 

ไป จะมีภาระงบประมาณ จ านวน 5,880,000 บาทต่อปี หากช่วยเหลือเป็นเวลา 10 ปี จะมีภาระ

งบประมาณทั้งส้ิน 58,800,000 บาท ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้พิจารณาปรับแผนการ

ปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปด าเนินการเป็นล าดบั

แรกก่อน ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น

และเหมาะสมต่อไป 
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แต่การจ่ายเงินด ารงชีพรายเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

นั้น ตอ้งมีอนัชะงกัไปเม่ือเกิดวิกฤติทางการเมืองจนมีการยุบสภา142 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 

25558 ไดมี้ญาติและวีรชนเรียกร้องขอความเป็นธรรม ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการจ่ายเงินด ารงชีพราย

เดือน แก่ญาติและวีรชน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2556143 

2) มติคณะรัฐมนตรีในการเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง ใน

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 

นายกรัฐมนตรีไดมี้ค าสั่งส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี 89/2535 ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 

แต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผูไ้ด้รับความเสียหายหรือผู ้

ประสบอนัตรายจากการชุมนุมกนัระหว่างวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535  ถึงวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 

2535 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดก้  าหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลือ ดงัน้ี 

(1) ความเสียหายเก่ียวกบัร่างกาย 

กรณีเสียชีวติ  

ก. ช่วยเหลือเป็นค่าจดัการศพผูเ้สียชีวิต ศพละ 10,000 บาท และสงเคราะห์ครอบครัว

ของผูเ้สียชีวติอีก 100,000 บาท 

ข. ช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่ผูซ่ึ้งอยู่ในความอุปการะของผูเ้สียชีวิตจนจบชั้นอุดมศึกษา 

ดงัน้ี 

ระดบัประถมศึกษา คนละ 1,000 บาท/เดือน 

ระดบัมธัยมศึกษา คนละ 1,500 บาท/เดือน 

ระดบัอุดมศึกษา คนละ 2,500 บาท/เดือน 

โดยทุก 2 ปีให้ปรับค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามความเหมาะสมกบัสภาวะค่าครองชีพและให้

ยกเวน้ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตของสถานศึกษาของรัฐ 

                                                           

 142 “เรียกร้องเยยีวยา 42 ปี 14 ตุลา 16 ปนดัดาเผยนายกฯสัง่เร่งด าเนินการ เอนกแนะร่วมสร้างปชต.แบบ

ตะวนัออก ขณะท่ีนกัวชิาการมธ.ร่างรธน.ใหม่เป็นจุดเร่ิมตน้แกข้ดัแยง้,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 , จาก

http://www.komchadluek.net/detail/20151014/215163.html .  

 143 “ปชช.ร าลึก42ปี14ตุลา-ปนดัดาตวัแทนนายกวางพวงมาลา,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559,จาก

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=652270 .  
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กรณีบาดเจบ็ท่ีตอ้งเขา้รักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ให้จ่ายตามท่ีจ่ายจริงโดย

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ก. บาดเจ็บสาหัสท่ีต้องรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ

เบ้ืองตน้ 10,000 บาท ส าหรับผูท่ี้พกัรักษาตวัเกิน 30 วนั และไม่มีรายไดใ้ห้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 

คนละ 3,500 บาทต่อเดือน ส าหรับผูซ่ึ้งมีรายไดป้ระจ าท่ีพิสูจน์ได้ให้ช่วยเหลือค่าครองชีพ ร้อยละ 

80 ของรายไดท่ี้พิสูจน์ได ้ทั้งน้ีไม่เกินวงเงินเดือนละ 20,000 บาท 

ข. บาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพปกติได้ให้ค่าช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 

50,000 บาท และช่วยเหลือค่าครองชีพเหมือนกรณีบาดเจ็บสาหสัท่ีตอ้งรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 

3 วนัข้ึนไป ส่วนการช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่ผูซ่ึ้งอยู่ในความอุปการะของผูพ้ิการให้ใช้เหมือน

กรณีช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่ผูซ่ึ้งอยูใ่นความอุปการะของผูเ้สียชีวติ  

หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ ให้ตั้ ง

คณะกรรมการข้ึนพิจารณาใหก้ารช่วยเหลือต่อไป ประกอบดว้ย ผูแ้ทนกรมประชาสงเคราะห์ ผูแ้ทน

ส านกังบประมาณ ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 

(2) ความเสียหายเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 

ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือในเร่ืองอาคารบ้านเรือนและยานพาหนะ โดยให้จ่าย

ตามท่ีเสียหายจริง และได้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา โดยมีอธิบดีกรมบญัชีกลางเป็นประธาน 

และผูแ้ทนส านกังบประมาณ ผูแ้ทนกรมโยธาธิการ ผูแ้ทนกรมประชาสงเคราะห์ ผูแ้ทนกรมต ารวจ

เป็นกรรมการ 

ส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับความเสียหายในคร้ังน้ี ให้ส านกังบประมาณอนุมติังบกลาง จ านวน 

10 ล้านบาท ให้แก่กรมประชาสงเคราะห์ และจ านวน 5 ล้านบาท ให้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อด าเนินการในเบ้ืองตน้ต่อไป 

ต่อมา กระทรวงมหาดไทย พบปัญหาเร่ืองการช่วยเหลือกรณีทรัพยสิ์นเสียหายท่ีตอ้ง

หยุดชะงกัไป เน่ืองจากคณะอนุกรรมการซ่ึงมีอ านาจพิจารณาตอ้งถูกยกเลิกไป เพราะการเปล่ียน

รัฐบาล และเร่ืองเก่ียวกับการตรวจสอบและสืบหาบุคคลสูญหาย ท่ีตวัเลขผูสู้ญหายของหลาย

หน่วยงานไม่ตรงกนั และยงัไม่รวดเร็วเท่าท่ีควร จึงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้เร่งรัดการด าเนินงาน
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และจดัองค์กรการช่วยเหลือให้มีเอกภาพ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 

2535144 ดงัน้ี 

(1) ให้ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผูไ้ด้รับความ

เสียหายหรือประสบอนัตรายจากการชุมนุมกนั ระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ถึงวนัท่ี 21 

พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตามค าสั่งส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี 124/2535 ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2535 

(2) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอนัเน่ืองมาจากเหตุ

ชุมนุมประทว้ง ระหว่างวนัท่ี 17 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ทั้งหมด ทั้งผูเ้สียชีวิต บาดเจ็บ พิการ 

ทรัพยสิ์นเสียหาย และบุคคลท่ีสูญหาย ประกอบดว้ย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

กรรมการ ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ มีกรรมการอ่ืนร่วม 11 คน ให้มีอ านาจ

หนา้ท่ีพิจารณาก าหนดแนวทางช่วยเหลือบุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหาย 

3) มติคณะรัฐมนตรีในการเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 

จากเหตุการณ์วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ไดมี้มติเห็นชอบให้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการเยียวยาและช่วยเหลือผูไ้ด้รับความเสียหายกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบเม่ือวนัท่ี 7 

ตุลาคม พ.ศ. 2551 และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงคณะกรรมการเยียวยาฯ ได้พิจารณาก าหนด

หลกัเกณฑ์การเยียวยาและช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเสียหายกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบเม่ือวนัท่ี 7 

ตุลาคม พ.ศ. 2551 และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรึกษาเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 

พ.ศ. 2551 มีมติอนุมติัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหค้วามช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเสียหาย ฯ ดงัน้ี 

(1) ใหก้ารเยยีวยาช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเสียหายโดยไม่เลือกฝ่ายอยา่งรวดเร็วทัว่ถึงและ

เป็นธรรม และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผูไ้ดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบและ

เหตุการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองใหส้ามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข 

(2) ผูไ้ดรั้บความเสียหาย หมายถึง ประชาชน และเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเสียชีวิต ทุพพล

ภาพ และบาดเจบ็ท่ีเขา้รับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล 

                                                           

 144 มติคณะรัฐมนตรี, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559, จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

3.jsp?top_serl=51093&key_word=&owner_dep=&meet_date4&meet_date_mm=8&meet_date_yyyy=2535&do
c_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2= . 
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(3) ให้การเยียวยาช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเสียหายจาก เหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 

พ.ศ. 2551 เหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2551 เหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และ

เหตุการณ์อ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองตามท่ีคณะกรรมการเยยีวยาฯ เห็นสมควรใหก้ารเยยีวยาช่วยเหลือ 

(4) หลกัเกณฑก์ารเยยีวยาใหค้วามช่วยเหลือ 

ก. การเยียวยาช่วยเหลือเร่งด่วน ในกรณี บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหสั ทุพพล

ภาพ และเสียชีวติ 

ข. การช่วยเหลือเยยีวยาต่อเน่ือง ในกรณีทุพพลภาพ และทายาทผูเ้สียชีวติ 

ค. ผูไ้ด้รับความเสียหายท่ีต้องเข้ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพใน

โรงพยาบาลของรัฐ ใหโ้รงพยาบาลของรัฐทุกแห่งให้บริการตรวจรักษาทางดา้นการแพทย ์และการ

พยาบาลโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  ทั้งส้ิน ส าหรับค่าใชจ่้ายในการให้บริการตรวจรักษาผูไ้ดรั้บความ

เสียหายในส่วนท่ีเกิดจากท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ กฎหมาย

ประกนัสังคม และกฎหมายวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ให้

โรงพยาบาลของรัฐขอรับการสนบัสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงเจา้สังกดั โดยท า

ความตกลงกบัส านกังบประมาณ 

(5) ให้จดัตั้งศูนยเ์ยียวยาช่วยเหลือผูไ้ด้รับความเสียหายข้ึนท่ีกรมพฒันาสังคมและ

สวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยให้ด าเนินการเยียวยาช่วยเหลือ

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัหลกัเกณฑ์และวิธีการ การเยียวยาให้

ความช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และ

เหตุการณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง 

(6) ให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลกัในการเยียวยาฟ้ืนฟู

จิตใจผูไ้ดรั้บความเสีย และผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

(7) งบประมาณในการเยียวยาช่วยเหลือเพื่อให้การเยียวยาช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเสียหาย

ตามหลกัเกณฑ์ และการเยียวยาฟ้ืนฟูจิตใจผูไ้ด้รับความเสียหายเป็นไปด้วยความรวดเร็วให้ใช้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น ในเบ้ืองตน้ ให้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณไว ้จ านวน 56,000,000 บาท หากไม่เพียงพอ

ให้คณะกรรมการเยียวยาและช่วยเหลือผูไ้ด้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความสงบเม่ือวนัท่ี 7 

ตุลาคม พ.ศ. 2551 และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง เสนอขออนุมติัต่อ คณะรัฐมนตรีเป็นคราว ๆ  ไป 

โดยมอบหมายให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดท าค าของบประมาณไปยงัส านัก
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งบประมาณ เพื่อจดัสรรเงินงบประมาณใหก้รมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ และกรมสุขภาพจิตโดยตรง ส าหรับในปีงบประมาณต่อไปให้กรมพฒันาสังคมและ

สวสัดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกรมสุขภาพจิตขอตั้งงบประมาณปกติใน 

การเยยีวยาช่วยเหลือ 

4) มติคณะรัฐมนตรีในการเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 

เหตุการณ์ความไม่สงบเม่ือวนัท่ี 8 ถึงวนัท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2552 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบ เม่ือวนัท่ี 8 ถึงวนัท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2552 กระทรวงพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือฯ โดยอาศัย

หลกัเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ความช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรี 

ไดป้ระชุมปรึกษาเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2559145 มีมติเห็นชอบ ทั้งน้ีให้หลกัเกณฑ์และวิธีการ

เยยีวยาดงักล่าวครอบคลุมถึงผูเ้สียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน 

คร้ังท่ี 14 และการประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีด้วย โดยงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ท่ีเป็นเงิน

เหลือจ่ายจากการให้ความช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเสียหายกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบเม่ือวนัท่ี 7 

ตุลาคม พ.ศ. 2551 และเหตุการร์ท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงไดรั้บอนุมติัไวแ้ลว้ในวงเงิน 56,000,000 บาท 

โดยให้กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประสานใน

รายละเอียดกบัส านกังานงบประมาณต่อไป 

5) มติคณะรัฐมนตรีในการเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 

ช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2553 เห็นชอบมาตรการเยียวยาเพื่อ

ช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในพื้นท่ีบริเวณแยกราชประสงค ์และพื้นท่ี

บริเวณสะพานผา่นฟ้าลีลาศ ตั้งแต่วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา โดยก าหนดให้มาตรการ

ต่าง ๆครอบคลุมถึงผูป้ระกอบการในพื้นท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองดงักล่าว

                                                           

 145 มติคณะรัฐมนตรี, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559,จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

3.jsp?top_serl=219578&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=17&meet_date_mm=4&meet_date_yyyy=2
552&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2= . 
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ดว้ย เช่น บริเวณซอยสุขุมวิท 31 เป็นตน้ และให้ครอบคลุมถึงผูถู้กเลิกจา้งหรือผูว้่างงานท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากการชุมนุมและประสงค์จะประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจขายตรงด้วย 

(มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) โดยให้ความส าคญักบัผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจนตอ้งปิดกิจการเป็นล าดบัแรกก่อน และใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งด าเนินการ ดงัน้ี  

1. มาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาสภาพคล่อง เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบการ

และลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมจนตอ้งหยุดกิจการ หรือไม่สามารถด าเนินกิจการได้

ตามปกติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลงัพิจารณาก าหนดแนวทางการ

ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบการ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 มาตรการ  

1) มาตรการชะลอกระแสเงินสดจ่ายออกของผูป้ระกอบการ ซ่ึงมีมาตรการดงัต่อไปน้ี (มติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 

(1) การขยายเวลาในการยืน่แบบและช าระภาษีใหผู้ป้ระกอบการ 

(2) การขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลาการน าส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงานจะขยายเวลาออกไปภายในเดือนสิงหาคม 2553 ในส่วนของ

ส านกังานประกนัสังคมไดมี้การขยายพื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีไดรั้บ

ผลกระทบ โดยนายจา้งในพื้นท่ีดงักล่าวจะไดรั้บการยกเวน้การส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม

ในปี พ.ศ. 2553 – 2554 (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2553) 

(3) การช่วยเหลือลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการหยุดกิจการชัว่คราว ให้พิจารณา

มาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการหยุดกิจการ โดยใช้หลกัเกณฑ์เพื่อช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบ (เงินสงเคราะห์ลูกจา้งแบบให้เปล่า) โดย

จะตอ้งเป็นผูมี้เงินเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท และจะไดรั้บเงินช่วยเหลือรายละประมาณ 3,000 บาท 

โดยให้กระทรวงแรงงานจดัท ารายละเอียดการค านวณจ านวนเงินเบ้ืองตน้ ซ่ึงกระทรวงแรงงานไดมี้

การจดัตั้งศูนยรั์บร้องเรียนของลูกจา้งท่ีได้รับผลกระทบ ซ่ึงมีผูม้าลงทะเบียน 4,405 ราย โดยเป็น

แรงงานท่ีถูกเลิกจา้ง จ านวน 142 ราย ส าหรับการให้ความช่วยเหลือลูกจา้ง นายจา้งจะตอ้งปฏิบติั

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส่วนปัญหาของลูกจ้างท่ีอยู่นอกระบบ กระทรวงแรงงานจะส่ง

เจ้าหน้าท่ีไปส ารวจข้อมูลในพื้นท่ีร่วมกับผูป้ระกอบการและรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้น าเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 
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(4) การผอ่นปรนเร่ืองภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย ใหก้ าหนดเป็นนโยบายให้

กรุงเทพมหานครพิจารณาผอ่นปรนเร่ืองภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย ทั้งน้ี โดยขอยกเวน้

เบ้ียปรับในระหวา่งผอ่นปรนดว้ย 

(5) การผอ่นปรนสาธารณูปโภค เช่น บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ไดพ้ิจารณาผอ่นผนั

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทั้ งกรณีการช าระค่าบริการเเละการชะลอการงดให้บริการโทรศัพท์กรณีมี 

การคา้งช าระ และงดเวน้ดอกเบ้ียระหว่างผ่อนผนัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 16 

สิงหาคม พ.ศ. 2553 )  

(6) การประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัอาคารทรัพยสิ์น 

2) มาตรการสินเช่ือเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม (SMEs) โดยการจดัหาเงินกูอ้ตัราดอกเบ้ียต ่า ซ่ึงมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) กลุ่มเป้าหมาย คือผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่

สงบทางการเมืองและมีสถานประกอบการอยู่ในเขตพื้นท่ีราชประสงคแ์ละพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีไดรั้บ

ผลกระทบ โดยพิจารณาตามกรอบพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการช่วยเหลือผูป้ระกอบการและลูกจา้งท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากการชุมนุมก าหนดไว ้ในส่วนของพื้นท่ีอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบแต่ไม่ไดอ้ยู่ในกรอบ

พื้นท่ีท่ีคณะกรรมการช่วยเหลือผูป้ระกอบการฯ ก าหนด ให้พิจารณาจากเขตพื้นท่ีท่ีกรุงเทพมหานคร

ประกาศเป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติัและตอ้งไดรั้บความเสียหายทางทรัพยสิ์นและมีเอกสารแจง้ความ 

(มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2553) 

(2) ระยะเวลากูย้ืมเงินสุงสุด ไม่เกิน 6 ปี และมีระยะเวลาปลอดช าระคืนเงินตน้ (Grace 

Period) 2 ปี 

(3) อตัราดอกเบ้ีย ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(ธพว.) จะเรียกเก็บจากผูกู้ใ้นอตัราร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดระยะเวลากูย้ืมโดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม

ชดเชยดอกเบ้ียให้แก่ ธพว. ผ่านส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  

ในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายโุครงการ 

(4) ให้ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 

สามารถใหกู้แ้บบไม่มีหลกัประกนั (Clean loen) โดยมีวงเงินกูต่้อรายสูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท และ

คิดอตัราดอกเบ้ียจากลูกคา้ร้อยละ 3 ต่อปี โดย สสว. ชดเชยให ้ธพว. ร้อยละ 2 เช่นกนั 

3) การกูเ้งินโดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัของธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ภายใตก้รอบวงเงิน 5,000 ลา้น
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บาท โดยรัฐบาลค ้าประกนัและกระทรวงการคลงัร่วมกบัธนาคารออมสินจะสมทบกบัโครงการของ

ธนาคารเอสเอ็มอีส าหรับวงเงินกูท่ี้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั วงเงิน 2.5 แสนบาท (มติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 

4) มาตรการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ยา่นราชประสงค ์

และพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง กรณีผูป้ระกอบการ 

ท่ีมีกรมธรรม์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั (มติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) ขยายระยะเวลาโครงการ ให้ส้ินสุดวนัรับค าขอสินเช่ือภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 

2554 หรือจนกวา่จะเตม็วงเงินสินเช่ือของโครงการ 

(2) คุณสมบติัผูกู้ ้ ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีกรมธรรม์ประกนัภยัแต่ยงัไม่ได้รับค่า

สินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั ทั้งน้ี จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการไม่ไดรั้บสินไหมทดแทน

จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

(3) วตัถุประสงค์การกู้ เพื่อใช้ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคาร ส่ิงปลูกสร้างสถาน

ประกอบการท่ีไดรั้บความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม ้หรือความเสียหายท่ีเก่ียวเน่ืองจากเหตุเพลิง

ไหม ้โดยเพิ่มใหเ้พื่อช าระหน้ีใหส้ถาบนัการเงินท่ีไดกู้เ้พื่อวตัถุประสงคเ์ดิม 

(4) หลกัประกนั กรณีวงเงินขอกูไ้ม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั (Clean 

Loen) ส าหรับกรณีวงเงินขอกู้เกิน 5 ล้านบาท ต้องมีหลักประกัน เช่น สิทธิการเช่าใน

อสังหาริมทรัพยข์องท่ีราชพสัดุของกรมธนารักษ์ ให้คิดเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 100  

ของมูลค่าราคาท่ีรับหลกัประกนัของธนาคาร บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลค ้าประกนั การค ้าประกนั

ไขว ้(Cross Guarantee) หรือให ้บยส. ออกหนงัสือค ้าประกนั 

5) การชดเชยค่าธรรมเนียมค ้าประกนัสินเช่ือของบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดยอ่ม (บสย.) ในอตัราร้อยละ 0.75 เป็นเวลา 1 ปี คิดเป็นจ านวนไม่เกิน 15 ลา้นบาท ทั้งน้ี บสย. 

เบิกจ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง โดยประสานกบัส านกังบประมาณในการเบิกจ่ายต่อไป (มติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 

6) ดา้นส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

ไดแ้บ่งผูเ้สียหายเป็น 2 กลุ่ม คือ  
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(1) กลุ่มท่ีมีประกนัภยัก่อการร้าย ไดป้ระสานกบับริษทัประกนัภยัท่ีรับประกนัภยัให้

จ่ายชดเชยให้เร็วท่ีสุด และบางบริษทัได้มีการท าประกนัภยัธุรกิจชะงกัชะงนัไวด้ว้ย ซ่ึงจะท าให้

สามารถน าเงินชดเชยมาจ่ายค่าจา้งแรงงานได ้ 

(2) กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีเฉพาะการประกันอัคคีภัย จะมีสินไหมการุณเพื่อให้ 

ความช่วยเหลือ  

ทั้งน้ี คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และสมาคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยรับท่ีจะประเมินความเสียหายให้แก่ผูป้ระกอบการเพื่อเป็นแนวทาง

ให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงการคลงั (มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 25 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 

2. มาตรการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการสูญเสียรายไดข้องกิจการ มอบหมายให้

ประธานผูแ้ทนการคา้ไทย และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายเมืองประสานงานกบัผูป้ระกอบการท่ี

ไดรั้บผลกระทบ เพื่อตรวจสอบจ านวนผูเ้ช่าพื้นท่ีรายยอ่ยท่ีชดัเจน รวมทั้งประสานส านกังบประมาณ

เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการลดภาระค่าเช่าของผูป้ระกอบการ 

รายยอ่ยท่ีเช่าพื้นท่ีภายในศูนยก์ารคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมท่ีเหมาะสมต่อไป ไดแ้ก่ 

1) มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการศูนยก์ารคา้สยามสแควร์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ไดท้  าความตกลงกบัส านกังบประมาณ เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการ

ปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการชุมนุม โดยงบประมาณ งบกลาง รายการเงิน

ส ารองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไปวงเงิน 88,331,040 บาท จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัน าเงินมาด าเนินการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน(มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  8 มิถุนายน พ.ศ. 

2553) ส่วนท่ี 1 ใหค้วามช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการชุมนุม โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจะ

ยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าเช่าจากผูป้ระกอบการเป็นเวลา 1 เดือน คิดเป็นเงิน 65 ลา้นบาท  และผอ่นผนั

ใหย้ดืระยะเวลาช าระค่าเช่าของเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ออกไป โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

ส่วนท่ี 2 ให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีประสบวินาศภยั โดยไม่เรียกเก็บค่าเช่าเป็นระยะเวลา 

6 เดือน ในอาคารก่ึงถาวรซ่ึงอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างข้ึนใหม่ เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 69.4 

ลา้นบาท 

2) มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการกรณีการเช่าพื้นท่ีการรถไฟของห้างสรรพสินคา้

เซ็นทรัล ลาดพร้าว (มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2554)  
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3) มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายย่อยของศูนยก์ารคา้เซ็นเตอร์วนั กรณีการจดั

สถานท่ีขาย โดยให้ผูแ้ทนกระทรวงการคลงัประสานงานกบัธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) เพื่อ

ขอให้ยกเวน้การเก็บค่าเช่าของห้างสรรพสินคา้แฟชัน่มอลล์ เป็นนานเวลา 6 เดือน โดยในช่วง 3 เดือน

หลงั ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) ขอรับการสนุบสนุนงบประมาณ 2.5 ลา้นบาท (มติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

3. มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นชาวต่างชาติ โดยผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยียวยาเท่ากบัผูป้ระกอบการไทย ยกเวน้เร่ืองการได้รับเงินกูด้อกเบ้ียต ่าจาก

ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

4. มาตรการช่วยเหลือพิเศษ เป็นมาตรการเงินสด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการ

ท่ีถูกเพลิงไหมอ้นัเน่ืองมาจากการชุมนุมโดยตรง และผูป้ระกอบการท่ีไม่ไดถู้กเพลิงไหมโ้ดยตรง 

แต่ไดรั้บความเสียหายเก่ียวกบัเพลิงไหม ้เช่น น ้าดบัเพลิง สารเคมี และควนัไฟ ซ่ึงเป็นมาตรการเงิน

ช่วยพิเศษแบบให้เปล่า และมาตรการทางภาษี เพื่อช่วยเหลือผูเ้สียหายจากเหตุเพลิงไหม  ้ (มติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ผูป้ระกอบการท่ีถูกเพลิงไหมโ้ดยตรง ให้ความช่วยเหลือตารางเมตรละ 10,000 บาท 

ต่อตารางเมตร โดยสูงสุดไม่เกิน 50 ตารางเมตร เป็นเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งน้ี จะไดรั้บเงิน

ช่วยเหลือขั้นต ่าตามตารางเมตรท่ีใชท้  าธุรกิจไม่นอ้ยกวา่ 50,000 บาท 

2) ผูป้ระกอบการท่ีไม่ไดถู้กเพลิงไหมโ้ดยตรง แต่ไดรั้บความเสียหายท่ีเก่ียวเน่ืองจากเพลิง

ไหม ้เช่น น ้ าดบัเพลิง สารเคมีหรือควนัไฟ จะไดรั้บเงินช่วยเหลือคร่ึงหน่ึง ของผูท่ี้ถูกเพลิงไหม้

โดยตรงในอตัรา 5,000 บาท ต่อตารางเมตร โดยสูงสุดไม่เกิน 50 ตารางเมตร เป็นเงินไม่เกิน 

250,000 บาท ทั้งน้ี จะไดรั้บเงินช่วยเหลือขั้นต ่าตามตารางเมตร ท่ีใช้ท าธุรกิจไม่นอ้ยกว่า 25,000 

บาท  

5. มาตรการช่วยเหลือผูเ้อาประกนัด้านการฟ้องคดี โดยให้กรมคุม้ครองสิทธิและ

เสรีภาพ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัให้ค  าปรึกษา 

แนะน า รวมทั้ งการเจรจา เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมแก่ผูเ้อาประกัน (มติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) 

6. มาตรการช่วยเหลือผูเ้อาประกนัภยัดา้นเงินกูด้อกเบ้ียต ่า รัฐบาลไดส้นบัสนุนสินเช่ือ

ผา่นธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ

โดยใหกู้ด้อกเบ้ียต ่า (Soft Loan) ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 
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7. มาตรการช่วยเหลือลูกจา้งกรณีถูกเลิกจา้ง (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553) 

1) ผูถู้กเลิกจา้งในระบบประกนัสังคม จ านวน 291 ราย รัฐบาลจ่ายเงินสมทบร้อยละ 50 

ของค่าจา้งเป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 8,805,477 บาท 

2) ลูกจ้างซ่ึงเป็นผู ้ประกันตนแต่ยงัไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

เน่ืองจากจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน จ านวน 42 ราย รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือรายละ 15,000 

บาท (คร้ังเดียว) เป็นเงิน 630,000 บาท 

3) ลูกจา้งนอกระบบประกนัสังคมท่ีถูกเลิกจา้ง จ านวน 39 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือรายละ 

7,500 บาท (คร้ังเดียว) เป็นเงิน 292,500 บาท 

8. มาตรการช่วยเหลือกรณีผูป้ระกอบการรักษาสภาพการจา้ง โดยอนุมติัการช่วยเหลือ

ลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุม กรณีค่าจา้ง ดงัน้ี (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 

พ.ศ. 2553) 

1) อนุมติังบประมาณกลาง งบกลาง รายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้ความช่วยเหลือผู ้ประกอบการท่ีรักษาสภาพการจ้างไว ้

เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการย่านราชประสงค์ เป็นเวลา 1 เดือน จ านวนลูกจา้ง 2,242 คน เป็นเงิน

งบประมาณ 24,502,935 บาท (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

2) อนุมติังบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไป เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกจา้ง รายละ 7,500 บาท เป็นเวลา 1 เดือน 

จ านวน 1,325 คน เป็นงบประมาณ 9,937,500 บาท146 

9. การเยียวยาภาคธุรกิจต่างประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยก าหนดมาตรการไว ้3 ระยะ คือ 

1) มาตรการระยะสั้น เพื่อช่วยผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บความเดือดร้อน โดยจดังานแสดง

สินคา้เพื่อกระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง 

2) มาตรการระยะกลาง มุ่งกระตุน้การบริโภคภายในประเทศให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

แลฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 

3) มาตรการระยะยาว คือการยนืยนันโยบายส่งเสริมระบบการคา้เสรีและเป็นธรรม 
                                                           

 146 ปริศนา  ฟองอินทร์,“มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ “ยา่นราชประสงค”์ ตามนโยบายรัฐบาล,”. 

