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ความอยุติธรรมแผ/ซ/านไปทุกแห/งหน สะสมและซุกซ/อนมากว/าทศวรรษจนประชาชนทนไม/ไหว เหตุการณA 14 ตุลา

ฯ เปEนเหมือนเคร่ืองยืนยันว/าหากเราไม/ยอมจำนน ชัยชนะก็ใช/ว/าจะไกลเกินเอ้ือม และคงเปEนเฉกเช/นเดียวกับความ

ไม/เปEนธรรมในประเด็นอ่ืน ๆ 

. 

ประชาชนคนท่ัวไป กรรมกร ชาวนา และนักเรียนนักศึกษาจึงลุกข้ึนมาเคล่ือนไหว จากท่ีไม/เคยส/งเสียงก็ไดUส/ง จาก

ท่ีส/งอยู/แลUวก็พรUอมท่ีจะประสานกันใหUดังข้ึนไปอีก ท้ังหมดน้ีทำอยู/บนพ้ืนฐานสำคัญคือเพ่ือเรียกรUองความเปEนธรรม

ในแบบท่ีมนุษยAสมควรจะไดUรับ 

. 

เม่ือมวลชนไม/ลดละความพยายาม ความทุกขAยากของปวงประชาก็เร่ิมไดUรับการเหลียวแลและตอบสนอง มากบUาง

นUอยบUางปะปนกันไป และหลาย ๆ คร้ังก็มีราคาท่ีตUองจ/าย 

. 



#5ตุลาตะวันจะมาเม่ือฟ]าสาง ชวนทบทวนว/าตลอด 3 ป_ท่ีต/อสูU ความสำเร็จท่ีเปEนรูปธรรมมีอะไรบUาง บางส่ิง

เกิดข้ึนและส้ินสุดลง บางส่ิงยังคงนำไปใชUอยู/ บางเร่ืองถึงเวลาทบทวนปรับปรุงใหUเขUากับยุคสมัย 

. 

ขอขอบคุณทุกความพยายาม ขอสดุดีทุกความขบถต/ออำนาจและการปฏิเสธค/านิยมอันไรUเหตุผล ท่ีเปEนหัวเช้ือใหU

สังคมมองเห็นคนเปEนคนเท/ากัน  

. 

แมUจวบจนถึงวินาทีน้ีจะมีอีกหลายส่ิงท่ียังคงตUองสูUกันต/อก็ตาม 

 

 
 

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 

. 

#ความผิดปกติท่ีเกือบเป็นปกติ 

. 

ค่าแรงต่ำเต้ียเร่ียดิน ทำงานติดต่อกันก่ีช่ัวโมงตามแต่ใจนายจ้างโดยไร้ซ่ึงมาตรฐานวันหยุด วันลา และเวลาพัก เป็น

เร่ืองผิดปกติท่ีเกือบกลายเป็นเร่ืองปกติในช่วงต้นศตวรรษ 2500 เพราะเป็นกันแบบน้ีแทบทุกหนแห่ง 

. 

การถูกกดข่ีของแรงงานไม่ได้หมายความเพียงว่านายจ้างโรงงานใดโรงงานหน่ึงไม่เหลียวแลลูกจ้างเท่าน้ัน แต่ต้นตอ

ของเร่ืองน้ีสาวกลับไปได้ถึงนโยบายของรัฐด้วย 

. 



จุดเร่ิมต้นของเร่ืองน้ีย้อนไปต้ังแต่สมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีเร่ิมมีนโยบายส่งเสริมให้ต่างชาติ

ลงทุนในประเทศไทย การประกอบกิจการต้นทุนต่ำเป็นแรงดึงดูดทุนข้ามชาติได้เป็นอย่างดี และหน่ึงในวิธีท่ีทำให้

ต้นทุนต่ำได้ก็คือการผลักภาระให้แรงงานทำงานหนักเกินควร แลกกับค่าตอบแทนท่ีห่างไกลจากความสมเหตุสมผล 

. 

กดซ้ำ ๆ ยังไม่พอ รัฐบาลเห็นว่าต้องป้องกันการลุกข้ึนสู้ด้วย จอมพลสฤษด์ิจึงออกประกาศคณะปฏิวัติท่ีเบรกการ

บังคับใช้กฎหมายท่ีทำหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ท่ีมีต้ังแต่ปี 2499 ด้วย 

. 

#ประชาชนต้องลุกข้ึนสู้ 

. 

