บทความหนังสื อพิมพ์มติชนรายวัน ( 5 กรกฎาคม 2527)
นิคม จันทรวิทุร
ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้ องของคณะกก.ค่ าจ้ าง
ช่วงอาทิตย์ที่ผา่ นมามีข่าวทางหน้าหนังสื อพิมพ์หลายฉบับเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นตํ่า เริ่ มจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของ
ทางราชการท่านหนึ่ง ซึ่งเป็ นกรรมการค่าจ้างได้ให้สมั ภาษณ์ถึงการกําหนดค่าจ้างขั้นตํ่าในปี นี้วา่ จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพราะอัตราค่าจ้างใหม่จะไปก่อปัญหากับเงินเดือนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจสองวัน
ต่อมามีข่าวออกมาอีกว่ากรรมการค่าจ้างฝ่ ายราชการได้ประชุมกันแล้วมีความเห็นให้คงค่าจ้างขั้นตํ่าไว้อย่าง
เดิม รุ่ งขึ้นกรรมการฝ่ ายลูกจ้างได้ให้สมั ภาษณ์คดั ค้านและเสนอว่าค่าจ้างขั้นตํ่าควนเพิ่มอีกวันละ2บาท ข่าว
ข้างต้นได้ทาํ ให้เกิดข้อสงสัย ความสับสนและคําถามในหมู่ผทู ้ ี่สนใจทัว่ ไปว่า มีการประชุมคณะกรรมการ
ไตรภาคีแล้วหรื อยัง การประชุมของคณะกรรมการฝ่ ายราชการเป็ นการประชุมอย่างไมใช่ทางการใช่หรื อไม่
การแสดงความคิดเห็นของกรรมการฝ่ ายราชการและฝ่ ายลูกจ้างเป็ นการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและ
ไม่ใช่ทางการ ไม่วา่ คําตอบที่แท้จริ งจะเป็ นอย่างไร ข่าวข้างต้นหากเป็ นความจริ งก็ค่อนข้างจะเป็ นเรื่ องแปลก
และแสดงว่ามีความขัดแย้งระหว่างกรรมการฝ่ ายราชการและกรรมการฝ่ ายลูกจ้างอันไม่เป็ นผลดีต่อการ
ทํางานคณะกรรมการค่าจ้างทั้งชุด ทั้งจะสร้างความวิตกกังวลและความไม่มน่ั ใจให้แก่คนงานทัว่ ไป
คณะกรรมการค่าจ้างเป็ นคณะกรรมการที่มีความสําคัญคณะหนึ่งของรัฐบาล มีหน้าที่เป็ นคนกลางเสนอ
ความเห็นให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกประกาศใช้อตั ราค่าจ้างขั้นตํ่า ในทางปฏิบตั ิ
คณะกรรมการฯทํารายงานปี ละครั้งเสนอถึงภาวะค่าจ้างตลอดจนแนวโน้มและมาตรการที่รัฐบาลควรจะต้อง
ดําเนินการส่ วนการกําหนดค่าจ้างขั้นตํ่านั้น คณะกรรมการฯจะได้ทบทวนค่าจางที่ได้กาํ หนดไว้แล้วกับ
สภาพทางเศรษฐกิจรวมถึงค่าครองชีพว่าเหมาะสมกับค่าจ้างที่กาํ หนดไว้ก่อนแล้วแค่ไหนเพียงไร หากไม่
เหมาะสมควรจะปรับปรุ งเท่าใด หากเหมาะสมแล้วมีเหตุผลอย่างไร
ตามประเพณี ด้ งั เดิม (ช่วงพ.ศ2516-2519) กรรมการฝ่ ายลูกจ้างมักเป็ นผูเ้ สนอให้ปรับค่าจ้างขั้นตํ่าโดย
เสนอข้อเท็จจริ งและเหตุผลต่อคณะกรรมการไตรภาคี (เต็มคณะ) กรรมการฝ่ ายนายจ้างก็มกั จะมีขอ้ ท้วงติง
คัดค้าน จึงเป็ นหน้าที่ของกรรมการฝ่ ายรัฐบาลคอยรับฟังข้อเท็จจริ งและเหตุผลเพิม่ เติม ทั้งเสนอข้อเท็จจริ ง
อื่นๆ ซึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของส่ วนรวมให้ทุกฝ่ ายได้ทราบกล่าวอย่างง่ายๆ การกําหนดค่าจ้าง
ขั้นตํ่าแต่ละครั้งเป็ นเรื่ องการพูดจาหรื อทําความเข้าใจระหว่างระหว่างฝ่ ายลูกจ้างและฝ่ ายนายจ้างโดยมี