Vayupak.net, ปีท่ี 6, ฉบบัท่ี 64. น. 30 – 32(2553). 
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10. การช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายยอ่ยและประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมติ เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 อนุมติัการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ

รายยอ่ยและประชาชนท่ีทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทาง

การเมือง โดยให้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีได้รับความเสียหายโดยตรงอนั

เน่ืองมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2553 กรณีร้านคา้หรือทรัพยสิ์นถูกเพลิงไหม ้ถูกโจรกรรม ถูกท าลาย เป็นตน้เป็นจ านวนเงิน

รายละ 50,000 บาท เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการให้ความช่วยเหลือตามหลกัเกณฑ์ของ

กรุงเทพมหานคร และอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการ

เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 251,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายย่อยและประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์

ดังกล่าว ซ่ึงได้จัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ มีผูป้ระกอบการรายย่อยและ

ประชาชนท่ีทรัพยสิ์นได้รับความเสียหายฯ ลงทะเบียนกับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ท่ีกรมทหารราบท่ี 11 และศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจง้วฒันะ ระหว่างวนัท่ี 12 – 23 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จ านวน 2,961 ราย และลงทะเบียนกบักรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 24 

พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จ านวน 61,828 ราย รวมมีผูล้งทะเบียนทั้งส้ิน 64,789 ราย 

นอกจากน้ี ยงัมีกลุ่มผูป้ระกอบการรายย่อยและประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับความเสียหายฯ ยื่น

ร้องเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ผูป้ระกอบการรายย่อยและประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับความเสียหายฯ 

บริเวณย่านสะพานผา่นฟ้า จ านวน 861 ราย และผูป้ระกอบการรายย่อยและประชาชนท่ีทรัพยสิ์น

ได้รับความเสียหายฯ ท่ียื่นร้องเรียนใหม่และร้องอุทธรณ์ ณ ศูนย์บริการประชาชน (1111) 

ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล จ านวน 40 ราย (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 13 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553) 

คณะกรรมการช่วยเหลือผู ้ประกอบการรายย่อยและประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับ 

ความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง (คชส.) ได้มีการจ่ายเงิน

ช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระกอบการรายย่อยและประชาชนฯ รวมจ่ายเงินช่วยเหลือทั้งส้ินจ านวน 

3,061 ราย เป็นเงิน 153,050,000 บาท (มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553) และ 

มีมาตรการอ่ืน ๆ  เพื่อช่วยเหลือประชาชน ไดแ้ก่ 

1) การจดังานมหกรรมธงฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ระหวา่งวนัท่ี 15 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 

2553 (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 
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2) การจดัรถโมบายธงฟ้า (Mobile Unit) เพื่อจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น

ใหก้บัชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบในชุมชนต่าง ๆ  ไดแ้ก่ มกักะสัน ประตูน ้ า บ่อนไก่ หลงัวดัปทุมวนา

ราม (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

3) มอบถุงยงัชีพท่ีเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบในชุมชนต่าง ๆ  ได้แก่ 

มักกะสัน ประตูน ้ า บ่อนไก่ หลังวดัปทุมวนาราม ท่ีได้รับผลกระทบในชุมชนต่าง ๆ  ได้แก่ 

มกักะสัน ประตูน ้ า บ่อนไก่ หลงัวดัปทุมวนาราม และให้ผูป้ระกอบการรายย่อยและประชาชนท่ี

ได้รับความเสียหายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกับกรุงเทพมหานคร (มติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

จากนั้น คณะกรรมการช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายยอ่ยและประชาชนท่ีทรัพยสิ์นไดรั้บ

ความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง (คชส.) ได้พิจารณาเห็นว่า 

ขณะน้ี การด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระกอบการและลูกจ้างท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมได้

ด าเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 จนลุล่วงแลว้  และไดก้ าหนดเป็นนโยบายการให้ความ

ช่วยเหลือและมอบหมายให้ส่วนราชการรับไปปฏิบติัให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรมแลว้ คณะกรรมการฯ 

จึงมีมติเห็นสมควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อยุติภารกิจนบัแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นตน้ไป ทั้งน้ี 

หลังจากยุติภารกิจของคณะกรรมการฯ แล้ว หากมีปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรการ

ช่วยเหลือ เห็นสมควรใหส่้วนราชการต่าง ๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการในแต่ละมาตรการเป็น

ผูว้ินิจฉัยและแก้ไขปัญหา และหากมีปัญหาท่ีเป็นเร่ืองส าคัญหรือกรณีจ าเป็น เห็นสมควรให้

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผูพ้ิจารณา และแจง้ใหส่้วนราชการไดด้ าเนินการต่อไป147  

11. มาตรการส่งเสริมช่วยเหลือดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

1) กระทรวงพาณิชยจ์ดังานแสดงสินคา้และบริการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการซ่ึงไดรั้บ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 

2) การให้ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยพ์ิจารณาแนวทางการจดัหา

สถานท่ีคา้ขายใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในพื้นท่ียา่นราชประสงค ์สยามสแควร์ และยา่นอนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิ รวมทั้งได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครและกระทรวงพาณิชย์จดัหาพื้นท่ีเพื่อให้

                                                           

 147 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 2553, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 

2559,http://www.thaigov.go.th/index.aspx .  
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ผูป้ระกอบการได้คา้ขายโดยเร็ว รวมถึงพิจารณาจดักิจกรรมเพื่อกระตุน้และส่งเสริมการคา้ขาย 

(มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 

3) การเปิดบญัชีรับบริจาคผูท่ี้ตอ้งการให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการ

ชุมนุมโดยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจดัตั้งเป็นกองทุน ซ่ึงให้สิทธิทางภาษีแก่ผูบ้ริจาคเขา้กองทุน

ดงักล่าวดว้ย และส านกังานประกนัสังคมจะขยายพื้นท่ีท่ีไดรั้บความเสียหายเพิ่มเติมให้ครอบคลุม

พื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ (มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 

4) กระทรวงมหาดไทยโดยกรุงเทพมหานครกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดังานถนนคน

เดินอย่างต่อเน่ือง เพื่อเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมืองไดเ้ขา้ร่วมจดัจ าหน่ายสินคา้ต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

การชุมนุมทางการเมืองแต่ยงัไม่ไดเ้ขา้ใชพ้ื้นท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ในคราวท่ีมีการจดังานถนนคนเดิน

บริเวณถนนสีลม เม่ือวนัท่ี 28 และ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทั้งน้ีในงานไม่ควรให้ผูป้ระกอบการท่ี

ไม่ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเขา้ร่วมจ าหน่ายสินคา้ดว้ย และไม่ควรจดักิจกรรมอ่ืน 

ๆ  เน่ืองจากจะท าให้สูญเสียพื้นท่ีท่ีจะจดัสรรให้ผูป้ระกอบการ (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 

พ.ศ. 2553) 

5) ให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการให้บริการและการอนุมติั อนุญาต

เร่ือง ๆ  พิจารณาผอ่นปรนและลดขั้นตอนในการปฏิบติังานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดโ้ดยไม่ขดัต่อ

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบฯ 

(มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

6) การจดังาน “มหกรรมรวมพลงัเพื่อวนัใหม่ Together We Can Grands Sales” ระหวา่งวนัท่ี 

28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ บริเวณ ถนนสีลม ผลการจดังานสามารถช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทั้งส้ิน 1,650 ราย (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

7) ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ไดเ้สนอมาตรการฟ้ืนฟู

และเยยีวยาอุสาหกรรมไมซ์ ภายใตก้รอบวงเงิน 40 ลา้นบาท จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ

กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปี 2553 และมาตรเยียวยาในประเทศโดยสนบัสนุนให้มีการจดัประชุม

นานาชาติในประเทศไทยรวมทั้งการจดัประชุมสัมมนาภายในประเทศ (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 

6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) 

8) มาตรการฟ้ืนฟูดา้นการท่องเท่ียวและให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบธุรกิจ ท่องเท่ียวท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตปัญหาการเมืองภายในประเทศ การขอยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต ่า 
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ส าหรับสถานประกอบการท่ีมีท่ีตั้งบริเวณท่ีมีการชุมนุมทางการเมืองและเกิดการจราจลในช่วงเดือน

เมษายน ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ในพื้นท่ีจ  าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย 

คลองเตย ยา่นถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย ส่ีแยกราชประสงคแ์นวถนนพระรามท่ี 1 ถนนเพลินจิตร 

ถนนราชด าริ และบริเวณอนุเสาวรียช์ยัสมรภูมิ แขวงพญาไท จ านวน 15 ราย โดยให้การไฟฟ้านคร

หลวงรับภาระในส่วนต่างของค่าไฟฟ้าตามการใช้จริงกบัค่าไฟฟ้าขั้นต ่าดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน

ทั้งส้ิน 2,633,023 บาท (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554)  

6) มติคณะรัฐมนตรีในการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ความ

รุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553) 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2555  

เห็นชอบในหลักการเยียวยาและฟ้ืนฟูเหยื่อและผู ้เสียหายตลอดจนผู ้ได้รับผลกระทบจาก 

ความรุนแรงหรือความขดัแยง้ทางการเมืองให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ส่ือมวลชนและภาคเอกชน รวมทั้งครอบครัวของผูไ้ดรั้บผลกระทบดงักล่าว ในเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

1. เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ประมาณปลายปี 

พ.ศ. 2548   

2. เหตุการณ์รัฐประหารเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 

3. เหตุการณ์ชุมนุมต่อตา้นรัฐประหารของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการ 

(นปก.) 

4. เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขบัไล่รัฐบาล  

นายสมคัร  สุนทรเวช และรัฐบาล นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ 

5. เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ 

(นปช.) เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 

6. เหตุการณ์ความรุนแรงเม่ือเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 

โดยใหใ้ชง้บประมาณจากเงินงบกลาง รายการส ารองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 

2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด าเนินการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมือง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553 คณะกรรมการประสานและติดตามผลการด าเนินงานตาม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 

(ปคอป.) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาท่ีท าให้เกิดความย ัง่ยืนและเป็น

การค ้าจุนผูไ้ดรั้บผลกระทบในระยะยาว โดยไดก้ าหนดกรอบในการเยยีวยา ดงัน้ี 
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ก าหนดกรอบอตัราเงินช่วยเหลือ ชดเชย เยยีวยาความเสียหาย ไดแ้ก่ 

1) เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต อตัรา 4,500,000 บาทต่อราย โดยค านวณตามฐานขอ้มูลรายได้

เฉล่ียประจ าต่อคนต่อเดือนตามสถิติรายไดป้ระชาชาติของประเทศไทย (GDP per capita) ของปี 

พ.ศ. 2553 ซ่ึงเท่ากบั 150,177 บาท ชดเชยค่าเสียโอกาสให้กบัทุกครอบครัวในอตัราเดียวกนัเป็น

เวลา 30 ปี ประมาณว่าผูเ้สียชีวิตอายุเฉล่ียท่ี 35 ปี จะมีโอกาสท างานจนถึงอายุ 65 ปี จึงเท่ากบั 

ขาดโอกาสในการท างานไป 30 ปี 

2) เงินช่วยเหลือส าหรับค่าปลงศพ อตัรา 250,000 บาทต่อราย 

3) เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ อตัราเท่ากบัเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (4,500,000 บาท 

ต่อราย) 

4) เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวยัวะ 

(1) สูญเสียอวยัวะส าคญั อตัราร้อยละ 80 ของอตัราเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (ประมาณ 

3,600,000 บาทต่อราย) 

(2) สูญเสียอวยัวะไม่ส าคญั อตัราร้อยละ 40 ของอตัราเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (ประมาณ 

1,800,000 บาทต่อราย) 

5) เงินชดเชยกรณีไดรั้บบาดเจบ็ ไม่สูญเสียอวยัวะ 

(1) ไดรั้บบาดเจ็บสาหัส อตัราร้อยละ 25 ของอตัราเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (ประมาณ 

1,125,000 บาทต่อราย) 

(2) ไดรั้บบาดเจบ็ไม่สาหสั อตัราร้อยละ 15 ของอตัราเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (ประมาณ 

675,000 บาทต่อราย) 

(3) ไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ย อตัราร้อยละ 5 ของอตัราเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (ประมาร 

225,000 บาทต่อราย) 

6) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

(1) กรณีเสียชีวิต โดยได้เขา้รับการรักษาก่อนเสียชีวิต อตัราเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

200,000 บาทต่อราย 

(2) กรณีทุพพลภาพและสูญเสียอวยัวะส าคญั อตัราเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ต่อราย และเม่ือจ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาต่อเน่ือง อตัราเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 

(3) กรณีสูญเสียอวยัวะไม่ส าคญั อตัราเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และ

เม่ือจ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาต่อเน่ือง อตัราเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี 
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(4) กรณีไดรั้บบาดเจบ็สาหสั อตัราเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย 

(5) กรณีไดรั้บบาดเจบ็ไม่สาหสั อตัราเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย 

(6) กรณีไดรั้บบาดเจบ็เล็กนอ้ย อตัราเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย 

7) การชดเชยเยยีวยาผูท่ี้ถูกด าเนินคดีจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง 

(1) กรณีศาลมีค าสั่ง /ค  าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยกฟ้องให้ไดรั้บเงินชดเชยในอตัราเท่ากบั

จ านวนระยะเวลาท่ีถูกควบคุมตวั โดยค านวณตามมาตรฐานขอ้มูลรายไดเ้ฉล่ียประจ าต่อคนต่อเดือน

ตามสถิติรายไดป้ระชาชาติของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 (150,177 บาทต่อปี) 

(2) กรณีศาลมีค าสั่ง /ค  าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก แต่ถูกควบคุมหรือคุมขงัเกินกว่า

ระยะเวลาให้จ  าคุก ให้ได้รับเงินชดเชยในอตัราเท่ากบัจ านวนระยะเวลาท่ีถูกควบคุมตวัเกินกว่า

ระยะเวลาให้จ  าคุก โดยค านวณตามฐานขอ้มูลรายได้เฉล่ียประจ าต่อคนต่อเดือน ตามสถิติรายได้

ประจ าชาติของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 (150,177 บาทต่อปี) 

8) การชดเชยเยยีวยาความสูญเสียทางดา้นจิตใจ 

(1) กรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ อตัรา 3,000,000 บาทต่อราย 

(2) กรณีศาลมีค าสั่ง/ค  าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยกฟ้อง และไดถู้กควบคุมหรือคุมขงัก่อน

ศาลมีค าสั่ง/ค  าพิพากษาเป็นระยะเวลา 

ก. เกินกวา่ 180 วนั อตัรา 1,500,000 บาทต่อราย 

ข. เกินกวา่ 90 วนั แต่ไม่เกิน 180 วนั อตัรา 750,000 บาทต่อราย 

(3) กรณีศาลมีค าสั่ง/ค  าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก แต่ถูกควบคุมหรือคุมขงัเกินกว่า

ระยะเวลาใหจ้ าคุก เป็นระยะเวลา 

ก. เกินกวา่ 180 วนั อตัรา 1,000,000 บาทต่อราย 

ข. เกินกวา่ 90 วนั แต่ไม่เกิน 180 วนั อตัรา 500,000 บาทต่อราย 

ส าหรับกรณีท่ีไดรั้บเงินช่วยเหลือหรือชดเชยจากภาครัฐไปส่วนหน่ึงก่อนแล้ว ให้น า

จ านวนเงินท่ีได้รับการช่วยเหลือไปแล้วหักออกจากเงินช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยาความเสียหาย 

ตามขอ้ 1) ถึงขอ้ 8) ดว้ย ทั้งน้ี ในเบ้ืองตน้ไดป้ระมาณการวงเงินงบประมาณจ านวน 2,000 ลา้นบาท 

โดยมอบหมายให้ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีประสานงานกบักระทรวงการคลงัและส านัก

งบประมาณในการจดัหาวงเงินงบประมาณตามกรอบอตัราเงินช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยาความ

เสียหาย และใหน้ าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัเงินงบประมาณอีกคร้ัง 
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ต่อมา คณะกรรมการ ปคอป. ไดมี้หนงัสือท่ี นร 0105.03/5045 ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2555 เสนอให้หลกัเกณฑ์และวิธีการเยียวยาด้านการเงินตามหลกัมนุษยธรรม ส าหรับผูถู้ก

ด าเนินคดี จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553) โดยก าหนดขอบเขตให้

ความช่วยเหลือเยียวยา รวมถึงกรณีพนกังานอยัการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีดว้ย ทั้งน้ี สิทธิไดรั้บ

การเยียวยาจะไม่ตกทอดทางมรดกไปยงัทายาทตามกฎหมายอ่ืน ๆ  ของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเยียวยาท่ี

เสียชีวิตไปแล้ว และให้น าจ านวนเงินช่วยเหลือหรือชดเชยอ่ืน ๆ  อันเน่ืองมาจากมูลเหตุหรือ 

ความเสียหายเช่นเดียวกนักบัการถูกจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวจากภาครัฐทั้งหมดท่ีผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน

เยยีวยาไดรั้บไปแลว้มาหกัออกจากจ านวนเงินเยยีวยาท่ีจะไดรั้บภายใตห้ลกัเกณฑน้ี์ และเม่ือผูมี้สิทธิ

ไดรั้บเงินเยียวยาไดรั้บเงินเยียวยาภายใตห้ลกัเกณฑ์น้ีแลว้ ให้ถือวา่สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินเยียวยาหรือ

ช่วยเหลืออ่ืน ๆ จากภาครัฐเป็นอนัระงบัส้ินไป และไดป้ระมาณการงบประมาณในการช่วยเหลือ

เยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจ านวน 500 ราย และค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ โดยเบิกจ่ายจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

จ าเป็น วงเงิน 300,000,000 บาท  

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม ส าหรับ 

ผูถู้กด าเนินคดีจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553) และเห็นชอบให้

ประกาศรายช่ือผูท่ี้ทรัพยสิ์นเสียหาย จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553)  

ท่ีไดมี้การลงทะเบียนไวแ้ลว้ และหากมีผูไ้ดรั้บผลกระทบท่ียงัไม่ปรากฏรายช่ือตามขอ้มูลดงักล่าว

และผูไ้ดรั้บผลกระทบรายนั้นประสงคข์อรับความช่วยเหลือเยียวยาให้พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ

เยยีวยาดา้นการเงินตามหลกัมนุษยธรรมเป็นรายกรณีดว้ยความเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการประสานและติดตามผล 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ  

ความปรองดองแห่งชาติเสนอ และไดม้อบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย) เป็นผู ้ด าเนินการจ่ายเงินเยียวยาและเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนเร่ือง

งบประมาณใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังบประมาณ (หนงัสือส านกังบประมาณ ด่วนท่ีสุด ท่ี 

นร. 0705/122 ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ต่อมา ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีค  าสั่ งแต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการไต่สวน กรณีการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 
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(พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553) โดยไม่มีอ านาจเน่ืองจากไม่มีกฎหมายรองรับ และเพื่อช่วยเหลือพวกพอ้ง 

ของตน ซ่ึงคณะอนุกรรมการไต่สวนไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นวา่การท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 

10 มกราคม พ.ศ. 2555 และเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 ให้จ่ายเงินเยียวยาดงักล่าว โดยให้ใช้

งบประมาณจากเงินงบกลาง รายการส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 2,000,000,000 

บาท มาใชใ้นการด าเนินการดงักล่าวนั้น โดยออกหลกัเกณฑ์และอตัราการเยียวยาข้ึนใหม่ และไม่

ปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีกฎหมายใดมารองรับการจ่ายเงินเยียวยาดงักล่าว ทั้งท่ีมิใช่เป็นการจ่ายเงิน

เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการตามอ านาจหน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเป็นไปเพื่อบริการ

สาธารณะแห่งร้ัฐ หรือเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นท่ีหากไม่ด าเนินการจะท าให้เกิดความเสียหายแก่

ทางราชการตามพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แต่เป็นการจ่ายเงินในลกัษณะ 

เงินสงเคราะห์ให้แก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง ซ่ึงจะตอ้งมีกฎหมายรองรับเพื่อ

ใช้บงัคบักบักรณีน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงในอดีตรัฐบาลท่ีผ่านมาไดเ้คยจ่ายเงินในลกัษณะเดียวกนัน้ี โดย

อาศยัพระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบติังานของชาติ 

หรือการปฏิบติัตามหน้าท่ีมนุษยธรรม พ.ศ 2543 เป็นกฎหมายรองรับเพื่อให้ก่อเกิดสิทธิในการ

จ่ายเงินเยยีวยาแก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง กรณีจึงเป็นการจ่ายเงิน

แผ่นดินหรือเงินงบประมาณโดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจ ประกอบกับอัตราการเยียวยาตามติ

คณะรัฐมนตรีดงักล่าวเป็นเงินจ านวนสูงมากเม่ือเทียบกบัมาตรฐานการเยียวยาความเสียหายต่อ 

ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากกรณีอ่ืน ๆ  อาทิ การช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความ

ไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นต้น  อีกทั้งมีการก าหนดการชดเชยเยียวยาความสูญเสีย

ทางดา้นจิตใจเป็นจ านวน 3,000,000 บาท โดยไม่มีขั้นตอนพิสูจน์ความเสียหายหรือความสูญเสีย 

แต่อย่างใด อนัก่อให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ  

เป็นการน างบประมาณแผ่นดินไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง โดยไม่ค านึงถึงวินยัทางการเงิน

การคลงั148 

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เ ม่ือว ันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2558 พิจารณากรณีผู ้ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553 ในส่วนท่ียงัคงคา้ง 

การช่วยเหลือเยียวยาดา้นการเงิน ตามหลกัเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2555 

                                                           

 148 “ความคืบหนา้คดีจ่ายเงินเยยีวยาแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ. 2548 – 2553,” 

ข่าวส านกังาน ป.ป.ช. วนัพฤหสับดีท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558. 
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วนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เห็นควรรอจนกวา่คดีของคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะถึงท่ีสุด149 

7) มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนและเสียหาย

จากการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานคร ของ กปปส. 

ศูนยรั์กษาความสงบไดมี้ประกาศศูนยรั์กษาความสงบ ฉบบัท่ี 4/2557 เร่ืองการช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการชุมนุมปิดกรุงเทพมหานครของ  กปปส. 

ประกาศ ณ วนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชนท่ีไดรั้บความ

เดือดร้อนและเสียหาย อนัเน่ืองมาจากการชุมนุมเรียกร้องของคณะกรรมการประชาชนเพื่ อการ

เปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

(กปปส.) ไดท้  าการปิดกรุงเทพมหานคร (Shutdown Bangkok) ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการ

บริหารราชการแผ่นดินและระบบเศรษฐกิจของประเทศแลว้ ยงัก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหาย

เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการด าเนินชีวติประจ าวนัท่ีตอ้งท ามาหาเล้ียงชีพ การติดต่อธุรกิจการคา้ขาย 

การท าธุรกรรมการเงิน การเดินทางสัญจรไปมาและขดัขวางการใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้ เป็นตน้  

ศูนยรั์กษาความสงบจึงไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้ง

เพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการด าเนินคดีกบัแกนน า กปปส. โดยจะท าการส ารวจความตอ้งการของ

ประชาชนผู ้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการปิดกรุงเทพมหานครอันเน่ืองมาจาก  

การชุมนุมของ กปปส. ในเขตพื้นท่ีท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง เพื่อเสนอ

รัฐบาลภายหลงัจากการชุมนุมยติุ ดงัน้ี 

1) จดัให้มีการเปิดรับการแสดงความจ านงจากประชาชนผูไ้ด้รับความเดือดร้อนและ

เสียหาย ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2557 จนถึงวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

(รวม 7 วนั) โดยยื่นแสดงความจ านงขอรับการช่วยเหลือไดท่ี้กองบงัคบัการปราบปราม พหลโยธิน 

รวมถึงสถานีต ารวจทุกแห่ง ซ่ึงจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีต ารวจในการอ านวยความสะดวกและรับการแสดง

ความจ านงตลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ  ทั้งส้ิน 

2) ในการแสดงความจ านง ใหป้ระชาชนผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหายแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ี

ต ารวจให้ลงบนัทึกประจ าวนัเป็นหลกัฐานวา่แต่ละท่านไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายอยา่งไร เช่น 
                                                           

 149 มติคณะรัฐมนตรี, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559, จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

3.jsp?top_serl=99315476&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=8&meet_date_mm=09&meet_date_yyyy

=2558&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=.  
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ส่งกะรถไม่ทนั ช าระเงินกูด้อกเบ้ียไม่ทนั เบ้ียประกนัภยั งวดรถ หรือด าเนินการอ่ืนใดทางการเงิน 

หรือทางธนาคาร หรือทางการคา้ไม่ทนัตามก าหนด ตลอดจนการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีขดัขอ้ง ล่าช้า 

ติดขัด จนเกิดความเสียหายอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างพร้อมกัน รวมทั้ งการขัดขวาง 

การเดินทางของผูเ้จ็บป่วย การศึกษาโดยเฉพาะการใช้สิทธิเลือกตั้งท่ีถูกขดัขวางเป็นตน้ ซ่ึงเป็น

ความเดือดร้อนและเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปิดกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการชุมนุมของ กปปส. 