แม้มีข้อห้าม แต่การต่อต้านการกดข่ีพร้อมปะทุเสมอ กรรมกรเร่ิมนัดหยุดงานกันต้ังแต่ราวปี 2508 และรวมตัวมาก

ข้ึนเร่ือย ๆ และแล้วพลังของมวลชนก็ยากจะทัดทาน จนในปี 2515 รัฐบาลต้องเร่ิมขยับ โดยได้ต้ังคณะกรรมการ

พิจารณากำหนดค่าแรงข้ันต่ำ และออกประกาศให้ค่าแรงข้ันต่ำเท่ากับ 12 บาทต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ 2516 

. 

ถึงอย่างน้ันเร่ืองก็ยังไม่จบ ต่อให้กำหนดค่าแรงข้ันต่ำท่ีเอาเข้าจริง ๆ ก็เข้าข่ายต่ำมากเม่ือเทียบกับค่าครองชีพ แต่

นายจ้างหลายรายก็หาได้ใส่ใจไม่ 

. 

เม่ือระบอบเผด็จการส่ันสะเทือนจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กระแสนัดหยุดงานเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม

จึงเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ นับแต่เหตุการณ์น้ันจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนมีการหยุดงานราว 180 คร้ัง และเพ่ิมข้ึนอีก

เป็น 300 คร้ังในเดือนถัดมา โดยปรากฏการณ์น้ีเกิดข้ึนท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

. 

ในเวลาต่อ ๆ มาการประท้วงผ่านการหยุดงานไม่เพียงขยายวงกว้างในเชิงพ้ืนท่ี แต่ยังเกิดข้ึนในหลากหลายประเภท

กิจการ ต้ังแต่โรงงานทอผ้า โรงแรม ยันกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ อีกท้ังยังนำมาสู่การก่อต้ังองค์กรกรรมกรใน

รูปแบบสหภาพซ่ึงทำให้การเคล่ือนไหวเป็นระบบและทรงพลังมากย่ิงข้ึน 

. 

จนในท่ีสุดรัฐบาลก็รับปากท่ีจะพิจารณาข้อเรียกร้องของกรรมกร ซ่ึงประกอบไปด้วยค่าชดเชยเม่ือออกจากงาน 

และการปรับค่าจ้างแรงงานข้ันต่ำอันนำมาสู่การประกาศประกันค่าแรงข้ันต่ำวันละ 20 บาทในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลในเดือนตุลาคม 2517 รวมถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซ่ึงเป็นฉบับท่ีใช้

อยู่จนถึงปัจจุบัน 

. 



พ.ร.บ.น้ีว่าด้วยการประกันสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสหภาพ เพ่ือเจรจาต่อรองกับนายจ้าง ทำให้แรงงาน

สามารถมีปากเสียงกับนายจ้าง และเรียกร้องให้เกิดการปรับสภาพการจ้างงานท่ีเป็นธรรมได้ 

. 

#พรบแรงงานสัมพันธ์ท่ีต้องไปต่อ 

. 

ทุกวันน้ีประเทศไทยยังคงต้องการการลงทุนจากต่างชาติ โดยใช้เร่ืองแรงงานราคาถูกเป็นหน่ึงในแรงจูงใจสำคัญอยู่ 

ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มหลักของแรงงานราคาถูกท่ีว่าคือแรงงานข้ามชาติ 

. 

ความจำเป็นของแรงงานข้ามชาติถูกสะท้อนให้เห็นผ่านรายงานหลายฉบับ เช่น รายงานของธนาคารโลกปี 2559 ท่ี

ระบุว่าประเทศไทยพ่ึงพิงแรงงานข้ามชาติถึงร้อยละ 10 ของกำลังแรงงานท้ังหมด และองค์การเพ่ือความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ประมาณการว่าแรงงานข้ามชาติมีส่วนขับเคล่ือนเศรษฐกิจถึงร้อยละ 4.3-

6.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2560 เป็นต้น 

. 

ตัดภาพมาท่ีข้อกฎหมาย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสหภาพแรงงานมี

ข้อกำหนดไว้ว่า ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่าน้ัน 

. 

ระยะเวลา 40 กว่าปีท่ีผ่านมา พ.ร.บ.น้ีนำพาความก้าวหน้าท่ีจับต้องได้มาสู่แรงงานไทยทุกผู้ทุกคน ในขณะเดียวกัน

ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันก็เป็นประจักษ์พยานว่าถึงเวลาแล้วท่ีต้องแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.น้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเป็นจริง 

. 

ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา เครือข่ายและองค์กรแรงงานไทยจึงพยายามผลักดันให้รัฐบาลรับรองสิทธิตามอนุสัญญา 

ILO ฉบับท่ี 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรองโดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ ซ่ึงใน

ท่ีน้ีรวมถึงการรวมกลุ่มเป็นสหภาพของแรงงานข้ามชาติในไทยด้วย แม้จะยังไม่สำเร็จก็ตาม 

 



 
 

พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 

. 

#ทำเท่าไหร่ไม่เคยได้เท่าน้ัน 

. 

หากทำนา 50 ถัง ชาวนาจะมีเก็บมากสุด 25 ถัง หรือในจังหวะท่ีเลวร้ายกว่าน้ัน ชาวนาอาจแทบไม่เหลืออะไรเลย 

น่ีคือสภาพความเป็นอยู่ของชาวนาก่อนท่ี พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านาจะบังคับใช้อย่างท่ัวถึง 

. 

ท่ีเป็นแบบน้ีก็เพราะการครอบครองท่ีทำกินไม่เคยยุติธรรม แถมยังมีกฎท่ีแสนกดข่ีให้การลืมตาอ้าปากเป็นเร่ือง

เป็นไปไม่ได้ ประเด็นน้ีเห็นได้ชัดในภาคเหนือท่ีท่ีดินส่วนใหญ่อยู่ในมือทายาทเจ้าเมืองหรือผู้มีศักดินาไม่ก่ีราย 

ชาวนาจึงต้องจำใจเป็นผู้เช่าภายใต้เง่ือนไขท่ีต้องลงท้ังทุนท้ังแรงเองท้ังหมดจนจบกระบวนการ ต้ังแต่ไถ หว่าน ดาย

หญ้า ใส่ปุ๋ย ไปจนถึงเก็บเก่ียว แถมยังพ่วงกฎเหล็กว่าเม่ือผลผลิตออกมาแล้วต้องยกให้เจ้าของท่ีคร่ึงหน่ึง 

. 

หนักไปกว่าน้ัน “ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ” (ช่ือเดิม อนุสรณ์ ไชยวรรณ) อดีตนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคเหนือท่ีเป็นท้ัง

นักเคล่ือนไหวและลูกชาวนา เล่าว่า หากจังหวะไม่ดี เจอพายุ ข้าวเสียหาย เจ้าของท่ีก็ไม่ได้เห็นอกเห็นใจหรือ

พยายามทำความเข้าใจชาวนาแต่อย่างใด ชาวนาต้องทบส่วนท่ีควรจะต้องแบ่งให้เจ้าของท่ีรอบน้ีไปกับผลผลิตจาก

นาคร้ังหน้า เท่ากับว่านาคร้ังหน้าชาวนาต้องยกผลผลิตร้อยท้ังร้อยให้กับเจ้าของท่ีเลยทีเดียว 

. 

#พรบควบคุมการเช่านาแบบไม่ท่ัวถึง 



. 

ท่ีจริงแล้ว พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านามีมาต้ังแต่ก่อนปี 2500 แต่เพราะนาในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกันมากและ

บริบทความเป็นจริงของบางพ้ืนท่ีไม่ได้สอดคล้องกับท่ีระบุในกฎหมาย พ.ร.บ.น้ีจึงถูกละเลยไป 

. 

อย่างไรก็ตาม ชาวนาแถบภาคกลางเคล่ือนไหวเร่ืองน้ีมาก่อนและมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.น้ีในปี 2517 โดยมี

สาระสำคัญว่า ผู้เช่านาจะได้รับการคุ้มครองระดับหน่ึง คือ ส่วนแบ่งท่ีเจ้าของท่ีจะได้รับ คิดเป็น 1 ใน 3 เท่าน้ัน 

ท้ังน้ี ต้องหักต้นทุนแล้วด้วย และให้มีคณะกรรมการกำกับการเช่านาเพ่ือกำกับการเก็บค่าเช่านาด้วย 

. 

#จากกลางสู่เหนือ 

. 

ฟากฝ่ังชาวนาภาคเหนือไม่เคยได้ยินเก่ียวกับ พ.ร.บ.น้ีมาก่อน กระท่ังนักศึกษาเร่ิมทำงานร่วมกับชาวนามากข้ึน

เร่ือย ๆ นักศึกษาจึงเล่าสู่ชาวนาฟังเร่ือง พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านาท่ีมีใช้อยู่ท่ีภาคกลาง จากท่ีแต่ก่อนชาวนาสู้ไปแพ้

ไป การได้รับรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ.น้ีเหมือนกับแสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์เร่ิมปรากฏให้เห็น 

. 