กรรมการฝ่ ายรัฐบาลคอยชัง่ ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตลอดจนหาทางให้ท้ งั สองฝ่ ายได้ยอมรับอัตราค่าจ้างขั้น
ตํ่าที่เหมาะสมและเป็ นธรรมและจะไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนส่ วนใหญ่การที่จะมีการท้วงติง
คัดค้าน ไม่เห็นด้วย ก็กระทํากันในที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีซึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง
นายจ้าง ประชาชนร่ วมกัน

ด้วยเหตุน้ ีผเู ้ ขียนจึงเห็นว่าเนื่องจากปี ใหม่ได้ผา่ นมาครบหกเดือนแล้ว ที่คณะกรรมการค่าจ้างจะได้มีการ
ประชุมเต็มคณะ ทบทวน รับฟังข้อเท็จจริ งและเหตุผลของฝ่ ายนายจ้าง ลูกจ้าง หากฝ่ ายนายจ้างมีขอ้ เท็จจริ ง
อย่างไรก็ควรชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ การดําเนินการดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่จะต้องทําเป็ นการด่วน เพื่อระงับ
ความสับสน ความเข้าใจผิด และป้ องกันปัญหาที่จะตามมา
ค่าจ้างขั้นตํ่าของประเทศไทยได้มีการประกาศใช้มาครบสิ บปี เละปัจจุบนั ได้ให้ประโยชน์แก่คนงานทัว่ ไป
ประมาณ1.5 ล้านคน กล่าวได้วา่ ค่าจ้างขั้นตํ่าเป็ นหลักประกันที่แน่นอนอันเดียวที่ผใู ้ ช้แรงงานมีอยู่
ฉะนั้นเป็ นการจําเป็ นอย่างยิง่ ที่คณะกรรมการค่าจ้างจะได้ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และทัน
ต่อเหตุการณ์ การที่จะคํานึงถึงปั ญหาล่วงหน้าต่างๆเป็ นการดี แต่ควรหารื อคณะกรรมการเต็มคณะ
บ้านเมืองเราขณะนี้มีปัญหาอยูม่ ากแล้ว โปรดอย่าปล่อยให้เรื่ องที่มีกฎเกณฑ์อยูแ่ ล้วเกิดปั ญหาอีก มีอะไรก็
น่าจะพูดจากันในที่ประชุมคณะกรรมการพูดกันอย่างพี่อย่างน้อง คนไทยเรามีเหตุมีผลถ้าได้รับการรับรอง
การรับฟังของเขาบ้าง

บทความ หนังสื มพิมพ์มติชนรายวัน (12 ตุลาคม 2527)
นิคม จันทรวิทุร
กรรมการค่ าจ้ าง-ภารกิจทีย่ งั ไม่ เสร็จ

ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็ นต้นมา เรื่ องค่าจ้างขั้นตํ่าเป็ นข่าวใหญ่อยูห่ ลายสัปดาห์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2527 คณะกรรมการการค่าจ้างก็ได้มีการประชุมนัดสุ ดท้ายและมีมติให้ตีรึงค่าจ้างไปอีก 3 เดือน
คณะกรรมการค่าจ้างคงจะทราบชัดแจ้งในการพิจารณาค่าจ้างปี นี้วา่ กรรมการฝ่ ายลูกจ้าง มีเหตุมีผลและ
พร้อมที่จะรับฟังความเห็นที่อยูบ่ นพื้นฐานของข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ผูเ้ ขียนดีใจที่คณะกรรมการได้ตดั สนใจที่จะมีการประชุมกันเป็ นประจํา ความจริ งแล้วการประชุมกันเป็ น
ประจําควรจะถือเป็ นหน้าที่สาํ คัญที่สุดของคณะกรรมการชุดนี้ อย่างไรก็ดีผเู ้ ขียนมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับหัวข้อ
ของการหารื อที่คณะกรรมการได้ให้สมั ภาษณ์ไปโดยเฉพาะจะกําหนดมาตรการส่ งเสริ ม สนับสนุนนายจ้าง
และลูกจ้างเพื่อทดแทนในบางเรื่ องให้เกิดความยุติธรรมที่สุด เช่น การประกันสังคม ตั้งกองทุนช่วยเหลือผู ้