ทั้งน้ี ขอให้ประชาชนผูไ้ด้รับความเดือดร้อนและเสียหายน าบตัรประจ าตวัประชาชน และแจ้ง

ภูมิล าเนาท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกัแหล่งโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีทะเบียนบา้นอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือ

จงัหวดันนทบุรี หรือจงัหวดัปทุมธานี หรือจงัหวดัสมุทรปราการ โดยผูแ้จ้งจะต้องมีอายุ 20 ปี

บริบูรณ์ข้ึนไป และหลงัจากรับแจง้แลว้ เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะไดอ้อกบนัทึกประจ าวนั หรือ ปจว. ให้ 

ผูแ้จง้แต่ละคนเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อไปใชด้ าเนินการต่อไป 

3) หลงัจากไดด้ าเนินการส ารวจความตอ้งการของประชาชนดงักล่าวแล้ว ศูนยรั์กษา

ความสงบจะด าเนินการขอความร่วมมือให้ธนาคาร บริษทั ห้างร้าน โรงแรม หรือกิจการคา้ทุกประเภท 

ช่วยเหลือประชาชนซ่ึงไดรั้บความเดือดร้อนและเสียหายท่ีมีนิติสัมพนัธ์กบัธนาคาร บริษทั ห้างร้าน 

โรงแรม หรือกิจการคา้ต่าง ๆ  เช่น การผ่อนผนัหรือขยายเวลาการช าระหน้ี การผ่อนผนัค่าปรับกรณี

ช าระหน้ีล่าชา้ หรือลดหยอ่นค่าเสียหาย หรือการด าเนินการใด ๆ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือทุเลาความ

เสียหาย เป็นต้น ทั้งน้ีภาคธุระกิจใดให้ความร่วมมือ ศูนย์รักษาความสงบจะเสนอรัฐบาลภาย

หลงัจากการชุมนุมยติุพิจารณาใหก้ารช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ  ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่อไป 

ส าหรับการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมในช่วงปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 ได้

น าบทเรียนจากท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะท่ี 2 และคณะอนุกรรมการไต่สวน ป.ป.ช. ไดว้างหลกั

ไวม้าพิจารณา และน าหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายเป็นฐานรองรับ ประกอบดว้ยกฎหมาย 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 

พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 

พระราชบญัญติัผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 และ

พระราชบญัญติัสงเคราะห์ผูป้ระสบสาธารณภยั พ.ศ. 2543 รวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยา

ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้150 

                                                           

 150 “วษิณุ วางเกณฑเ์ยยีวยาเหยือ่ชุมนุม กปปส.ก่อน ตายจ่าย 4 แสน,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2559, จาก http://www.thairath.co.th/content/501475. 
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ต่อมาคณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2558 เร่ือง การเยยีวยาดา้นการเงิน

ตามหลกัมนุษยธรรมให้แก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ปี พ.ศ. 2556 ถึง

พ.ศ. 2557 ดงัน้ี  

1. อนุมติัตามท่ีส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

อ านวยการเยียวยาดา้นการเงินตามหลกัมนุษยธรรมแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง

ทางการเมือง ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 เสนอ ดงัน้ี 

1) กรณีผูไ้ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี พ.ศ. 2548 ถึง 

พ.ศ. 2553 ในส่วนท่ียงัคงคา้งการช่วยเหลือเยยีวยาดา้นการเงิน ตามหลกัเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2555 วนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เห็นควร

รอจนกวา่คดีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะถึงท่ีสุด 

2) เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลัก

มนุษยธรรมแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2557 

(ชีวติและร่างกาย) 

3) อนุมติัใหใ้ชเ้งินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการ

เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเยียวยา วงเงิน 120,000,000 บาท โดยให้ 

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่าย

งบประมาณในการจ่ายเงินเยยีวยา เงินฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเงินยงัชีพ และส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือและเบิกจ่ายงบประมาณในการ

จ่ายเงินทุนการศึกษาแก่ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเยียวยาภายใตห้ลกัเกณฑ์ ส าหรับในปีงบประมาณต่อไป

ขอใหต้ั้งงบประมาณปกติในการเยยีวยา 

(2) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการของคณะกรรมการอ านวยการฯ คณะอนุกรรมการ 

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานปลดัส านัก

นายกรัฐมนตรี วงเงิน 1,000,000 บาท โดยใหส้ านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยเบิกจ่าย

งบประมาณ 

2. ใหก้ระทรวงยติุธรรมด าเนินการตามขอ้สั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณีการช่วยเหลือ

เยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ.2553 ในส่วน

ท่ียงัคงคา้งท่ีเสนอใหร้อผลคดีของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถึงท่ีสุด
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ก่อนนั้น ให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาว่าการรอผลคดีดงักล่าวท าให้ล่าช้าไปหรือไม่ มีวิธีใดท่ีจะ

สามารถท าใหเ้ร็วข้ึนแต่ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและอ านาจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั151 

จะเห็นไดว้า่แนวทางในการเยียวยาผูซ่ึ้งไดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง

นั้น ยงัไม่มีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายดังกล่าวท่ีแน่นอน และไม่มีการก าหนดให้

หน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผดิชอบอยา่งชดัเจน การเยยีวยาในแต่ละคร้ังจึงมีความแตกต่างกนัไปตามมติของ

คณะรัฐมนตรีในแต่ละยคุสมยัเท่านั้น  

 

3.4  มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง

ต่างประเทศ 

เน่ืองจากมาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทาง

การเมืองในแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของการเมืองการปกครอง ระบบ

เศรษฐกิจ ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม จึงท าการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเยียวยา 

ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองทั้งของประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี 

(Common Law System) และของประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System) 

3.4.1  ประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System ) 

การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทาง

การเมืองของประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) จะท าการศึกษา

สหรัฐอเมริกาและไอร์แลนดเ์หนือ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.4.1.1  สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะจึงใชก้ฎหมายทัว่ไป 

คือ กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งในการควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน152 

                                                           

 151มติคณะรัฐมนตรี, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559, จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

3.jsp?top_serl=99315476&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=8&meet_date_mm=9&meet_date_yyyy=

2558&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2= .  

 152 วนิิจ  เจริญชยัยง (อา้งถึงใน กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ : ดุลยภาพระหวา่งเสรีภาพของผูชุ้มนุมกบั

เสรีภาพของประชาชน The Law of Public Assembly : Equilibrium between the Freedom of Protesters and 

People . ชลทั  ประเทืองรัตนา. ส านกัสนัติวธีิและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกลา้. วารสารนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2559 น. 131.) 
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ประกอบกบัหลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นไปตาม 

ค าพิพากษาของศาลสูง (Supreme Court) ของสหรัฐอเมริกา153 

ด้านการบริหารจดัการเม่ือเกิดวิกฤตหรือภยัพิบติัสหรัฐอเมริกามีการวางระบบการ

จดัการโดยมีการก าหนดหน่วยงานท่ีมีหน้ารับผิดชอบดา้นต่าง ๆ  และแผนงานการจดัการเม่ือเกิด

วิกฤตหรือภยัพิบติัข้ึน ซ่ึงมีหน่วยงานกลางของรัฐบาลท่ีเรียกว่า “การช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐ

ส่วนกลาง (Federal Agency Assistance)” จ านวน 14 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กรมการเกษตร กรมการศึกษา 

กรมสาธารณสุขและบริการมนุษย ์กรมความมัน่คงแห่งมาตุภูมิ กรมยุติธรรม กรมแรงงาน กรมท่ีอยู่

อาศยัและการพฒันาเมือง ฯลฯ ซ่ึงมีภาระหนา้ท่ีครอบคลุมโครงการแผนงานต่าง ๆ  จ  านวน 72 แผนงาน 

(programs) ในส่วนของหน่วยงานรัฐส่วนกลางมีโครงการแผนงานการช่วยเหลือต่าง ๆ  มากท่ีสุดถึง 

18 แผนงาน คือ หน่วยงานการบริหารดา้นการประกนัสังคม (Social Security Administration)  

ส่วนการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  แก่เหยื่อของเหตุการณ์หรือผูป้ระสบภยัทัว่ไป 

โดยเฉพาะภายหลงัการเกิดภยัพิบติันั้น มีการก าหนดระดบัของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแบ่งเป็น 3 

ระดบั คือ 1) ระดบัปัจเจกบุคคล หรือ ครัวเรือน 2) ระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน และ 3) ระดบัสาธารณะ  

ซ่ึงครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือทางการเงิน (financial assistances) และท่ีมิใช่ทางการเงิน (non – 

financial assistance) 

1. การช่วยเหลือปัจเจกชน (Individual Assistances) ประกอบดว้ย 

1) การช่วยเหลือดา้นท่ีอยูอ่าศยั แบ่งออกเป็นการช่วยเหลือหลายดา้น ไดแ้ก่ 

(1) เงินยมืขนาดเล็ก (small loan) ส าหรับจ่ายเป็นค่าเช่า 

(2) เงินกู ้เงินทุนส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมบา้น ท่ีอยูอ่าศยั หรือการเปล่ียนวสัดุ อุปกรณ์

ในบา้นเพื่อให้เขา้ไปอยู่อาศยัได ้หรือการสร้างบา้นใหม่ กรณีบา้น ท่ีอยูอ่าศยั ไดรั้บความเสียหาย

อยา่งรุนแรง ไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได ้

(3) การปลูกบา้น ท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูป้ระสบภยัท่ีไร้ท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงอยูใ่นรูปของบา้นพกั 

ศูนยพ์กัพิง (Disater Housing) ซ่ึงผูป้ระสบภยับางส่วนอาจจะสามารถอยู่ได้นานถึง 18 เดือน 

                                                           

 153 ชลทั  ประเทืองรัตนา, “กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ : ดุลยภาพระหวา่งเสรีภาพของผูชุ้มนุมกบั

เสรีภาพของประชาชน The Law of Public Assembly : Equilibrium between the Freedom of Protesters and 

People,” ส านกัสนัติวธีิและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกลา้, วารสารนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ปีท่ี 9 ฉบบั

ท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2559 ,น. 131. 
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ส าหรับการสร้างบา้นพกั ศูนยพ์กัพิงเพื่อผูป้ระสบภยัน้ี โดยปกติด าเนินการโดยหน่วยงานทอ้งถ่ิน

หรือใชท้รัพยากรของทอ้งถ่ิน 

2) การช่วยเหลือดา้นเงินให้เปล่า (Disater Grants) หรือเรียกวา่เงินให้เปล่าเพื่อภยัพิบติั 

ส าหรับการช่วยเหลือในส่วนน้ี จะช่วยท าให้ปัจเจกบุคคลได้รับส่ิงท่ีจ  าเป็นต่าง ๆ  หรือใช้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ าเป็นต่อความอยูร่อด การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่ครอบคลุม

โดยการประกันภยั และโครงการท่ีให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ  ซ่ึงเงินให้เปล่าส่วนน้ีอาจรวมถึง 

การน าไปจัดหา จัดซ้ือทรัพย์สินส่วนบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางด้านการแพทย ์

การรักษาพยาบาล การจดังานศพ และการรักษาทางทนัตกรรม 

3) การช่วยเหลือดา้นเงินยืม เงินกูด้อกเบ้ียต ่า (Low – interest Disaster Loans) ส าหรับ

เงินกูด้อกเบ้ียต ่าเพื่อภยัพิบติัน้ีนั้น เจา้ของบา้นและผูเ้ช่าบา้นสามารถขอกูไ้ด้จากหน่วยงานธุรกิจ

ขนาดเล็ก (Small Business Administration – SBA) เพื่อให้ครบคลุมความเสียหาย ความสูญเสีย

ทรัพย์สินท่ีไม่ได้มีการท าประกันภัยไว ้หรือกรณีท่ีการท าประกันภัยไวแ้ล้วแต่ไม่ครอบคลุม 

ความเสียหายและผลกระทบท่ีไดรั้บ 

2. การช่วยเหลือแก่มลรัฐ/รัฐบาลทอ้งถ่ิน (Public Assistances) 

เป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมฟ้ืนฟูโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบ 

การคมนาคม สาธารณสมบติั การขนยา้ยขยะ เป็นตน้ ซ่ึงอาจให้ความช่วยเหลือในลกัษณะเงินยืม

หรือเงินใหเ้ปล่า โดยมีการจดัสรรเงินยมืใหก้บัชุมชน โดยจ่ายใหเ้พียง 75% 

3. การช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบ ความรุนแรง การสูญเสีย (Hazard Mitigation)  

คือเงินช่วยเหลือท่ีให้เพื่อลดผลกระทบ เช่น ค่าขนยา้ยท่ีอยู่อาศยัไปยงัท่ีท่ีปลอดภยั 

การสนบัสนุนเงินใหก้บัมลรัฐและรัฐบาลทอ้งถ่ิน เพื่อวางแผนร่วมกนัในการลดผลกระทบ โดยมล

รัฐหรือรัฐบาลทอ้งถ่ินจะตอ้งน าเสนอแผนการท างาน ซ่ึงอาจแบ่งเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาวเพื่อใช้ในการขอรับการสนับสนุน อนัเป็นการด าเนินการภายใตพ้ระราชบญัญติัความ

ช่วยเหลือเร่งด่วนและบรรเทาทุกขด์า้นภยัพิบติั มาตรา 404 ของสหรัฐอเมริกา 

จึงแสดงให้เห็นวา่ สหรัฐอเมริกามีแผนการด าเนินงานเม่ือเกิดวิกฤตหรือภยัพิบติัในเชิง

โครงสร้าง และใช้ระบบความมัน่คงทางสังคมท่ีมีอยู่ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้าง
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ความมัน่คงให้กบัประชาชน ผูป้ระสบภยั หรือความมัน่คงกบัชีวิตของประชาชนไดใ้นระดบัหน่ึง 

แมใ้นยามท่ีเกิดวกิฤตหรือภยัพิบติั154 

3.4.1.2  ไอร์แลนดเ์หนือ 

ไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจกัร มีความขดัแยง้ในเป็นประเด็นชาตินิยม เน่ืองจาก

ความไม่เป็นธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เน่ืองจากทั้งสองเช้ือชาติน้ีมีนิกายทางศาสนาท่ี

แตกต่างกัน แต่แท้จริงแล้ว เพราะมีความไม่ไวว้างใจระหว่างกันว่า หากอีกฝ่ายมีอ านาจใน 

การปกครองเหนือฝ่ายตนแลว้ จะกระทบต่อวถีิการด าเนินชีวติ ตลอดจนอตัลกัษว์ฒันธรรมของตน 

อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นท่ีสุด 155 และเป็นกรณีความขดัแยง้ท่ีรุนแรงซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่

โลกในช่ือ “The Troubles” (วุน่วาย) เน่ืองจากเป็นความขดัแยง้ท่ียืดเยื้อท่ีสุดและเป็นกรณีตวัอยา่ง

ของกระบวนการสันติภาพท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในประวติัศาสตร์การเมืองใหม่156  

การใหค้วามช่วยเหลือในไอร์แลนดเ์หนือมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1) การช่วยเหลือเยียวยาให้แก่อดีตกลุ่มกองก าลงัติดอาวุธกลบัคืนสู่สังคมนั้นยงัด าเนิน

ไปไม่เตม็ท่ีเท่าท่ีควร ทั้งในแง่ของการช่วยเหลือในรูปของตวัเงินและการสร้างความเขา้ใจต่อสังคม 

เน่ืองจากสังคมบางส่วนยงัมองวา่กลุ่ม UDA เป็นอาชญากร คา้ยาเสพติด โดยกลุ่มเหล่าน้ีตอ้งการให้

รัฐบาลใหค้วามสนใจมากข้ึน 

2) การเยียวยาผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบนั้น ไดมี้การเสนอจากภาคประชาสังคมบางส่วนว่า

ควรจะจ่ายเงินเยยีวยาใหแ้ก่สมาชิกครอบครัวของผูท่ี้เสียชีวติจากเหตุการณ์ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2509 ถึง

พ.ศ. 2549 ครอบครัวละ 12,000 ปอนด์157 โดยไม่แบ่งแยกสถานะของผูเ้สียชีวิตวา่เป็นฝ่ายใด และ
                                                           

 154 สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล, รายงานการวจิยัและพฒันา เร่ือง “การศึกษา

และพฒันาระบบการช่วยเหลือสงัคมในภาวะวกิฤต” 2555, น. 31 – 36. 

 155 lan White, สมัภาษณ์, 17 มิถุนายน 2553, (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษา 

แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจัยสร้างความปรองดองแห่งชาติ. 

“การสร้างความปรองดองแห่งชาติ : กรณีศึกษาไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจกัร”. เมธสั  อนุวตัรอุดม. สถาบนั

พระปกเกลา้.น. ก 10 – 6.) 

 156 Shirlow, Peter, and Kieran McEvoy (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษา 

แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจัยสร้างความปรองดองแห่งชาติ. 

“การสร้างความปรองดองแห่งชาติ : กรณีศึกษาไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจกัร”. เมธสั  อนุวตัรอุดม. สถาบนั

พระปกเกลา้.น. ก 10 – 1.) 

 157
 1 ปอนด ์เท่ากบั 43.93 บาท อัตราแลกเลีย่นธนาคารกรุงเทพ ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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ไม่ตอ้งจดัล าดบัความส าคญัของเหยื่อ (Hierarchy of Victimhood) เพราะสังคมมกัจะมองวา่ทหาร

องักฤษคือชีวิตท่ีส าคญัท่ีสุด เน่ืองจากเป็นผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติ  รองลงมาคือ 

พลเรือนผูบ้ริสุทธ์ิท่ีได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ และชีวิตท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสุดคือชีวิตของ 

กลุ่มกองก าลงัติดอาวธุ158 แต่แทจ้ริงแลว้ทุกชีวติต่างมีความหมายและมีความส าคญัอยา่งเท่าเทียมกนั 

และทุกฝ่ายต่างตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทั้งส้ิน159 แต่ขอ้เสนอน้ีก็ถูกต่อตา้นอยา่งมากจากหลาย

ฝ่ายท่ียงัมองว่าสถานะของพลเรือนผูบ้ริสุทธ์ิท่ีเสียชีวิตจากเหตุระเบิดน่าจะแตกต่างจากผูก่้อความ

ไม่สงบท่ีเสียชีวติจากการประกอบระเบิด160 

3.4.2  ประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System) 

การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทาง

การเมืองของประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System) ไดท้  าการศึกษา

มาตรการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

3.4.2.1  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีความขดัแยง้ในอาเจะห์ ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ระหวา่งรัฐบาล

อินโดนีเซียกบักลุ่มขบวนการปลดปล่อยอาเจะห์หรือ GAM (Gerekan Aceh Merdeka, GAM) โดย

มีวตัถุประสงคต์อ้งการแบ่งแยกดินแดนเป็นอิสระจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อก่อตั้งรัฐอาเจะห์ 

เน่ืองจากชาวอาเจะห์รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจจากการ

ด าเนินการของรัฐบาลอินโดนีเซียและเจา้หน้าท่ีรัฐซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวชวา รัฐบาลได้ส่งก าลัง

ทหารเขา้ปราบปรามฝ่าย GAM อย่างต่อเน่ือง ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กนัดว้ยก าลงัอาวุธมายาวนานเป็น
                                                           

 158 Lodge, Tom (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ
ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ.“การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ : กรณีศึกษาไอร์แลนดเ์หนือ สหราชอาณาจกัร”. เมธสั  อนุวตัรอุดม. สถาบนัพระปกเกลา้.น. ก 10 – 24.) 

 159 lan White, สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2554, วิคโลว ์(อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญั

พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ.“การสร้างความปรองดองแห่งชาติ : กรณีศึกษาไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจกัร”. เมธสั  อนุวตัรอุดม. 

สถาบนัพระปกเกลา้.น. ก 10 – 24.) 

 160 Lodge, Tom (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ.“การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ : กรณีศึกษาไอร์แลนดเ์หนือ สหราชอาณาจกัร”. เมธสั  อนุวตัรอุดม. สถาบนัพระปกเกลา้.น. ก 10 – 24) 
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เวลา 29 ปี สูญเสียชีวิตไปประมาณ 33,000 คน ซ่ึงเทียบเท่ากบัร้อยละ 0.75 ของประชากรทั้งหมด

ในอาเจะห์ประมาณ 4,350,000 คน161  และทุ่มงบประมาณแผน่ดินในการแกไ้ขปัญหาโดยเฉล่ียปีละ 

130 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ162 163 สุดทา้ยไดเ้กิดกระบวนการเจรจาสันติภาพท่ีมีองคก์รระหวา่งประเทศ

ท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางมาสองคร้ังคือท่ีกรุงเจนีวาในปี พ.ศ. 2545 และท่ีกรุงเฮลซิงกิในปี พ.ศ. 2548 

ในคร้ังหลงันั้น ทั้งสองฝ่ายไดร่้วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding, 

MOU) ซ่ึงประสบความส าเร็จในการยุติความรุนแรงและบรรลุขอ้ตกลงสันติภาพ อนัเป็นจุดเร่ิมตน้

ของการสร้างสันติสุขในสังคมอาเจะห์ 

การใหค้วามช่วยเหลือและเยยีวยา ดา้นอดีตสมาชิก GAM ไดมี้การช่วยเหลือให้กลบัคืน

สู่สังคม ส่วนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ไดมี้การตั้งองคก์รส่งเสริมการกลบัคืนสู่

สังคมแห่งอาเจะห์ (Aceh Reintegration Authority หรือ Badan Reintegrasi Aceh, BRA) ซ่ึงเป็น

องคก์รท่ีทางรัฐบาลอินโดนีเซีย GAM และผูแ้ทนภาคประชาสังคมร่วมกนัจดัตั้งข้ึน โดยมีพนัธกิจ

ในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินและสังคม ดงัน้ี 

(1) อดีตสมาชิกกลุ่ม GAM จ านวน 3,000 คน รายละ 2,500 เหรียญสหรัฐฯ  

(2) อดีตสมาชิกกลุ่มต่อตา้นฝ่าย GAM จ านวนประมาณ 6,500 คน รายละ 1,000 เหรียญ

สหรัฐฯ  

(3) ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงครอบคลุม 1,724 หมู่บา้น ดว้ย

จ านวนเงินเบ้ืองตน้ 26.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

(4) ประชาชนทั่วไปท่ีได้ รับผลกระทบจากความสูญเสีย ท่ีพิ สู จน์ให้ เ ห็นได ้

(Demonstrable Loss) ตลอดจนครอบครัวและญาติของผูเ้สียชีวิตจากเหตุการณ์จ านวนกวา่ 20,000 

                                                           

 161Aspinall, Edward (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ: กรณีศึกษาอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, เมธสั  อนุวตัรอุดม , สถาบนัพระปกเกลา้. น. ก8 – 1) 

 162 1 US Dollar  เท่ากบั 35.03 บาท, อัตราแลกเลีย่นธนาคารทหารไทย  จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 

สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 163 Huber, Konrad (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ: กรณีศึกษาอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, เมธสั  อนุวตัรอุดม , สถาบนัพระปกเกลา้. น. ก8 – 1) 
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คน ผ่านโครงการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการจดัสรรท่ีดินท ากิน การจา้งงาน หรือการให้สวสัดิการ

สังคมในกรณีทุพพลภาพ 164 

องคก์รส่งเสริมการกลบัคืนสู่สังคมแห่งอาเจะห์ (Aceh Reintegration Authority หรือ 

Badan Reintegrasi Aceh, BRA) ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาว่าใครเป็นผูท่ี้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง โดยมีหลกเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) ผูท่ี้สมาชิกในครอบครัวเสียชีวติจากความขดัแยง้ 

(2) ผูท่ี้สมาชิกในครอบครัวสูญหายไปในช่วงความขดัแยง้ 

(3) ผูท่ี้บา้นถูกเผาหรือท าลายจากสถานการณ์ 

(4) ผูท่ี้ทรัพยสิ์นถูกท าลายเสียหายจากสถานการณ์ 

(5) ผูท่ี้ตอ้งอพยพยา้ยถ่ินฐานอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์  

(6) ผูท่ี้พิการหรือทุพพลภาพจากสถานการณ์ 

(7) ผูท่ี้มีอาการป่วยทางจิตอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ 

(8) ผูท่ี้สภาพความเป็นอยูไ่ดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากสถานการณ์ 

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือเยียวยาของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในเหตุการณ์ดงักล่าว 

ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในระยะสั้นเท่านั้น โดยมิไดมุ้่งเน้นดา้นการ

ช่วยเหลือเยียวยาอันเป็นมาตรการช่วยเหลือทางสังคมท่ีไม่ใช่ตัวเงินท่ีส าคัญ เช่น ด้านสภาพ 

ความเป็นอยู่ในชุมชน ด้านสุขอนามยั ด้านการศึกษา นอกจากน้ี กระบวนการท างานก็ยงัขาด 

ความรวดเร็ว ซ่ึงเห็นไดจ้ากการฟ้ืนฟูบูรณะบา้นเรือนไปไดเ้พียง 4,978 หลงั จากทั้งหมดท่ีประเมิน

ไวคื้อ 59,000 หลงัท่ีได้รับความเสียหายจากความรุนแรง (ตวัเลขเม่ือปี  พ.ศ. 2549) อีกทั้งยงัมี 

ขอ้วิจารณ์ว่าการช่วยเหลือยงัไม่ครอบคลุมและเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกนั เพราะส่วนใหญ่จะ

จดัสรรใหแ้ก่อดีตสมาชิก GAM เป็นหลกั แทนท่ีจะครอบคลุมถึงประชาชนทัว่ไปอยา่งเท่าเทียมกนั 

ซ่ึงบางส่วนก็ใหเ้หตุผลสนบัสนุนวา่ หากไม่มีการด าเนินการให้อดีตสมาชิกเหล่าน้ีสามารถกลบัคืน

                                                           

 164 Clarke, Ross, Galuh Wandita, and Samsidar  (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา

ศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวจิยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. 