ชาวนารู้ท้ังรู้ว่าการจะเรียกร้องคนเดียวไม่ต่างอะไรจากเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง จึงเกิดการขยายตัวรวมกลุ่มกันอย่าง

รวดเร็ว “มนัส จินตนะดิลกกุล” อดีตผู้ประสานงานชาวนาภาคเหนือเล่าว่า ภูมิประเทศของภาคเหนือเอ้ือให้เกิด

ปรากฏการณ์ไฟลามทุ่ง ด้วยเพราะท่ีราบลุ่มแม่น้ำมีจำกัด ชาวนาจึงมักอาศัยอยู่ติด ๆ กัน อีกท้ังมีการโยกย้ายท่ีอยู่

ท่ีทำกินบ่อย ๆ การส่งต่อความคิดจากนาแปลงหน่ึงไปสู่อีกหลายสิบแปลงจึงไม่ใช่อุปสรรค นอกจากน้ีชาวนาหัวอก

เดียวกันท่ีเจ็บปวดร่วมจากปัญหาน้ีมีอยู่มากจึงสนใจเป็นส่วนหน่ึงของการต่อสู้อย่างไม่ยากนัก จนหลายหมู่บ้านใน

ภาคเหนือมีสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาเกิดข้ึนเต็มไปหมด 

. 

#คุมการเช่านาท่ัวทิศ 

. 

ในท่ีสุด พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 ก็ได้มีการนำไปใช้ครอบคลุมทุกทิศท่ัวไทยในช่วงปี 2518 แต่เร่ือง

ไม่ได้จบแค่น้ัน เพราะน่ันเท่ากับว่าชาวนากำลังยืนคนละฝ่ังกับลูกหลานของอดีตผู้ครองนครเมืองเหนือ ปัญหา

ต่อเน่ืองจึงเกิดข้ึน 

. 

ภาณุพงศ์เล่าว่า เม่ือผู้ถือครองท่ีดินรู้สึกสูญเสีย พวกเขาจึงร่วมกับกลไกอำนาจรัฐ และเร่ิมมีการเข่นฆ่าชาวนา

เกิดข้ึน การประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านาต้องแลกด้วยชีวิตของผู้นำชาวนาถึงอย่างน้อย 25 ศพ ยังไม่นับ

รวมว่าต้องเดินเร่ืองกันต่อ เพราะเจ้าของท่ีดินบางแห่งไม่ยอมปฏิบัติตามในทันที 



. 

ปัจจุบัน พ.ร.บ.ควบคุมการเช่านาถูกยกเลิก โดยใช้ พ.ร.บ.การเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และ ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2559 แทน 

 

 
 

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2517 

. 

หากพูดถึงรัฐธรรมนูญท่ีข้ึนช่ือว่ามีความเป็นประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปี 2517 มักติดโผเป็นหน่ึงฉบับท่ีผู้คน

นึกถึง เพราะเป็นรัฐธรรมนูญท่ีร่างข้ึนมาแทนฉบับปี 2515 ท่ีจัดทำโดยทหาร และเป็นช่วงท่ีการเคล่ือนไหวของ

ภาคประชาชนเบ่งบาน 

. 

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีอย่างน้อย 2 ประเด็นท่ีโดดเด่น 

. 

#เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีมีหมวดว่าด้วยการปกครองท้องถ่ิน 

. 

โดยระบุให้การปกครองท้องถ่ินทุกระดับต้องมีสภาท้องถ่ิน และหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถ่ินหรือคณะผู้บริหาร

ท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน แต่ไม่ได้กำหนดว่าหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถ่ินหรือคณะผู้บริหารท้องถ่ิน

ต้องมาจากการเลือกต้ังทางตรงเท่าน้ัน 

. 



#เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกต้ัง 

. 

แต่เม่ือเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ประเด็นน้ีก็กลืนหายไปกับความอึมครึม ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีหลังจากน้ันท่ีมีข้ึน

ภายใต้อำนาจรัฐธรรมนูญปี 2521 ไม่ได้มาจากประชาชนหรือการเลือกต้ัง แต่เป็น พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ท่ีมา

จากการสนับสนุนของกองทัพ วุฒิสภา และพรรคการเมืองจำนวนหน่ึง 

. 

ท้ังน้ี ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญท่ีมีข้อกำหนดน้ีท้ังหมด 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับปี 2517, ฉบับปี 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2535, ฉบับปี 2540 และฉบับปี 2550 

. 

#5ตุลาตะวันจะมาเม่ือฟ้าสาง 


