
บทความหนังสือพมิพ์มตชินรายวนั ( 5 กรกฎาคม 2527) 

นิคม จนัทรวทุิร 

ภาระความรับผดิชอบ ความถูกต้องของคณะกก.ค่าจ้าง 

 

ช่วงอาทิตยท่ี์ผา่นมามีข่าวทางหนา้หนงัสือพิมพห์ลายฉบบัเก่ียวกบัค่าจา้งขั้นตํ่า เร่ิมจากเจา้หนา้ท่ีอาวโุสของ

ทางราชการท่านหน่ึง ซ่ึงเป็นกรรมการค่าจา้งไดใ้หส้มัภาษณ์ถึงการกาํหนดค่าจา้งขั้นตํ่าในปีน้ีวา่ จะไม่มีการ

เปล่ียนแปลง เพราะอตัราค่าจา้งใหม่จะไปก่อปัญหากบัเงินเดือนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจสองวนั

ต่อมามีข่าวออกมาอีกวา่กรรมการค่าจา้งฝ่ายราชการไดป้ระชุมกนัแลว้มีความเห็นใหค้งค่าจา้งขั้นตํ่าไวอ้ยา่ง

เดิม รุ่งข้ึนกรรมการฝ่ายลูกจา้งไดใ้หส้มัภาษณ์คดัคา้นและเสนอวา่ค่าจา้งขั้นตํ่าควนเพิ่มอีกวนัละ2บาท ข่าว

ขา้งตน้ไดท้าํใหเ้กิดขอ้สงสยั ความสบัสนและคาํถามในหมู่ผูท่ี้สนใจทัว่ไปวา่ มีการประชุมคณะกรรมการ

ไตรภาคีแลว้หรือยงั การประชุมของคณะกรรมการฝ่ายราชการเป็นการประชุมอยา่งไมใช่ทางการใช่หรือไม่ 

การแสดงความคิดเห็นของกรรมการฝ่ายราชการและฝ่ายลูกจา้งเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและ

ไม่ใช่ทางการ ไม่วา่คาํตอบท่ีแทจ้ริงจะเป็นอยา่งไร ข่าวขา้งตน้หากเป็นความจริงกค่็อนขา้งจะเป็นเร่ืองแปลก

และแสดงวา่มีความขดัแยง้ระหวา่งกรรมการฝ่ายราชการและกรรมการฝ่ายลูกจา้งอนัไม่เป็นผลดีต่อการ

ทาํงานคณะกรรมการค่าจา้งทั้งชุด ทั้งจะสร้างความวิตกกงัวลและความไม่มัน่ใจใหแ้ก่คนงานทัว่ไป 

คณะกรรมการค่าจา้งเป็นคณะกรรมการท่ีมีความสาํคญัคณะหน่ึงของรัฐบาล มีหนา้ท่ีเป็นคนกลางเสนอ

ความเห็นใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกประกาศใชอ้ตัราค่าจา้งขั้นตํ่า ในทางปฏิบติั

คณะกรรมการฯทาํรายงานปีละคร้ังเสนอถึงภาวะค่าจา้งตลอดจนแนวโนม้และมาตรการท่ีรัฐบาลควรจะตอ้ง

ดาํเนินการส่วนการกาํหนดค่าจา้งขั้นตํ่านั้น คณะกรรมการฯจะไดท้บทวนค่าจางท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้กบั

สภาพทางเศรษฐกิจรวมถึงค่าครองชีพวา่เหมาะสมกบัค่าจา้งท่ีกาํหนดไวก่้อนแลว้แค่ไหนเพียงไร หากไม่

เหมาะสมควรจะปรับปรุงเท่าใด หากเหมาะสมแลว้มีเหตุผลอยา่งไร 

ตามประเพณีดั้งเดิม (ช่วงพ.ศ2516-2519) กรรมการฝ่ายลูกจา้งมกัเป็นผูเ้สนอใหป้รับค่าจา้งขั้นตํ่าโดย

เสนอขอ้เทจ็จริงและเหตุผลต่อคณะกรรมการไตรภาคี (เตม็คณะ) กรรมการฝ่ายนายจา้งกม็กัจะมีขอ้ทว้งติง

คดัคา้น จึงเป็นหนา้ท่ีของกรรมการฝ่ายรัฐบาลคอยรับฟังขอ้เทจ็จริงและเหตุผลเพิ่มเติม ทั้งเสนอขอ้เทจ็จริง

อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัผลประโยชน์ของส่วนรวมใหทุ้กฝ่ายไดท้ราบกล่าวอยา่งง่ายๆ การกาํหนดค่าจา้ง

ขั้นตํ่าแต่ละคร้ังเป็นเร่ืองการพดูจาหรือทาํความเขา้ใจระหวา่งระหวา่งฝ่ายลูกจา้งและฝ่ายนายจา้งโดยมี

กรรมการฝ่ายรัฐบาลคอยชัง่ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตลอดจนหาทางใหท้ั้งสองฝ่ายไดย้อมรับอตัราค่าจา้งขั้น

ตํ่าท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมและจะไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนส่วนใหญ่การท่ีจะมีการทว้งติง

คดัคา้น ไม่เห็นดว้ย กก็ระทาํกนัในท่ีประชุมคณะกรรมการไตรภาคีซึงมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อลูกจา้ง 

นายจา้ง ประชาชนร่วมกนั 



ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงเห็นวา่เน่ืองจากปีใหม่ไดผ้า่นมาครบหกเดือนแลว้ ท่ีคณะกรรมการค่าจา้งจะไดมี้การ

ประชุมเตม็คณะ ทบทวน รับฟังขอ้เทจ็จริงและเหตุผลของฝ่ายนายจา้ง ลูกจา้ง หากฝ่ายนายจา้งมีขอ้เทจ็จริง

อยา่งไรกค็วรช้ีแจงใหท่ี้ประชุมไดท้ราบ การดาํเนินการดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งทาํเป็นการด่วน เพื่อระงบั

ความสบัสน ความเขา้ใจผดิ และป้องกนัปัญหาท่ีจะตามมา 

ค่าจา้งขั้นตํ่าของประเทศไทยไดมี้การประกาศใชม้าครบสิบปีเละปัจจุบนัไดใ้หป้ระโยชน์แก่คนงานทัว่ไป

ประมาณ1.5 ลา้นคน กล่าวไดว้า่ค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นหลกัประกนัท่ีแน่นอนอนัเดียวท่ีผูใ้ชแ้รงงานมีอยู ่

ฉะนั้นเป็นการจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีคณะกรรมการค่าจา้งจะไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ีและทนั

ต่อเหตุการณ์ การท่ีจะคาํนึงถึงปัญหาล่วงหนา้ต่างๆเป็นการดี แต่ควรหารือคณะกรรมการเตม็คณะ 

บา้นเมืองเราขณะน้ีมีปัญหาอยูม่ากแลว้ โปรดอยา่ปล่อยใหเ้ร่ืองท่ีมีกฎเกณฑอ์ยูแ่ลว้เกิดปัญหาอีก มีอะไรก็

น่าจะพดูจากนัในท่ีประชุมคณะกรรมการพดูกนัอยา่งพี่อยา่งนอ้ง คนไทยเรามีเหตุมีผลถา้ไดรั้บการรับรอง 

การรับฟังของเขาบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ หนังสืมพมิพ์มตชินรายวนั (12 ตุลาคม 2527) 

นิคม จนัทรวทุิร 

กรรมการค่าจ้าง-ภารกจิทีย่งัไม่เสร็จ 

 



ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นตน้มา เร่ืองค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นข่าวใหญ่อยูห่ลายสปัดาห์ เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 

2527 คณะกรรมการการค่าจา้งกไ็ดมี้การประชุมนดัสุดทา้ยและมีมติใหตี้รึงค่าจา้งไปอีก 3 เดือน 

คณะกรรมการค่าจา้งคงจะทราบชดัแจง้ในการพิจารณาค่าจา้งปีน้ีวา่กรรมการฝ่ายลูกจา้ง มีเหตุมีผลและ

พร้อมท่ีจะรับฟังความเห็นท่ีอยูบ่นพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

ผูเ้ขียนดีใจท่ีคณะกรรมการไดต้ดัสนใจท่ีจะมีการประชุมกนัเป็นประจาํ ความจริงแลว้การประชุมกนัเป็น

ประจาํควรจะถือเป็นหนา้ท่ีสาํคญัท่ีสุดของคณะกรรมการชุดน้ี อยา่งไรกดี็ผูเ้ขียนมีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัหวัขอ้

ของการหารือท่ีคณะกรรมการไดใ้หส้มัภาษณ์ไปโดยเฉพาะจะกาํหนดมาตรการส่งเสริม สนบัสนุนนายจา้ง