“การสร้างความปรองดองแห่งชาติ: กรณีศึกษาอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, เมธสั  อนุวตัรอุดม , สถาบนั
พระปกเกลา้. น. ก8 – 23)  

DPU



127 

สู่สังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก็อาจท าให้เขาหวนกลบัไปสู่วงัวนของการกระท าผิดกฎหมายและ

การใชค้วามรุนแรงอีกในอนาคต165  

กระบวนการสร้างความปรองดองในประเทศอินโดนีเซีย กรณีความขดัแยง้รุนแรงใน  

อาเจะห์ ระหวา่งรัฐบาลอินโดนีเซียและกลุ่มขบวนการ GAM ไดข้ึ้นโดยมีความคิดพื้นฐาน ดงัน้ี 

1. การยอมรับกระบวนการเจรจาเพื่อหาทางออกท่ีทั้งสองฝ่ายยอมรับได ้

ทั้งสองฝ่ายไดพ้บว่าเป้าหมายท่ีต่างฝ่ายตอ้งการนั้น ไม่อาจได้มาด้วยวิธีการใช้ความ

รุนแรงท่ีใช้อยูไ่ด ้และเห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัและอยูร่่วมบนแผ่นดิน

เดียวกนัโดยไม่อาจแบ่งแยกได ้จึงตอ้งหาวิธีในการอยูร่่วมกนัให้ได ้นัน่ก็คือกระบวนการเจรจาเพื่อ

หาทางออกท่ีทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ร่วมกันโดยมีฝ่ายท่ีสามท าหน้าท่ีเป็นคนกลางในการเช่ือม

ประสานใหส้ามารถตกลงกนัไดอ้ยา่งราบร่ืนมากข้ึน 

2. การมองไปขา้งหนา้โดยไม่ร้ือฟ้ืนอดีต 

การปรองดองในอาเจะห์มีความพยายามท่ีจะไม่ร้ือฟ้ืนอดีตมากจนใกล้เคียงกบัค าว่า 

“ลืม ๆ  กนัไป” เพื่อใหเ้กิดความสันติในการอยูร่่วมกนัในสังคมโดยไม่ถูกขดัขวางจากกลุ่มท่ีอาจจะ

ไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเผยความจริง เป็นการมองขา้มอดีตท่ีเจ็บปวดเพื่อกา้วเดินไปขา้งหน้า 

แมจ้ะมีบางส่วนของ GAM จะไม่เห็นดว้ยกบัการลืมอดีตน้ี166 แต่ก็เห็นดว้ยดว้ยวา่ในทางปฏิบติัการ

คน้หาความจริงเป็นไปไดย้าก จึงยอมมองขา้มประเด็นน้ีเพื่อใหบ้รรลุขอ้ตกลงและให้สังคมหลุดพน้

จากวังวนแห่งความรุนแรง และแม้จะมีเสียงต่อต้านจากทั้ งสองฝ่ายแต่ก็ไม่ท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางการสร้างความปรองดอง และหลายฝ่ายในสังคมมีความตอ้งการให้สังคมมี

ความสงบสุข 

แมว้่าความขดัแยง้ในอาเจะห์กบัความขดัแยง้ทางการเมืองในสังคมไทยจะมีลกัษณะ

ของความขดัแยง้ท่ีแตกต่างกนัทั้งในส่วนของสาเหตุความขดัแยง้และประเภทของคู่ขดัแยง้ แต่ใน

                                                           

 165 Clarke, Ross, Galuh Wandita, and Samsidar  (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา

ศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวจิยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. 

“การสร้างความปรองดองแห่งชาติ: กรณีศึกษาอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, เมธสั  อนุวตัรอุดม , สถาบนั

พระปกเกลา้. หนา้ ก8 – 24) 

 166 Aspinall, Edward (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ: กรณีศึกษาอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, เมธสั  อนุวตัรอุดม , สถาบนัพระปกเกลา้. หนา้ ก8 – 25) 
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ส่วนของกระบวนการในการจดัการกบัปัญหานั้นสามารถท่ีจะน ามาเป็นบทเรียนให้สังคมไทย

พิจารณาได้167 เพื่อสร้างมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม 

ทางการเมืองท่ีเหมาะสมต่อไป 

3.4.2.2  สาธารณรัฐเกาหลี 

การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนเกาหลี

เกิดข้ึนเป็นระยะ นบัตั้งแต่เกาหลีใตห้ลุดพน้จากสภาพการเป็นเมืองข้ึนและสถาปนา รัฐเอกราชข้ึน 

เหตุการณ์เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1980 ท่ีกวางจูไดก้ลายเป็นจุดเปล่ียน 

ส าคัญทางประวติัศาสตร์ของคนเกาหลีใต้ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้ งในเชิง

โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 168 169 170 ท่ีท าให้เกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมี

ความเขม้แขง็เฉกเช่นทุกวนัน้ี 

เหตุการณ์ท่ีเมืองกวางจูเป็นแรงผลักดนัส าคญัให้เกิดการต่อสู้เรียกร้องทางการเมือง 

ในหมู่นกัศึกษาและนกัเคล่ือนไหวเพื่อประชาธิปไตย ในการประทว้งทัว่ประเทศเม่ือเดือนมิถุนายน 

ค.ศ. 1987 ซ่ึงมีผลท าให้การเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยประสบความส าเร็จ 171 และเป็น

                                                           

 167 รายงานคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภา

ผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวจิยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ: กรณีศึกษาอา

เจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”, เมธสั  อนุวตัรอุดม , สถาบนัพระปกเกลา้. น. ก8 – 1 ถึง ก8 – 30. 

 168 Jung – kwan Cho (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ: กรณีศึกษาเกาหลีใต”้, ดร. สติธร  ธนานิธิโชติ , สถาบนัพระปกเกลา้. น. ก1 – 2) 

 169 Hayner, Priscilla B. (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้าง

ความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจัยสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ: กรณีศึกษาเกาหลีใต”้, ดร. สติธร  ธนานิธิโชติ , สถาบนัพระปกเกลา้. น. ก1 – 2) 

 170 Olsen, Tricia D., Leigh A. Payne, Andrew G. Reiter, and Eric Wiebelhaus – Brahm. (อา้งถึงใน 

รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.

รายงานการวจิยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ: กรณีศึกษาเกาหลีใต”้, 

ดร. สติธร  ธนานิธิโชติ , สถาบนัพระปกเกลา้. น. ก1 – 2) 

 171 Baker, Carl (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ: กรณีศึกษาเกาหลีใต”้, ดร. สติธร  ธนานิธิโชติ , สถาบนัพระปกเกลา้. น. ก1 – 6) 
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จุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงทางการเมืองคร้ังส าคญัของเกาหลีใต ้ซ่ึงท าใหร้ะบอบเผด็จการทหาร

หมดความชอบธรรมในการปกครองประเทศและท าใหร้ะบอบประชาธิปไตยภายใตก้ารบริหารงาน

ของรัฐบาลพลเรือนถูกสถาปนาข้ึนอย่างเต็มรูปแบบ คดีความท่ีเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในเหตุการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองไดถู้กเปิดเผยให้ประชาชนเกาหลีใตไ้ด้ทราบ และ

รัฐบาลพลเรือนได้น าคดีความดังกล่าวเข้ากระบวนการช าระสะสางเพื่อค้นหาความจริง172  

เพื่อยกย่อง เยียวยา และให้ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนท่ีเขา้ร่วมในเหตุการณ์การเรียกร้อง

ประชาธิปไตย 

ในปี ค.ศ. 2000 รัฐบาลของประธานาธิบดี คิม แด – จุง (Kim Dae – Jung) ไดมี้การออก

กฎหมายเพื่อฟ้ืนฟูผูเ้ก่ียวขอ้งในขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยและเยยีวยาความเสียหายใหก้บัเขา

เหล่านั้น (The 2000 Act for Restoring the Honor of Democratization Movement Involvers and 

Providing Compensation for them) หรือเรียกสั้น ๆ  วา่ “กฎหมายประชาธิปไตย” (Demoscracy 

Act)173 

กฎหมายประชาธิปไตยได้นิยามค าว่า “การเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย” ให้มี

ความครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อสนบัสนุนการสถาปนารัฐธรรมนูญท่ีเป็นประชาธิปไตย 

และเป็นการเรียกร้องและยกระดบัเสรีภาพและสิทธิของประชาชนโดยการต่อตา้นขดัขวางการใช้

อ านาจเผด็จการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิปไตยและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

ซ่ึงไดรั้บการรับรองไวโ้ดยรัฐธรรมนูญแลว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 174 จากการนิยามดงักล่าวมีผลเป็นการ

รับรองให้กิจกรรมท่ีอาจจะผิดกฎหมาย แต่หากไดก้ระท าไปเพื่อต่อตา้นการปกครองแบบเผด็จการ 

กลายเป็นสิทธิในการต่อตา้นของประชาชนท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยชอบ 

                                                           

 172 Hayner, Priscilla B. (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้าง

ความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจัยสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ: กรณีศึกษาเกาหลีใต”้, ดร. สติธร  ธนานิธิโชติ , สถาบนัพระปกเกลา้. น. ก1 – 8) 

 173 Kuk Cho (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ: กรณีศึกษาเกาหลีใต”้, ดร. สติธร  ธนานิธิโชติ , สถาบนัพระปกเกลา้. น. ก1 – 12) 

 174 Kuk Cho (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ: กรณีศึกษาเกาหลีใต”้, ดร. สติธร  ธนานิธิโชติ , สถาบนัพระปกเกลา้. น. ก1 – 12) 
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กฎหมายประชาธิปไตยไดจ้  าแนกผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตย 

(Democratization Movement Involvers) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม175 ไดแ้ก่ 

(1) คนท่ีเสียชีวติหรือสูญหายไปในเหตุการณ์ฯ 

(2) ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็จากเหตุการณ์ฯ 

(3) คนท่ีเจบ็ป่วยและ/หรือเสียชีวติเน่ืองจากความเจบ็ป่วยนั้น 

(4) คนท่ีถูกตดัสินเป็นนกัโทษ ถูกไล่ออกจากงานหรือสถานศึกษา หรือถูกลงโทษทาง

วนิยัจากการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตย 

และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการเพื่อฟ้ืนฟูเกียรติของผูซ่ึ้ง

เก่ียวขอ้งในขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยและเยียวยาความเสียหายให้กบัผูซ่ึ้งเก่ียวข้องกับ

เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย” (The Review Committee for Restoring the Honor of Democratization 

Movement Involvers and Providing Compensation for them) ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ

นายกรัฐมนตรี เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาว่าบุคคลใดบา้งท่ีเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในเหตุการณ์

ตามนิยามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายฉบบัน้ีบา้ง และพิจารณามาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อฟ้ืนฟูศกัด์ิศรี

และเยยีวยาความเสียหายใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง176  

การออกกฎหมายและเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญัในช่วง ค.ศ. 1990 – 2005 

(1) 6 สิงหาคม ค.ศ. 1990 กฎหมายค่าชดเชยส าหรับผูเ้คราะห์ร้ายในเหตุการณ์เรียกร้อง

ประชาธิปไตยท่ีเมืองกวางจู (Act for Compensation for the Victims in the Democratization Movement 

in Kwangju) 

(2) 18 ธันวาคม ค.ศ. 1992 คิม ยองซมั (Kim Yong – sam) ไดรั้บการเลือกตั้งเป็น

ประธานาธิบดี 

(3) 21 ธันวาคม ค.ศ. 1995 กฎหมายพิเศษพิจารณาเก่ียวกับเหตุการณ์การเรียกร้อง

ประชาธิปไตยวนัท่ี 18 พฤษภาคม (the Special Act Concerning the May 18 Democratization Movement) 

                                                           

 175 In Sup Han (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ: กรณีศึกษาเกาหลีใต”้, ดร. สติธร  ธนานิธิโชติ , สถาบนัพระปกเกลา้. น. ก1 – 12) 

 176 Kuk Cho (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวจิยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง
แห่งชาติ: กรณีศึกษาเกาหลีใต”้, ดร. สติธร  ธนานิธิโชติ , สถาบนัพระปกเกลา้. น. ก1 – 12) 
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(4) 18 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 คิม แด – จุง (Kim Dae – jung) ไดรั้บการเลือกตั้งเป็น

ประธานาธิบดี 

(5) 12 มกราคม ค.ศ. 2001 

- กฎหมายเพื่อฟ้ืนฟูเกียรติของผูเ้ก่ียวข้องในขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยและ

เยียวยาความเสียหายให้กบัเขาเหล่านั้น (The 2000 Act for Restoring the Honor of Democratization 

Movement Involvers and Providing Compensation for them) 

- กฎหมายพิเศษเพื่อคน้หาความจริงเก่ียวกบัการตายท่ีน่าสงสัยในเหตุการณ์เรียกร้อง

ประชาธิปไตย (Special Act for Truth – Finding about Suspicios Deaths) 

(6) 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 กฎหมายพิเศษเพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์การเรียกร้อง

ประชาธิปไตย (The Special Act for Commemorating Democratic Movement) 

(7) 18 ธันวาคม ค.ศ. 2002 โร มูฮุน (Roh Moo Hyun) ได้รับการเลือกตั้งเป็น

ประธานาธิบดี 

(8) ค.ศ. 2005 กฎหมายพื้นฐานว่าดว้ยการช าระประวติัศาสตร์เพื่อความถูกตอ้งและ

ปรองดอง (The Basic Act for Rectifying the Past History for Truth and Reconciliation) 

จากการศึกษาเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิไตยของสาธารณรัฐเกาหลี พบวา่เป็นการ

เปิดเผยความจริงเพื่อใหส้ังคมไดเ้รียนรู้ความผิดพลาดในอดีต และร่วมกนัวางมาตรการเพื่อป้องกนั

มิให้ความผิดพลาดเหล่านั้นเกิดซ ้ าอีกในอนาคต มากกวา่การเปิดเผยความจริงเพื่อมุ่งหาคนกระท า

ความผดิมาลงโทษซ่ึงมีแต่จะท าใหค้วามขดัแยง้ลุกลามต่อไปอีก177 

3.4.2.3  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ประเทศพนัธมิตรผูช้นะสงครามไดแ้บ่งแยกเยอรมนี 

ออกเป็นเยอรมนีตะวนัตกและเยอรมนีตะวนัออก โดยเยอรมนีตะวนัออกอยู่ภายใตก้ารปกครอง

ระบอบคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต ส่วนเยอรมนีตะวันตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ 

                                                           

 177 ดร. สติธร  ธนานิธิโชติ, รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ, “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ: กรณีศึกษาเกาหลีใต,้” สถาบนัพระปกเกลา้, น. ก1 – 1 ถึง ก1 – 16. 
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ฝ่ายพนัธมิตรท่ีปกครองในระบอบเสรีทุนนิยมประชาธิปไตย และยงัถูกแบ่งโซนออกเป็นเขตของ

องักฤษ ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา 178 

ต่อมาไดมี้การสร้างก าแพงเบอร์ลินข้ึนในปี ค.ศ. 1961 เพื่อปิดกั้นการขา้มฝ่ังของผูค้น

จากฝ่ังตะวนัออกภายใตก้ารปกครองลทัธิคอมมิวนิสต์ของโซเวียตเขา้สู่ฝ่ังตะวนัตก และถือเป็น

สัญลกัษณ์ของปรากฏการณ์ของการแบ่งแยกค่านิยม และอุดมการณ์อยา่งชดัเจนระหวา่งฝ่ายท่ีนิยม

คอมมิวนิสต์และฝ่ายท่ีนิยมประชาธิปไตยหรือท่ีเรียกวา่ สงครามเยน็179 ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวนั้น

เยอรมนีตะวนัตกก าลงัพฒันาข้ึนอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสังคมแบบตะวนัตกและเศรษฐกิจแบบ 

ทุนนิยม ในขณะท่ีสภาพเศรษฐกิจและสังคมฝ่ังตะวนัออกยงัล้าหลงั บ้านเมืองถูกทอดทิ้ง ผูค้น

ยากจน แรงงานไดรั้บค่าแรงต ่า เศรษฐกิจฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออกจึงแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 

ท าใหป้ระชาชนท่ียากไร้ในฝ่ังตะวนัออกพยายามท่ีจะขา้มก าแพงเมืองไปยงัฝ่ังตะวนัตก ซ่ึงน าไปสู่

เหตุการณ์ไร้มนุษยธรรมและโศกนาฏกรรมข้ึนมากมายมีคนถูกท าร้ายถูกทรมานและถูกยิงตาย 

อยา่งทารุณ  

จนกระทัง่เกิดวิกฤตในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) 180 ก าแพงเบอร์ลินไดถู้ก

ทุบทลายลง ด้วยฝูงชนท่ีโกรธแค้นในระบอบการปกครองเละพัฒนาประเทศของรัฐบาล

คอมมิวนิสตฝ่ั์งตะวนัออกและความตอ้งการเห็นการเปล่ียนแปลงการบริหารปกครองประเทศให้มี

ความทนัสมยั และเป็นประชาธิปไตยดงัเช่นท่ีเกิดข้ึนในฝ่ังตะวนัตก 181 และน าไปสู่การรวมชาติ

                                                           

 178 Asmos, Ronald D., 1990 (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการ

สร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ : กรณีศึกษาเยอรมนี”. พนมพทัธ์  สมิตานนท.์ สถาบนัพระปกเกลา้.น. ก6 – 2) 

 179 McAdams, James A. (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้าง

ความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจัยสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ : กรณีศึกษาเยอรมนี”. พนมพทัธ์  สมิตานนท.์ สถาบนัพระปกเกลา้.น. ก6 – 2) 

 180 Kuhnhardt, Ludger. (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้าง

ความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจัยสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ : กรณีศึกษาเยอรมนี”. พนมพทัธ์  สมิตานนท.์ สถาบนัพระปกเกลา้.น. ก6 – 2) 

 181 Torpey, John. (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ : กรณีศึกษาเยอรมนี”. พนมพทัธ์  สมิตานนท.์ สถาบนัพระปกเกลา้.น. ก6 – 2) 
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เยอรมนีในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) เพราะประชาชนตอ้งการเห็นการรวมกนัเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียว182  

แนวความคิดของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีน ามาใชล้ดความขดัแยง้และสร้างความ

ปรองดอง คือ การพยายามให้คนทั้ งสองชาติซ่ึงล้วนเต่เป็นคนเยอรมนี ได้มีพื้นท่ีท่ีสามารถ

แสดงออกทางความคิดอยา่งเสรีประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการทางการเมือง เช่น การชุมนุม

เรียกร้องอย่างสันติการลงคะแนนเสียง (Vote)  เพื่อท่ีจะก าหนดแนวทางในการพฒันาประเทศ183 

นอกจากนั้น เพื่อใหเ้กิดความชอบธรรม ความปรองดอง และเกิดความยติุธรรม  

ภายหลงัจากการรวมชาติไดมี้การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมผ่านศาล โดยมี

การใช้แนวทางในการคน้หาความจริงเพื่อน าเอาข้อมูลท่ีได้ มาใช้ประกอบเพื่อเป็นแนวทางใน 

การแกปั้ญหาของประเทศและสามารถใชข้อ้มูลท่ีไดเ้พื่อเสาะหาผูก้ระท าผิด น ามาเขา้กระบวนการ

ยุติธรรมและด าเนินการตามกฎหมาย และเป็นบทเรียนในการพฒันา แก้ไขและป้องกันปัญหา 

ความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ของประชาชน  

แนวทางท่ีใชใ้นกระบวนการปรองดองของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นมีหลกัส าคญั 

4 ประการ ดงัน้ี 

1. กระบวนการคน้หาความจริง โดยภายหลงัการรวมชาติ ไดมี้การตั้งคณะท างานท่ีท า

หนา้ท่ีคน้หาความจริง 2 ชุด คณะท างานชุดแรกเป็นลกัษณะของการปฏิรูป และรัฐสภาของเยอรมนี 

(Bundestag) ไดแ้ต่งตั้งคณะท างานชุดท่ีสองเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืน ๆ และมีการเสนอ

แนวทางท่ีจะจดัตั้งหน่วยงานท่ีมีลกัษณะถาวรท่ีจะดูแลและศึกษาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูและชดเชย 

2. การเยยีวยาและชดเชยผูเ้สียหายและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความขดัแยง้ทาง

การเมือง ดงัน้ี 

(1) การจ่ายเงินชดเชย โดยรัฐบาลจะพิจารณาจากหลกัเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยแก่ผูเ้สียหาย 

ตามระยะเวลาท่ีถูกด าเนินคดีโดยมิชอบหรือไม่ยุติธรรมโดยรัฐและถูกคุมขังในเรือนจ า แต่ 

                                                           

 182 Asmos, Ronald D., 1992 (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการ

สร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ : กรณีศึกษาเยอรมนี”. พนมพทัธ์  สมิตานนท.์ สถาบนัพระปกเกลา้.น. ก6 – 3) 

 183 Gransow, Volker. (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง
แห่งชาติ : กรณีศึกษาเยอรมนี”. พนมพทัธ์  สมิตานนท.์ สถาบนัพระปกเกลา้.น. ก6 – 4) 
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การชดเชยนั้นจะไม่ครอบคลุมถึงผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบดา้นการประกอบอาชีพ เช่น การวา่งงาน เป็น

ตน้  

(2) การเยียวยาและชดใช้ในกรณีท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น (Property) โดยมีหลกัการท่ีจะ

ชดใชคื้นเป็นท่ีดินแก่เจา้ของท่ีดินท่ีโดนรัฐบาลคอมมิวนิสตย์ึดไป หรือโดนไล่ท่ีออกจากท่ีดินของ

ตนเอง184  

3. การแก้กฎหมายท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ ยงัมีแนวความคิดเก่ียวกับการแก้

กฎหมายท่ีมีความแตกต่างกนัให้ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย เพื่อท่ีจะน าไปสู่การปรองดองอย่าง

สันติ และลดกระแสความไม่เห็นด้วยและความขดัแยง้ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน โดยทุกฝ่ายต่างยอมรับ 

ในกติกาและกระบวนการของการเปล่ียนแปลงนั้นด้วย อันจะเป็นมูลเหตุส าคัญท่ีจะน าไปสู่ 

การปรองดองและลดความขดัแย้งท่ีเกิดข้ึนและเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพเละความเช่ือใจ 

(Trust) ของประชาชนท่ีมีต่อรัฐหรือการด าเนินการของรัฐอีกดว้ย185 

4. การฟ้ืนฟู และการพฒันาประเทศเพื่อลดความเหล่ือมล ้า ในระยะแรกเป็นลกัษณะของ

การใช้งบประมาณมหาศาลในการฟ้ืนฟู และสร้างความเจริญในดา้นสาธารณูปโภคท่ีส าคญัของ

เยอรมนีตะวนัออกใหมี้ความเท่าเทียมกบัเยอรมนีตะวนัตก ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ท่ี

ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อ 

ลดความเหล่ือมล ้าระหวา่งทั้งสองประเทศ และก่อใหเ้กิดความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ในส่วนของการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศนั้ น ได้มีการตั้ งสถาบันและองค์กรใหม่ 

(Treuandanstalt หรือ Trusteeship Institution) ซ่ึงมีบทบาทในด้านการจดัการเกิดการแปรรูป

ปรับเปล่ียนการถือครองสิทธิในการครอบครองทรัพยสิ์นของรัฐ 186 

                                                           

 184 Scarrow, Susan & Jonathan Stein. (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนว

ทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวจิยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้าง

ความปรองดองแห่งชาติ : กรณีศึกษาเยอรมนี”. พนมพทัธ์  สมิตานนท.์ สถาบนัพระปกเกลา้.น. ก6 – 7) 

 185 Gransow, Volker. (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ : กรณีศึกษาเยอรมนี”. พนมพทัธ์  สมิตานนท.์ สถาบนัพระปกเกลา้.น. ก6 – 7) 

 186 Torpey, John. (อา้งถึงใน รายงานคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวจิยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ : กรณีศึกษาเยอรมนี”. พนมพทัธ์  สมิตานนท.์ สถาบนัพระปกเกลา้.น. ก6 – 8) 
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จากการศึกษา พบว่าปัจจยัท่ีท าให้สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสามารถแก้ไขปัญหา

ความขดัแยง้ได ้โดยการใชก้ระบวนการยุติธรรม และมีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีคน้หาขอ้เท็จจริงและ

ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการเรียนรู้และเกิดความเขา้ใจถึงบริบทของความขดัแยง้ในอดีต ทั้งน้ี เพื่อเป็นขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาและบริหารประเทศในอนาคตต่อไป นอกจากน้ี ระบบ

การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจของเยอรมนีท่ีมีความมัน่คง มีส่วนท าให้ประชาชนมีมาตรฐาน

ชีวติท่ีดีอนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการพฒันาประเทศ จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีประเทศไทยควรน ามา

ศึกษา เพื่อลดความขดัแยง้และเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ต่อไป187  

                                                           

 187 พนมพทัธ์  สมิตานนท์, รายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความ

ปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ทนราษฎร.รายงานการวิจยัสร้างความปรองดองแห่งชาติ. “การสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ : กรณีศึกษาเยอรมนี”, สถาบนัพระปกเกลา้,น. ก6 – 1 ถึง ก6 – 15. 
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บทที ่4 

ปัญหาและการวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยยีวยา 

ผู้ใช้แรงงานซ่ึงได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 
 

เน่ืองจากประเทศไทยปกครองโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย ประชาชนย่อมมีเสรีภาพ

ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซ่ึงการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนั้น มิได้มี 

แต่การชุมนุมทางการเมืองเท่านั้ น เพราะย ังมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิด้านต่าง ๆ  เช่น 

ดา้นการเกษตร การจา้งงาน เป็นตน้ การชุมนุมจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีประชาชนใชใ้นการเรียกร้อง