เจ็บป่ วย และฝึ กอบรมฝี มือแรงงาน
แม้เรื่ องราวเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับปัญหาค่าจ้างขั้นตํ่า แต่เป็ นเรื่ องที่จะต้องอาศัยนโยบาย
ระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กรมประชาสงเคราะห์ กรมแรงงานเละคณะกรรมการปฏิรูป
ระเบียบข้าราชการ กําลังพิจารณากันอู่ ผูเ้ ขียนจึงใคร่ เสนอว่า เนื่องจากคณะกรรมการมีเวลาเหลืออยูไ่ ม่มาก
นักน่าจะหลีกเลี่ยงทํางานซึ่งมีหน่วยงานอื่นทําอยูแ่ ล้ว ใช้เวลาในช่วง 3 เดือนทั้งหมดพิจารณางานในหน้าที่
ของตนโดยตรงจะเป็ นประโยชน์กว่า งานที่สาํ คัญที่รอคอยการพิจารณาของคณะการคือ
ประการแรก ในการพิจารณากําหนดค่าจ้างขั้นตํ่าครั้งนี้ คณะกรรมการได้ได้เน้นเรื่ องดัชนีค่าครองชีพซึ่งเป็ น
ปัจจัยสําคัญที่สุดที่คณะกรรมการส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจไม่ให้มีการปรับอัตราค่าจ้างสําหรับปี 2527
เป็ นการถูกต้องที่ดชั นีค่าครองชีพในช่วงปี ที่ผา่ นมานั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่มีปัจจัยใกล้เคียงและ
ต่อเนื่องกับค่าครองชีพอีกอย่างหนึ่งคือ มาตรฐานการครองชีพซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการไม่ได้
กล่าวถึงเลย ผูเ้ ขียนเห็นว่าประเด็นเรื่ องมาตรฐานการครองชีพนั้นเป็ นเรื่ องที่ควรจะให้ความสนใจเท่ากับ
ดัชนีค่าครองชีพ
มาตรฐานการครองชีพหมายถึงการกําหนดความต้องการของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่ องอาหารเครื่ องนุ่งห่ ม ที่อยู่
อาศัยและความจําเป็ นอื่นๆซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่โภชนาการและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยต่างๆเหล่านี้จาํ เป็ นจะต้องมีอย่างไรจึงจะช่วยให้บุคคลหนึ่งสามารถที่จะมีกาํ ลังกาย จิตใจ ความตั้งใจที่
จะทํางานให้เป็ นผลดี
มาตรฐานดังกล่าวได้มีการกําหนดเป็ นครั้งแรกปี 25217 โดยคณะกรรมการค่าจ้างชุด อาจารย์ป่วย อึ้ง
ภากรณ์ เป็ นประธาน เนื่องจากมาตรฐานการครองชีพได้กาํ หนดเป็ นเวลา 10 ปี แล้ว สมควรที่จะได้มีการ
ทบทวนกันใหม่โดยคํานึงถึงความจําเป็ น ความต้องการของบุคลในปัจจุบนั และความเจริ ญก้าวหน้าของ
บ้านเมืองในช่วงที่ผา่ นมาด้วย
ประการที่สอง ประเด็นของการขัดแย้งในการพิจารณาค่าจ้างขั้นตํ่าคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งอยูท่ ี่ความห่ วงใย
ของคณะกรรมการต่อนายจ้างและประสงค์จะลดภาระของนายจ้าง

รายงานที่เก็บออกมาไม่ได้ให้ขอ้ เท็จจริ งมากนัก เพียงแต่กล่าวถึงนายจ้างบางส่ วนที่ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ซึงไม่ใช่ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาตามกฎหมาย เพราะเป็ นเคนละเรื่ องกับความสามารถของนายจ้างที่
จะจ่ายค่าจ้างขั้นตํ่า
อย่างไรก็ดี เมื่อคณะกรรมการยกมาเป็ นเหตุผล ก็น่าจะกล่าวถึงเรื่ องราวเกี่ยวข้องด้วย เช่น ค่าแรงเป็ นส่ วน