และลูกจา้งเพื่อทดแทนในบางเร่ืองใหเ้กิดความยติุธรรมท่ีสุด เช่น การประกนัสงัคม ตั้งกองทุนช่วยเหลือผู ้

เจบ็ป่วย และฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

แมเ้ร่ืองราวเหล่าน้ีจะมีความเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัปัญหาค่าจา้งขั้นตํ่า แต่เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งอาศยันโยบาย

ระดบัสูงและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง เช่น กรมประชาสงเคราะห์ กรมแรงงานเละคณะกรรมการปฏิรูป

ระเบียบขา้ราชการ กาํลงัพิจารณากนัอู่ ผูเ้ขียนจึงใคร่เสนอวา่ เน่ืองจากคณะกรรมการมีเวลาเหลืออยูไ่ม่มาก

นกัน่าจะหลีกเล่ียงทาํงานซ่ึงมีหน่วยงานอ่ืนทาํอยูแ่ลว้ ใชเ้วลาในช่วง 3 เดือนทั้งหมดพิจารณางานในหนา้ท่ี

ของตนโดยตรงจะเป็นประโยชน์กวา่ งานท่ีสาํคญัท่ีรอคอยการพิจารณาของคณะการคือ 

ประการแรก ในการพิจารณากาํหนดค่าจา้งขั้นตํ่าคร้ังน้ี คณะกรรมการไดไ้ดเ้นน้เร่ืองดชันีค่าครองชีพซ่ึงเป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีสุดท่ีคณะกรรมการส่วนใหญ่ตดัสินใจไม่ใหมี้การปรับอตัราค่าจา้งสาํหรับปี 2527 

เป็นการถูกตอ้งท่ีดชันีค่าครองชีพในช่วงปีท่ีผา่นมานั้นไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากนกั แต่มีปัจจยัใกลเ้คียงและ

ต่อเน่ืองกบัค่าครองชีพอีกอยา่งหน่ึงคือ มาตรฐานการครองชีพซ่ึงจากรายงานของคณะกรรมการไม่ได้

กล่าวถึงเลย ผูเ้ขียนเห็นวา่ประเดน็เร่ืองมาตรฐานการครองชีพนั้นเป็นเร่ืองท่ีควรจะใหค้วามสนใจเท่ากบั

ดชันีค่าครองชีพ 

มาตรฐานการครองชีพหมายถึงการกาํหนดความตอ้งการของมนุษยเ์ก่ียวกบัเร่ืองอาหารเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่

อาศยัและความจาํเป็นอ่ืนๆซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีโภชนาการและนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีจาํเป็นจะตอ้งมีอยา่งไรจึงจะช่วยใหบุ้คคลหน่ึงสามารถท่ีจะมีกาํลงักาย จิตใจ ความตั้งใจท่ี

จะทาํงานใหเ้ป็นผลดี 

มาตรฐานดงักล่าวไดมี้การกาํหนดเป็นคร้ังแรกปี 25217 โดยคณะกรรมการค่าจา้งชุด อาจารยป่์วย อ้ึง

ภากรณ์ เป็นประธาน เน่ืองจากมาตรฐานการครองชีพไดก้าํหนดเป็นเวลา 10 ปีแลว้ สมควรท่ีจะไดมี้การ

ทบทวนกนัใหม่โดยคาํนึงถึงความจาํเป็น ความตอ้งการของบุคลในปัจจุบนั และความเจริญกา้วหนา้ของ

บา้นเมืองในช่วงท่ีผา่นมาดว้ย 

ประการท่ีสอง ประเดน็ของการขดัแยง้ในการพิจารณาค่าจา้งขั้นตํ่าคราวน้ีอีกประเดน็หน่ึงอยูท่ี่ความห่วงใย

ของคณะกรรมการต่อนายจา้งและประสงคจ์ะลดภาระของนายจา้ง 



รายงานท่ีเกบ็ออกมาไม่ไดใ้หข้อ้เทจ็จริงมากนกั เพียงแต่กล่าวถึงนายจา้งบางส่วนท่ีท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตาม

กฎหมาย ซึงไม่ใช่ปัจจยัท่ีจะตอ้งพิจารณาตามกฎหมาย เพราะเป็นเคนละเร่ืองกบัความสามารถของนายจา้งท่ี

จะจ่ายค่าจา้งขั้นตํ่า 

อยา่งไรกดี็ เม่ือคณะกรรมการยกมาเป็นเหตุผล กน่็าจะกล่าวถึงเร่ืองราวเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น ค่าแรงเป็นส่วน