สิทธิของตนไปยงัรัฐ อนัเป็นเสรีภาพท่ีได้มีการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงการจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนั้นจะกระท ามิได ้

เว ้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ  

เพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนซ่ึงจะใชท่ี้สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยใน

ระหวา่งเวลาท่ีประเทศอยูใ่นภาวะสงคราม หรือในระหวา่งท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ

การประกาศใช้กฎอยัการศึกเท่านั้น ปัจจุบนัได้มีการออกพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ  

พ.ศ. 2558 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดหลกัเกณฑ์การใชสิ้ทธิชุมนุมสาธารณะเป็นไปโดยสงบ

เรียบร้อย ไม่กระทบต่อความมัน่คงของชาติ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ี

สาธารณะ และตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น  

ในการชุมนุมสาธารณะท่ีผ่านมา พบว่าการชุมนุมท่ีจะสามารถสร้างความสนใจให้แก่

รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่มผูชุ้มนุม ท าให้ผูชุ้มนุมมกั

เลือกชุมนุมในพื้นท่ีท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อประเทศได ้ซ่ึงมกัจะเลือกจุดส าคญัทางเศรษฐกิจ แหล่ง

การคา้ท่ีส าคญัของประเทศ จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การคา้การลงทุนต่าง ๆ เกิดการ

ชะลอตวั เม่ือภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั ยอ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจและสถานประกอบการจน

ส่งผลต่อการจา้งงานและปัญหาต่าง ๆ ดงัน้ี 
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4.1  วเิคราะห์ปัญหาการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญตัิการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  

จากการท่ีประเทศไทยได้มีการตราพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

เพื่อใหก้ารชุมนุมสาธารณะเป็นไปดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของ

ชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ หรือความสะดวกของประชาชนซ่ึงจะใช้ท่ีสาธารณะ และไม่

กระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วใน

หัวข้อ 2.8.4 การจดัระบบการชุมนุมท่ีดีจึงอาจเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีท าให้ประชาชนผูไ้ด้รับ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองนอ้ยลง ซ่ึงกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะควรมีหลกัการ

ส าคญัในการจดัระบบของการใช้สิทธิเสรีภาพท่ีทุกฝ่ายมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญให้สอดคลอ้งตอ้งกนั

และกระทบสิทธิซ่ึงกนัและกนัใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 

พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  เช่น  

การก าหนดให้การชุมนุมสาธารณะนั้นจะตอ้งไม่ชุมนุมในสถานท่ีตอ้งห้าม การแจง้การชุมนุม 

การอุทธรณ์ค าสั่งห้ามชุมนุม การเดินขบวนหรือเคล่ือนยา้ยการชุมนุม การคุม้ครองความสะดวก

ของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ การประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนการก าหนดให ้

เจา้พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ านาจหน้าท่ีต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองความ

สะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ และการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อนัดีของประชาชน ซ่ึงน่าจะช่วยคุม้ครองประชาชนทัว่ไปท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมืองได ้เป็นตน้ เพื่อให้การชุมนุมจะตอ้งเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ188 อนัเป็นถ้อยค า

เดียวกนักบั มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จึงเป็นประเด็น 

ท่ีน่าคิดว่า ค  าว่า “สงบ” น้ีมีความหมายเพียงใด หมายความว่าห้ามใช้เคร่ืองเสียงหรือไม่ หรือ 

ห้ามไฮปาร์คหรือไม่ หากพิจารณาตามพจนานุกรมค าว่า “สงบ” หมายถึง การไม่ก่อความวุ่นวาย 

ไม่ใชว้ธีิการท่ีรุนแรง หรือก่อการจราจล 

ส่วนค าวา่ “ปราศจากอาวธุ” ค าวา่ “อาวธุ” ในทางกฎหมายอาญาหมายความรวมถึงวตัถุ

หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงโดยสภาพไม่ใช่อาวุธ แต่สามารถใช้ท าอนัตรายแก่ร่างกายชีวิตและทรัพยสิ์นได้

เช่นเดียวกบัอาวธุ เช่น ไม่กอลฟ์ ไมย้งิหนงัสต๊ิก ดา้มธงปลายแหลม ฯลฯ 

 

                                                           

 188 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 6. 
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พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เป็นเพียงการก าหนดหลกัเกณฑ์การ

ชุมนุมเพื่อให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อยเท่านั้น แต่ไม่อาจช่วยแกไ้ขหรือตอบสนองขอ้เรียกร้องของ 

ผูชุ้มนุมได ้จึงสมควรมีการก าหนดมาตรการทางการบริหารของรัฐเพื่อใช้ควบคู่กบัการด าเนินการ

บงัคบัตามกฎหมายน้ี โดยให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องด าเนินการรับและแก้ไขข้อเรียกร้อง 

เพื่อใหรั้ฐสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ไดร้วดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด189 

ดงันั้น การมีพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จึงเป็นเพียงวิธีการหน่ึง 

ท่ีอาจช่วยให้ประชาชนทัว่ไปได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองน้อยลง แต่ไม่สามารถ

ขจดัผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการชุมนุมไดท้ั้งหมด 

 

4.2  วเิคราะห์ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

การค้นหามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและเยียวยาผูใ้ช้แรงงานซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองท่ีเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจาก 

การชุมนุมจากการชุมนุมดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 

4.2.1  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

แรงงานถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจในการสร้างรายไดรั้ฐ และท าให้

เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ การชุมนุมทางการเมืองไดส่้งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไทยเป็น 

อยา่งมาก อนัจะเห็นไดจ้ากตวัเลขทางเศรษฐกิจจากสถาบนัต่าง ๆ  อาทิ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

(สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) ท่ีไดมี้การรายงานถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศท่ีอยู่

ในภาวะถดถอย190 

                                                           

 189กองบรรณาธิการ.บทสมัภาษณ์ความเห็นทางวชิาการ “เสน้แบ่งเสรีภาพในการชุมนุมกบัอ านาจรัฐใน

การรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง”. จุลนิติ ก.ค. – ส.ค. 52. น. 12. 

 190 ทีมเฉพาะกิจส านกัประชาสมัพนัธ์, เอกสารสรุปการสมัมนา “เร่ือง ผลกระทบวกิฤตการเมืองต่อ

เศรษฐกิจไทย”, เม่ือวนัองัคารท่ี 8 เมษายน 2557. 
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ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค การชุมนุมประทว้งในประเทศใดก็ตาม จะส่งผลทางลบ

ต่อเศรษฐกิจ โดยเร่ิมตน้จาก การสูญสียความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน โดยเฉพาะนกัลงทุนชาวต่างประเทศ 

ซ่ึงส่งผลท าใหป้ริมาณการลงทุนในประเทศลดลง เช่น 

1) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) 

2) การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Portfolio Invesment) 

ซ่ึงเม่ือนักลงทุนโดยเฉพาะจากต่างประเทศ ไม่มีความเช่ือมัน่ต่อระบบเศรษฐกิจไทย

แลว้ นกัลงทุนเหล่านั้นก็จะท าการเคล่ือนยา้ยเงินทุนออกไปลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อราคา

หลกัทรัพยล์ดลง การอ่อนตวัของค่าเงินในประเทศ การถดถอยทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อการ

วา่งงานตามล าดบั 

การประเมินผลกระทบระยะสั้น (Short – Run Impact) 

หากการชุมนุมยืดเยื้อยอ่มส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว (Long – Term 

Impact) และฉุดใหเ้ศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ  ยากจนลง191 

ผลของวิกฤตการเมืองกับเศรษฐกิจไทย ในเหตุการณ์คร้ังล่าสุด คือการชุมนุมทาง

การเมืองปี 2556 โดยรวมเศรษฐกิจไทยปี 2556 ขยายตวัในอตัรา 2.9 (หรือร้อยละ 2.8 หากใชข้อ้มูล

ท่ีมีการปรับผลฤดูกาล (Seasonal Adjusted data) และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ดงัน้ี 

1) ปี 2556 ในไตรมาสท่ี 4 จากปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองภายในประเทศจน

น าไปสู่การยุบสภา  ส่งผลให้รายจ่ายภายในประเทศทั้งการใช้จ่ายภาครัฐเกิดการชะลอตวัและมี

ปัญหาการเบิกจ่ายตามมา และการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการลงทุนเกิดการชะลอตวัเน่ืองจาก 

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ โดยการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสท่ี 4 ลดลงร้อยละ 4.5  

การบริโภคภาครัฐเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 0.9 และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตวัลงร้อยละ -12.6 

2) มูลค่าการส่งออกสินคา้ (Us dollar) หดตวัเล็กนอ้ย (-0.3%) ในขณะท่ีเม่ือรวมรายได้

จากการท่องเท่ียว และคิดเป็นราคาคงท่ีในรูปเงินบาทมีการขยายตวัร้อยละ 4.2จากการขยายตวัของ

รายไดจ้ากการท่องเท่ียวโดยเฉพาะในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 

3) ตลอดปี 2556 มีเพียงรายจ่ายดา้นการสะสมสินคา้คงคลงัท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองทั้ง

ปี 9.1 หม่ืนล้านบาท (คิดจากมูลค่า ณ ราคาปี 2531) ซ่ึงเป็นการสะสมท่ีต่อเน่ืองจากปี 2555 ซ่ึง

                                                           

 191 “ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการชุมนุม (ของกลุ่มคนเส้ือแดง),” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559,

จาก http://piriya-pholphirul.blogspot.com/2010/03/blog-post_30.html . 
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มูลค่าสินคา้คงคลงั ณ ราคาปี 2531 ปรับตวัเพิ่มข้ึน 4.4 หม่ืนลา้นบาท (คิดจากราคาปีปัจจุบนัสินคา้

คงคลังมีการสะสมเพิ่มข้ึน 1.4 แสนล้าน และ 3.0 แสนล้านในปี 2555 และปี 2556 ตามล าดบั) 

ซ่ึงการสะสมสินคา้คงคลงัน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อตวัเลข GDP ในปี 2556 ซ่ึงจะต่างจากในช่วงอ่ืน ๆ  

ซ่ึงมูลค่าการสะสมสินคา้คงคลงัสุทธิทั้งปีจะไม่มากพอท่ีจะส่งผลต่อ GDP ในภาพรวมได ้

ผลวกิฤตการเมืองกบัเศรษฐกิจไทยปี 2557 

ในปี 2557 ปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัของเศรษฐกิจไทยท่ีมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ 

ท่ียดืเยื้อ ทั้งการเลิกตั้งไม่สามารถลุล่วงและการจดัตั้งรัฐบาลท่ียงัไม่มีขอ้สรุป ซ่ึงผลของความยืดเยื้อ

ของปัจจยัการเมืองส่งผลต่อเศรษฐกิจ ดงัน้ี 

1) รายจ่ายภาครัฐบาลทั้งดา้นการบริโภคและการลงทุนเน่ืองจากความไม่แน่นอนของ

การจดัตั้งรัฐบาล 

2) การบริโภคภาคเอกชนและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวจากปัญหาการชุมนุมท่ีมีการปิด

สถานท่ีส าคญัในยา่นธุรกิจและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 

3) การลงทุนภาคเอกชนจากความเส่ียงด้านนโยบายเศรษฐกิจและความผนัผวนของ

เศรษฐกิจจากการขาดเสถียรภาพทางการเมืองท่ีต่อเน่ือง192 

ดงันั้น เม่ือการชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ท าให้การลงทุน

ต่างๆ เกิดการชะลอตวั และความตอ้งการของผูบริโภคลดลง ย่อมส่งผลต่อการจา้งงานและอตัรา

การวา่งงานเป็นล าดบั 

4.2.2  ผลกระทบทางจิตใจและสุขภาพกาย 

นอกจากผูเ้ป็นนายจา้งจะมีอ านาจบงัคบับญัชาลูกจา้งและมีหนา้ท่ีจ่ายค่าจา้งให้แก่ลูกจา้ง

แล้ว นายจ้างยงัควรให้ความคุ้มครองในเร่ืองการท างานของลูกจ้างให้มีสุขภาพอนามยัท่ีดีมีความ

ปลอดภยัในร่างกายและชีวิตดว้ย ซ่ึงค าว่า “สุขภาพ” ตามอนุสัญญาฉบบัท่ี 155 วา่ดว้ยความปลอดภยั

และสุขภาพอนามยัในการท างาน ค.ศ. 1981 นอกจากจะหมายถึงโรคหรือความเจ็บป่วยท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัการท างานแล้ว ยงัหมายความรวมถึงองค์ประกอบทางร่างกายและจิตใจท่ีส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพซ่ึงสัมพนัธ์โดยตรงกบัความปลอดภยัและสุขลกัษณะในการท างานอีกดว้ย ดงันั้น เม่ือมีการ

ชุมนุมทางการเมืองเกิดข้ึน ยอ่มส่งผลกระทบทางจิตใจและสุขภาพของลูกจา้ง ดงัน้ี 

                                                           

 192 ยทุธนา  เศรษฐปราโมทย,์ “ผลของวกิฤตการเมืองกบัเศรษฐกิจไทยปี 2557 วนัท่ี 19 มีนาคม 2557”. 
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1) ผลกระทบทางดา้นจิตใจ 

ผูไ้ด้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง จะมีปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนทนัทีหลังเกิด

เหตุการณ์ท่ีคุกคามชีวิต มีอาการตั้งแต่ช็อกและมึนงง จนถึงขั้นตกใจหวาดผวาและอาจเป็นโรค

ประสาทหวาดระแวง ซ่ึงอาการและความรุนแรงของแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ปฏิกิริยาของ 

ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ดงัน้ี 

(1) ดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ อาการหนา้มืด วงิเวยีน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หมดก าลงั รู้สึกร้อน

หรือหนาว ตีบตนัแน่นในล าคอรวมทั้งทอ้งและหน้าอก ป่ันป่วน วิตกจริตและหวาดระแวง ปวด

กระเพาะล าไส้ คล่ืนไส้ ความอยากอาหารลดลงหรือเพิ่มข้ึน อาการก าเริบหนกัข้ึนท าให้สุขภาพทรุด

หนกั  

(2) ดา้นพฤติกรรมหรือการแสดงออก ไดแ้ก่ อาการนอนไม่หลบั หลบั ๆ  ต่ืน ๆ  และ

ฝันร้าย มีอาการผวาง่ายหวาดระแวงอยา่งหนกั ร้องไห้อยา่งไม่มีเหตุผล ทะเลาะกบัคนในครอบครัว

และเพื่อนร่วมงาน หนัเขา้หาสุราของมึนเมาและยาเสพติดมากข้ึน 

(3) ดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ รู้สึกวติกกงัวล กลวั เศร้า โกรธ ฉุนเฉียวง่าย รู้สึกตอ้งการแกแ้คน้ 

ต าหนิตนเองและผูอ่ื้น ไร้ความหวงัและสูญส้ินความหวงั มีความรู้สึกผิด คาดเดาอารมณ์ไม่ได ้เม่ือ

พบเหตุการณ์ท่ีเคยเจอจะเกิดอาการเจบ็ปวดข้ึนมาอีกได ้

(4) ด้านการรับรู้ ได้แก่ อาการสับสน มึนงง ไม่มีสมาธิ มีปัญหาด้านความจ า  

การตดัสินใจไม่ดี อาการเหล่าอาจเกิดข้ึนหลังจากเผชิญสถานการณ์วิกฤตทางการเมือง โดยจะ

เกิดข้ึนและลดลงจนหายไดป้ระมาณ 1 เดือน หากอาการเหล่านั้นยงัคงอยูจ่  าเป็นตอ้งพบผูเ้ช่ียวชาญ

ทางจิตวทิยา 

การเยยีวยาทางจิตใจ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือดา้นสังคมจิตใจ แสดงความห่วงใย ใส่

ใจ ใหก้ าลงัใจ และดูแลต่อเน่ืองแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง โดย

ใชก้ระบวนการช่วยเหลือตามแนวทางวกิฤตสุขภาพจิต ซ่ึงไดแ้ก่ การปฐมพยาบาลทางจิตใจ การให้

ค  าปรึกษา การเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางจิตใจ การปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม รวมถึงการ

ประสานงานส่งต่อหน่วยงานช่วยเหลือทางสังคมตามสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถ

ปรับตวัและกลบัมาด าเนินชีวิตไดต้ามปกติ ซ่ึงกรมสุขภาพจิตไดแ้บ่งกลุ่มเป้าหมายในการเยียวยา

จิตใจออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
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(1) ผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรง ไดแ้ก่ ผูบ้าดเจ็บ/พิการ ญาติผูเ้สียชีวิต บาดเจ็บพิการและ

ผูถู้กคุมขงั 

(2) ผูร่้วมชุมนุม ผูท่ี้อยูใ่นสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง 

(3) ประชาชนในพื้นท่ีเกิดเหตุและประชาชนทัว่ไป 

(4) ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ ไดแ้ก่ ชุมชนท่ีมีประชาชนเขา้ร่วมการชุมนุม ชุมชนท่ีมี

ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็/เสียชีวติ 

(5) ผูใ้ห้การช่วยเหลือ ไดแ้ก่ บุคลากรทางสุขภาพ ต ารวจ ทหาร อาสาสมคัร ผูส่ื้อข่าว 

ฯลฯ193 

ดงันั้น นายจา้งจึงควรให้ความส าคญัด้านการคุ้มครองและเยียวยาทางด้านจิตใจแก่

ลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองดว้ย เพื่อให้สอดคลอ้งตามอนุสัญญาฉบบัท่ี 

155 วา่ดว้ยความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างาน ค.ศ. 1981 โดยมีการบริหารจดัการอยา่ง

เป็นระบบ ซ่ึงอาจขอค าปรึกษาถึงแนวทางด าเนินการจากรัฐ เพื่อรองรับกรณีหากเกิดเหตุการณ์ใน

ลกัษณะดงักล่าวข้ึนอีก 

2) ผลกระทบทางสุขภาพกาย  

การช่วยเหลือเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง มักจะให ้

การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผูท่ี้ได้รับบาดเจ็บทางด้านร่างกาย หรือเสียชีวิต จากเหตุการณ์ดงักล่าว 

นอกจากน้ี ยงัมีอนัตรายท่ีอาจส่งผลกระทบแก่สุขภาพร่างกายของผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียงพื้นท่ีท่ีมีการชุมนุม

ได ้นัน่คือผลกระทบจากการใชเ้คร่ืองขยายเสียงท่ีใชใ้นการชุมนุมทางการเมือง  

ในการชุมนุมทางการเมืองย่อมมีการใช้เคร่ืองขยายเสียง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูท่ี้อยู่ใน

บริเวณใกลเ้คียง ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดมี้ประกาศ เร่ือง ก าหนดระดบัเสียงของเคร่ืองขยาย

เสียงท่ีใชใ้นการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อไม่ให้เป็นอนัตรายต่อสุขอนามยัของผูชุ้มนุมและ

ไม่เป็นการรบกวนหรือก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้น โดยก าหนดห้ามมิให้ระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึน

จากการใชเ้คร่ืองขยายเสียงในการชุมนุมสาธารณะเกินก าหนด ดงัน้ี 

(1) ค่าระดบัเสียงสูงสุดท่ีเกิดข้ึนในขณะหน่ึง ระหวา่งการตรวจวดัระดบัเสียงของเคร่ือง

ขยายเสียงท่ีใชใ้นการชุมนุมดงัน้ี ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 
                                                           

 193 ส านกับริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, “คู่มือเยยีวยาจิตใจผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง,” 2557, น. 2 – 3. 
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(2) ค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

และห้ามมิให้ใช้เคร่ืองขยายเสียงในการชุมนุมสาธารณะรบกวนผูอ่ื้น โดยก าหนดให้

ระดบัเสียงรบกวนเท่ากบั 10 เดซิเบลเอ 

ปัญหาเสียงจากการท างาน ปัจจยัท่ีเป็นเหตุใหหู้ตึงจากการท างาน มีสาเหตุดงัน้ี 

1) ระดบัความดงัของเสียง หากท างานในท่ีมีเสียงดงัเกิน 80 เดซิเบลเอ ข่ึนไป เป็น

ระยะเวลานาน ๆ  จะมีโอกาสสูญเสียการได้ยิน โดยทั่วไประดับเสียงท่ี มีการเฝ้าระว ังใน

ภาคอุตสาหกรรมคือ 85 เดซิเบลเอ 

2) ความถ่ีของเสียง เสียงความถ่ีสูง หรือเสียงท่ีแหลมจะท าลายประสาทการไดย้ินได้

มากกวา่เสียงทุม้ 

3) ลกัษณะของเสียง เสียงกระแทกจะท าลายประสาทการไดย้นิมากกวา่เสียงดงัต่อเน่ือง 

4) ระยะเวลาท างาน การท างานในท่ีท่ีมีเสียงดงั นานหลายปี หรือไดรั้บเสียงท่ีดงันาน

เกินไปในแต่ละวนั จะมีโอกาสหูเส่ือมเพิ่มข้ึน 

5) ความไวต่อเสียง หรือความทนของหูแต่ละคนในท่ีท างานเดียวกนัไม่เท่ากนั แต่ยงัไม่

สามารถอธิบายไดว้า่เป็นเพราะเหตุใด 

นอกจากเสียงดังจะท าให้หูตึงแล้ว ยงัก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืน ๆ  ต่อสุขภาพ ได้แก่ 

ความเครียด นอนไม่หลับ สมาธิลดเหน่ือยล้าง่าย ลดประสิทธิภาพการท างาน และอาจมีผลต่อ 

การท างานของอวยัวะต่าง ๆ  ภายในร่างกาย เช่น ท าใหห้วัใจเตน้เร็ว ความดนัโลหิตเพิ่มข้ึน 

กฎหมายแรงงานไดก้ าหนดระยะเวลาการท างานกบัเสียงดงัในระดบัต่าง ๆ  ดงัน้ี 

1) ลูกจา้งท่ีท างานไม่เกินวนัละเจ็ดชั่วโมง ตอ้งมีระดบัเสียงท่ีไดรั้บติดต่อกนัไม่เกิน 

 91 เดซิเบลเอ 

2) ลูกจา้งท่ีท างานเกินวนัละเจ็ดชัว่โมง แต่ไม่เกินแปดชัว่โมง ตอ้งมีระดบัเสียงท่ีไดรั้บ

ติดต่อกนัไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ 

3) ลูกจา้งท่ีท างานเกินวนัละ 8 ชัว่โมง ตอ้งมีระดบัเสียงท่ีไดรั้บติดต่อไม่เกิน 80 เดซิเบล

เอ 

4) หา้มลูกจา้งท างานในท่ีมีระดบัเสียงดงัเกินกวา่ 140 เดซิเบลเอ194 

                                                           

 194 สมพิษ  พนัธุเจริญศรี, “ถาม – ตอบ ปัญหาเสียงดงั & หูตึง จากการท างาน,” 2545, น. 1 – 7 และ 

น. 13 – 14. 
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กรณีหูตึงจากการท างานและมีการขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จะมี  

การพิสูจน์ว่าการสูญเสียการไดย้ินของลูกจา้งเกิดจากการท างานหรือไม่ และประเมินการสูญเสีย

การได้ยิน โดยรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณา และมีแนวทางในการประเมิน  

การสูญเสียของลูกจา้ง195 

ดังนั้ น เม่ือมีการชุมนุมทางการเมืองและมีการใช้เคร่ืองขยายเสียงในการชุมนุม 

หากสถานท่ีท างานอยู่ในบริเวณท่ีชุมนุม นายจา้งควรด าเนินการจดัให้มีการตรวจประเมินระดบั

เสียงในสถานท่ีท างานว่าอยู่ในระดบัท่ีเป็นอนัตรายแก่ลูกจา้งหรือไม่ เพื่อป้องกนัไม่ให้ลูกตอ้ง

ไดรั้บอนัตรายจากเสียงดงักล่าว  

 

4.3  วเิคราะห์ปัญหาการคุ้มครองการจ้างงานในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง 

การคุม้ครองผูใ้ช้แรงงานมีเจตนารมณ์เพื่อให้การใช้แรงงานเป็นไปดว้ยความยุติธรรม

โดยใหค้วามคุม้ครองแก่ลูกจา้งซ่ึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบไม่ตอ้งถูกกดข่ีทารุณโหดร้ายจนเกินไปอนัขดั

ต่อศีลธรรมอนัดี   

ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งและลูกจา้งนั้น ลูกจา้งมีหน้าท่ีท างานให้นางจา้งเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงรายได ้และลูกจา้งย่อมมีความหวงัว่าจะมีงานท าต่อไปเร่ือยๆ ซ่ึงหมายถึงความมัน่คงใน 

การท างานนั้นเอง ส่วนนายจา้งนอกจากจะมีอ านาจบงัคบับญัชาลูกจา้งแลว้ นายจา้งยงัมีหนา้ท่ีดูแล

ใหค้วามปลอดภยัในการท างานของลูกจา้งดว้ย  

จากการศึกษามาตรการในการคุ้มครองผูใ้ช้แรงงานตามอนุสัญญาและข้อแนะของ

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ประกอบการการคุม้ครองการจา้งงานตามกฎหมายไทยในปัจจุบนั 

พบวา่ เม่ือการชุมนุมทางการเมืองไดส่้งผลกระทบต่อการจา้งงาน จึงเกิดปัญหาการจา้งงาน ดงัน้ี 

1) การคุม้ครองการจา้งงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ในส่วนของสิทธิ 

การเลิกจา้งของนายจา้ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 582 นั้น นายจา้งมีสิทธิใน

การเลิกจา้งอย่างไม่จ  ากัด ซ่ึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดไวเ้พียงว่า หากนายจา้ง

ตอ้งการเลิกจา้ง นายจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เม่ือถึงหรือก่อนถึงก าหนดจ่ายค่าจา้งเท่านั้น 

หรือหากนายจา้งตอ้งการเลิกจา้งลูกจา้งทนัที นายจา้งก็สามารถเลิกจา้งลูกจา้งไดท้นัที โดยนายจา้ง 

                                                           

 195 เพ่ิงอ้าง, น 44. 
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มีเพียงหนา้ท่ีตอ้งจ่ายค่าจา้งล่วงหนา้ส าหรับงวดถดัไปใหแ้ก่ลูกจา้ง จึงท าให้นายจา้งสามารถเลิกจา้ง

ลูกจา้งเม่ือใดก็ได ้

ดงันั้น เม่ือการชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสถานประกอบการของ

นายจา้ง จึงปรากฏว่ามีการเลิกจา้งลูกจา้ง ซ่ึงในภาวะบา้นเมืองเช่นนั้น ลูกจา้งซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีไม่มี