เท่าใดของต้นทุนการผลิตและการปรับค่าจ้างขั้นตํ่าในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมานั้นได้ตน้ ทุนเพิ่มขึ้นอย่างไร โดย
เฉพาธอย่างยิง่ กําไรของนายจ้างในอุตสาหกรรมต่างๆเป็ นอย่างไร
โดยสรุ ปผูเ้ ขียนเห็นว่าเป็ นความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่คณะกรรมการค่าจ้างจะต้องได้ขอ้ เท็จจริ งข้างบนให้เป็ นที่
ชัดแจ้ง ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสิ นใจครั้งต่อไปของคณะกรรมการค่าจ้างได้เป็ นที่ยอมรับจากฝ่ ายลูกจ้างและ
ประชาชนทัว่ ไปได้อย่างดี ยิง่ กว่านั้นกฎหมายค่าจ้างขั้นตํ่าก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งว่า “ให้คณะกรรมการ
วางข้อกําหนดในการศึกษาและพิจารณาแนวทางที่กาํ หนด โดยเฉพาะอย่างยิงมาตรฐานเกี่ยวกับอาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย และปั จจัยอันจําเป็ นในการครองชีพ”
ประการสุ ดท้าย ในตอนต้นปี หน้าคณะกรรมการก็น่าจะเสนอรายงานเกี่ยวกับภาวะค่าจาง แนวโน้มของ
ค่าจ้าง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะว่าจะสมควรดําเนินการอย่างไรกับค่าจ้างขั้นตํ่าปี 2528

บทความ หนังสื อพิมพ์มติชนรายวัน ( 13 มีนาคม 2517 )
นิคม จันทรวิทุร
คําพิพากษาประวัตศิ าสตร์
ตั้งแต่ตน้ ปี ใหม่จนถึงปัจจุบนั ประชาชนได้อ่านและฟังข่าวร้ายต่างๆตลอดมา เริ่ มแต่การปล้นเงินเดือนของ
สํานักกรรมการปฏิรูปที่ดิน ตามติดมาด้วยข่าวไฟคลอกหญิงสาวที่ภูเก็ต และการฆาตกรรมนักประพันธ์หญิง
แต่ท้ งั หมดนี้มีข่าวที่น่ายินดีข่าวหนึ่งที่ประชนไม่นอ้ ยอาจไม่ทราบเพราะมีหนังสื อพิมพ์ไม่กี่ฉบับเสนอข่าวนี้

และเป็ นเพียงข่าวเล็กๆเท่านั้น ข่าวนี้กค็ ือ ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้า
สงที่เป็ นเด็กตามอัตราของกฎหมายค่าจ้างขั้นตํ่าคําพิพากษาศาลแรงงานกลางคดีน้ ีเป็ นการสร้าง
ประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของประวัติศาสตร์ดา้ นการแรงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศไทยซึ่งจะมีผล
เกื้อกูลและผลักดัน การคุม้ ครองแรงงานเด็กให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงาน
ในแง่ของกฎหมาย คําพิพากษาของศาลแรงงานเป็ นการตีความอย่างชัดแจ้งของกฎหมายค่าจ้างขั้นตํ่าว่า ค่า
จางขั้นตํ่าที่ทางราชการประกาศใช้บงั คับกับลูกจ้างทุกคนไม่วา่ เด็ก ผูใ้ หญ่ ผูห้ ญิง หรื อผูช้ าย ฉะนั้นการ
หลีกเลี่ยงใดๆเป็ นการผิดกฎหมายและต้องได้รับการลงโทษ
ในแง่สงั คม คําพิพากษาฉบับนี้ยนื ยันถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานที่จะเข้าดูแลคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนให้สามารถเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ สังคมเด็กและเยาวชนทัว่ ไปในแง่แรง
ร่ างกายและจิตใจจะต้อลงได้รับการอบรมสัง่ สอน หาความรู ้ ฝี มือ ประสบการณพอสมควรก่อนที่จะทํางาน