เท่าใดของตน้ทุนการผลิตและการปรับค่าจา้งขั้นตํ่าในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมานั้นไดต้น้ทุนเพิ่มข้ึนอยา่งไร โดย

เฉพาธอยา่งยิง่กาํไรของนายจา้งในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นอยา่งไร 

โดยสรุปผูเ้ขียนเห็นวา่เป็นความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีคณะกรรมการค่าจา้งจะตอ้งไดข้อ้เทจ็จริงขา้งบนใหเ้ป็นท่ี

ชดัแจง้ ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารตดัสินใจคร้ังต่อไปของคณะกรรมการค่าจา้งไดเ้ป็นท่ียอมรับจากฝ่ายลูกจา้งและ

ประชาชนทัว่ไปไดอ้ยา่งดี ยิง่กวา่นั้นกฎหมายค่าจา้งขั้นตํ่ากไ็ดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัแจง้วา่ “ใหค้ณะกรรมการ

วางขอ้กาํหนดในการศึกษาและพิจารณาแนวทางท่ีกาํหนด โดยเฉพาะอยา่งยงิมาตรฐานเก่ียวกบัอาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และปัจจยัอนัจาํเป็นในการครองชีพ”  

ประการสุดทา้ย ในตอนตน้ปีหนา้คณะกรรมการกน่็าจะเสนอรายงานเก่ียวกบัภาวะค่าจาง แนวโนม้ของ

ค่าจา้ง พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะวา่จะสมควรดาํเนินการอยา่งไรกบัค่าจา้งขั้นตํ่าปี 2528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ หนังสือพมิพ์มตชินรายวนั ( 13 มีนาคม 2517 ) 

นิคม จนัทรวทุิร 

คาํพพิากษาประวตัศิาสตร์ 

 

ตั้งแต่ตน้ปีใหม่จนถึงปัจจุบนั ประชาชนไดอ่้านและฟังข่าวร้ายต่างๆตลอดมา เร่ิมแต่การปลน้เงินเดือนของ

สาํนกักรรมการปฏิรูปท่ีดิน ตามติดมาดว้ยข่าวไฟคลอกหญิงสาวท่ีภูเกต็ และการฆาตกรรมนกัประพนัธ์หญิง 

แต่ทั้งหมดน้ีมีข่าวท่ีน่ายนิดีข่าวหน่ึงท่ีประชนไม่นอ้ยอาจไม่ทราบเพราะมีหนงัสือพิมพไ์ม่ก่ีฉบบัเสนอข่าวน้ี



และเป็นเพียงข่าวเลก็ๆเท่านั้น ข่าวน้ีกคื็อ ศาลแรงงานกลางไดพ้ิพากษาใหน้ายจา้งจ่ายเงินค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้

สงท่ีเป็นเดก็ตามอตัราของกฎหมายค่าจา้งขั้นตํ่าคาํพิพากษาศาลแรงงานกลางคดีน้ีเป็นการสร้าง

ประวติัศาสตร์คร้ังสาํคญัของประวติัศาสตร์ดา้นการแรงงานและสวสัดิการสงัคมของประเทศไทยซ่ึงจะมีผล

เก้ือกลูและผลกัดนั การคุม้ครองแรงงานเดก็ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงาน 

ในแง่ของกฎหมาย คาํพิพากษาของศาลแรงงานเป็นการตีความอยา่งชดัแจง้ของกฎหมายค่าจา้งขั้นตํ่าวา่ ค่า

จางขั้นตํ่าท่ีทางราชการประกาศใชบ้งัคบักบัลูกจา้งทุกคนไม่วา่เดก็ ผูใ้หญ่ ผูห้ญิง หรือผูช้าย ฉะนั้นการ

หลีกเล่ียงใดๆเป็นการผดิกฎหมายและตอ้งไดรั้บการลงโทษ 

ในแง่สงัคม คาํพิพากษาฉบบัน้ียนืยนัถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานท่ีจะเขา้ดูแลคุม้ครองเดก็และ

เยาวชนใหส้ามารถเติบโตเป็นผูใ้หญ่ เป็นสมาชิกท่ีมีความรับผดิชอบ สงัคมเดก็และเยาวชนทัว่ไปในแง่แรง

ร่างกายและจิตใจจะตอ้ลงไดรั้บการอบรมสัง่สอน หาความรู้ ฝีมือ ประสบการณพอสมควรก่อนท่ีจะทาํงาน