อ านาจต่อรองใด ๆ  ตอ้งถูกเลิกจา้ง 

2) การเลิกจ้างเม่ือกิจการได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ย่อมมีสาเหตุ 

มาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศเม่ือมีการชุมนุมทางการเมืองอยูใ่นภาวะตกต ่า ประชาชนจบัจ่าย

ใชส้อยนอ้ยลง การลงทุนต่าง ๆ เกิดการชะลอตวั ส่งผลให้การจา้งงานมีนอ้ยลง จนเกิดการเลิกจา้ง

งานข้ึน  

จากการพิจารณาตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 158 และขอ้

แนะท่ี 166 วา่ดว้ยการเลิกจา้งโดยนายจา้งเป็นฝ่ายริเร่ิม ไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติักรณีนายจา้ง 

จะเลิกจา้งลูกจา้งดงัได้กล่าวไวแ้ล้วในหัวข้อ 3.2.6 ก าหนดกรณีนายจา้งเลิกจ้างด้วยเหตุผลทาง

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี โครงสร้าง หรือเหตุผลอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกนั แต่ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 121 มีการก าหนดไวเ้พียงกรณีท่ีนายจ้างเลิกจา้งลูกจ้างเพราะเหตุท่ี

นายจา้งปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจ าหน่าย หรือการบริการ อนัเน่ืองมาจากการน า

เคร่ืองจกัรมาใช้หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยี แต่มิได้บัญญติัอ่ืนถึงเหตุผลทาง

เศรษฐกิจ หรือเหตุผลอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกนัไว ้ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้น จึงเห็นควรมีการแก้ไข

เพิ่มเติมกรณีการเลิกจ้างเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ หรือเหตุผลอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกันไว ้เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 158 และขอ้แนะท่ี 166 วา่ดว้ยการ

เลิกจา้งโดยนายจา้งเป็นฝ่ายริเร่ิม 

ในส่วนการจ่ายค่าชดเชยพิเศษตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎหมาย

ไดก้ าหนดใหน้ายจา้งจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแก่ลูกจา้ง ดงัน้ี 

กรณีแรก การท่ีนายจ้างยา้ยสถานประกอบกิจการไปตั้ ง ณ สถานท่ีอ่ืน และส่งผล

กระทบส าคญัต่อการด ารงชีวติตามปกติหรือครอบครัว 

กรณีท่ีสอง กรณีท่ีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุท่ีนายจ้างปรับปรุงหน่วยงาน 

กระบวนการผลิต การจ าหน่าย หรือการบริการ อันเน่ืองมาจากการน าเคร่ืองจักรมาใช้หรือ
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เปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยี จึงเป็นเหตุให้ตอ้งลดจ านวนลูกจา้ง และการเลิกจา้งนั้น

จะตอ้งเป็นผลโดยตรงจากการท่ีนายจา้งน าเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยมีาใช้ 

ทั้งสองกรณีดงักล่าว เป็นการเลิกจา้งโดยฝ่ายนายจา้งเป็นผูริ้เร่ิมเช่นกนั จึงเห็นควรแกไ้ข

เพิ่มเติมการจ่ายค่าชดเชยพิเศษกรณีการเลิกจ้างเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ หรือเหตุผลอ่ืนท่ี

คลา้ยคลึงกนัไว ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 158 และขอ้

แนะท่ี 166 วา่ดว้ยการเลิกจา้งโดยนายจา้งเป็นฝ่ายริเร่ิมดว้ย 

3) กรณีนายจ้างมีความจ าเป็นต้องการหยุดกิจการบางส่วน หรือทั้ งหมด เป็นการ

ชัว่คราว ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงก าหนดให้กรณีนายจา้ง

มีความจ าเป็นตอ้งหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราว โดยเหตุหน่ึงเหตุใดท่ีมิใช่เหตุ

สุดวิสัย นายจา้งมีหนา้ท่ีจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งไม่น้อยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจา้งในวนัท างานท่ี

ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างท างาน และ

ก าหนดให้นายจา้งมีหนา้ท่ีแจง้ให้ลูกจา้งและพนกังานตรวจแรงงานทราบล่วงหนา้ก่อนวนัเร่ิมหยุด

กิจการไม่นอ้ยกวา่สามวนัท าการ  

จึงมีปัญหาว่า การหยุดกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด เป็นการชั่วคราวโดยเหตุหน่ึง 

เหตุใดจากการท่ีไดรั้บผลกระทบจากชุมนุมทางการเมือง เช่น สถานประกอบกิจการอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมี 

การชุมนุม หรือการจราจรถูกปิด จนมีความจ าเป็นต้องหยุดงานบางส่วน หรือทั้ งหมด เป็น 

การชัว่คราว จะถือวา่เป็นหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราว โดยเหตุสุดวิสัยหรือไม่ 

เพราะหากไม่ถือเป็นเหตุสุดวสิัย นายจา้งยอ่มมีหนา้ท่ีจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบ

ห้า ของค่าจา้งในวนัท างานท่ีลูกจา้งไดรั้บก่อนนายจา้งหยุดกิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจา้งไม่ได้

ให้ลูกจา้งท างาน และนายจา้งมีหนา้ท่ีแจง้ให้ลูกจา้งและพนกังานตรวจแรงงานทราบล่วงหนา้เป็น

หนงัสือก่อนวนัเร่ิมหยุดกิจการไม่น้อยกว่าสามวนัท าการ ตามมาตรา 75 ดงักล่าว ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า

การหยุดกิจการบางส่วน หรือทั้ งหมด เป็นการชั่วคราวโดยเหตุหน่ึงเหตุใด จากการท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการชุมนุมทางการเมืองเป็นเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยไม่อาจป้องกนั ไม่อาจ

หลีกเล่ียง และไม่ไดเ้กิดข้ึนจากความประมาทของใคร กรณีดงักล่าวจึงเป็นเหตุสุดวสิัย  

4) กองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง ในส่วนท่ีเป็นเงินในการสร้างหลกัประกนัแก่ลูกจา้งเม่ือ

ออกจากงาน หรือตาย เป็นเงินสะสมท่ีจะหกัจากค่าจา้งของลูกจา้งและเงินสมทบของนายจา้งซ่ึงจะ

คืนให้พร้อมดอกเบ้ียเม่ือออกจากงานหรือมอบแก่ทายาทกรณีตาย เงินส่วนน้ีมีลกัษณะเป็นกองทุน
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เงินสะสม การด าเนินงานในส่วนน้ี จะเป็นการส่งเสริมระบบการออมทรัพยข์องลูกจา้งเพื่อให้มี

รายไดเ้พียงพอหลงัเกษียณอาย ุซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่คงท่ีจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของลูกจา้ง

ดีข้ึน อีกทั้งยงัเป็นมาตรการหน่ึงในการเสริมสร้างระบบตาข่ายความปลอดภยัทางสังคม (Social 

Safety Net) เพื่อท่ีรองรับปัญหาดา้นแรงงานทั้งในสถานการณ์ปกติ และในสภาวะวิกฤต196  เม่ือ

ลูกจา้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง เช่น เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง เม่ือปี 

2553 ตอ้งพิจารณาวา่กรณีลูกจา้งสถานประกอบการบริเวณแยกราชประสงคเ์ขา้ข่ายหลกัเกณฑ์ของ

กองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งหรือไม่197  

ดงันั้น จึงยงัไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนว่า เม่ือลูกจา้งถูกเลิกจา้งจากการท่ีกิจการไดรั้บ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองจะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

ในกรณีอ่ืนนอกจากค่าชดเชย ซ่ึงตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

ลูกจา้งเป็นราย ๆ ไป198  

5) พระราชบญัญติัประกันสังคม (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2558 ได้มีการเพิ่มบทนิยามค าว่า 

“ภยัพิบติั” หมายความวา่ อคัคีภยั  วาตภยั อุทกภยั หรือธรณีพิบติัภยั ตลอดจนภยัอ่ืน ๆ  ไม่วา่จะเกิด

จากธรรมชาติหรือมีผูท้  าให้เกิดข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของประชาชนหรือ

ความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชนหรือของรัฐดว้ย และได้มีการบญัญติัให้ในกรณีทอ้งท่ีท่ี

ประสบภยัพิบติัอยา่งร้ายแรงท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้ลดหย่อนการออกเงิน

สมทบของนายจ้างและผูป้ระกนัตนได้ โดยให้ค  านึงถึงผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

ประกอบกบัเสถียรภาพของกองทุนเป็นส าคญั แต่จะลดหยอ่นไดค้ราวละไม่เกินหกเดือน จึงสมควร

พิจารณาวา่การชุมนุมทางการเมืองจะถือเป็นภยัพิบติัตามความหมายดงักล่าวหรือไม่ ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ 

                                                           

 196 “กองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งThe section of employee welfare fund.” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 

2559,จาก http://www.nationejobs.com/content/legal/labour/template.php?conno=191. 

 197 “ก.แรงงาน พร้อมใหก้ารช่วยเหลือผูใ้ชแ้รงงานท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง,” 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553,จาก  http://news.sanook.com/924225/. 

 198 กองคุม้ครองแรงงาน, “หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสงเคราะห์,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 

2559,จาก http://protection.labour.go.th/index.php/2014-03-04-06-55-18.  
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การชุมนุมทางการเมืองไม่ใช่ภยัพิบติั เพราะสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นสิทธิ

ท่ีไดมี้การรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนั้น พระราชบญัญติัประกันสังคม (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2558 ได้มีการเพิ่มเติม

มาตรา 79/1 เป็นกรณีท่ีผูป้ระกนัตนไม่ได้ท างานเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือนายจา้งไม่ให้ท างาน

เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ เม่ือผูป้ระกนัตนได้จ่ายเงิน

สมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกเดือนและตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนท่ีผูป้ระกนัตนไม่ได้

ท างาน ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอตัราท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวง จากเดิมท่ีผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บเม่ือถูกเลิกจา้งหรือลาออก 

จึงจ าเป็นตอ้งวเิคราะห์วา่ การท่ีผูป้ระกนัตนหรือลูกจา้งไม่ไดท้  างาน หรือนายจา้งไม่ให้

ท างานโดยมีสาเหตุมาจากการชุมนุมทางการเมือง จะถือเป็นกรณีผูป้ระกนัตนไม่ไดท้  างานเน่ืองจาก

เหตุสุดวิสัยหรือนายจา้งไม่ให้ท างานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 79/1 หรือไม่ จึงอาจ

เทียบเคียงกบัหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 8 ค  าวา่ “เหตุสุดวิสัย” หมายความวา่ เหตุ

ใด ๆ  อนัจะเกิดข้ึนก็ดี จะให้ผลพิบติัก็ดี เป็นเหตุท่ีไม่อาจป้องกนัได้แมท้ั้งบุคคคลผูต้อ้งประสบ

หรือใกลต้อ้งประสบเหตุนั้น จะไดจ้ดัการระมดัระวงัตามสมควรอนัพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลใน

ฐานะและภาวะเช่นนั้น 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง การพิจารณาเหตุของการไม่อาจไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2557 ไดก้  าหนดแนวทางในการพิจารณาเหตุสุดวิสัยอ่ืนหรือเหตุท่ี

คณะกรรมการเลือกตั้ งก าหนด ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554 ขอ้ 43 (6) โดยใหถื้อวา่เหตุตามประกาศฉบบัน้ีเป็นเหตุสุดวิสัย

อ่ืนหรือเหตุอ่ืนท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด ไดแ้ก่ 

(1) การปิดลอ้มท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวดัจน 

เป็นเหตุใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถเขา้ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งได ้

(2) การปิดถนนหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งจนเป็นเหตุให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถ

เขา้ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งได ้
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(3) การปิดถนนจนเป็นเหตุให้ผูมี้สิทธิตั้งไม่สามารถเขา้ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ก่อนวนัเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวดั หรือเขา้ไปใช้

สิทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งได ้

(4) เหตุอ่ืน ๆ  อนัมีผลสืบเน่ืองจากการชุมนุมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จนเป็น

เหตุท าให้ไม่มีคณะกรรมการเลือกตั้ งประจ าเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง 

คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขต

จงัหวดั หรือไม่มีบตัรเลือกตั้ง หรือไม่มีการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งหรือในท่ีเลือกตั้งกลางในเขต

เลือกตั้งหรือท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวดัและผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนน

เลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหรือท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวดัหรือใช้

สิทธิเลือกตั้งในวั้นเลือกตั้งได้199 

และพิจารณาจากหนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ ท่ี กค (กวพ) 0421.3/168 ลง

วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 เร่ือง การซักซ้อมความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติัตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบ

ทางการเมือง โดยให้ถือวา่เหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นเหตุสุดวสิัย  

จากกรณีดงักล่าวขา้งตน้ มีการก าหนดให้ถือวา่การชุมนุมทางการเมืองเป็นเหตุสุดวิสัย 

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งมิได้ก าหนดว่าการชุมนุมทางการเมืองเป็นเหตุสุดวิสัย 

แต่เป็นการก าหนดให้บางเหตุการณ์ท่ีมีสาเหตุมาจากการชุมนุมทางการเมืองเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ใน

ดา้นของคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุใหถื้อวา่เหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนเป็นเหตุสุดวสิัย  

ดงันั้น การท่ีผูป้ระกนัตนหรือลูกจา้งไม่ไดท้  างาน หรือนายจา้งไม่ให้ท างานโดยมีสาเหตุ

มาจากการชุมนุมทางการเมือง ผูว้ิจยัเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีท่ีผูป้ระกันตนไม่ได้ท างาน

เน่ืองจากเหตุสุดวสิัยหรือนายจา้งไม่ใหท้  างานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย เพราะเป็นเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยไม่

อาจป้องกนั ไม่อาจหลีกเล่ียง และไม่ไดเ้กิดข้ึนจากความประมาทของใคร  

 

 

                                                           

 199 ราชกิจจานุเบกษา น. 46 – 47 เล่ม 131 ตอนท่ี 15 ก  วนัท่ี 28 มกราคม 2557. 
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4.4  วเิคราะห์ปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองของประเทศไทย 

มาตรการการเยยีวยาผูซ่ึ้งไดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองในแต่ละคร้ังท่ี

ผา่นมา นบัตั้งแต่ในระหวา่งท่ีมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดข้ึนจนถึงการชุมนุมทางการเมืองไดเ้สร็จ

ส้ินลง จะมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1) เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 คร้ังแรกรัฐบาลไดต้ั้งกรรมการพิเศษข้ึนเพื่อพิจารณา 

การจ่ายเงินชดใช้แก่ราษฎรท่ีได้รับความเสียหาย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

กรรมการ ซ่ึงกรรมการประกอบดว้ย ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนส านกั

งบประมาณ ผูแ้ทนกรมต ารวจ ผูแ้ทนกรมประชาสงเคราะห์ หัวหน้ากองบรรเทาและสงเคราะห์

ผูป้ระสบภยั 

ต่อมาในปี 2548 นายกรัฐมนตรีไดมี้การมอบหมายให้กระทรวงพฒันาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าของเร่ืองในการจัดการประชุมหารือกับกระทรวงการคลัง ส านัก

งบประมาณ ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี และผูแ้ทนมูลนิธิสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ 

14 ตุลาคม 2516 

2) เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือแก่ประชาชนผูไ้ดรั้บความเสียหายหรือผูป้ระสบอนัตรายจากการชุมนุมกนัระหว่างวนัท่ี 

17 พฤษภาคม 2535 ถึงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2535  

ต่อมา กระทรวงมหาดไทย พบปัญหาเร่ืองการช่วยเหลือกรณีทรัพยสิ์นเสียหายท่ีตอ้ง

หยุดชะงักไป เพราะคณะอนุกรรมการซ่ึงมีอ านาจในการพิจารณาได้ถูกยกเลิกไปเน่ืองจาก  

การเปล่ียนรัฐบาล และการตรวจสอบและสืบหาบุคคลสูญหายของหลายหน่วยงานมีตัวเลข 

ไม่ตรงกนั และมีความล่าชา้ จึงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการเร่งรัดการด าเนินงาน และจดัองคก์ร

การช่วยเหลือให้มีเอกภาพ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติยกเลิกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือแก่ประชาชนผูไ้ดรั้บความเสียหายหรือผูป้ระสบอนัตรายจากการชุมนุมกนัระหว่างวนัท่ี 

17 พฤษภาคม 2535 ถึงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2535 และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ดงักล่าวทั้งหมด 

3) เหตุการณ์วนัท่ี 7 ตุลาคม 2551 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเยียวยาและช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ

ความเสียหายกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2551 และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวเน่ือง 
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4) เหตุการณ์ความไม่สงบเม่ือวนัท่ี 8 ถึงวนัท่ี 14 เมษายน 2552 ในคร้ังน้ีคณะรัฐมนตรี

ได้มีมติให้ใช้หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือฯ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยา 

ให้ความช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2551 ตามท่ี

กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเสนอ โดยไม่ปรากฏว่ามีการตั้งคณะกรรมการ 

มาพิจารณาการใหค้วามช่วยเหลือ 

5) เหตุการณ์ช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2553 ไดมี้มาตรการเพื่อช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองโดยมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ  ด าเนินการ ในคร้ังน้ี

ปรากฏว่ามีคณะกรรมการช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายย่อยและประชาชนท่ีทรัพย์สินได้รับ 

ความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง (คชส.)  

6) เหตุการณ์การชุมุนมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทย

ให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (กปปส.)  มีคณะกรรมการ

อ านวยการเยยีวยาดา้นการเงินตามหลกัมนุษยธรรมแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

ปี 2556 – 2557 

ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับการเยียวยาในแต่ละคร้ังได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.3.3.2  

การให้การช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในแต่ละคร้ังมีความ

แตกต่างกนั ในส่วนของคณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีด าเนินการในการช่วยเหลือและเยียวยาผูซ่ึ้งไดรั้บ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ในแต่ละคร้ังเป็นเพียงการรวมตวักันชั่วคราว โดยไม่มี

หน่วยงานหลกัในการบริหารงาน จึงมีผลท าใหม้าตรฐานการเยยีวยาในแต่ละคร้ังมีความแตกต่างกนั

ปราศจากหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการเยียวยาท่ีแน่นอน และเม่ือส้ินสุดการด าเนินการจึงไม่มีการติดตาม

ผลการด าเนินงานว่าส าเร็จถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงค์หรือไม่ และความเสียหายบางประการ 

ไม่อาจส้ินสุดลงไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น หากแต่เป็นความเสียหายในระยะยาวซ่ึงตอ้งมีผูติ้ดตามและ

ใหค้วามช่วยเหลือ  

จากการศึกษาการเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองของต่างประเทศ 

พบว่า ในสหรัฐอเมริกาแม้จะไม่มีกฎหมายเก่ียวกับการชุมนุมสาธารณะไว้โดยเฉพาะ แต่

สหรัฐอเมริกามีการวางระบบจดัการเม่ือเกิดวิกฤตหรือภยัพิบติั มีการให้ความช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ  

และมีการแบ่งระดบัของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบัปัจเจกบุคคล หรือ 

ครัวเรือน 2) ระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน 3) ระดบัสาธารณะ ซ่ึงครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือดา้นการเงิน 
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และท่ีมิใช่ด้านการเงิน ซ่ึงมีลกัษณะการบริหารจดัการเม่ือเกิดวิกฤติหรือภยัพิบติัอย่างเป็นระบบ 

และมีหน่วยงานรับผดิชอบชดัเจน และมีการร่วมมือกนัจากหลายหน่วยงาน  

ไอร์แลนดเ์หนือ มีหลกัการเยยีวยาท่ีน่าสนใจซ่ึงมาจากการเสนอของประชาชน ให้มีการ

เยียวยาโดยไม่มีการแบ่งแยกสถานะ เพราะแทจ้ริงแลว้ทุกชีวิตต่างมีความหมายและมีความส าคญั

อย่างเท่าเทียมกนั และมีกระบวนการแสวงหาทางออกร่วมกนัว่าท าอย่างไรให้สามารถอยู่ร่วมกบั

ความขดัแยง้ โดยไม่ให้ความขดัแยง้ดงักล่าวกลายเป็นความรุนแรง ดว้ยกระบวนการพูดคุยเจรจา

โดยให้ทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) ขอ้ตกลง Sunningdala ปี 2515  

2) ขอ้ตกลงองักฤษ – ไอริช และ 3)ประสบความส าเร็จได้ ขอ้ตกลง Good Friday หรือ Belfast 

Agreement ปี 2541 

ในส่วนเร่ืองของความจริงท่ีเกิดในข้ึนในอดีต สังคมส่วนใหญ่ไดเ้ห็นพอ้งในหลกัของ

การแสวงหาและเปิดเผยความจริง เพื่อรับผิดชอบในการกระท าของตน และให้อภยัต่อกนัในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อใหส้ังคมเดินหนา้ต่อไป 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีการช่วยเหลือเยียวยา ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือทางการเงิน

ในระยะสั้นเท่านั้น โดยมิไดมุ้่งเน้นดา้นการช่วยเหลือเยียวยาท่ีเป็นมาตรการช่วยเหลือทางสังคมท่ี

ไม่ใช่ตวัเงินท่ีส าคญั เช่น ดา้นความเป็นอยู ่ดา้นสุขอนามยั ดา้นการศึกษา เป็นตน้ และกระบวนการ

ท างานค่อนขา้งล่าชา้ ไม่ครอบคลุม และเป็นไปอยา่งไม่เท่าเทียม 

สาธารณรัฐเกาหลีมีการออกกฎหมายประชาธิปไตย เพื่อฟ้ืนฟูผูท่ี้เก่ียวขอ้งในขบวนการ

เรียกร้องประชาธิปไตยและเยียวยาความเสียหาย ซ่ึงได้มีการจ าแนกผูเ้ก่ียวข้องกับเหตุการณ์ 

การเรียกร้องประชาธิปไตย โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม และมีการออกกฎหมายท่ีส าคญั ในช่วง ค.ศ. 1990 

ถึง 2005 จ านวน 8 ฉบบั และมีลกัษณะเป็นการเปิดเผยความจริงเพื่อให้สังคมได้เรียนรู้จาก  

ความผิดพลาดในอดีต และร่วมกนัวางมาตรการเพื่อป้องกนัมิให้เกิดความผิดพลาดเหล่านั้นข้ึนอีก

ในอนาคต มากกวา่การเปิดเผยความจริงเพื่อมุ่งหาคนกระท าความผดิมาลงโทษ 

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการเยยีวยาและชดเชยผูเ้สียหายและผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก

เหตุการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง ดงัน้ี 

(1) การจ่ายเงินชดเชย โดยรัฐบาลจะพิจารณาจากหลกัเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยแก่ผูเ้สียหาย 

ตามระยะเวลาท่ีถูกด าเนินคดีโดยมิชอบหรือไม่ยุติธรรม โดยรัฐและถูกคุมขังในเรือนจ า แต่ 

การชดเชยนั้นจะไม่ครอบคลุมถึงผูไ้ดรั้บผลกระทบดา้นการประกอบอาชีพ เช่น การวา่งงาน  
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(2) การเยียวและชดใชใ้นกรณีท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น (Property) โดยมีหลกัการท่ีจะชดใช้

คืนเป็นท่ีดินแก่เจา้ของท่ีดินท่ีท่ีโดนรัฐบาลคอมมิวนิสตย์ดึไป หรือโดนไล่ท่ี 

แนวทางท่ีใช้ในกระบวนการปรองดองของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนอกจากการ

เยียวยาดงักล่าวแลว้ ยงัประกอบดว้ย กระบวนการคน้หาความจริง การแกก้ฎหมายท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขดัแยง้ กฎหมายท่ีมีความแตกต่างกนั ให้ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และการฟ้ืนฟูและ 

การพฒันาประเทศเพื่อลดความเหล่ือมล ้า 

 

4.5  ตารางผลสัมภาษณ์เจาะลกึความคิดเห็นของลูกจ้าง นายจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทีเ่กีย่วข้อง 

ต่อผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองของผู้ซ่ึงเกีย่วข้อง 

4.5.1 ตารางสัมภาษณ์เจาะลกึความคิดเห็นของลูกจ้าง 

ตารางที ่4.1 เพศและจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม (ส าหรับลูกจา้ง) จ านวน 6 คน 

 

เพศ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

หญิง 3 50.00 

ชาย 3 50.00 

 

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.1 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากนั 

คิดเป็นร้อยละ 50.00 

 

ตารางที ่4.2 จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ 
จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ชาย หญงิ  

21 – 30 ปี 1 0 16.67 
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อายุ 
จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ชาย หญงิ  

31 – 40 ปี 1 3 66.67 

41 – 50 ปี 1 0 16.67 

50 ปี ข้ึนไป 0 0 0.00 

 

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.2 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จ  านวน 4 คน  

คิดเป็นร้อยละ 66.67 แบ่งเป็นเพศหญิง3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศชาย จ านวน 1 คน  

คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ตารางที ่4.3 การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการท างานของลูกจา้งอยา่งไร 

 

ผลกระทบต่อการท างาน จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

การเดินทางไม่สะดวก 6 85.71 

ตอ้งปรับรูปแบบการท างาน 1 14.29 

 

วิเคราะห์ตารางท่ี 4.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบในการท างานจากการชุมนุม

ทางการเมือง ในด้านการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 85.71 และส่วนน้อยได้รับผลกระทบเร่ืองการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการท างาน 
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ตารางที ่4.4 การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อรายไดข้องลูกจา้งอยา่งไร 

 

ผลกระทบต่อรายได้ จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ไดรั้บผลกระทบ 1 16.67 

ไม่ไดรั้บผลกระทบ 4 66.67 

อาจส่งผลกระทบในระยะยาว 1 16.67 

 

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นรายไดจ้ากการชุมนุม

ทางการเมือง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และส่วนนอ้ยท่ีไดรั้บผลกระทบต่อรายได ้คิดเป็นร้อยละ 16.67 

และอาจไดรั้บผลกระทบในระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 16.67  

 

ตารางที ่4.5 การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของลูกจา้งอยา่งไร 

 

ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ความหวาดระแวง 1 10.00 

ความวติกกงัวล   2 20.00 

ความกลวั 4 40.00 

ความเครียด 1 10.00 

รู้สึกหดหู่ 2 20.00 
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วเิคราะห์ตารางท่ี 4.5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจ โดยมีความรู้สึก

กลวัจากการชุมนุมทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือความวิตกกงัวลและ 

รู้สึกหดหู่ คิดเป็นร้อยละ 20.00 

ตารางที ่4.6 การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อกิจการของนายจา้งอยา่งไร 

 