เป็ นหลักฐาน เด็กและเยาวชนที่ที่ทาํ งานตั้งแต่อายุยงั น้อยย่อมเสี่ ยงต่อการมีอนามัยและสุ ขภาพเลวร้ายหมด
โอกาสที่จะหาความรู ้ เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่กจ็ ะมีงานที่มีรายได้ที่มีหลักประกันไม่เพียงพอและส่ งผลต่อการ
อบรมลูกหลานช่วงรุ่ นต่อจากเขาไปด้วย
โดยเหตุน้ ีคาํ พิพากษาของศาลแรงงานกลางครั้งนี้ยอ่ มจะเป็ นเครื่ องสังวรแก่นายจ้างว่า การจ้างแรงงานเด็ก
นั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ตวั นายจ้างเอง ซึ่งเป็ นการป้ องกันมิให้เด็กทํางานก่อนวัยที่
สมควร ซึ่งเป็ นสิ่ งดีสาํ หรับสังคมส่ วนรวม เพราะจากประสบการณ์ที่ผา่ นมากนายจ้างโดยเฉพาะสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก มักจะจ้างแรงงานเด็กทํางานเพราะค่าจ้างตํ่าอย่างไรก็ดีอาจมีบางท่านค้านว่าการใช้
กฎหมายค่าจ้างขั้นตํ่าอย่างเคร่ งครัดจะทําให้เด็กว่างงานและก่อความเดือดร้อนแก่เด็กและครอบครัว ผูเ้ ขียน
ยอมรับว่าข้อเท็จจริ งดังกล่าวมีอยูบ่ า้ ง และในการร่ างกฎหมายแรงงานซึ่งผูเ้ ขียนก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้
ตระหนักถึงปั ญหานี้ แต่เมื่อได้คาํ นึงผลดีผลเสี ยโดยเฉพาะในระยะยาวแล้ว ก็เห็นความจําเป็ นที่จะต้อง
กําหนดค่าจ้างขั้นตํ่าเป็ นอัตราเดียว ซึ่งความจริ งค่าจ้างขั้นตํ่าที่กาํ หนดก็เป็ นผลมาจากข้อหารื อระหว่าง
ตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ ายเป็ นกลางสําหรับค่าจ้างที่แรงงานไม่มีฝีมือทั้งหลายควรจะได้รับเพื่อสามารถ
ดํารงชีพอยูไ่ ด้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั
กล่าวโดยย่อ ค่าจ้างขั้นตํ่าเป็ นการประกาศเจตนารมณ์ของประเทศว่า คนทํางานไม่วา่ จะมีอายุเท่าไร เพศชาย
หรื อหญิง เชื้อชาติ ศาสนาใดๆก็ควรจะได้รับค่าจางโดยเท่าเทียมกันตามผลของงานที่ทาํ และให้สามารถมี
ชีวิตอยูไ่ ด้ในสังคมอย่างปกติสุขตามควร
ฉะนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบตั ิโดยเท่าเทียมกัน การที่จะกําหนดค่าจ้างขั้นตํ่าเป็ นหลาย
อัตราและกําหนดค่าจ้างขั้นตํ่าสําหรับเด็กเป็ นพิเศษจะมีขอ้ เสี ยมาก โดยเฉพาะทําให้นายจ้างเลือกเด็กทํางาน
และปล่อยให้ผใู ้ หญ่วา่ งงาน ตัวเลขในปัจจุบนั ก็น่าเป็ นห่วงอยูแ่ ล้ว คือ ในขณะที่มีผวู ้ า่ งงานอยูถ่ ึง 3 ล้านคน
มีเด็กอยูร่ ะหว่าง14-20ปี ทํางานอยูถ่ ึง 3 ล้านคน
ประการสุ ดท้ายประเทศไทยของเราได้เจริ ญก้าวหน้ามามากในช่วง 30 ปี ที่แล้ว และทางราชการกําลัง
ส่ งเสริ มเด็กและเยาวชนโดยกําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯฉบับปั จจุบนั ฉะนั้นการที่นายจ้าง

จะปฏิบตั ิตามคําพิพากษาของศาลแรงงานกลางโดยถูกต้องและให้ลูกจ้างทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ได้รับค่าจ้างที่เป็ น
ธรรมก็น่าที่จะเป็ นเรื่ องที่ควรแก่การได้รับการสนับสนุนโดยทัว่ ไป