เป็นหลกัฐาน เดก็และเยาวชนท่ีท่ีทาํงานตั้งแต่อายยุงันอ้ยยอ่มเส่ียงต่อการมีอนามยัและสุขภาพเลวร้ายหมด

โอกาสท่ีจะหาความรู้ เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่กจ็ะมีงานท่ีมีรายไดท่ี้มีหลกัประกนัไม่เพียงพอและส่งผลต่อการ

อบรมลูกหลานช่วงรุ่นต่อจากเขาไปดว้ย 

โดยเหตุน้ีคาํพิพากษาของศาลแรงงานกลางคร้ังน้ียอ่มจะเป็นเคร่ืองสงัวรแก่นายจา้งวา่ การจา้งแรงงานเดก็

นั้นไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ตวันายจา้งเอง ซ่ึงเป็นการป้องกนัมิใหเ้ดก็ทาํงานก่อนวยัท่ี

สมควร ซ่ึงเป็นส่ิงดีสาํหรับสงัคมส่วนรวม เพราะจากประสบการณ์ท่ีผา่นมากนายจา้งโดยเฉพาะสถาน

ประกอบการขนาดเลก็ มกัจะจา้งแรงงานเดก็ทาํงานเพราะค่าจา้งตํ่าอยา่งไรกดี็อาจมีบางท่านคา้นวา่การใช้

กฎหมายค่าจา้งขั้นตํ่าอยา่งเคร่งครัดจะทาํใหเ้ดก็วา่งงานและก่อความเดือดร้อนแก่เดก็และครอบครัว ผูเ้ขียน

ยอมรับวา่ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมีอยูบ่า้ง และในการร่างกฎหมายแรงงานซ่ึงผูเ้ขียนกมี็ส่วนเก่ียวขอ้ง ได้

ตระหนกัถึงปัญหาน้ี แต่เม่ือไดค้าํนึงผลดีผลเสียโดยเฉพาะในระยะยาวแลว้ กเ็ห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

กาํหนดค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นอตัราเดียว ซ่ึงความจริงค่าจา้งขั้นตํ่าท่ีกาํหนดกเ็ป็นผลมาจากขอ้หารือระหวา่ง

ตวัแทนนายจา้ง ลูกจา้ง และฝ่ายเป็นกลางสาํหรับค่าจา้งท่ีแรงงานไม่มีฝีมือทั้งหลายควรจะไดรั้บเพื่อสามารถ

ดาํรงชีพอยูไ่ดใ้นภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 

กล่าวโดยยอ่ ค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของประเทศวา่ คนทาํงานไม่วา่จะมีอายเุท่าไร เพศชาย

หรือหญิง เช้ือชาติ ศาสนาใดๆกค็วรจะไดรั้บค่าจางโดยเท่าเทียมกนัตามผลของงานท่ีทาํและใหส้ามารถมี

ชีวิตอยูไ่ดใ้นสงัคมอยา่งปกติสุขตามควร 

ฉะนั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งปฏิบติัโดยเท่าเทียมกนั การท่ีจะกาํหนดค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นหลาย

อตัราและกาํหนดค่าจา้งขั้นตํ่าสาํหรับเดก็เป็นพิเศษจะมีขอ้เสียมาก โดยเฉพาะทาํใหน้ายจา้งเลือกเดก็ทาํงาน

และปล่อยใหผู้ใ้หญ่วา่งงาน ตวัเลขในปัจจุบนักน่็าเป็นห่วงอยูแ่ลว้ คือ ในขณะท่ีมีผูว้า่งงานอยูถึ่ง 3 ลา้นคน 

มีเดก็อยูร่ะหวา่ง14-20ปี ทาํงานอยูถึ่ง 3 ลา้นคน 

ประการสุดทา้ยประเทศไทยของเราไดเ้จริญกา้วหนา้มามากในช่วง 30 ปีท่ีแลว้ และทางราชการกาํลงั

ส่งเสริมเดก็และเยาวชนโดยกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฯฉบบัปัจจุบนั ฉะนั้นการท่ีนายจา้ง



จะปฏิบติัตามคาํพิพากษาของศาลแรงงานกลางโดยถูกตอ้งและใหลู้กจา้งทั้งเดก็และผูใ้หญ่ไดรั้บค่าจา้งท่ีเป็น

ธรรมกน่็าท่ีจะเป็นเร่ืองท่ีควรแก่การไดรั้บการสนบัสนุนโดยทัว่ไป 

 

 