ผลกระทบต่อกจิการของนายจ้าง จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ผลประกอบการลดลง 3 50.00 

การท างานไม่ต่อเน่ือง 1 16.67 

ตอ้งยา้ยสถานท่ีท างาน 1 16.67 

ไม่ระบุผลกระทบ 1 16.67 

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.6 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อ

กิจการของนายจา้งในดา้นผลประกอบการลดลงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ท าให้การท างาน 

ไม่ต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีการยา้ยสถานท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 16.67  

 

ตารางที ่4.7 เม่ือมีการชุมนุมทางการเมืองนายจา้งของท่านมีการใชม้าตรการเพื่อช่วยแกไ้ข

ปัญหาท่ีท่านไดรั้บจากการชุมนุมทางการเมืองอยา่งไร 

 

มาตรการของนายจ้าง จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ยา้ยสถานท่ีท างาน 1 10.00 

ช่วยเหลือค่าเดินทาง 1 10.00 

ใหห้ยดุงาน/เลิกงานเร็วข้ึน  4 40.00 

น างานไปท าท่ีบา้น  2 20.00 

ไม่มี 2 20.00 
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วิเคราะห์ตารางท่ี 4.7 เม่ือมีการชุมนุมทางการเมืองนายจา้งส่วนใหญ่มีการใช้มาตรการเพื่อช่วย

แก้ไขปัญหาลูกจา้ง โดยการให้ลูกจา้งหยุดงานหรือเลิกงานเร็วข้ึนในกรณีท่ีมีการปิดถนนหรือมี 

การชุมนุม คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีการให้ลูกจา้งน างานไปท าท่ีบา้นได ้คิดเป็นร้อยละ 20.00 

นอกจากน้ี นายจา้งมีการยา้ยสถานท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และนายจา้งมีการช่วยเหลือค่า

เดินทาง คิดเป็นร้อยละ 10.00 

 

ตารางที ่4.8 ลูกจา้งไดรั้บประโยชน์จากมาตรการของรัฐท่ีใชใ้นการเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

จากการชุมนุมหรือไม่ 

 

มาตรการของรัฐ จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ไม่ไดรั้บประโยชน์ 6 100.00 

 

วิเคราะห์ตารางท่ี 4.8 ผู ้ตอบแบบสอบถามไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐท่ีใช้ใน 

การเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองร้อยละ 100 

ตารางที ่4.9 มาตรการท่ีรัฐใหก้ารช่วยเหลือเยยีวยามีความเหมาะสมหรือไม่ 

 

การช่วยเหลือเยยีวยา จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

เหมาะสม 1 16.67 

ไม่เหมาะสม 3 50.00 

ไม่มีความเห็น/ไม่เก่ียวขอ้ง 2 33.33 

 

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.9 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่มาตรการท่ีรัฐใหก้ารช่วยเหลือเยยีวยายงั

ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 50.00  
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ตารางที ่4.10 นอกจากมาตรการของรัฐท่ีน ามาใชบ้รรเทาผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง  

 ท่านอยากใหรั้ฐช่วยเหลือดา้นใดอีก 

 

การใช้มาตรการแก้ปัญหา จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ใหเ้งินช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบ 1 14.29 

ประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุเม่ือมีการ

ชุมนุม 

1 14.29 

การเยยีวยาจิตใจ 1 14.29 

เพิ่มการรักษาความปลอดภยั 3 42.86 

ท างานรวดเร็วทนัต่อการช่วยเหลือ 1 14.29 

 

วิเคราะห์ตารางท่ี 4.10 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลควรเพิ่มมาตรการรักษาความ

ปลอดภยัใหม้ากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 42.86 และเห็นวา่รัฐควรให้ความช่วยเหลือเร่ืองเงินแก่ผูท่ี้ไดรั้บ

ผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 14.29 มีความเห็นว่าอยากให้รัฐประกาศวนัหยุดเม่ือมีการชุมนุมทาง

การเมือง คิดเป็นร้อยละ 14.29 มีความเห็นวา่อยากใหรั้ฐมีการเยียวยาทางจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 14.29 

และมีความเห็นวา่ตอ้งการใหรั้ฐใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 14.29  

 

 4.5.2 ตารางสัมภาษณ์เจาะลกึความคิดเห็นของนายจ้าง 

ตารางที ่4.11 เพศและจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม (ส าหรับนายจา้ง) จ านวน 6 คน 

 

เพศ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

หญิง 2 33.33 

ชาย 4 66.67 
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วเิคราะห์ตารางท่ี 4.11 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากวา่เพศหญิง คิดเป็นเพศชาย

ร้อยละ 66.67 และเพศหญิงร้อยละ 33.33 

 

ตารางที ่4.12 อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

 

อายุ 
จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ชาย หญงิ  

21 – 30 ปี 0 0 0.00 

31 – 40 ปี 2 1 50.00 

41 – 50 ปี 2 1 50.00 

50 ปี ข้ึนไป 0 0 0.00 

 

วิเคราะห์ตารางท่ี 4.12 ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี และ 41-50 ปี จ  าแนกเป็นกลุ่ม

อายลุะ 3คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 แบ่งเป็นเพศหญิง 1คน คิดเป็นร้อยละ 16.67และเพศชาย จ านวน 

2 คน คิดเป็นร้อยละ33.33 

 

ตารางที ่4.13 การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการกิจการของนายจา้งอยา่งไร 

 

ผลกระทบต่อกจิการ จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ยอดขายลดลง 4 57.14 

ความปลอดภยั 1 14.29 

ผูบ้ริโภคลดลง 2 28.57 
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วเิคราะห์ตารางท่ี 4.13 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบต่อกิจการจากการชุมนุมทาง

การเมือง โดยมียอดขายลดลง คิดเป็นร้อยละ 57.14 และส่วนนอ้ยยอกบริโภคลดลง คิดเป็นร้อยละ 

28.57 และส่งผลกระทบเร่ืองความปลอดภยัคิดเป็นร้อยละ 14.29 

 

ตารางที ่4.14 การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของนายจา้ง

อยา่งไร 

 

ผลกระทบต่อชีวติประจ าวนั จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

นอนไม่หลบั 1 16.67 

การเดินทางไม่สะดวก 4 66.67 

ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัมากข้ึน 1 16.67 

 

วิเคราะห์ตารางท่ี 4.14 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าเม่ือมีการชุมนุมทางการเมือง 

มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยท าให้การเดินทางไม่สะดวก คิดเป็นร้อยละ 66.67  

และส่วนน้อยส่งผลกระทบเร่ืองการนอนหลบั คิดเป็นร้อยละ 16.67 และตอ้งใช้ความระมดัระวงั

มากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 16.67 

 

ตารางที ่4.15 การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของนายจา้งอยา่งไร 

 

ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ความเครียด กงัวล 5 83.33 

รู้สึกสึกเบ่ือ/หงุดหงิด 1 16.67 
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วเิคราะห์ตารางท่ี 4.15 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจจากการชุมนุม

ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน โดยเกิดความเครียด กงัวลมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 83.33 และส่วนรู้สึกเบ่ือ/

หงุดหงิด คิดเป็นร้อยละ 16.67 

 

ตารางที ่4.16 เม่ือกิจการของท่านไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ท่านไดมี้การเลิก

จา้งลูกจา้งหรือไม่ 

 

การเลกิจ้าง จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ไม่มี 6 100.00 

   

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.16 ผูต้อบแบบสอบถามไม่มีการเลิกจา้งลูกจา้ง เม่ือกิจการไดรั้บผลกระทบจาก

การชุมนุมทางการเมือง คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 

ตารางที ่4.17 เม่ือมีการชุมนุมทางการเมืองท่านไดใ้ชม้าตรการเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาของลูกจา้ง 

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่ 

 

มาตรการของนายจ้าง จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ใหลู้กจา้งหยดุงาน/เลิกงานเร็ว/

มาตรการสลบัคนท างาน 

3 37.50 

ช่วยเหลือดา้นท่ีพกั 3 37.50 

ไม่มี 2 25.00 

 

วิเคราะห์ตารางท่ี 4.17 เม่ือมีการชุมนุมทางการเมืองนายจา้งส่วนใหญ่มีการใช้มาตรการเพื่อช่วย

แกไ้ขปัญหาลูกจา้ง โดยการให้ลูกจา้งหยุดงาน เลิกงานเร็ว และมาตรการสลบัคนท างาน คิดเป็น  

ร้อยละ 37.50  และใหค้วามช่วยเหลือดา้นท่ีพกั คิดเป็นร้อยละ 37.50  
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ตารางที ่4.18 ท่านไดรั้บประโยชน์จากมาตรการของรัฐท่ีใชใ้นการเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

จากการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่ 

 

มาตรการของรัฐ จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ไม่ไดรั้บประโยชน์ 6 100.00 

 

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.18 ผูต้อบแบบสอบถามไม่ไดรั้บประโยชน์จากมาตรการของรัฐท่ีใชใ้นการ

เยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองร้อยละ 100 

 

ตารางที ่4.19 มาตรการท่ีรัฐใหก้ารช่วยเหลือเยยีวยามีความเหมาะสมหรือไม่ 

 

การช่วยเหลือเยยีวยา จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

เหมาะสม 2 33.33 

ไม่เหมาะสม 4 66.67 

 

วิเคราะห์ตารางท่ี 4.19 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการท่ีรัฐให้การช่วยเหลือเยียวยา

ยงัไม่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดร้อยละ 66.67 เน่ืองจากมาตรการช่วยเหลือดงักล่าวมีเง่ือนไขมาก

และการใหค้วามช่วยเหลืออาจจะยงัไม่ทัว่ถึง และส่วนนอ้ยเห็นวา่มาตรการท่ีรัฐให้ความช่วยเหลือฯ 

มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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ตารางที ่4.20 นอกจากมาตรการของรัฐท่ีน ามาใชบ้รรเทาผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง  

ท่านอยากใหรั้ฐช่วยเหลือดา้นใดอีก 

 

การใช้มาตรการแก้ปัญหา จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ควรลดเง่ือนไขมาตรการใหค้วาม

ช่วยเหลือ 

2 33.33 

ดูแลการจราจร 1 16.67 

เพิ่มการรักษาความปลอดภยั 1 16.67 

ใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

นอกพื้นท่ี 

1 16.67 

ควรมีการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน 1 16.67 

 

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.20 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่รัฐบาลควรลดเง่ือนไขในการขอรับ

ความช่วยเหลือตามมาตรการท่ีรัฐก าหนดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเห็นวา่รัฐควรดูแลเร่ือง

การจราจร  

 

 4.5.3 ตารางสัมภาษณ์เจาะลกึความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงเกี่ยวข้อง 

ตารางที ่4.21 เพศและจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม (ส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเก่ียวขอ้ง) 

 

เพศ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

หญิง 4 66.67 

ชาย 2 33.33 
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วเิคราะห์ตารางท่ี 4.21 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากวา่เพศชาย คิดเป็นเพศหญิง

ร้อยละ 66.67 และเพศชายร้อยละ 33.33  

 

ตารางที ่4.22 อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

 

อายุ 
จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ชาย หญงิ  

21 – 30 ปี 0 1 16.67 

31 – 40 ปี 0 2 33.33 

41 – 50 ปี 2 0 33.33 

50 ปี ข้ึนไป 0 1 16.67 

 

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.22 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี และ 41-50 ปี โดยกลุ่ม

อายุระหว่าง 31-40 ปี เป็นเพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนกลุ่มอายุ 41-50 ปี 

เป็นเพศชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เช่นกนั 

 

ตารางที ่4.23 การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐซ่ึงเก่ียวขอ้งอยา่งไร 

 

ผลกระทบต่อหน่วยงาน จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

มีภาระงานเพิ่มข้ึน/การด าเนินงานไม่

เป็นไปตามแผน 

3 50.00 

การเดินทางไม่สะดวก 1 16.67 

ไม่ไดรั้บผลกระทบ 2 33.33 
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วเิคราะห์ตารางท่ี 4.23 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบต่อหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

โดยมีภาระงานเพิ่มข้ึน/การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 และไดรั้บ

ผลกระทบเร่ืองการเดินทางไม่สะดวก คิดเป็นร้อยละ 16.67 

 

ตารางที ่4.24 การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการท างานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเก่ียวขอ้ง

อยา่งไร 

 

ผลกระทบต่อการท างาน จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

การท างานประจ าล่าชา้  3 50.00 

ยา้ยสถานท่ีท างาน 1 16.67 

ภาระงานเพิ่มข้ึน 1 16.67 

การเดินทางไม่สะดวก 1 16.67 

 

วิเคราะห์ตารางท่ี 4.24 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าเม่ือมีการชุมนุมทางการเมืองมี

ผลกระทบต่อการท างานโดยท าให้การท างานล่าช้ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 และได้รับ

ผลกระทบเร่ืองการยา้ยสถานท่ีท างาน คิดเป็นร้อยะละ 16.67 การมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน คิดเป็น 

ร้อยละ 16.67 และการเดินทางไม่สะดวก คิดเป็นร้อยละ 16.67  

 

ตารางที ่4.25 การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

ซ่ึงเก่ียวขอ้งอยา่งไร 

 

ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ไม่ส่งผลกระทบ 1 12.50 

รู้สึกสะเทือนใจ/หดหู่ 2 25.00 
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ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ความเครียด 2 25.00 

พกัผอ่นนอ้ย 2 25.00 

ความกลวั  1 12.50 

 

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.25 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจจากการชุมนุม

ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด โดยมีทั้งความรู้สึกสะเทือนใจ หดหู่ ความเครียด และไดพ้กัผอ่น

นอ้ยคิดเป็นร้อยละ 25.00 

 

ตารางที ่4.26 รัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือเยยีวยานายจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมืองอยา่งไร 

 

การเลกิจ้าง จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ไม่มีการแบ่งแยกประเภทระหวา่ง

นายจา้งและลูกจา้ง 
6 100.00 

 

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.26 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองของรัฐ ไม่มีการแบ่งแยกประเภทระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 

คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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ตารางที ่4.27 รัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือเยยีวยาลูกจา้งซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมืองอยา่งไร 

 

การเลกิจ้าง จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ไม่มีการแบ่งแยกประเภทระหวา่ง

นายจา้งและลูกจา้ง 
6 100.00 

   

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.27 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่มาตรการในการช่วยเหลือเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองของรัฐ ไม่มีการแบ่งแยกประเภทระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

ตารางที ่4.28 รัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือเยยีวยาประชาชนทัว่ไปซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการ

ชุมนุมทางการเมืองอยา่งไร 

 

มาตรการของรัฐ จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

การเยยีวยาทางดา้นจิตใจ 2 33.33 

ใหก้ารช่วยเหลือตามกลุ่มของผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบ 
3 50.00 

ไม่มี 1 16.67 

 

วิเคราะห์ตารางท่ี 4.28 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยา

ประชาชนโดยพิจารณาตามกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดร้อยละ 50.00 และมีการเยียวยาทางดา้น

จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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ตารางที ่4.29 มาตรการท่ีรัฐใหก้ารช่วยเหลือเยยีวยามีความเหมาะสมหรือไม่ 

 

การช่วยเหลือเยยีวยา จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

เหมาะสม 3 50.00 

ไม่แน่ใจ 2 33.33 

ไม่มีความคิดเห็น 1 16.67 

   

วเิคราะห์ตารางท่ี 4.29 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่มาตรการท่ีรัฐให้การช่วยเหลือเยียวยามี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีความเห็นว่าไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 

คิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่มีความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 16.67 

 

ตารางที ่4.30 นอกจากมาตรการของรัฐท่ีน ามาใชบ้รรเทาผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเก่ียวขอ้งอยากใหรั้ฐช่วยเหลือดา้นใดอีก 

 

การใช้มาตรการแก้ปัญหา จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งแก่ประชาชน 

2 28.57 

ควรลดเง่ือนไขมาตรการใหค้วาม

ช่วยเหลือ 

1 14.29 

ควรจดัท าแผนการด าเนินงานล่วงหนา้

เพื่อรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

1 14.29 

ใหข้ยายการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบท่ีอยูน่อกพื้นท่ีชุมนุม 

1 14.29 
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การใช้มาตรการแก้ปัญหา จ านวนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการชุมนุมอีก 2 28.57 

 

วิเคราะห์ตารางท่ี 4.30 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้องแก่ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ควรป้องกันไม่ให้เกิดการชุมนุม 

คิดเป็นร้อยละ 28.57 และควรลดเง่ือนไขมาตรการให้ความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 14.29  

ควรจดัท าแผนการด าเนินงานล่วงหนา้เพื่อรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และ

ให้ขยายการให้ความช่วยเหลือไปยงัผูท่ี้ได้รับผลกระทบแต่อยู่นอกพื้นท่ีการชุมนุมด้วย คิดเป็น 

ร้อยละ 14.29 

 

4.6  สรุปวเิคราะห์ผลสัมภาษณ์เจาะลกึความคิดเห็นต่อผลกระกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

ของผู้ซ่ึงเกีย่วข้อง 

1) ในส่วนของลูกจ้าง 

ผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยัเชิงคุณภาพแบบภาคสนามโดยไดส้อบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม

ลูกจา้ง เก่ียวกบัการช่วยเหลือและเยียวยาผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง จ านวน 

6 คนซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัเชิงคุณภาพไดด้งัน้ี 

(1) การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการท างานของลูกจา้ง ท าให้เดินทางไป

ท างานไม่สะดวก ต้องมีการศึกษาเส้นทางในการเดินทางมาก่อน เพื่อหลีกเ ล่ียงพื้นท่ีท่ี มี 

การชุมนุมมีและมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพิ่มมากข้ึน และตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างาน 

(2) การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อรายไดข้องลูกจา้งไม่มากนกั ลูกจา้งส่วน

ใหญ่ยงัคงไดรั้บค่าจา้งเท่าเดิม แต่มีรายจ่ายเพิ่มมากข้ึนจากการเดินทาง และโบนสัลดลง   

(3) การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบทางร่างกายและจิตใจของลูกจา้ง ลูกจา้งส่วน

ใหญ่มีความรู้สึกกลวั มีความรู้สึกไม่ปลอดภยั เกิดความหวาดระแวง ความวิตกกงัวล รู้สึกหดหู่และ

เครียด จากการชุมนุมทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน 
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(4) การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อกิจการของนายจา้ง ท าให้ผลประกอบการ

ของกิจการลดน้อยลง เพราะลูกคา้ไม่กลา้ลงทุน การท างานไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากการเดินทางท่ีไม่

สะดวกหรือยา้ยท่ีท างานชัว่คราว 

(5) เม่ือมีการชุมนุมทางการเมืองนายจา้งมีการใชม้าตรการเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีลูกจา้ง

ไดรั้บจากการชุมนุมทางการเมือง โดยให้ยา้ยสถานท่ีท างานไปอยู่ห่างจากท่ีมีการจดัการชุมนุม มี

การให้เงินค่าเดินทาง การอนุญาตให้หยุดงานในกรณีเดินทางมาท างานไม่ได ้หรืออนุญาตให้เลิก

งานเร็วข้ึนกรณีมีการปิดถนน บางหน่วยงานใหพ้นกังานสามารถท างานท่ีบา้นได ้ 

(6) ในดา้นการรับประโยชน์จากมาตรการของรัฐท่ีใชใ้นการเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

จากการชุมนุมทางการเมือง ลูกจา้งส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บประโยชน์ เพราะไม่เขา้เกณฑท่ี์รัฐก าหนด 

(7) ลูกจา้งส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามาตรการท่ีรัฐให้การช่วยเหลือเยียวยายงัไม่มีความ

เหมาะสม 

(8) นอกจากมาตรการของรัฐท่ีน ามาใช้บรรเทาผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

กลุ่มลูกจา้งอยากให้รัฐดูแลรักษาความปลอดภยัในพื้นท่ีการชุมนุม และโดยรอบพื้นท่ีให้มากยิ่งข้ึน

การใหเ้งินช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน การประกาศ

ใหว้นัท่ีมีการชุมนุมเป็นวนัหยดุ และมีการเยยีวดา้นจิตใจแก่ผูท่ี้เกิดผลกระทบใหม้ากท่ีสุด 

2) ในส่วนของนายจ้าง 

ผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยัเชิงคุณภาพแบบภาคสนามโดยไดส้อบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม

นายจา้งเก่ียวกบัการช่วยเหลือและเยียวยาผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง จ านวน 

 6 คน ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัเชิงคุณภาพไดด้งัน้ี 

(1) การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อกิจการของนายจา้ง ท าให้ยอดขายลดลง 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคลดลง  

(2) การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบดา้นการด าเนินชีวิตของกลุ่มนายจา้งในหลาย

ดา้นทั้งการเดินทางท่ีไม่สะดวก ความกลวัและความหวาดระแวงในความปลอดภยัเม่ือตอ้งเดินทาง 

ค่าใชจ่้ายการเดินทางเพิ่มข้ึน 

(3) การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบทางร่างกายและจิตใจของนายจ้าง คือ 

เกิดความเครียดและกงัวล 
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(4) เม่ือกิจการได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง นายจา้งไม่มีการเลิกจา้ง

ลูกจา้ง ยงัคงใหท้ างานปกติ โดยนายจา้งพยายามประคบัประคองกิจการต่อไป 

(5) เม่ือมีการชุมนุมทางการเมืองนายจา้งไดใ้ชม้าตรการเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาของลูกจา้ง

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ การปิดกิจการชัว่คราวเป็นระยะ

เวลานานแต่ยงัจ่ายค่าจา้งแก่ลูกจา้ง มีการใหลู้กจา้งหยดุงานกลบัต่างจงัหวดั การช่วยเหลือเร่ืองท่ีพกั 

การใหเ้ลิกงานก่อนเวลา และมีมาตรการสลบัคนท างาน 

(6) ในด้านการรับประโยชน์จากมาตรการของรัฐท่ีใช้ในการเยียวยาผู ้ซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง นายจา้งส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บประโยชน์ เพราะไม่เขา้เกณฑ์ท่ีรัฐ

ก าหนด 

(7) นายจ้างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามาตรการท่ีรัฐให้การช่วยเหลือเยียวยายงัไม่มี 

ความเหมาะสม เน่ืองจากมีเง่ือนไขมาก และเป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ ไม่ไดช่้วยแกปั้ญหาดา้น

เศรษฐกิจอยา่งแทจ้ริง การใหค้วามช่วยเหลือยงัไม่ครอบคลุมผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทั้งหมด 

(8) นอกจากมาตรการของรัฐท่ีน ามาใช้บรรเทาผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

กลุ่มนายจ้างอยากให้ รัฐลดเ ง่ือนไขและหลักเกณฑ์ในการขอรับความช่วยเหลือ เพราะ 

ในสถานการณ์เช่นนั้น การปฏิบติัตามเง่ือนไขเป็นไปไดย้าก การช่วยเหลือดา้นการจราจร การเปิด

ช่องทางการเดินรถ และเร่ืองความปลอดภยั  

3) ในส่วนของเจ้าหน้าทีรั่ฐซ่ึงเกีย่วข้อง 

ผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยัเชิงคุณภาพแบบภาคสนามโดยไดส้อบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม

เจา้หน้าท่ีของรัฐซ่ึงเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการช่วยเหลือและเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุม

ทางการเมือง จ านวน 6 คน ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัเชิงคุณภาพไดด้งัน้ี 

(1) การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ คือท าให้มีภาระงาน

เพิ่มข้ึนจากงานประจ า และท าใหง้านประจ าเกิดความล่าชา้ การเดินทางไม่สะดวก 

(2) การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการท างานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเก่ียวขอ้ง

คือ มีภาระงานเพิ่มข้ึนจากงานประจ า และท าให้งานประจ าเกิดความล่าช้า การเดินทางไม่สะดวก 

มีการยา้ยสถานท่ีท างาน 
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(3) การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน

หลายดา้นเน่ืองจากภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนท าให้ตอ้งท างานโดยไม่มีเวลาพกัผอ่น มีความรู้สึกสะเทือน

ใจ หดหู่ บัน่ทอนจิตใจเครียด และรู้สึกกลวั 

(4) เจ้าหน้าท่ีของรัฐส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยา

นายจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองโดยไม่มีการแบ่งแยกประเภทระหวา่งนายจา้ง

และลูกจา้ง 

(5) เจ้าหน้าท่ีของรัฐส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยา

ลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองโดยไม่มีการแบ่งแยกประเภทระหวา่งนายจา้ง

และลูกจา้ง 

(6) จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ทราบว่ารัฐมีมาตรการในการ

ช่วยเหลือเยยีวยาประชาชนทัว่ไปท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง โดยมีการแบ่งกลุ่ม

ใหค้วามช่วยเหลือ ดงัน้ี 1) เสียชีวติ 2) ทุพพลภาพ 3) บาดเจ็บสาหสั 4) บาดเจ็บ 5) บาดเจ็บเล็กนอ้ย

ซ่ึงไดด้ าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ในแต่ละเหตุการณ์มีการด าเนินการท่ีแตกต่างกนั หากไม่มี

มติคณะรัฐมนตรีออกมาจะด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของหน่วยงาน 

ในส่วนของการเยียวยาทางด้านจิตใจแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1) ผูบ้าดเจบ็ ผูพ้ิการ ญาติผูเ้สียชีวติ 2) ผูชุ้มนุม 3) ผูป้ฏิบติังาน4) ประชาชนทัว่ไป      

(7) เจา้หนา้ท่ีของรัฐส่วนใหญ่เห็นวา่มาตรการท่ีรัฐให้การช่วยเหลือเยียวยา ในดา้นการ

ฟ้ืนฟูจิตใจมีความเหมาะสมแลว้ ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ ยงัมีความล่าชา้ 

(8) นอกจากมาตรการของรัฐท่ีน ามาใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมือง เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยากใหรั้ฐช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

(8.1) เร่ืองการประชาสัมพนัธ์ให้กบัประชาชนทราบขอ้มูล เช่น การติดตามเยียวยาจิตใจใน

ระยะยาว สิทธิประโยชน์ของตนท่ีพึงไดรั้บจากประกนัสังคม 

(8.2) ให้รัฐช่วยด าเนินการให้หน่วยงานและเจา้หน้าท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนไดง่้าย

ยิง่ข้ึน เพื่อป้องกนัความเสียหายในระยะยาว เพราะคนส่วนใหญ่มีความหวาดกลวั 

(8.3) ควรลดเง่ือนไขบางอยา่งในกระบวนการช่วยเหลือเยยีวยาของรัฐ 

(8.4) ควรจดัท าแผนการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม  
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(8.5) ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ียงัตอ้งเสียค่าเช่าแต่ไม่สามารถขายของได้ และ

ลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมท าให้ไม่สามารถไปท างานไดแ้ลว้ถูกหกัเงินเดือน 

(8.6) อยากให้มีการติดตามการด าเนินการต่าง และไม่อยากให้มีการชุมนุมอีกควร

หาทางป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์รุนแรง 

 

 DPU



 

 

 

 

บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 

บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในการรวมตวักนัชุมนุมและสมาคมไดอ้ยา่งเสรี โดยกฎหมาย

ไดมี้การรับรองเฉพาะการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (Peaceful Assembly) แต่สิทธิใน 

การชุมนุมโดยสงบนั้น อาจถูกจ ากดัได้โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ซ่ึงจะตอ้งเป็นกฎหมายท่ีมี

เจตนารมณ์ในเร่ืองการชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะ ปัจจุบนัไดมี้การออกพระราชบญัญติัการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์การใช้สิทธิการชุมนุม

สาธารณะให้ชดัเจน และมีความสอดคลอ้งกบักติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง เพื่อใหก้ารชุมนุมเป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย ตลอดจนความสะดวกของประชาชน

ท่ีจะใชท่ี้สาธารณะ 

การชุมนุมทางการเมืองในแต่ละคร้ังย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ท าให้

เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวั เพราะผูป้ระกอบการบางส่วนขาดความเช่ือมัน่จึงชะลอการลงทุน อตัรา

การจา้งงานลดลงตามล าดบั เม่ือกิจการของนายจา้งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

นายจา้งมีทางเลือก คือ 1. เลิกจา้งลูกจา้ง หรือ 2. ยงัคงจา้งลูกจา้งอยู ่และใชม้าตรการอ่ืนๆ ประกอบ เพื่อ

ประคบัประคองกิจการของตนให้อยู่รอด นอกจากน้ีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองยงัส่งผล

กระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ แมจ้ะมิไดรั้บอนัตรายแก่กายหรือเสียชีวติก็ตาม 

วิจยัฉบบัน้ีจึงไดท้  าการศึกษาแนวคิด หลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงาน

ในดา้นต่าง ๆ เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ และมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองและเยียวยา

ผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองของประเทศไทย น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กบัอนุสัญญาและขอ้แนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยา 

ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองของไทยและต่างประเทศ ทั้งน้ี เพื่อหามาตรการทาง

กฎหมายท่ีเหมาะสมในการคุม้ครองและเยียวยาผูใ้ช้แรงงานซ่ึงได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทาง
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การเมือง เพื่อให้นายจา้งและลูกจา้งไดรั้บความเป็นธรรมและสามารถผ่านพน้จากวิกฤตการณ์ทาง

การเมืองดงักล่าวไปได ้

ในปัจจุบันประเทศไทยย ังไม่มีกฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองผู ้ใช้แรงงานซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองโดยเฉพาะ การให้ความช่วยเหลือผูไ้ด้รับผลกระทบจากการ

ชุมนุมทางการเมืองในแต่ละเหตุการณ์เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ซ่ึงในแต่ละคร้ังจะมีการตั้ง

คณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและมีหลกัเกณฑ์ท่ีแตกต่างกนัไปจาก

การศึกษาการคุม้ครองและเยียวยาแรงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง สรุปได้

ดงัน้ี 

5.1.1  ปัญหาการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

เน่ืองจากพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ก าหนดเพียงหลกัเกณฑ์ใน 

การชุมนุมเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปโดยความสงบเรียบร้อยเท่านั้น จึงไม่อาจแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิด

จากการชุมนุมบางประการได ้ 

5.1.2  ปัญหาผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

การชุมนุมทางการเมืองไดส่้งผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เน่ืองจากเม่ือมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดข้ึน ท าให้นกัลงทุน

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศขาดความเช่ือมัน่ ท าให้ปริมาณการลุนทุนภายในประเทศลดลง ส่งผล

ต่อการอ่อนตวัของค่าเงินบาท ความตอ้งการของผบูริโภคลดลง และส่งผลต่อการจา้งงานตามล าดบั 

2) ผลกระทบทางจิตใจและสุขภาพกาย การชุมนุมทางการเมืองไดส่้งผลกระทบทางจิตใจ

เป็นความเครียดในระดบัท่ีสูงกวา่ความเครียดโดยทัว่ ๆ  ไป เน่ืองจากสภาพจิตใจมีความเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วและรุนแรง และยงัส่งผลกระทบทางสุขภาพกาย อนัเกิดจากการใช้เคร่ืองขยายเสียง 

ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อสุขอนามยัแก่ผูชุ้มนุมและผูท่ี้อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีการชุมนุมได ้ 

5.1.3  ปัญหาการคุม้ครองการจา้งงานในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทย 

1) การคุม้ครองการจา้งงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 582 เร่ือง 

สิทธิการเลิกจา้งของนายจา้งท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดั จึงท าให้นายจา้งสามารถเลิกจา้งลูกจา้งเม่ือใดก็ได ้

ดงันั้น ในสถานการณ์ท่ีมีการชุมนุมทางการเมืองนายจา้งอาจเลิกจา้งลูกจา้งไดเ้พราะนายจา้งมีสิทธิ

ในการเลิกจา้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 582 และตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 และ มาตรา 119 
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2) การเลิกจ้างเม่ือกิจการได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ย่อมมีสาเหตุ 

มาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ จากการศึกษาอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 

158 และขอ้แนะท่ี 166 วา่ดว้ยการเลิกจา้งโดยนายจา้งเป็นฝ่ายริเร่ิม ไดก้  าหนดแนวทางการปฏิบติั

กรณีนายจา้งจะเลิกจา้งลูกจา้งได ้และก าหนดกรณีนายจา้งเลิกจา้งดว้ยเหตุผลทางเศรษฐกิจ เทคโนโลย ี

โครงสร้าง หรือเหตุผลอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 121 

ได้ก าหนดไวเ้พียงกรณีท่ีนายจ้างเลิกจา้งลูกจ้างเพราะเหตุท่ีปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต 

การจ าหน่าย หรือการบริการ อนัเน่ืองมาจากการน าเคร่ืองจกัรมาใช้ หรือการเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร

หรือเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นเหตุให้นายจา้งตอ้งลดจ านวนลูกจา้ง แต่มิไดก้  าหนดกรณีการเลิกจา้งเพราะ

เหตุผลทางเศรษฐกิจหรือเหตุผลอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัไว ้

3) การหยดุกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด เป็นการชัว่คราว ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก าหนดให้ในกรณีท่ีนายจา้งมีความจ าเป็นตอ้งหยุดกิจการทั้งหมดหรือ

บางส่วนเป็นการชัว่คราว โดยเหตุเหน่ึงเหตุใดท่ีมิใช่เหตุสุดวิสัย นายจา้งมีหน้าท่ีจ่ายเงินแก่ลูกจา้ง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวนัท างานท่ีลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอด

ระยะเวลาท่ีนายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างท างาน เละก าหนดให้นายจ้างมีหน้าท่ีแจ้งให้ลูกจ้างและ

พนกังานตรวจแรงงานทราบล่วงหนา้ก่อนวนัเร่ิมหยดุกิจการไม่นอ้ยกวา่สามวนัท าการ 

นอกจากน้ี ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 ไดเ้พิ่มเติมมาตรา 

79/1 เป็นกรณีท่ีผูป้ระกนัตนไม่ไดท้  างานเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือนายจา้งไม่ให้ท างานเน่ืองจากมี

เหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการไดต้ามปกติ เม่ือผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้

ไม่น้อยกวา่หกเดือนและตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนท่ีผูป้ระกนัตนไม่ไดท้  างานให้มี

สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวงจากเดิมท่ีผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บเม่ือถูกเลิกจา้งหรือลาออก 

จึงเห็นควรพิจารณาว่า การหยุดกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด เป็นการชัว่คราวโดยเหตุ

หน่ึงเหตุใดจากการท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง จะถือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ 

ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่การหยดุกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด เป็นการชัว่คราวโดยเหตุหน่ึงเหตุใด จากการท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการชุมนุมทางการเมืองเป็นเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยไม่อาจป้องกนั ไม่

อาจหลีกเล่ียง แมบุ้คคลผูต้อ้งประสบหรือตอ้งใกลจ้ะประสบเหตุนั้นจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตาม

สมควรอนัพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น กรณีดงักล่าวจึงเป็นเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงไม่ถือวา่เป็นความผดิของฝ่ายใด 
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4) กองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง เม่ือลูกจา้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

ยงัไม่มีหลกัเกณฑ์แน่นอนวา่เม่ือลูกจา้งถูกเลิกจา้งจากการท่ีกิจการไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุม

ทางการเมืองจะไดรั้บการช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งในกรณีอ่ืนอกจากค่าชดเชยหรือไม่ 

เน่ืองจากจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งเป็นราย ๆ ไป 

5) พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 ไดมี้การเพิ่มบทนิยามค าว่า 

“ภยัพิบติั” และมีการบญัญติัให้กรณีท้องท่ีท่ีประสบภยัพิบติัอย่างร้ายแรงท่ีส่งผลกระทบต่อ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศก าหนด

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจา้งและผูป้ระกนัตนได ้ 

โดยให้ค  านึงถึงผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจประกอบกบัเสถียรภาพของกองทุนเป็น

ส าคญั แต่จะลดหย่อนไดค้ราวละไม่เกินหกเดือน จึงควรพิจารณาวา่กรณีกิจการของนายจา้งไดรั้บ

ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง จะถือเป็นภยัพิบติัหรือไม่ ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า การชุมนุมทาง

การเมืองไม่ใช่ภัยพิบัติ เพราะสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นสิทธิท่ีได้มี 

การรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ  

5.1.4  ปัญหาการเยยีวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองของประเทศไทย 

การเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในแต่ละคร้ังยงัมีความแตกต่าง

กนั ในส่วนของคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการให้การช่วยเหลือและเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

จากการชุมนุมทางการเมือง ในแต่ละคร้ังเป็นเพียงการรวมตวักนัชัว่คราว โดยไม่มีหน่วยงานหลกัใน

การบริหารงาน จึงมีผลท าให้มาตรฐานการเยียวยาในแต่ละคร้ังมีความแตกต่างกนั ขาดหลกัเกณฑ์ใน

การเยยีวยาท่ีแน่นอน 

5.1.5  จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indept Interview) ลูกจา้ง นายจา้ง และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ี

เก่ียวข้อง ซ่ึงควรน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการในการคุ้มครองและเยียวยาผูใ้ช้

แรงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองท่ีเหมาะสม  ไดมี้การเสนอว่ามาตรการใน

การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐควรก าหนดเง่ือนไขในเขา้รับการช่วยเหลือให้มีความเหมาะสม ไม่

ควรมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการเขา้รับการช่วยเหลือท่ีมากหรือยุ่งยากซบัซ้อนจนเกินไป และ

ควรให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุมผูไ้ดรั้บผลกระทบทุกฝ่ายอย่างทัว่ถึง รวดเร็ว มีแผนการ

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ และมีการประชาสัมพนัธ์การด าเนินการให้ความช่วยเหลือให้ประชาชน

ทัว่ไปไดท้ราบ 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากผลสรุปของประเด็นปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.2.1  ประเด็นปัญหาการคุม้ครองการจา้งงานในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทย 

ควรมีการคุ้มครองการเลิกจ้างด้วยเหตุผลกิจการของนายจ้างได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมือง เน่ืองจากกรณีการเลิกจา้งเพราะกิจการของนายจา้งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมือง มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจท่ีเกิดการชะลอตวัเพราะได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมืองจึงเป็นการเลิกจา้งจากฝ่ายนายจา้งอนัมีสาเหตุเดียวกบัการเลิกจา้งเพราะเหตุเศรษฐกิจและ

เหตุอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัดว้ย ดงันั้น จึงควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ให้ครอบคลุมการเลิกจ้างเพราะเหตุเศรษฐกิจและเหตุอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 158 และขอ้แนะท่ี 166 วา่ดว้ยการเลิกจา้งโดย

นายจา้งเป็นฝ่ายริเร่ิมดว้ย โดยแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 121 ทวิ แห่งพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

“ในกรณีท่ีนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุเศรษฐกิจหรือเหตุอ่ืนท่ีมีลักษณะ

คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงเป็นเหตุใหต้อ้งลดจ านวนลูกจา้ง หา้มมิใหน้ ามาตรา 17 วรรคสอง มาใชบ้งัคบั และ

ให้นายจา้งแจง้วนัท่ีจะเลิกจา้ง เหตุผลของการเลิกจา้งและรายช่ือลูกจา้งต่อพนกังานตรวจแรงงาน

และลูกจา้งท่ีจะเลิกจา้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนัก่อนวนัท่ีจะเลิกจา้ง 

ในกรณีท่ีนายจา้งไม่แจง้ให้ลูกจา้งท่ีจะเลิกจา้งทราบล่วงหนา้หรือแจง้ล่วงหนา้นอ้ยกวา่

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึงนอกจากจะไดรั้บค่าชดเชยตามมาตรา 118 แลว้ ให้นายจา้งจ่าย

ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ยหกสิบวนัหรือเท่ากบัค่าจา้ง

ของการท างานหกสิบวนัสุดทา้ยส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วยดว้ย 

ในกรณีท่ีมีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้ตามวรรคสองแลว้ ให้ถือ

วา่นายจา้งไดจ่้ายสินจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยด์ว้ย” 

5.2.2  ประเด็นปัญหาการหยดุกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด เป็นการชัว่คราว หรือลูกจา้งไม่สามารถ

ท างานได้ อนัเน่ืองมาจากการชุมนุมทางการเมือง ผูว้ิจยัเห็นว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงทั้งนายจา้งและลูกจา้งต่างไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยน้ี นายจา้งจึงไม่ตอ้งจ่ายเงินให้แก่

ลูกจ้าง ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่ผู ้วิจ ัยเห็นว่าควร 

มีการก าหนดเร่ืองระยะเวลาการใช้สิทธิปิดกิจการชัว่คราวอนัเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยของนายจา้ง 

เพราะหากปิดกิจการนานจนเกินไป อาจมีผลท าให้ลูกจา้งมีความยากล าบากในการด ารงชีวิตจนเกินไป
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ได ้ และในระหว่างท่ีนายจา้งหยุดกิจการสัญญาจา้งแรงงานระหว่างนายจา้งและลูกจา้งยงัคงมีอยู ่

นายจา้งยงัคงมีหน้าท่ีจ่ายค่าจา้งให้แก่ลูกจา้ง ซ่ึงควรก าหนดให้ในกรณีนายจา้งมีความจ าเป็นตอ้ง

หยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยสามารถหยุดกิจการได้

สามสิบวนั โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง หากพ้นสามสิบวนัแล้ว นายจ้างยงัคงมีความ

จ าเป็นตอ้งหยุดกิจการและเหตุสุดวิสัยยงัคงมีอยู ่ให้นายจา้งจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

หา้สิบของค่าจา้งในวนัท างานท่ีลูกจา้งไดรั้บก่อนนายจา้งหยดุกิจการ นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดสามสิบ

วนัตลอดระยะเวลาท่ีนายจา้งไม่ไดใ้ห้ลูกจา้งท างาน โดยแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ความต่อไปน้ีเป็นวรรค

สาม ของมาตรา 75 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

“ ในกรณีท่ีนายจา้งมีความจ าเป็นตอ้งหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราว

เน่ืองมาจากเหตุสุดวสิัยเกินกวา่สามสิบวนั ให้นายจา้งจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าสิบ

ของค่าจา้งในวนัท างานท่ีลูกจา้งไดรั้บก่อนนายจา้งหยุดกิจการ นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดสามสิบวนั

ตลอดระยะเวลาท่ีนายจา้งไม่ไดใ้หลู้กจา้งท างานแต่ตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนั” 

5.2.3  ประเด็นปัญหาการจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งให้แก่ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพราะ

กิจการของนายจา้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ควรมีการออกระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนสงเคราะห์ลูกจา้งวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อตัราเงินท่ีจะจ่ายและระยะเวลาการจ่ายกรณี

ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการขอรับเงินสงเคราะห์ 

และอตัราเงินสงเคราะห์ลูกจา้งใหมี้ความชดัเจนและแน่นอน  

5.2.4  ประเด็นปัญหาผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

1) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ควรมีมาตรการเพื่อสร้างความมัน่ใจในระบบเศรษฐกิจ 

ให้แก่นักลงทุน ซ่ึงควรเป็นมาตรการในระยะยาวมิใช่เพียงการกระตุน้เศรษฐกิจในระยะสั้ น เพื่อ

สร้างความมัน่คงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม และควรมีมาตรการช่วยเหลือทางสังคมท่ีมิใช่ตวัเงิน 

ในรูปของสวสัดิการ เช่น ดา้นความเป็นอยู ่ดา้นสุขอนามยั ดา้นการศึกษา เป็นตน้ 

2) ผลกระทบทางจิตใจและสุขภาพกาย ควรมีมาตรการในการเยียวยาทางด้านจิตใจ 

โดยกระทรวงแรงงานควรมีการด าเนินการร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อ

ก าหนดมาตรการท่ีใช้ในการเยียวยาทางดา้นจิตใจให้แก่แรงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุม

ทางการเมือง เพื่อใช้บงัคบัในสถานประกอบการ โดยก าหนดมาตรการส าคญัในการลดอารมณ์

รุนแรงทางการเมือง รู้จกัวิธีจดัการความเครียด และการบริหารเวลาและการเลือกรับขอ้มูลข่าวสาร 

รวมทั้งวธีิการดูแลช่วยเหลือคนใกลชิ้ดทั้งในครอบครัว และท่ีท างาน และมีมาตรการในการป้องกนั
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ระยะยาวเพื่อส่งเสริมป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตจากวิกฤตการเมืองในอนาคตต่อไป ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของกรมสุขภาพจิตท าให้ทราบวา่ กรมสุขภาพจิตมีความพร้อมในดา้น

ความรู้และก าลงัในด้านการเยียวยาทางจิตใจ แต่ประสบปัญหาเร่ืองการส่งขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู่ ของ 

ผูไ้ด้รับผลกระทบ ดงันั้น หากมีการด าเนินการร่วมกนัโดยกระทรวงแรงงานเป็นผูส่้งขอ้มูลของ

แรงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองให้แก่กรมสุขภาพจิต ซ่ึงจะช่วยลดปัญหา

ดา้นการด าเนินงานของกรมสุขภาพจิตลงได ้

ส่วนผลกระทบทางสุขภาพกายในเร่ืองของเสียงจากการชุมนุมนั้น เม่ือมีการชุมนุมทาง

การเมืองเกิดข้ึนในบริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการของนายจ้าง ควรก าหนดให้นายจ้าง 

มีหนา้ท่ีปฏิบติัตาม แนวปฏิบติัตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารงานและการจดัการ

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสว่าง 

และเสียง พ.ศ. 2549 การตรวจวดัเสียงดงั (Noise Measurement) เพื่อความปลอดภยัในการท างานต่อ

สุขภาพกายของลูกจา้ง 

5.2.5  ประเด็นปัญหาการเยยีวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองของประเทศไทย 

เน่ืองจากพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดเพียงหลกัเกณฑ์ในการชุมนุม

เพื่อใหก้ารชุมนุมเป็นไปโดยความสงบเรียบร้อยเท่านั้น จึงควรมีการก าหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือ

เยยีวยาผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเพิ่มเติมให้ครอบคลุมผลกระทบ

ท่ีผลกระทบดา้นต่าง ๆ ท่ีผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บ และมีการวางแผนการด าเนินงานและก าหนดหน่วยงาน

รับผิดชอบอยา่งเป็นระบบดงัเช่นการวางระบบจดัการเม่ือเกิดวิกฤตหรือภยัพิบติัของสหรัฐอเมริกา 

มีกระบวนการแสวงหาทางออกร่วมกันท่ีให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมเพื่อให้การเจรจาประสบ

ความส าเร็จและให้สังคมสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในลักษณะการเจรจาของไอร์แลนด์เหนือ 

มีการร่วมกนัวางมาตรการเพื่อป้องกนัมิให้เกิดความผิดพลาดเหล่านั้นข้ึนอีกในอนาคตเช่นเดียวกบั

สาธารณรัฐเกาหลี และมีการฟ้ืนฟูและการพฒันาประเทศเพื่อลดความเหล่ือมล ้ าดงัเช่นสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี และควรมีคณะกรรมการในการพิจารณาและด าเนินการเก่ียวกบัการเยียวยา

แรงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ซ่ึงมาจากหน่วยงานของรัฐ นายจา้ง ลูกจา้ง 

มีลกัษณะถาวรและมีมาตรการครอบคลุมผลกระทบท่ีได้รับทั้งหมด โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ให้

ชดัเจนแน่นอน โดยมีการก าหนดมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบ

จากการชุมนุมทางการเมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรการต่าง ๆ มาตรการ

ระยะสั้น เช่น มาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาสภาพคล่องเพื่อช่วยเร่ืองรายจ่ายของผูป้ระกอบการ
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หรือนายจา้ง มาตรการทางภาษี มาตรการสินเช่ือในการจดัหาเงินกูด้อกเบ้ียต ่าให้แก่นายจา้งท่ีไดรั้บ

ผลกระทบ เป็นต้น ส่วนมาตรการระยะยาว เช่น มาตรการการช่วยเหลือเยียวยาทางด้านจิตใจ 

การปรับปรุงกฎหมาย การปรับปรุงสวสัดิการดา้นต่าง ๆ  ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินการ

ช่วยเหลือเยยีวยาผูใ้ชแ้รงงานซ่ึงไดรั้บผลกระทบในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

ทั้ งน้ี การคุ้มครองและเยียวยาผูใ้ช้แรงงานซ่ึงได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมือง สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ลูกจา้ง นายจา้ง และเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีแทจ้ริง สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างมาตรการคุม้ครองและเยียวยาท่ี

เหมาะสมและครอบคลุมผลกระทบทุกดา้น อยา่งเป็นระบบ จะสามารถช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่

นกัลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได ้ซ่ึงจะส่งผลดีทางดา้นเศรษฐกิจและยงัเป็นการสร้าง

ความมัน่คงในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวติของคนในสังคมต่อไป  
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ภาษาไทย  

 

“ก.แรงงาน พร้อมใหก้ารช่วยเหลือผูใ้ชแ้รงงานท่ีไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง.” วนัท่ี 22 

 เมษายน 2553 .” สืบคน้จาก http://news.sanook.com/924225/, 25 พฤษภาคม 2559 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) ส าหรับลูกจา้ง 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) ส าหรับลูกจา้ง 

เร่ือง  การช่วยเหลือและเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง        ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป   

1. เพศ 

  1. หญิง  2. ชาย  

2. อาย ุ

  1. 21 – 30 ปี  2. 31 – 40 ปี  3. 41 - 50  4. 50 ปี ข้ึนไป 

ตอนท่ี 2 : ขอ้มูลเก่ียวกบัการช่วยเหลือและเยยีวยาผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

1.การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการท างานของท่านอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อรายไดข้องท่านอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของท่านอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อกิจการของนายจา้งของท่านอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. เม่ือมีการชุมนุมทางการเมืองนายจา้งของท่านมีการใชม้าตรการเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีท่านไดรั้บจาก 

การชุมนุมทางการเมืองหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ท่านไดรั้บประโยชน์จากมาตรการของรัฐท่ีใชใ้นการเยียวยาผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมืองหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. มาตรการท่ีรัฐใหก้ารช่วยเหลือเยยีวยามีความเหมาะสมหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. นอกจากมาตรการของรัฐท่ีน ามาใชบ้รรเทาผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ท่านอยากใหรั้ฐ

ช่วยเหลือดา้นใดอีก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) ส าหรับนายจา้ง 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) ส าหรับนายจา้ง 

เร่ือง  การช่วยเหลือและเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง        ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป   

1. เพศ 

  1. หญิง  2. ชาย  

2. อาย ุ

  1. 21 – 30 ปี  2. 31 – 40 ปี  3. 41 - 50  4. 50 ปี ข้ึนไป 

ตอนท่ี 2 : ขอ้มูลเก่ียวกบัการช่วยเหลือและเยยีวยาผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

1.การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อกิจการของท่านอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติประจ าวนัของท่านอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของท่านอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. เม่ือกิจการของท่านไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ท่านไดมี้การเลิกจา้งลูกจา้งหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. เม่ือมีการชุมนุมทางการเมืองท่านไดใ้ชม้าตรการเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาของลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

การชุมนุมทางการเมืองหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ท่านไดรั้บประโยชน์จากมาตรการของรัฐท่ีใชใ้นการเยียวยาผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทาง

การเมืองหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. มาตรการท่ีรัฐใหก้ารช่วยเหลือเยยีวยามีความเหมาะสมหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. นอกจากมาตรการของรัฐท่ีน ามาใชบ้รรเทาผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ท่านอยากใหรั้ฐ

ช่วยเหลือดา้นใดอีก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DPU



 

197 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) ส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเก่ียวขอ้ง 
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แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) ส าหรับเจา้หนา้ท่ีรัฐซ่ึงเก่ียวขอ้ง 

เร่ือง  การช่วยเหลือและเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง        ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป   

1. เพศ 

  1. หญิง  2. ชาย  

2. อาย ุ

  1. 21 – 30 ปี  2. 31 – 40 ปี  3. 41 - 50  4. 50 ปี ข้ึนไป 

ตอนท่ี 2 : ขอ้มูลเก่ียวกบัการช่วยเหลือและเยยีวยาผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 

1.การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของท่านอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการท างานของท่านอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของท่านอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. รัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือเยยีวยานายจา้งซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. รัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือเยยีวยาลูกจา้งซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. รัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือเยยีวยาประชาชนทัว่ไปซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. มาตรการท่ีรัฐใหก้ารช่วยเหลือเยยีวยา ท่านคิดวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. นอกจากมาตรการของรัฐท่ีน ามาใชเ้พื่อบรรเทาผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ท่านอยากให้รัฐ

ช่วยเหลือดา้นใดอีก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกุล    นางสาวกานตม์ณี  สาเพิ่มทรัพย ์

วฒิุการศึกษา    พ.ศ. 2550 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั นิติกรปฏิบติัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

     พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั DPU
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